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ى تري موتورهاى ال
ى  تري ه انرژى ال ى ماشينى است  تري موتور ال
وسايل  در  امروزه  ند،  مى  تبديل  ى  اني م انرژى  به  را 
اربرد را دارد. اين گونه موتورها به  ى بيش ترين  تري ال
وچ براى  اربرد در ابعاد مختلف، از بسيار  تناسب 
ارهاى بسيار حساس و دقيق تا ابعاد بسيار بزرگ در 

ارخانه هاى صنعتى مورد استفاده قرار مى گيرند.

         بيش تر بدانيد
ى تحول عظيمى  اني ارهاى م ى در انجام  اختراع موتورهاى الكتري
ى  تري ه امروزه بيش تر وسايل ال نيم، مى بينيم  ر  مى ف رد. اگر  ايجاد 
ى دارند. اين مسئله نشان دهنده ى  تري نيم، موتور ال ه از آن ها استفاده مى 

ى در زندگى بشر است. تري اهميت نقش موتورهاى ال
ميشل  توسط  ميالدى   ١٨٣١ سال  در  ترومغناطيس  ال شف  از  پس 
ه  ماشين  اين  شد.  ساخته  او  دست  به  ى  تري ال ماشين  ساده ترين  فارادى، 

ى نام گرفت، به موتور فارادى مشهور است. تري موتور ال

ى تري ساختمان موتورهاى ال
يل مى شوند: ى عمدتًا از دو قسمت اصلى تش تري موتورهاى ال

١ــ قسمت گردان (رتور)
ن شامل قطب ها و بدنه (استاتور) ٢ــ قسمت سا

موتورهاى  در  هم  ديگرى  قسمت هاى  شده،  ياد  عمده ى  قسمت هاى  بر  عالوه 
ه به نام جاروب و جارونگهدار معرفى مى شوند،  ى وجود دارد. اين مجموعه  تري ال

جريان برق را به آرميچر مى رسانند.
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ى را  تري در تصاوير زير، اجزاى ي موتور ال
. ني ه مى  مشاه

١ــ رتور: رتور به قسمتى از موتور گفته مى شود 
. ورقه هاى آهنى رتور  ن ه در درون موتور دوران مى 

. ه ان بر روى ميله اى از فوالد سخت سوار ش
يل  ٢ــ استاتور: از ورقه هاى آهنى شياردار تش
ى) با  ه است. درون اين شيارها حلقه هاى سيم (ال ش
ردن برق،  . با وصل  آرايش مخصوص قرار مى گيرن
ان مغناطيسى الزم براى گردش  در حلقه هاى سيم مي

رتور ايجاد مى شود.
ه هوا  ه است  يل ش ٣ــ بادبزن: از پره هايى تش
. ن ش و موتور را خن مى  را به داخل موتور مى 

نه و محفظه ى موتور: براى نگه داشتن  ٤ــ ب
ار مى رود. هم چنين اجزاى متحر  قطعات موتور به 
موتور را در مقابل عوامل خارجى مانن گرد و خا و 

. ن آب محافظت مى 

رتور

استاتور

 بادبزن

نه   ب

درپوش 
بادبزن  

درپوش   بادبزن 
نه  درپوشرتور   استاتور و ب

امل ي موتور قطعات 
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  بيش تر بدانيد
ى انواع مختلف دارن برخى از آن ها مانن موتور  تري موتورهاى ال
. برخى ديگر مانن  نن ار مى  ه و … با جريان متناوب  ولر، يخچال، پن
با  و …  اتومبيل  شيشه ى  ن  پا  برف  اسباب بازى،  ضبط صوت،  موتور 

. نن ار مى  جريان مستقيم مثل باترى 

  فعاليت
ى  تري ى: ي موتور ال تري ٢ــ بررسى ساختمان ي موتور ال
 . ني اسباب بازى يا ضبط صوت سالم را از تعميرگاه هاى لوازم صوتى تهيه 
. با توجه به توضيحات و  ني ا  قسمت هاى مختلف آن را با دقت از هم ج

. تصاوير صفحه ى قبل گزارشى بنويسي
ى  تري ه: با استفاده از ي پروانه و ي موتور ال ٣ــ ساخت پن

. ه ى روميزى بسازي ، پن وچ
ه، مى توان  ى به وسيله ى تسمه ياچرخ دن تري با انتقال نيروى موتور ال

ت درآورد. وسايل مختلف ديگرى را به حر
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تروني ال

تروني بسيار توسعه يافته است. امروزه فّناورى ال
. گسترش اطالعات ثمره ى  ه ان م را قرن اطالعات و ارتباطات نامي قرن بيست و ي

تروني چون رايانه ها، ماهواره هاى مخابراتى و … است. پيشرفت صنايع ال
و  ديود  و  خازن  مقاومت،  مانن  ى  تروني ال قطعات  بعضى  با  شته  گ سال  در 
شته آزمايش هاى  ، ضمن آشنايى بيش تر با مطالب گ . در اين واح ي ترانزيستور آشنا ش
. در عين حال،  ى را انجام خواهي داد و با عالئم اختصارى آن ها آشنا خواهي ش ي ج
ارهاى عملى و آزمايش هايى را نيز انجام خواهي  ار اين قطعات،  براى آشنايى با روش 

داد.

         بحث گروهي
ميت …… است. ازه گيرى  متر واح ان
ميت …… است. ازه گيرى  ليتر واح ان
ميت …… است. ازه گيرى  گرم واح ان
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مقاومت  جريان،  (ولتاژ،  نيز  ى  تري ال ميت  هر  اندازه گيرى  براى 
انجمن  را  واحدها  اين  است.  نياز  مورد  اندازه گيرى  واحد  ي   (… و 
نند. در اين جا با نام، واحد  مهندسان در سطح ملى يا بين المللى تعيين مى 

ى آشنا مى شويد. تري ميت هاى ال و دستگاه اندازه گيرى برخى از 

      بيش تر بدانيد
تريسيته واحد اختالف پتانسيل ولت، جريان آمپر و مقاومت اهم  در ال

مى باشد.
ىميت تري ميت هاى ال واح 

ازه گيرى دستگاه ان
عالمتنامعالمتنام
ولتاژ

ولت سنجVولتU(اختالف پتانسيل)

