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طراحی سیستم های آموزشی، پرورشی و توان بخشی با توّجه به رویکردهای نوین آموزشی به منظور تأمین نیازهای 
دانش آموزان با نیازهای ویژه از اهداف و وظایف اصلی سازمان آموزش و پرورش استثنایی به شمار می رود.

طراحی »دوره ی متوسطه ی حرفه ای« یك بار دیگر ندای اجرای عدالت آموزشی را در جامعه ی اسالمی طنین افکن 
می کند و زمینه های مساعد را برای به فعلیّت رساندن استعدادها و توانایی های دانش آموزان با نیازهای ویژه فراهم 

می سازد.
تأکید بر رویکرد حرفه آموزی در این نظام آموزشی نه تنها باعث توانمندتر شدن دانش آموزان با نیازهای ویژه در 
فرایند تحصیل و یادگیری می گردد؛ بلکه از این طریق مدرسه به رسالت خویش که همان آماده کردن دانش آموزان 

برای زندگی مفید و پویا در جامعه است، دست می یابد.
خداوند را شاکر و سپاسگزاریم که، این توفیق حاصل گردید که نسبت به برنامه ریزی درسی دوره ی متوسطه ی 
حرفه ای با رویکرد حرفه آموزی که با مقتضیات عمومی این دانش آموزان تناسب داشته و از انعطاف الزم برای انطباق 

با انواع توانایی ها و آمادگی ها برخوردار می باشد، اقدام نماییم.
سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر خود واجب می داند از زحمات تمامی عزیزانی که در این حرکت مهم نقش 
اساسی ایفا کردند، به ویژه کارشناسان و معّلمان مدارس استثنایی و هم چنین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

و مراکز وابسته، صمیمانه تشکر و قدردانی نماید.
امید است معّلمان، کارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش استثنایی با نظرات ارزشمند خود در ارتقاء کیفی 

برنامه های درسی ارائه شده، این سازمان را بیش از پیش یاری نمایند.

 سازمان آموزش و پرورش استثنایی



همکار گرامی

با استمداد از خداوند متعال و تالش و همکاری گروهی از برنامه ریزان، کارشناسان و دبیران متعهد، کار تألیف و تدوین 
کتاب علوم تجربی و بهداشت سال دوم دوره ی متوسطه ی حرفه ای براساس آخرین دست آوردهای آموزشی و با توّجه به 
توانمندی های دانش آموزان با نیازهای ویژه به انجام رسید. بدیهی است مرحله ی کمال مطلوب تألیف کتاب های درسی 

علوم به تدریج و پس از استفاده و بهره مندی از نظرات ارزشمند شما همکاران گرامی حاصل می شود.
اکنون برای اجرای بهتر آموزش، توجه شما همکاران گرامی را به نکات ذیل جلب می نماییم.

1ـ هر فصل کتاب با یك تصویر عنوانی که مرتبط با موضوع درس است شروع می شود که هدف آن ایجاد انگیزه 
و آماده سازی در یادگیرندگان و زمینه ای برای گفت وگو در مورد موضوع درس می باشد.

2ـ تالش بر آن بوده است تا مفاهیم اصلی موردنظر برنامه ی درسی از طریق فّعالیّت هایی از قبیل آزمایش کنید، 
مشاهده کنید، گفت و گو کنید و… آموزش داده شود و فّعالیّت ها به گونه ای ترتیب داده شده اند که پرورش مهارت ها 

و نگرش ها در آن ها مورد تأکید قرار گیرد.
٣ـ »مطالب تکمیلی«، مطالبی مرتبط با موضوع هر درس هستند که برای غنی تر کردن مطالب هر فصل در آن 
طراحی شده اند. این قسمت به دانش آموزانی که از توانایی باالیی برای یادگیری برخوردارند، آموزش داده می شود و 

فقط در ارزشیابی برای این گروه از دانش آموزان لحاظ خواهد شد.
4ـ مطالب قسمت »بیش تر بدانید« برای مطالعه و افزایش اّطالعات دانش آموزان است، لذا از این مطالب ارزشیابی 

به عمل نخواهد آمد.
اکتشافی،  روش های  از  همزمان  می توان  دانش آموزان  یادگیری  سبك های  تناسب  به  که  داشت  توّجه  باید  ـ    ٥

مشارکتی، گردش علمی، آزمایش و… استفاده کرد.
٦ ـ با توّجه به لزوم تقویت مهارت زبان آموزی و ارتباط کالمی در دانش آموزان با نیازهای ویژه الزم است در 