ى تري آمپرسنجAآمپرIجريان ال
ى تري اهم سنجΩ٭اهمRمقاومت ال

٭ عالمت Ω ُامگا خوانده مى شود.
ى تري مقاومت ال

ى را آسان تر  تري ه جريان ال . جسمى  ى دارن تري همه ى اجسام مقاومت ال
واحد  است.  م ترى  ى  تري ال مقاومت  داراى  مى دهد،  عبور 
با  ه  مى گويند،  ُاهم  را  ى  تري ال مقاومت  مقدار  اندازه گيرى 
ى را در مدارها به  تري عالمت Ω نشان مى دهند. مقاومت ال
ل  نشان مى دهند. مقدار مقاومت را  صورت ش

نند. با دستگاه ُاهم سنج اندازه گيرى مى 
مقدار  ه  اندازه گيرى  دستگاه  ي  روبه رو  ل  ش در 
ند،  مى  اندازه گيرى  را  ى  تري ال مقاومت  و  جريان  ــ  ولتاژ 

R

مالتى متر عقربه اى
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ه است. به اين دستگاه آوومتر يا مالتى متر عقربه اى  نشان داده ش
. (آنالوگ) مى گوين

ه  ل روبه رو ي نوع مالتى متر ديجيتالى نشان داده ش در ش
. د نشان مى ده ى را به صورت ع تري ميت هاى ال ار  ه مق است 

ار آن ها ى و نحوه ى  تروني آشنايى با قطعات ال
صورت  به  را  مسى  روپوش دار  سيم  ارى  مق اگر  سلف: 
. سلف،  ل روبه رو بپيچيم، سلف به وجود مى آي حلقه هايى مطابق ش

ن و در مواقع موردنياز، آن  ى را در خود ذخيره مى  تري انرژى ال
اربردهاى زيادى  تروني  . سلف در ال ار تحويل مى ده را به م
ار هماهنگى (آنتن) در  ان مغناطيسى آهنربا، م دارد و براى تولي مي

انس از آن استفاده مى شود. راديو و تولي فر
هسته  مغناطيسى حلقه هاى سيم را روى  ان  براى تقويت مي

. آهنى مى پيچن
ه ساخت آن تحول  ى است  تروني ترانزيستور: قطعه اى ال

رده است. قبل از اختراع ترانزيستور، از  ى ايجاد  تروني عظيمى در فرآورده هاى ال
. المپ هاى بزرگ و گران قيمت و پرمصرف استفاده مى ش

ه نمونه هايى از آن ها را  امروزه انواع گوناگونى از ترانزيستورها ساخته مى شون 
. ترانزيستور داراى سه پايه است. ل هاى زير مى بيني در ش

سيم پيچى

C

E
B

BC EBC E

BCE
B CE

B
C

E

B C

E
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ار ترانزيستور آزمايش 
وسايل الزم:

د ١ ع  BC107 ١ــ ترانزيستور
د ١ ع  (LED) ٢ــ ديود نورانى
د ١ ع يلو اهمى  ٣ــ مقاومت متغير ١٠ 

د ٢ ع ٤ــ باترى قلمى ١/٥ ولتى با جاى مخصوص 
؟ نتيجه را  ، چه اتفاقى مى افت ار مقاومت را تغيير دهي لي مق پس از وصل 

. ني گزارش 
تور  ل ار جريان عبورى از اميتر (E) به  ه مق نتيجه: ترانزيستور قطعه اى است 

. ن نترل   (B) را مى توان توسط جريان بيس (C)
ار) است. نترل (خود لي ي طرفه ى قابل      عمل ترانزيستور شبيه ي 

 فعاليت
. ني و انجام دهي ى را انتخاب        از دو فعاليت زير ي

B

      

ديود نورى
مقاومت متغير 

ترانزيستور 

 LED ار چشم زن با المپ ديودى ١ــ ساخت م
قطعات مورد نياز:

يلواهم) ١ــ مقاومت ١٠KΩ=R٢=R١ (ده 

C

E
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روفاراد) تروليتى ٤٧μf=C٢=C١  ( ٤٧ مي ٢ــ خازن ال
٣ــ ترانزيستور ٢SC٩٤٥=T٢=T١ (يا هر ترانزيستور مشابه ديگر)

يه ٣ تا ٦ ولت (٢ تا ٤ باترى ١/٥ ولتى) ٤ــ منبع تغ
د ٢ ع ـ ديود نورانى LED يا المپ ٣ ولتى با سرپيچ   ٥  ـ 

وچ لي قطع و وصل  ٦ ــ 

شماى فنى  

 شماى حقيقى

 باترى

لي  

ترانزيستورها شروع  ى از  ، ي ني لي را وصل  ار: وقتى  طرز 
ه خازن شارژ  تى  ن و ديود نورانى روشن مى شود. پس از م ار مى  به 
 . ن ار مى  ، ترانزيستور اولى قطع مى شود و ترانزيستور دوم شروع به  ش

. لي وصل است، ادامه مى ياب ه  اين عمل تا زمانى 
ن المپ ها) را  زمان قطع و وصل ترانزيستورها (روشن و خاموش ش
ار خازن، تغيير دهي (اين را مى تواني آزمايش  مى تواني با تغيير دادن مق

.( ني
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گو (٨ اهم)  بلن
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ه ى صوتى نن ار خبر       ٢ــ ساخت م
ه  ى طراحى ش تروني ه ى صوتى ال ار ي خبر دهن ل زير م در ش

است.
تجارى،  ونى،  مس هاى  واح حفاظت  و  نترل  براى  ار  م اين  از 

اتومبيل و … استفاده مى شود.

ه ى صوتى نن ار خبر وسايل مورد نياز براى ساخت م
قطعات مورد نياز:

١ــ مقاومت ها
د) يلواهم (١ ع  ١٠٠ = R١
د) يلواهم (١ ع  ١/٨ = R٢
د) يلواهم (١ ع  ٤٧ = R٣

سى ٢ــ خازن ع
د) روفاراد (١ ع C = ٠/٤ مي

R2

R1

R3

403Z

 باترى
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٣ــ ترانزيستورها
د) Tr١=٣٠٨ BC و يا مشابه آن (١ ع

د) Tr٢=٥٤٧ BC و يا مشابه آن (١ ع

گو ٤ــ بلن
SP = ٨ اهمى ٠/٥ وات

د) لي k (١ ع ـ  ٥ ـ 

روش ساخت
براى  مشب  صفحه ى  (ي  بِردُبرد  روى  نياز  مورد  قطعات  ١ــ 
را  ار  م و  ني  مونتاژ  ار  م ل  ش طبق  ى)  تروني ال ارهاى  م آزمايش 
يه ٦  ار آن را به منبع تغ نترل نمايي پس از اطمينان از صحت م دًا  مج

. ني د باترى قلمى) متصل  ولتى (٤ ع
ه مى شود. گو شني ا از بلن ني ص لي k را وصل 

اى آژير نقطه هاى a و b را به وسيله ى ي سيم اتصال  براى قطع ص
. ني وتاه 

ه  اى خبردهن ه از نقاط a و b خارج مى شود مى توان ص سيم هايى 
. را قطع و وصل نماي

صوتى  ه ى  نن خبر ار  م ساخت  براى  ٢ــ 
ه مى خواهي از آن براى  به جاى بِردُبرد در مواقعى 
ار  ار را روى ي فيبر م ني باي م هميشه استفاده 

. ني چاپى رسم و قطعات را روى آن نصب 
محل  در  را   R٣ و   R٢ و   R١ مقاومت هاى  ــ 

. ني محل نصب قطعات (روى صفحه)سوراخ هاى صفحه نصب و لحيم مى 
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و  نصب  محل  در  را   C خازن  ــ 
. ني لحيم 

 Tr٢ و   Tr١ ترانزيستورهاى  ــ 
محل  در  ه  ش داده  ل  ش به  توجه  با  را 

. ني مخصوص نصب و لحيم مى 
گوى ٨ اهمى را در محل قرار  ــ بلن

. ني داده و لحيم مى 
. ــ دو سيم ناز را از محل هاى A و B لحيم نمايي

وچ به محل هاى + و  لي ي پل  يه را همراه  ــ سيم هاى جا باترى يا منبع تغ
.( ني - وصل نمايي (به عالمت + و - توجه 

ه  گو شني ا از بلن ه باش ص ار صحيح وصل ش لي K اگر م ردن  با  وصل 
ا قطع مى شود. ه از نقاط A و B ص مى شود. با اتصال دو سر سيم هاى خارج ش

       بحث گروهي
دانش آموزان عزيز!

رد؟ ار در چه مواردى مى توان استفاده  از اين م

ارى و اتصاالت (پشت صفحه)  محل لحيم 
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واحد ۳

بهداشت
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پيشگيرى از بيمارى ها

: ني به تصوير باال نگاه 
. ني به نظر شما موضوع موردنظر تصوير چيست؟ آن را تفسير 

. هم چنين در  تاب هاى سال اول و دوم در مورد سالمت و بيمارى مطالبى آموختي در 
 . ردي سب  زمينه ى داشتن رفتارهاى سالم و دورى از رفتارهاى ناسالم، توانايى هايى 
گى سالم باي در حفظ و بهبود سالمت خود و ديگران  ه براى داشتن زن نون مى داني  ا

نيم. وشيم و از بروز بيمارى ها پيش گيرى  ب
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ات  ى از روش هاى مهم پيش گيرى از بيمارى ها و ن در اين واح درسى با ي
. ساده و الزم براى مراقبت از افراد خانواده در سالمت و بيمارى آشنا مى شوي

، موجودات ريزى  ، عامل بسيارى از بيمارى هاى خطرنا ه مى داني همان گونه 
انسان  ن  ب وارد  مختلف  راه هاى  از  رب ها  مي  . مى گوين رب  مي آن ها  به  ه  هستن 
منتقل  سالم  افراد  به  بيمار  افراد  ن  ب از  رب  مي گاه   . نن مى  بيمار  را  او  و  مى شون 

. . به اين گونه بيمارى ها «واگير» مى گوين ن اد زيادى را بيمار مى  مى شود و تع
ن اما  رب ها مقاومت مى  ه در مقابل مي ن انسان داراى سيستم دفاعى است  ب
 . نن رده و او را بيمار مى  رب ها بر انسان غلبه  افى نيست و مي ن  گاهى دفاع طبيعى ب
گى ــ ضعيف است. درنتيجه،  ان ــ به خصوص در سال اول زن ود ن  نيروى دفاعى ب
. اد زيادى از آن ها شون بيمارى هاى واگير مى توانن موجب معلوليت و حتى مرگ تع

آيا مي دانيد!
ان  ود بهترين راه پيش گيرى از بسيارى از بيمارى هاى واگير در 

چيست؟

ه وقتى انسان به بيمارى هايى مانن سرخ  ان از سال ها پيش دريافتن  دانشمن
، ديگر تا آخر عمر به اين بيمارى ها  يا آبله مبتال مى شود، چنان چه از مرگ نجات ياب
رد تا با استفاده از  م  ان  دچار نمى شود. تحقيق و بررسى در اين زمينه به دانشمن

. نن شف  سن را  ى، وا پيشرفت هاى علم پزش
رب  ه ى مي ه يا سّم ضعيف ش شته ش ه يا  ه ى ضعيف ش رب زن سن مي وا
. در اثر  نن ن انسان وارد مى  ه طبق برنامه ى خاصى از راه هاى مختلف به ب است 
ه  ، انسان بيمار نمى شود بل سيناسيون» مى گوين ه به آن «ايمن سازى» يا «وا اين عمل 
رب تقويت مى گردد. به اين ترتيب، حتى در صورت  ن او عليه آن مي نيروى دفاعى ب
يا  و  نمى شود  دچار  بيمارى  به  يا  شخص  و  ن  مى  مقاومت  ن  ب قوى،  رب  مي ورود 

ى خواه بود. ون عوارض بع درصورت ابتال معموًال بيمارى خفيف و ب
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سيناسيون  وا

خصوص  به  بيمارى ها،  بسيارى  از  پيش گيرى  راه  مؤثرترين  سيناسيون  وا
سيناسيون  وا اثر  در  بيمارى ها  از  ادى  تع است.  ى  ود دوران  واگير  بيمارى هاى 
؛ مثل بيمارى آبله و بسيارى ديگر از بيمارى ها در حال  ه ان همگانى در جهان نابود ش
، هر ساله، موجب  ؛ مثل بيمارى فلج اطفال. بعضى از بيمارى هاى خطرنا نابودى ان
ان موّفق به تهيه ى  ، اما متأسفانه هنوز دانشمن مرگ بسيارى از مردم جهان مى شون
ى است. اين بيمارى  ه بيمارى واگير بسيار خطرنا ز»  ، مثل: «اي ه ان سن آن ها نش وا
پيش گيرى  قابل  سادگى  به  اشت  به رعايت  با  اما  دارد.  قطعى  درمان  نه  سن و  وا نه 
اشت فردى  ات به سيناسيون، رفتارهاى سالم و رعايت ن است. بنابراين عالوه بر وا

و عمومى براى پيش گيرى از بيمارى ها الزم است.