فّعالیّت های کالسی و ارزشیابی مستمر به این نکته ی مهم توّجه شود.
توان  و  یادگیری  سطح  به  توّجه  با  و  درس  هر  مفاهیم  و  اهداف  راستای  در  سؤال ها  پایانی،  ارزشیابی  در  ٧ـ 

دانش آموزان انتخاب گردد.
8ـ در ارزشیابی مستمر هر سه حیطه ی آموزشی )دانستنی ها، مهارت ها و نگرش ها( با توّجه به هدف های هر درس 

مورد ارزشیابی قرار گیرد.
٩  ـ الزم است والدین را از هدف های درس علوم تجربی و بهداشت در سه حیطه ی )دانستنی ها، مهارت ها و نگرش ها( 

و ضرورت همکاری آنان در انجام برخی فّعالیّت ها آگاه سازید تا هماهنگی آموزشی بین خانه و مدرسه ایجاد شود.
1٠ـ توصیه می شود قبل از تدریس کتاب راهنمای معّلم را مطالعه نمایید.

و  گرامی  همکاران  از  گردد.  واقع  مفید  دانش آموزان  از  گروه  این  برای  کتاب  این  تألیف  و  تدوین  ومندیم  آرز
صاحب نظران تقاضا دارد که گروه برنامه ریزی درسی سازمان آموزش و پرورش استثنایی را از نظرات مفید و ارزنده ی 

خود آگاه و برای بهتر نمودن محتوا و کیفیت کتاب از راهنمایی های ارزنده ی خود، دریغ نفرمایند.   

مؤلفان
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چرا غذا مي خوريم ؟ 
موجودات زنده براي آن كه بتوانند به زندگي خود ادامه دهند به غذا نياز دارند. اگر موجود 
زنده به اندازه ى الزم و كافي غذا نخورد، ضعيف و بيمار مي شود. بدن براي رشد كردن و انجام 
فّعاليّت هايي مانند حركت كردن، ورزش كردن و فكركردن به انرژي نياز دارد كه اين انرژى 

را با خوردن غذاهاي مختلف به دست مى آورد.

مشاهده كنيد 
تصوير زير نشان مي دهد كه خوردن غذا براي انجام فّعاليّت هاي بدن الزم است. درجاهاي 

خالي، نوع هر فّعاليّت را كه نشان داده شده است، بنويسيد. 
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مواّد غذايي
آموختيد كه هريك از غذاها داراي يك يا چند ماّده ي غذايي مفيد و با ارزش هستند. ما 

با خوردن هريك از آن ها مي توانيم بخشى از مواّد مورد نياز بدنمان را به دست آوريم. 
 مواّد غذايى مورد نياز بدن عبارت اند از :
1- قند ها و نشاسته ها (كربوهيــدرات ها) 

2- چــربي ها (ليپيدها)
3- پــروتئين ها 
4- ويتامين ها

5- مواّد معدني وآب

  مقايسه كنيد
هريك از غذاهاي ستون سمت راست با يكى از مواّد غذايى در ستون سمت چپ ارتباط 

بيش تري دارد. آن ها را به يك ديگر وصل كنيد. 
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فكر كنيد
ـ چه غذاهايي را مي شناسيد كه بيش ترين مقدار پروتئين را دارند ؟

ـ چند غذا را نام ببريد كه بيش ترين مقدار قند و نشاسته (كربوهيدرات) را دارند؟

پروتئين

ويتامين

چربى

قند و نشاسته
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گـروه هاي غـذايي
در طول شبانه روز چند وعده غذا مي خوريد؟

درهر وعده، بيش تر از چه غذاهايي استفاده مي كنيد؟
غذاهاي گوناگون، مواّدغذايي متفاوتي دارند؛ پس براي آن كه همه ى مواّدغذايي ضروري 
به بدن برسد، الزم است از غذاهاي متنوع استفاده كنيم. با توّجه به مواّد تشكيل دهنده ي 

غذاها آن ها را به گروه هاي غذايي زير تقسيم مي كنند:
1- گروه نان و غّالت

2- گروه سبزي ها و حبوبات تازه
3- گروه ميوه ها

4- گروه گوشت، تخم مرغ،حبوبات خشك و مغزها
5- گروه شير و لبنّيات

6- گروه متفّرقه (قند، چربي و روغن،...) 

1- گروه نان و غّالت 
تصوير روبه رو گروهي از مواّد نان و غّالت را نشان 

مي دهد.
آيا مي توانيد تعداد ديگري از غّالت را نام ببريد؟

اين گروه شامل غذاهايي مانند انواع نان ها، گندم، جو 
و ذّرت است. مواّد غذايي اين گروه داراي انرژي، بعضي 
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نقش گروه نان و غّالت
در سالمتى بدن 

..............
.............
..............

مواّد غذايى موجود 
در گروه نان وغّالت

..............

..............
.............

از ويتامين هاي گروه ب، آهن و مقداري پروتئين هستند كه همه ى اين ها براي تأمين انرژي، 
رشد و سالمت دستگاه هاي بدن الزم است. 

 براي استفاده ي مفيد از گروه نان و غّالت بهتراست به اين نكات توّجه كنيم :
ـ برنج را به صورت كته مصرف كنيم. 

ـ بيش تر از نان هاي سبوس دار مثل نان جو و سنگك استفاده كنيم.

بيش تر بدانيد
اگر در حفظ و نگه داري نان دقّت نكنيم، به سرعت كپك مي زند. 

در نان كپك زده، سّمي توليد مي شود كه براي بدن بسيار خطرناك است؛ به همين دليل 
انسان يا حيوان نبايد از نان كپك زده استفاده كند. 

فّعالّيت
مانند شكل زير، درباره ي گروه نان و غّالت يك پوستر تهيّه كنيد و در آن انواع مواّد غذايي 

موجود در گروه نان و غّالت و همچنين نقش آن ها را در سالمتي بدن مشّخص كنيد. 
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2- گروه سبزي ها و حبوبات تازه 
چند نوع سبزي را نام ببريد. 

گروه سبزي ها و حبوبات تازه شامـل كاهو، كرفس،گوجه فرنگي، اسفناج، كدوحلوايي، 
نخود فرنگي و... است. 

اين گروه از غذاها بايد در وعده هاي غذايي استفاده شود؛ زيرا مقدار زيادي ويتامين ث و 
ب و آهن دارد. مصرف سبزي ها و حبوبات تازه براي حفظ يا افزايش مقاومت بدن در برابر 

بيماري ها، بهبود زخم ها، سالمت پوست و... ضروري است. 
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3- گروه ميوه ها 
آيا مي دانيد ميوه ها چه ويتامين هايي دارند؟

انواع  و  آهن  داراي  كه  و...است  پرتقال  كيوي،  زردآلو،  موز،  سيب،  شامل  ميوه ها  گروه 
ويتامين هاي آ، ث و ب است. 

مصرف ميوه ها براي حفظ مقاومت بدن در برابر بيماري ها، بهبود زخم ها و سالمت پوست 
مفيد است. 

براي استفاده ي مفيد از گروه سبزي ها و ميوه ها بهتر است به اين نكات توّجه كنيم :
ـ هرروز از ميوه ها و سبزي ها در وعده هاي غذايي خود استفاده كنيم.

ـ بيش تر از سبزي هاي خام استفاده كنيم تا ويتامين هاي آن بيش تر حفظ شود. 
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فكر كنيد
براي استفاده ى بهتر از گروه سبزي ها و ميوه ها چه نكات ديگري را پيشنهاد مي دهيد؟ 

فّعالّيت
پوستري درباره ي گروه ميوه ها و سبزي ها تهيّه كنيد و در آن انواع مواّدغذايي موجود در 

هرگروه و نقش هريك را در سالمتي بدن مشّخص كنيد. 

4- گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات خشك و مغز ها 
 آيا انواع حبوبات را مى شناسيد؟برخى از آن ها را نام ببريد.
 آيا انواع مغزها را مى شناسيد ؟ برخى از آن ها را نام ببريد.

 آيا مي توانيد چند نوع گوشت قرمز و گوشت سفيد را نام ببريد؟
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گوشت هاي  گوسفند)،  گاو،  قرمز(گوساله،  گوشت هاي  است؛  مواد  اين  شامل  گروه  اين 
سفيد (مرغ، ماهي و پرندگان)، دل و جگر، قلوه، زبان و مغز، تخم مرغ، حبوبات (لپه، عدس، 

لوبياسفيد، نخود) و مغزها (گردو، پسته، بادام، فندق و تخمه ها). 
مهم ترين مواّد غذايي اين گروه پروتئين، آهن و ويتامين گروه ب مي باشند كه براي رشد 

بدن و خون سازي الزم است. 

براي استفاده مفيد ازگروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات خشك و مغز ها بهتراست به اين نكات 
توّجه كنيم: 

ـ تا آن جا كه ممكن است گوشت ها را سرخ نكنيم.
ـ به جاي گوشت قرمز، بيش تر ازگوشت هاي سفيد (مانند مرغ و ماهي) استفاده كنيم. 

ـ از حبوبات، كه سرشار از پروتئين هستند، بيش تر استفاده كنيم. 
ـ درميان وعده هاي غذايي، براي تأمين انرژي و پروتئين بدن، از انواع مغزهاي خام استفاده كنيم.