         بحث گروهي
؟ آيا مى داني چگونه باي در مقابل  ز چه مى داني در مورد بيمارى اي

؟ ني اين گونه بيمارى ها از خودتان مراقبت 

       بيش تر بدانيد
رب ها  ه عامل آن ها مي بيمارى هاى واگير، گروهى از بيمارى ها مى باشن 
رم ها هستن و از راه هاى مختلف از مخزن و منبع آلودگى (انسان، حيوان،  و 

. نن ه و او را بيمار مى  ن انسان سالم ش ، آب، گياه) وارد ب خا
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وتاهى بع از  ت  در بعضى از بيمارى هاى واگير، عالئم و نشانه ها م
، اما در گروهى ديگر از بيمارى ها  ن ن ظاهر مى ش ورود عامل بيمارى زا در ب
ز  ؛ مثل بيمارى اي ش ن بيمارى طول مى  ار ش از چن روز تا چن سال آش
ار  ن تا آش ه از زمان ورود عامل بيمارى زا به ب (بيمارى نقص ايمنى انسانى) 
ت، فرد آلوده در  . در اين م ش ن بيمارى بين ٦ ماه تا ١٠ سال طول مى  ش
، اما حامل بيمارى است و مى توان از  ن ظاهر سالم است و مى توان فعاليت 

. ن ن خود بيمارى را به ديگران منتقل  راه خون و مايعات ب
ات  رفتارهاى پرخطر مثل بى بن و بارى و اعتياد و بى توجهى به ن

اشتى موجب انتقال بيمارى مى شود. به

         بحث گروهي
سيناسيون از چه سّنى شروع مى شود و  شور ما برنامه ى وا ١ــ در 

سن هايى است؟ شامل چه وا
سن هايى؟ ؟ چه وا سن احتياج داري ٢ــ آيا شما هنوز هم به وا

ن  سيناسيون مى توان به راحتى از مبتال ش ه با وا ان  ود هفت بيمارى مهم 
زاز،  ديفترى،  ب،  هپاتيت   ، سرخ سل،  از:  عبارت ان  رد؛  پيش گيرى  آن ها  به 
سيناسيون  اد ديگرى از بيمارى ها نيز تا ح زيادى با وا سياه سرفه و فلج اطفال. تع
ن است به آن  ه هم مم سينه ش ود وا ه  ؛ مثل بيمارى اوريون  قابل پيش گيرى ان

م تر است. مبتال شود اما بيمارى خفيف تر و عوارض آن 
دوران  واگير  بيمارى هاى  به  زياد  احتمال  به  است،  ه  نش سينه  وا ه  ى  ود
ن است به عوارض خطرنا  ، مم ى مبتال مى شود و حتى اگر از مرگ نجات ياب ود
گى  نابينايى، ناشنوايى و عقب مان تى،  ام هاى حر : فلج ان بيمارى دچار گردد؛ مانن
ود براى ابتال  ن،  ن قواى دفاعى ب رى. گاهى نيز به علت ضعيف ش جسمى و ف

به ساير بيمارى ها آماده مى شود.



٤٧

       بيش تر بدانيد
در  و  رد  پيش گيرى  آن ها  از  مى توان  سن  وا با  ه  بيمارى  هفت 

، عبارت ان از: شور، قرار دارن ان  ود برنامه ى ايمن سازى همگانى 
ن  ب وارد  تنفس  راه  از  اغلب  بيمارى  رب  مي سل:  بيمارى  ١ــ 
ن  ش خارج  و  طوالنى  سرفه هاى  شامل:  بيمارى  عالئم  مى شود.  انسان 
خون از دهان همراه سرفه، تب، عرق شبانه، ضعف و الغرى است. اين 

بيمارى گاه موجب مرگ مى شود.
ن مى شود.  رب اين بيمارى از راه تنفس وارد ب : مي ٢ــ سرخ
ظهور  و  درد  گلو  سرفه،  بينى،  آب ريزش  تب،  شامل:  سرخ  عالئم 
ى است و  دانه هاى سرخ رنگ روى پوست است. سرخ بيمارى خطرنا

گاهى موجب مرگ نيز مى شود.
ن مى شود و  رب اين بيمارى از راه تنفس وارد ب ٣ــ ديفترى: مي

ن و گاهى موجب خفگى و مرگ مى شود. در گلو و بينى رش مى 
ن مى شود.  رب اين بيمارى از راه تنفس وارد ب ٤ــ سياه سرفه: مي
 . ن بود مى  ه چهره ى بيمار را سياه و  ي است  عالمت بيمارى سرفه هاى ش
، استفراغ نيز ايجاد مى شود. اين بيمارى نيز  ي گاهى در اثر سرفه هاى ش

ود شود. مى توان موجب مرگ 
ن و از راه  گى مى  رب اين بيمارى در خا زن زاز: مي ـ  ٥ ـ 
اشتى مى توان  ان هاى غيربه ن مى شود. زايمان در م زخم و خراش وارد ب
زاز، سفت  موجب بروز اين بيمارى در مادر و نوزاد شود. عالمت بيمارى 
مختل  تنفس  و  خوردن  ا  غ آن  نتيجه ى  در  ه  است  ن  ب عضالت  ن  ش

ه است. شن مى شود. اين بيمارى بسيار 
ن مى شود  رب اين بيمارى از راه دهان وارد ب ـ فلج اطفال: مي ٦ ـ 
ن و باعث  ن ــ به خصوص عضالت پا ــ حمله مى  و به ماهيچه هاى ب
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ه است. شن فلجى پا مى شود. فلج اطفال گاهى نيز 
رب آن  ه مي ه ا است  شن ـ هپاتيت ب: بيمار خطرنا و  ٧ ـ 
فوع، آب دهان و … وجود  ن بيماران مثل ادرار، م در خون و ساير مايعات ب
ن فرد مبتال مخف بمان  ت ها در ب ن است م رب اين بيمار مم دارد. مي
اما در صورت تماس مستقيم با او يا وسايل آلوده  او به ديگران منتقل شود. 
. اين  نن گاه مادران مبتال، اين بيمار را به جنين يا نوزاد خود منتقل م 
انپزش آلوده نيز منتقل  ، وسايل جراح و دن بيمار از راه تيغ سلمان
م شود. عالئم بيمار هپاتيت ب شامل تهوع، استفراغ، درد در قسمت 