فّعالّيت
درباره ي گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات خشك و مغزها يك پوستر تهيّه كنيد و در آن، 

انواع مواّد غذايي موجود در اين گروه و نقش آن ها را در سالمتي بدن مشّخص كنيد.
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 5- گروه شير و لبنّيات 
آيا مي توانيد محصوالتي را كه از شير تهيّه مي شود نام ببريد؟

اين گروه شامل مواّدي مانند شير، ماست، پنير، كشك، بستني و... است. مواّد غذايي مهم در اين 
گروه عبارت اند از: 

پروتئين، كلسيم، فسفر، بعضي از انواع ويتامين هاي گروه ب و ويتامين آ، كه براي استحكام 
استخوان ها، دندان ها و رشد و سالمت پوست الزم است. 

براي استفاده ي مفيد از گروه شير و لبنّيات بهتر است به اين نكات توّجه كنيم : 
ـ تا آن جا كه ممكن است از شيرهاي كم چربي استفاده كنيم. 

ـ از لبنّيات پاستوريزه استفاده كنيم. 

فكر كنيد
 چه افرادي به غذاهاي گروه شير و لبنيّات بيش تر نياز دارند؟



22

بيش تر بدانيد
فايده ي  كنيم،  اضافه  شير  قهوه را به  كاكائو و  مانند  مواّدي  اگر 
آن كم تر مى شود؛ چون اين مواّد غذايي تركيباتي دارند كه اجازه 

نمي دهد كلسيم موجود در شير، جذب بدن شود.

بررسى كنيد
به هنگام استفاده از شير چه نكات ديگري را بايد رعايت كنيم؟ 

بيش تر بدانيد
پاستوريزه كردن چيست ؟

پاستوريزه كردن يكي از راه هاي سالم نگه داشتن شير است. براى پاستوريزه كردن، شير 
را در درجه ي حرارت معيّن و به مّدت مشّخص حرارت مي دهند و سپس به سرعت سرد 

مي كنند، تا تمام ميكروب هاي مضّر آن از بين برود و زمان نگه داري آن افزايش يابد. 
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6- گروه متفّرقه ( قند، چربي و روغن،...) 
آيا مي دانيد چه غذاهايي بيش ترين ميزان چربي را دارند؟

مواّد غذايي اين گروه شامل چربي ها (روغن هاي جامد و مايع، كره و...) و قندها (شيريني ها، 
انواع مربا و... ) است كه در بدن انرژي توليد مي كنند. 

دربرنامه ي غذايي روزانه، بايد از اين گروه به كم ترين مقدار مصرف كنيم؛ زيرا مصرف 
بيش از اندازه ى غذاهاى اين گروه براي بدن ضرر دارد.

براي استفاده ى مفيد از غذاهاي اين گروه بهتر است به اين نكات توّجه كنيم. 
ـ روغن هاي مايع (گياهي) مصرف كنيم. 

ـ  از مصرف زياد چربي ها و شيريني ها بپرهيزيم. 
ـ براي برطرف كردن تشنگي از آب استفاده كنيم.

فكر كنيد
آيا مي توانيد مواّدغذايي ديگري را نام ببريد كه در گروه متفّرقه قرار مي گيرند؟ 
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بيش تر بدانيد
كلسترول چيست ؟

يكي از چربي هايي كه در بدن انسان وجود دارد، ماّده اي به نام كلسترول است.
در خون انسان كلسترول به دو صورت وجود دارد: كلسترول مفيد و كلسترول ُمضر. كاهش 
مؤثراست.  عروقي  قلبي ـ  بيماري هاي  بروز  در  مضر  كلسترول  شدن  زياد  مفيد و  كلسترول 
كلسترول براي بدن ماّده ي پرارزشي است؛ براى مثال مقداري از آن در زير پوست، براثر 
تابش آفتاب، به ويتامين D تبديل مي شود. اّما اگر مقدار كلسترول مضر در خون افزايش 
پيدا كند، در ديواره ي رگ ها جمع مي شود و باعث سفت شدن ديواره ي رگ ها، كاهش جريان 

خون و ايجاد بيماري فشارخون و بروز سكته ى قلبي و مغزي مي شود. 

هرم راهنماي غذايي
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براي غذاخوردن راهنمايي وجود دارد كه به ما مي گويد، بهتراست روزانه چه غذاهايي و 
به چه اندازه بخوريم. به اين راهنما «هرم راهنماى غذايي» مى گويند. 

امروزه، پزشكان تغذيه براي انتخاب غذاي مناسب روزانه، استفاده از هرم راهنماي غذايي 
را توصيه مي كنند. 

اكنون شما با نگاه كردن به هرم راهنماي غذايي به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
1- هرم راهنماي غذايي به چند قسمت تقسيم شده است؟ 

2- آيا اندازه ي همه ي اين قسمت ها باهم برابراست؟ 
همان طور كه در تصوير مي بينيد، گروه نان و غّالت در پايين هرم قرار گرفته است؛ اين 
نشان مي دهد كه ما بايد بيش تر از هر غذاي ديگري از گروه نان و غّالت استفاده كنيم. گروه 
متفّرقه (چربي ها و قندها،...) در باالي هرم، يعنى در خانه ي كوچكي از آن قراردارد؛ اين 

نشان مي دهد كه بايد غذاهاى اين گروه را كم ترمصرف كنيم. 

گفت و گو كنيد
چرا گروه غذايي نان و غّالت در هرم راهنماي غذايي از بقيّه ي گروه ها بزرگ تر است؟ ـ 

چرا اندازه ي قسمت هاي هرم راهنماي غذايي باهم فرق مي كند؟  ـ 
ديگري  مواّدغذايي  چه  از  آن،  جاى  به  باشيم،  نداشته  دسترسي  شير  به  كه  درصورتي  ـ 

مي توانيم استفاده كنيم؟ چرا؟ 
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ميكروب چيست ؟
ميكروب موجود زنده ي بسيار ريزي است كه با چشم ديده نمي شود، ولي همه جا وجود دارد.

ميكروب  براي ادامه ي زندگي و يافتن محيط مناسب خود ممكن است وارد بدن انسان، 
جانوران و گياهان شود.

ميكروب ها انواع و شكل هاي گوناگوني دارند كه بعضي از آن ها در بدن انسان و جانوران 
بيمارى هاى گوناگون به وجود مى آورند. 

فكر كنيد
آيا مي دانيد كه براي ديدن ميكروب ها از چه وسيله اى استفاده مي شود؟ 
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بيماري چيست ؟
 
 

يك فرد سالم چه تفاوتي با يك انسان بيمار دارد؟ 
آيا مي دانيد چه چيزهايي باعث بيماري در انسان مي شود؟

آيا مي توانيد چند نوع بيماري را نام ببريد؟ 

بيماري ها به دو گروه واگير و غيرواگير طبقه بندي مي شوند. در اين درس با بعضي از 
بيماري هاي واگير آشنا مي شويم. 
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بيماري هاي واگير
 

گاهي ممكن است فردي با دست زدن به چيزهاي آلوده، تماس با فرد بيمار، استفاده از 
وسايل شخصي فرد بيمار و يا با شستن دست در آب هاي كثيف بيمار شود. 

بيماري هاي واگير، همان طور كه از نامشان پيداست، از فردي به فرد ديگر يا از حيوان و 
محيط آلوده به انسان منتقل مى شوند. 

براي مبارزه با اين بيمارى ها و پيشگيري از آن ها بايد عاليم يا نشانه هاي بيماري، راه هاي 
آشنا  موارد  اين  از  بعضي  با  درس  اين  در  كه  بگيريم  ياد  را  پيشگيري  راه هاي  و  انتقال 

مي شويم. 

فرد بيمارفرد سالم
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آنفلوآنزا
آنفلوآنزا يك بيماري واگير است. سردرد، تب شديد، آبريزش بيني و درد عضالت و ماهيچه ها 

از نشانه هاى آنفلوآنزا است. در اين بيماري، فرد 4 تا 5 روز دچار سردرد شديد و تب مي شود. 

راه هاي انتقال بيماري 
 بيماري آنفلوآنزا از راه عطسه، سرفه و سخن گفتن، 
از فرد بيمار به فرد سالم منتقل مي شود و دوره ي واگيري 

آن تا يك هفته بعد از شروع بيماري ادامه دارد. 

راه هاي پيشگيري 
ـ واكسيناسيون افرادي كه در معرض ابتال به اين بيماري هستند؛ مثل : افراد مسن (پير)، 

كاركنان پزشكي و پرستارها 
ـ جدا كردن فرد بيمار از افراد سالم 

ـ جدا كردن و ضدعفوني كردن وسايل فرد بيمار 
ـ پوشاندن دهان و بيني و شستن دست ها 

 
كار گروهى

آن  از  پيشگيرى  روش هاى  و  انتقال  راه هاي  آن،  نشانه هاي  آنفلوآنزا،  بيماري  درباره ي 
پوسترى تهيّه كرده وآن را در كالس نصب كنيد.
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وبا
وبا يك بيمارى ميكروبى است كه با استفراغ و اسهال شديد شروع مى شود.