ن و چشم هاست.  ن پوست ب م و زرد ش راست و باال ش

شور اشت  ان با توجه به شرايط به ود سيناسيون همگان  برنامه  وا

سنسن نوع وا
و تول ب ث ژ + فلج اطفال + هپاتيت بب

سه گانه + فلج اطفال + هپاتيت ب٢ ماهگ

سه گانه + فلج اطفال٤  ماهگ

سه گانه + فلج اطفال + هپاتيت ب٦ ماهگ

١٢MMR ماهگ

سه گانه + فلج اطفال١٨ ماهگ

سه گانه + فلج اطفال + ٦MMRــ٤ سالگ
سن بيمار سل است ژ ــ وا ١ــ ب ث

زاز و سياه سرفه است  ، سن سه بيمار ديفتر ٢ــ سه گانه ــ وا
، سرخجه و اريون است سن سه بيمار سرخ ٣ــ MMR  ــ وا

سن دوگانه  سن سه گانه، هر ده سال ي بار وا ٤ــ پس از آخرين نوبت وا
زاز) بايست تزريق شود ويژه  بزرگساالن (ديفتر و 
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 فعاليت
ه  ني  : از بزرگ ترهاى خانواده و فاميل سؤال  ني ١ــ بررسى 
سن نبود، چه اتفاقى هايى مى افتاد؟ از پاسخ هاى  ه وا يم  در زمان هاى ق

. ني آنان، گزارشى تهيه 
ي  سيناسيون: به طور گروهى براى نوزاد ج ارت وا ٢ــ تهيه ى 
ني (مثل نمونه ى زير).  سيناسيون تهيه  ارت وا خانواده، فاميل يا همسايه ي 

. يه دهي ارت را به خانواده ى نوزاد ه ني و  سن ها را تعيين  تاريخ وا

ت مبار نام: حوريه                         تول
٨٦/٨/٨ : تاريخ تول

ه زده مى شود،  سنى  هر وا
عالمت بزني

سن هاى  وارم در روزهاى اول تول وا امي
رده  ژ+ هپاتيت ب را دريافت  ث فلج اطفال + ب

باش

✓

سن هاى سه گانه + فلج اطفال +  ٨٦/١٠/٨ وا
هپاتيت ب

با  ه  بيمارى هايى  مورد  در  ارگروهى):  ) نقاب  با  نمايش  ٣ــ 
به طور  را  آن  و  بنويسي  نمايش نامه اى   ، هستن پيش گيرى  قابل  سن  وا
منتظر  ه  رب هايى  مي مورد  در  نمايش  مثل:   . ني اجرا  نقاب  با  گروهى 
رب ها مختلف با عالئم و  ه ا ن يا نمايش معرف مي سينه نش ان وا ود
نن و راه مبارزه با آن ها. نقاب ها را م تواني از  ه ايجاد م  عوارض 
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ش رو صورت بازيگران قرار دهي (مثل  ني و با  اغ يا مقوا تهيه 
نمونه ها زير).

رب سرخ با دانه ها قرمز نقاب مي

. ن بود رنگ است و سرفه م  ه  رب سياه سرفه  نقاب مي

ه الغر و زردرنگ است. رب هپاتيت ب  نقاب مي
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مثل  ناسالم  رفتارها  از  پيش گير  برا  آيا  مقاله:  تهيه   ٤ــ 
 … و  محيط زيست  ردن  آلوده  دارو،  از  نابجا  استفاده   ن،  شي سيگار
و  ني  تهيه  مقاله ا  گروه  به طور  مورد  اين  در  دارد؟  وجود  سن  وا

. پيشنهادها خود را در آن ارائه دهي

گى مراقبت هاى دوران مختلف زن

         بحث گروهي
امل چيست؟ معناى رش و ت

ى خود را داشته  ود فش هاى دوران  شاي شما هنوز نمونه هايى از لباس ها يا 
؟ . آيا مى تواني آن ها را بپوشي باشي
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. چه  ني ى تان را با وسايل امسال خود مقايسه  ود فش ها و لباس هاى دوران 
؟ اين تغييرات نشانه هايى از رش شماست. ني ه مى  تغييراتى را مشاه

ن به طور طبيعى است. ازه ى اعضاى مختلف ب ن ان رش به معناى بزرگ ش
نتان  رده است و دستگاه هاى مختلف ب از زمان تول تا به حال، مغز شما رش 
ى  ود ه در دوران نوزادى و  ارهايى را مى تواني انجام دهي  نون  . ا ه ان امل تر ش

ن. ردن و درس خوان ن، صحبت  ؛ مثل: نشستن، راه رفتن، دوي نمى توانستي
امل  گى و به دست آوردن مهارت هاى مختلف را ت توانايى يادگيرى در طول زن

. مى گوين
ود از دوره ى جنينى شروع مى شود و به دو عامل وراثت و  امل  رش و ت
اد و خصوصياتى را با خود  ود در هنگام تول استع گى وابسته است.  محيط زن
ادها، رش  وفايى استع ادش به ارث برده است اما ش ر، مادر و اج ه از پ همراه دارد 
گى اش نيز بستگى دارد بنابراين مراقبت باي  انات محيط زن و سالمت او به شرايط و ام

. از دوران قبل از ازدواج شروع شود و تا دوران جنينى و بع از تول ادامه ياب
ان مبتال به بيمارى هاى  ود مراقبت هاى قبل از ازدواج: براى جلوگيرى از تول 
. در  نن ارثى، زوج ها قبل از ازدواج باي به پزش متخصص مراجعه و با او مشورت 

ضمن الزم است از ازدواج هاى فاميلى پرهيز شود.
اى باردارى تحت نظر  مراقبت هاى دوران باردارى: زنان باردار باي از ابت
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اشت  يه، سالمت و به اشتى درمانى قرار گيرن و وضع تغ ز به پزش متخصص يا مرا
نترل شود. ساير افراد خانواده نيز باي به اين گونه افراد توجه خاصى  و استراحت آن ها 

. داشته باشن و در خانواده براى آن ها محيط مناسبى را به وجود آورن
سيناسيون مادر،  امل نبودن وا براى حفظ سالمت مادر و جنين، در صورت 
تحت نظر  و  اشتى  به محيطى  در  باي  نيز  زايمان  شود.  تزريق  زاز  سن  وا او  به  باي 

متخصص انجام گيرد.

       بيش تر بدانيد
ي  ش بيمارى هاى  و  معلوليت ها  به  تول  و  ب از  ان  ود از  بعضى 
به  يا  و  ارثى  است  ن  مم بيمارى ها  اين   . هستن مبتال  روانى،  و  جسمى 

. وضعيت مادر و دوران باردارى و زايمان مربوط باش
ه  ه است  ود سه هزار بيمارى ارثى شناخته ش در حال حاضر ح
منتقل  ان  فرزن به  فاميلى  ازدواج هاى  در  خصوص  به  ين،  وال طريق  از 
اد  شور ما بسيار شايع است و تع ه در  مى شود. مثل بيمارى تاالسمى 
. اين بيمارى درمان  ه است، مبتال مى باشن شن ه  ي آن  زياد به نوع ش
، در سال ميليون ها تومان  ي ود تاالسمى نوع ش ارد اما هر  قطعى ن
ى دارد. با انجام ي آزمايش بسيار ساده ى خونى قبل از  هزينه ى پزش

ان جلوگيرى نمود. ود ازدواج مى توان از تول اين گونه 

نيد   مصاحبه 
ني و با طرح چن  ران چن خانواده مصاحبه  با پ
ان خود  سؤال نقش آن ها را در مراقبت و پرورش فرزن
. (نقش آن ها در دوران قبل از ازدواج، جنينى  ني سؤال 
ود و …) سپس به طور گروهى در مورد  و بع از تول 
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ني و با توجه به مطالب اين درس (مراقبت هاى  ه بحث  نتايج به دست آم
. الس ارائه دهي گى) گزارش گروهى تهيه و در  دوران مختلف زن

ود مراقبت از 

نيد ر  ف
ى را  ود نون وظيفه ى مراقبت از  ١ــ آيا تا
؟ رده اي ؟ چگونه از او مراقبت  ه داشته اي به عه

ه وظيفه ى مراقبت از  سانى  ين و  ٢ــ وال
اتى باي توجه  ، به چه ن ه دارن ان را به عه ود

؟ نن

ت ها نمى توان نيازهاى خود  ه موجود ضعيفى است و تا م ود تازه متول ش
نن و نيازهايش را  ين و سايرين باي از او مراقبت  . به همين دليل، وال ن را رفع 
ن تا بتوان خوب  گى  ود باي در محيطى سالم، امن و پرنشاط زن  . تأمين نماين

. امل ياب ن و ت رش 
ود از تول تا دو سالگى بسيار سريع است و يادگيرى او نيز از  امل  رش و ت
ود باي عالوه بر نيازهاى  ين و مراقبان  اى تول آغاز مى شود. بنابراين، وال همان ابت

. نن جسمى به نيازهاى روانى و اجتماعى او توجه 
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ود تا  ا براى  اشتى ترين غ : شير مادر مناسب ترين و به ود يه ى  ــ تغ
ود را برطرف مى سازد  سن ٦ ماهگى است. شير مادر نيازهاى رش جسمى و ذهنى 
ود عالوه بر شير   ، . از ٦ ماهگى به بع ن و از بسيارى بيمارى ها نيز جلوگيرى مى 
ايى  غ مواد  انواع  حاوى  و  سالم  تازه،  باي  ى  م اى  غ دارد.  نياز  ى  م اى  غ به 
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٩
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١١
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برا مطالعه

د  مى خن

ن ا مى  ص

دست ها را تحت اختيار دارد
سر را تحت اختيار دارد

 مى غلط

تنها مى نشين
 با دست و پا راه مى رود

م مى ايست  با 

م راه مى رود با 

تنها راه مى رود تنها مى ايست

ود تا ي سالگى امل   مراحل ت
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. مناسب باش
ردن به  اشت فردى: شست وشوى روزانه ى دست ها، صورت و حمام  ــ به
ود باي به طور مرتب عوض شود.  . لباس هاى  ن م مى  ود  رش و سالمت 
هنه يا پوش   . بهتر است لباس او از جنس نخ طبيعى و سب و مناسب فصل باش
ردن شسته و  فوع  ود باي به طور مرتب عوض شود و پاهاى او بع از هر بار م

خش شود.
ون دود، گرد و غبار  ود باي تميز، آرام و هواى آن ب محل خواب و استراحت 

. و دماى آن مناسب باش
ان هاى  براى حفظ سالمت دن
از  ان ها  دن ردن  تميز  باي   ، ود
شروع  ان  دن اولين  رويش  اى  ابت
ن  شي ار را مى توان با  شود. اين 
امًال تميز روى  دستمالى مرطوب و 
ان نوزاد، انجام داد. آب دادن به  دن
ود بع از هر بار شيرخوردن نيز 

ان ها  . از سن ٢/٥ سالگى باي مسوا زدن دن ن م مى  ان هاى او  به سالمت دن
ود انجام شود. ين و بع به وسيله ى خود  م وال ا به  ابت

ود باي از هنگام تول به طور مرتب  اشتى درمانى:  ــ مراقبت هاى به
اشتى درمانى مورد معاينه قرار گيرد. هر ماه  ز به نان مرا ار توسط پزش و يا 
ارت مخصوص ثبت گردد.  امل او در  نترل شود و وضع رش و ت وزن و ق او 
برنامه  طبق  او  سيناسيون  وا و  ن  دريافت  را  الزم  ويتامين هاى  مناسب  سّن  در 

شود. امل 
؛  ى را از همان روزهاى اول مى فهمن ان ماليمت و تن ود اشت روانى:  ــ به
ردن،  رد. به عالوه، با نرمى و مهربانى صحبت  بنابراين، با آنان باي با محبت رفتار 
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امل بهتر و  ، به رش و ت ود ن با  ي الاليى گفتن هنگام خواب و حرف زدن و خن
. ن م مى  بيش تر او 

دوست  را  بازى  ود  بازى:  و  آموزش  ــ 
دارد و از اين راه چيزهاى زيادى ياد مى گيرد. او از دو 
ن چيزهاى متحر  ن و دي ماهگى اشيا را تعقيب مى 
پنهان  و  مى دود  مى رود،  راه  ها  بع دارد.  دوست  را 
ن  ا مى  رده ايم، پي ه از او پنهان  مى شود. اشيايى را 
ردن  . بازى  ن و مى توان چيزهايى را با خود حمل 
مناسب  وسايل  آوردن  فراهم  با  است.  طبيعى  ان  ود

رد.  م  ردن با آن ها مى توان به رش و يادگيرى هرچه بهتر آن ها  بازى و بازى 
ار  ه با آن ها سرو ؛ به همين دليل، افرادى  نن ين و بزرگ ترها تقلي مى  ان از وال ود

. دارن باي بيش تر مراقب رفتار و اعمال خود باشن

مين  ، خطر همواره در  ود به راه مى افت ه  ــ حوادث و ايمنى: از زمانى 
لي برق،  . وسايل برقى، پريز و  ود باي امن باش ارى و بازى  اوست. محل نگه
ا و مواد نفتى،  ه، آب جوش، ظروف غ نن ه، چرخ  گوشت، وسايل گرم  وسايل تيز و برن
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. سمى و داروها باي از دسترس او دور باش