هرگاه فردى دچار اسهال شديد شود مى بايست فوراً به پزشك مراجعه كند زيرا از دست دادن 
مقدار زيادى از آب بدن بسيار خطرناك است.
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راه هاي انتقال بيماري 
- مصرف آب آلوده
- مواّد غذايى آلوده

- شستن سبزى ها و ميوه ها با آب آلوده
- مدفوع شخص بيمار

- حّمام كردن در آب آلوده
- استفاده از ظروف غذاى شخص بيمار

راه هاي پيشگيرى 
- استفاده از آب آشاميدنى سالم

- شستن سبزى ها و ميوه ها با آب سالم و ضدعفونى كردن آن ها
- استفاده از غذاى خانگى

گفت و گو كنيد
چه راه هاي ديگري را براي پيشگيرى از ابتال به بيمارى وبا پيشنهاد مي دهيد درباره ى آن  

در كالس گفت و گو كنيد. 
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بيماري هاي انگلي 
بعضى از بيماري هاي واگير به واسطه ى موجودات زنده ى ديگري به وجود مى آيند كه به 
تنهايي قادر به زندگي در محيط نيستند. اين موجودات زنده كه تمام يا قسمتي از دوره ي 

زندگي خود را در بدن انسان يا موجودات ديگر مى گذرانند، انگل ناميده مى شوند. 
در اين درس با يكي از مهم ترين بيماري هايي كه عامل آن انگل ها هستند، آشنا مي شويم. 

آلودگي به كرم كدو 
اين كرم، قسمتي از زندگي خود را در بدن انسان و گاو مي گذراند.

درد شكم، بي اشتهايي طوالني و اسهال از نشانه هاى وجود كرم كدو در بدن انسان است. 

راه هاي انتقال 
- خوردن گوشت آلوده (گوشت نيم پخته ي گاو آلوده ) 

- خوردن سبزي هاي آلوده به تخم كرم كدو 
- دست هاي آلوده 

راه هاي پيشگيري
- پختن كامل گوشت و غذا 

- شستن و ضدعفوني كردن سبزي ها 
- شستن دست ها با آب و صابون قبل از غذا خوردن و بعد از رفتن به دستشويي 

- رعايت بهداشت فردي 
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فكر كنيد
مطالبي  آن  با  مقابله  راه هاي  نيز  و  انسان  براي  حشره  اين  زيان هاي  و  شپش  ي  درباره 

جمع آوري كنيد و دركالس گزارش دهيد. 

بيش تر بدانيد
كرم هاي انگلي رايج در ميان مردم عبارت اند از : 

1- كرم كدوي گاو: تخم كرم كدو همراه با مدفوع از بدن خارج مي شود. اگر مدفوع 
در محّلي نامناسب مانند علفزار دفع شود، گاوها همراه علف تخم ها را مي خورند و تخم ها 
به داخل بدن آن ها مي رود و در ماهيچه هاي جانور وارد مي شود. انسان نيز با خوردن گوشت 

آلوده به بيماري مبتال مي شود. 



به  رفتن  از  بعد  پاكيزگي  رعايت  عدم  اثر  در  آن  تخم  روده):  (كرم  آسكاريس  كرم   -2
توالت و صابون نزدن دست ها از راه تماس، آب و غذا به افراد منتقل مي شود. 

3- كرم قالبدار: كه در نقاط گرم فراوان است. نوزاد اين كرم در خاك زندگي مي كند و با 
سوراخ كردن پوست پاي برهنه، وارد رگ هاي خوني مي شود؛ اما سرانجام خود را به روده 
مي رساند و با قّالب ها، به ديواره ي روده مي چسبد و باعث زخم شدن و خونريزي ديواره ي 

روده مي شود. 
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درحالت  كرمك  دنياست.  نقاط  همه ي  در  فراوان  انگلي  كرم هاي  جمله  از  كرمك:   -4
بالغ، حدوديك سانتي متر طول دارد و در روده ي بزرگ زندگي مي كند. نوع ماّده ي اين كرم، 
تخم هاي زياد مي گذارد كه از بدن دفع مي شوند و با تماس دست، به روي غذاها و از اين 
راه به دهان مي رسند و خود شخص يا ديگرى را آلوده مي كنند. اين كرم بيش تر در كودكان 

ديده مي شود. 