نيد           تحقيق 
و  شايع  بيمارى  ي  گروه  هر  در  و  شوي  تقسيم  گروه  چن  به  ١ــ 
ز، هپاتيت ب،  . مثل بيمارى هاى: اي خطرنا را مورد بررسى قرار دهي
تاالسمى، سينه پهلو، اسهال، بيمارى هاى انگلى و … علت، عالئم، ميزان 
قالب  در  را  آن ها  به  مبتال  بيماران  براى  الزم  مراقبت هاى  نوع  و  شيوع 

. گزارشى بنويسي
در اين بررسى مى تواني سؤال هاى مربوط به بيمارى را از بزرگ ترها 
اشتى  ز به بپرسي و نظريات آن ها را با مطالعه يا مراجعه به متخصص و مرا

. درمانى مورد بررسى قرار دهي
؟ اين خون باي  سانى نياز به دريافت خون دارن ني چه  ٢ــ بررسى 
ى تهيه ى خون براى افراد  ام سازمان متص داراى چه ويژگى هايى باش 

نيازمن به آن است؟ اين خون چگونه تهيه م شود؟

مراقبت از بيمار در خانه



٥٩

نيد ر     ف
ى از افراد خانواده ى شما بيمار و در خانه بسترى شود و قرار  اگر ي

؟ ني اتى توجه مى  ، به چه ن ني باش شما از او مراقبت 

ان ــ در خانه بهتر  ود ن بيماران ــ به خصوص  ان بسترى ش در صورت ام
است؛ زيرا اين امر موجب آرامش خاطر و احساس امنيت در آن ها مى شود. البته براى 

نيم. اتى توجه  بهبود سريع تر بيماران باي به ن
ه  نن ان، محبت، نوازش و تهيه ى وسايل سرگرم  ود ته در پرستارى  ــ مهم ترين ن

به تناسب سّن آن هاست.
. هواى آن تميز  ــ محل استراحت بيمار باي نورگير و داراى تهويه ى مناسب باش
. در زمستان (به خصوص براى بيماران تنفسى) بهتر است  ود ٢٠ درجه باش و دما ح
اشتن آب روى بخارى يا استفاده از دستگاه بخور). نيم (با گ هواى اتاق را مرطوب 

ن و به نظافت روزانه ى  ــ بيمار باي با اجازه ى پزش به طور مرتب استحمام 
او توجه شود. اگر بيمارى واگير است، محل استراحت و وسايل بيمار باي از سايرين 

. ا باش ج
ود  مى شود.  او  مغز  به  ن  رسي آسيب  و  ود  تشنج  موجب  ي  ش تب  ــ 
از مناسبى  تب دار را نباي زياد پوشاني و فقط در صورت سرد بودن هوا مى توان روان
ود بهتر است لباس او نرم، خن و  اخت. در صورت باال بودن تب  روى او ان
ار باش و مرتب پاشويه شود؛ يعنى، دست، صورت و پاهايش را با آب ولرم بشوييم  نم
، باي  ن ود استفراغ مى  ه  نيم. در صورتى  ار خن  ن او را با دستمال نم و ب

او را به پهلو بخوابانيم تا راه تنفس وى بسته نشود.
؛ داروهايش را نيز باي به موقع مصرف  اى بيمار باي سالم و مقوى باش ــ غ

 . ن
ــ هرگونه تغيير در حالت و وضع بيمار باي ثبت و به پزش گزارش شود؛ مثًال 



دماسنج  پستان

بار مصرف دارا جل ي

دماسنج گوش (برا 
٣ ماه) ان باال ود
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فوع، وضعيت پوست و عالئم حياتى بيمار. احساس درد، دفعات دفع ادرار و م
اد نبض، تنفس و ميزان فشار خون  ن، تع عالئم حياتى شامل درجه حرارت ب

. ن م مى  است. توجه به تغييرات اين عالئم در شناخت بيمارى 

       بيش تر بدانيد
ن را از راه ها مختلف و با دماسنج ها مخصوص  درجه حرارت ب
ه از  ن در افراد بالغ  . معموًال درجه حرارت طبيعى ب نن ازه گيرى مى  ان
ازه گيرى شود بين ٣٧/٥ ــ ٣٦/٥ درجه ى سانتى گراد است و  راه دهان ان

 . افزايش آن را تب مى گوين
سايرين  با  بيمار  پيشانى  حرارت  مقايسه ى  از  ن  ب حرارت  درجه ى 
ن از دماسنج طبى استفاده  قابل بررسى است اما براى تعيين دقيق حرارت ب
ه  مى شود و انواع مختلف دارد، ي از انواع آن، دماسنج نوارى است 
را  ن  ب حرارت  درجه  رنگ  تغيير  و  پيشانى  يا  م  ش روى  گرفتن  قرار  با 

. ن مشخص مى 
 دماسنج ها ديجيتال جايگزين دماسنج ها جيوه ا



است در اثر  ون ص تنفس: تنفس طبيعى آرام، منظم، راحت و ب
ن يا تن شود. شمارش تنفس   ن است تنفس نامنظم، عميق،  بيمارى مم
ات قفسه ى سينه انجام مى شود. هر دم و بازدم ي  ردن به حر با نگاه 

تنفس محاسبه مى شود.

اد تنفس طبيعى تع
اد تنفس در دقيقهسن تع
نوزاد
ود

١٢ سال
بزرگساالن

٥٠ ــ ٣٠
٤٠ ــ ٣٠
٢٤ ــ ١٨

١٨ ــ ١٦ دفعه

ار سرخرگ ايجاد مى شود،  ه در اثر برخورد خون به ج نبض: نيرويى 
. نن . نبض را معموًال با لمس مچ دست محاسبه مى  نبض مى گوين

اد نبض طبيعى تع
اد در دقيقهسن تع
نوزاد

٦ ــ ٤ سالگى
١٤ سالگى
بزرگسال

١٢٠
١٠٠
٨٠
٧٠

٦١

ن ازه گيرى دماى ب ى براى ان دماسنج جيوه اى پزش



نيد         تحقيق 
اشت و مراقبت هاى  ه در ارتباط با به چه مشاغلى را مى شناسي 
. چه افرادى با چه تحصيالتى و چه  نن گى فعاليت مى  دوران مختلف زن

. ني ؟ گزارشى در اين باره تهيه  زى در اين زمينه فعاليت دارن مرا

٦٢

ازه گيرى فشار خون  اى قلب و نبضفشارسنج براى ان ن ص  گوشى براى شني

نيد تمرين 
 با راهنمايى معلم يا ي فرد متخصص با استفاده از دماسنج، دستگاه فشارخون و 
ى، درجه ى حرارت، ضربان قلب و فشار خون خود و دوستانتان را بررسى  گوشى پزش
اشتى را رعايت  ات به . دماسنج ي وسيله ى شخصى است، در استفاده از آن ن ني
ني (بع از هر بار استفاده از دماسنج جيوه ا باي آن را با آب و صابون بشويي و 

.( ني عفونى  ل ض سپس با ال
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افقى:
به  شخصى  از  واگيردار  بيمارى هاى  ١ــ 
شخصى … مى شون ــ به طور طبيعى انسان براى مقابله 

با بيمارى ها دارد
نى در  ف  ٢ــ دوست ــ حرف اضافه اش را ح
نى فرارحيوان  رسه مى خوانن ــ حروف را جابه جا  م

است
زاز از اين راه  رب  ٣ــ ميوه ى تابستانى ــ مي

وارد مى شود ــ اين نوع پافشارى خوب نيست
ود  ه مادر و  شن نى بيمارى  ٤ــ مرتبش 
ن  اشتى است ــ حروف را جابه جا  در زايمان غيربه

شهرى در اطراف تهران
ر مى شود نى پ رار  ـ ت ٥  ـ 

ــ  ست  ش را  آن ها  (ص)  محم  حضرت  ـ  ٦ ـ 
اون … است ــ اغلب بيمارى ها دارن خ

٧ــ قيمت
عمودى:

١ــ عامل بسيارى از بيمارى هاى واگيردار
٢ــ آخرين رمق

رار حرف ٣ــ خيس ــ ت

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

خودآزمايى و مرور درس
سن ول وا ١ــ حّل ج

ن، بعضى از انواع  ٤ــ «ت» به آخرش اضافه 
سن قابل پيشگيرى است آن با وا

ـ بيمارى هاى قابل انتقال را گوين ٦  ـ 
ه  است  ى  خطرنا بيمارى  نى  مرتب  ـ  ٨  ـ 
ارد اما به سادگى قابل پيشگيرى است ــ مايع  سن ن وا

حيات
باي  سالگى  ي  سن  وا اين  اول  نوبت  ٩ــ 

تزريق شود ــ جواب منفى
١٠ــ ماشين را نگه مى دارد ــ عالمت جمع

در  آن  ه ى  ش ضعيف  بخوان،  وارونه  ١١ــ 
سن بعضى بيمارى ها استفاده مى شود تهيه ى وا

د سه رقمى ١٢ــ اولين ع
را  بيمارى  اين  نخورى  را  سنش  وا اگر  ١٣ــ 

مى گيرى
درمان  براى  هنوز  ن:  مرتب  را  جمله  ١٤ــ 

ه شف نش ز  قطعى اي
ى از چهار عمل رياضى  ١٥ــ از پايين به باال ي

است
سال   ١٠ هر  آن  سن  وا بخوان،  وارونه  ١٦ــ 

رار شود ي بار به صورت توأم باي ت
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ه، متن  ه در انتهاى اين مبحث آم لماتى  ٢ــ با استفاده از 
. ني امل  زير را 

 . گوين  ………… را  مهارت يابى  و   ………… را  ن  ش بزرگ 
ا  وابسته است؛ ل عامل ………… و …………  امل به دو  ت رش و 
مشاوره ى  شود.  شروع   ………… دوران  از  باي  ود  مراقبت هاى 

ژنتي و پرهيز از ………… از مراقبت هاى اين دوره است.
افى،  در دوران باردارى ………… مناسب، خواب و ………… 
 ………… . معاينات مرتب … ……… و رعايت ………… اهميت دارن
ليه ى افراد  اشتى انجام شود  نيز باي تحت نظر ………… در محيطى به
خانواده به ويژه ………… باي نسبت به سالمت جسمى و ………… زن 

. امل داشته باشن باردار توجه 
ود شامل مراقبت هاى جسمى، ………… و …………  مراقبت از 
ود تا ٦  اى  يه مناسب (بهترين غ است و مهم ترين آن ها عبارت ان از: تغ
ايى  ماهگى ………… و بع از ٦ ماهگى باي ………… حاوى انواع مواد غ
ود شامل شست وشوى روزانه  اشت فردى  ) به ………… و سالم باش
………… و ………… استحمام و تعويض لباس و تعويض مرتب ………… 
شست وشوى پاها بع از هر بار ………… استفاده از لباس ………… و مناسب 
ود باي ………… و ………… و  فصل است. هم چنين محل خواب 
ان ها باي از …………  . شست وشوى دن ون ………… و ………… باش ب

شروع و مسوا زدن از ………… سالگى شروع شود.
ود باي هرماه بررسى و ……… طبق برنامه   ………… و ق 
ود  امل شود. محبت، ………… و شادى در رش روانى و اجتماعى 
ود  ود از راه ………… ياد مى گيرد. وسايل بازى  مؤثر است. 
ود نيز باي ………… و وسايل  . محل بازى  باي …… و امن باش

. ………… از دسترس او دور باش
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ود در صورت بيمارى به ………… و محبت احتياج دارد. محل 
. لباس  استراحت او باي داراى نور و ………… و تهويه مناسب باش
 . اى او سالم و ………… باش ود تب دار باي نرم و ………… و غ
ود باي تحت نظر پزش باش و از ………… به  در دوران بيمارى، 
موقع استفاده شود. وضعيت بيمار و عالئم حياتى او شامل: …………، 

نترل و به پزش گزارش شود.  نبض، …………  و فشار خون 
ان ــ وزن ــ  و رويش اولين دن تنفس ــ نخ طبيعى ــ تميز ــ دود ـ ـ ب
ـ ـ مقوى ــ وراثت ـ ـ ازدواج هاى  سيناسيون ــ بازى ــ مناسبـ ـ خطرنا وا
ــ  فردى  اشت  به ى ـ ـ رش  ـ ـ استراحتـ ـ  م اى  غ ــ  همسر  ــ   فاميلى 
يه ــ  فوع ــ محيط ــ تغ هنهـ ـ شير مادرـ ـ م روانى   ـ ـ تازه ــ پوش يا 
ـ زايمان  ـ ـ  ـ قبل از ازدواجـ  املـ  ـ ت ـ صورتـ  ـ دستـ  ـ اجتماعىـ  ىـ  پزش
آرام ــ گرد و غبار ــ ٢/٥ ــ حرف زدن ــ امن ــ مراقبت ــ دما ــ خن ــ 

دارو ــ درجه حرارت ــ روانى ــ متخصص.