5- كرم كدوي سگ: خطرناك ترين نوع كرم هاي انگلي پهن است. اين انگل از راه تماس 
فراوان با سِگ آلوده و آب دهان آن (ليسيدن دست و صورت) به انسان منتقل مي شود. كرم 
قبلي، در روده ي سگ زندگي مي كند و تخم ها از سگ به  برخالف دو نوع  بالغ اين نوع، 
انسان مي رسند. نوزادان كرم از ديواره ي روده، خود را به خون مي رسانند و در نقاط مختلف 
بدن ساكن مي شوند. در چنان محل هايي، كيسه هاي كوچك و بزرگي (گاهي به اندازه ي يك 
پرتقال) تشكيل مى شود كه پر از آب شفاف هستند و هزارها نوزاد دارند. فقط با عمل جراحي 

مى توان اين كيسه ها را برداشت.
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كچـلي
كچلي نوعي بيماري ميكروبي است كه مي تواند به پوست، مو و ناخن آسيب برساند. 

اين بيماري با زخم كوچكي آغاز مي شودو سپس زخم بيش تر مي شود. موها در قسمتي 
كه زخم ايجاد شده است، كم كم از بين مي رود. 

راه هاي انتقال بيمارى 
- استفاده از شانه و برس آلوده ي فرد بيمار 

- استفاده از لباس هاي آلوده ي فرد بيمار 

راه هاي پيشگيري 
- رعايت بهداشت پوست و مو 

- استفاده نكردن از وسايل شخصي ديگران 
- حّمام كردن به طور مرتّب، هفته اي 2 تا 3 بار 

فكر كنيد
براي رعايت بهداشت پوست و مو چه نكاتي را بايد رعايت كنيم ؟ 
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فّعالّيت
در جدول زير، در مقابل هر بيماري، مهم ترين نشانه هاي آن را عالمت بزنيد. 

 نشانه هاي بيماري
 نام بيماري

اسهال و استفراغ شديدشكم درد و اسهالايجاد زخم و ريزش مو

وبا

 كچلي

 كرم كدو

جمع آورى اّطالعات
گاهي در مكان هاي پرجمعيّت به بعضي از بيمارهاي ميكروبي مبتًال مي شويم. به نظر شما 

عّلت آن چيست؟ در اين باره گزارشي تهيّه كنيد و در كالس ارائه دهيد. 
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دستگاه گردش خون 
در سال هاي پيش، آموختيد كه بدن ما براي زنده ماندن به غذا و ا كسيژن نياز دارد. آيا 
به  دستگاهي  انسان،  بدن  در  مي رسد؟  بدن  قسمت هاي  تمام  به  چگونه  مواد  اين  مي دانيد 
دستگاه  است.  بدن  تمام  به  خون  رساندن  آن  كار  كه  دارد  وجود  خون  گردش  دستگاه  نام 

گردش خون شامل قلب، رگ ها (سرخ رگ، سياه رگ و مويرگ) و خون است. 
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مشاهده كنيد 
 قسمت هاي مختلف دستگاه گردش خون را روي پوستر يا موالژ دستگاه گردش خون 

نشان دهيد. 

 قلب 

فكر كنيد
آيا مي دانيد كار قلب چيست ؟

مشاهده كنيد 
صدايي  چه  دهيد.  قرار  خود  سينه ى  قفسه ي  چپ  سمت  در  را  پزشكي  گوشي  يك 

مي شنويد؟
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قلب در قفسه ي سينه و بين شش ها قرارگرفته است و مانند تلمبه اي است كه با هر بار 
ضربان(تپش)، خون را به وسيله ي رگ ها به تمام قسمت هاي بدن مي رساند. 

قلب ما در شبانه روز، بدون استراحت كار مي كند و در هر ضربان، از خون پر و خالي 
مي شود. سرعت ضربان قلب با نوع فّعاليّت هاي ما تغيير مي كند. هنگام فّعاليّت هاي شديد، 
مانند انجام حركات ورزشي، به دليل آن كه به اكسيژن و مواّد غذايي بيش تري نياز داريم، 
قلبمان سريع تر مي زند تا خون، اين مواد را زودتر به بدن برساند. هنگام استراحت، سرعت 

تپيدن قلب كاهش پيدا مي كند. 
قلب به طور منّظم منقبض و منبسط مي شود. اين عمل را ضربان قلب مي گويند. در هر 

ضربان، خون به قلب وارد و از آن خارج مي شود. 
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گفت و گو كنيد
آن  تفاوت  درباره ي  و  كنيد  مقايسه  دويدن  از  بعد  و  قبل  را  خود  دوست  قلب  ضربان 

گفت وگو كنيد. 

 مقايسه كنيد
در تصاوير زير، انجام كدام فّعاليّت سرعت ضربان قلب را افزايش مي دهد؟ 
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 رگ ها 

رگ ها نيز بخش ديگرى از دستگاه گردش خون هستند. 
مي دانيد كه قسمت هاي مختلف بدن انرژي الزم براي انجام فّعاليّت ها را از غذا و ا كسيژن 

به دست مي آورد. اين مواد به وسيله ي خون از مسير رگ ها به تمام بدن مي رسد. 
در بدن سه نوع رگ وجود دارد. 
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سرخرگ ها: خـون را از قلب بـه قسمـت هاي مختـلف بدن مي رسانند. 

سياه رگ ها: خـون را از قـسمت هاي مختلـف بـدن به قلـب مي آورند. 
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مويرگ ها: رگ هاي بـسيار ريـز و نـازكي هستنـد كـه مـواّد غـذايـي و ا كسـيژن را بـه 
هـمه ى قـسـمت هاي بدن مـي رسـانند و مواد زائـد را از آن ها مي گيـرنـد. 

وقتـي بـريـدگي يا خـراشى روي پوست ايجاد مي شود، رگ ها آسيب مي بينند و خون 
از آن ها خارج مي شود. 

مويرگ ها حتّي در اثر فشار و ضربه هم پاره مي شوند و اثر آن به صورت كبودي برروي 
پوست ديده مي شود. 
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فكر كنيد
 در كدام قسمت هاي بدن، مويرگ ها را به راحتي مي توانيد ببينيد؟ 

گفت و گو كنيد
از خون ريزي كه در اثر بريدگي در پوست ايجاد شده است، چه بايد كرد؟ جلوگيري  براي  ـ 

پيشنهاد  را  راهي  چه  ضربه،  شدن  وارد  از  پس  پوست  كبودي  از  جلوگيري  براي  ـ 
مي كنيد؟

 خـون

وقتى كه انگشتمان مي بّرد يا قسمتي از بدنمان زخم مي شود، قطره اي از يك مايع سرخ رنگ 
را روي بدن خـود مي بـينيـم. اين همان خون ماست كه زندگي و همه ى فّعاليّت هاي ما بـه 

آن وابسته است. 
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خون كارهاي مهّمي در بدن انجام مي دهد: 
- همه ي مواد را در بدن جا به جا مي كند.
- در برابر ميكروب ها از بدن دفاع مي كند.

- دماي بدن را تنظيم مي كند.
- در هنگام ايجاد زخم، از خونريزي جلوگيري مي كند. 

مطالب تكميلى
فشار خون 

وقتي قلب منقبض مي شود، خون را با فشار وارد سرخ رگ مي كند. خون نيز با همين فشار 
در رگ ها حركت مي كند كه به آن فشار خون مي گويند. فشار خون را مى توان با دستگاه 

اندازه گيري فشار خون اندازه گيري كرد. 
فشارخون هر فرد ثابت است؛ ولي گاهي به عّلت بيماري، عصبانيّت و خوردن غذاي نامناسب 

تغيير مي كند و زياد و كم مي شود. 
در اين مواقع، فرد بايد تحت نظر 

پزشك قرار بگيرد. 
براي  معموًال  زياد  فشارخون 
افرادي پيش مى آيد كه رگ هاي 
آن ها تنگ شده؛ به طورى كه خون 
به آساني نمي تواند از آن ها عبور 

كند. 
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بررسى كنيد
ـ آيا تا كنون پزشك، فشارخون شما را اندازه گيري كرده است ؟

ـ آيا ميزان فشارخون خود را مي دانيد ؟ 

گزارش دهيد
 از فردي كه به بيماري فشارخون مبتال است، درباره ي نشانه هاي بيماري و درمان آن 

گزارشي تهيّه كنيد. 

مطالب تكميلى
نبـض

فشار خون مانند موج در رگ ها حركت مي كند و ما 
آن را به صورت نبض احساس مي كنيم. تعداد نبض را 
در يك دقيقه اندازه مي گيرند و اين تعداد برابر با تعداد 

ضربان قلب است. 
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بررسى كنيد
ـ تعداد نبض خود و هم كالسي هايتان را باهم مقايسه كنيد. 

ـ آيا تعداد نبض افراد مختلف باهم برابراست؟ 

گروه هاي خوني
در تصوير زير چه مشاهده مي كنيد ؟

مواقع،  اين  در  شود.  تزريق  خون  شخص  به  است  الزم  حادثه،  يا  بيماري  اثر  در  گاهي 
دانستن گروه خوني اهميّت زيادى دارد؛ چون پزشك، تنها با دانستن گروه خونى هر فرد 

مى تواند خون مناسب را براي او انتخاب كند. 
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 Aگروه خونى 
A مثبت
A منفى

 Bگروه خونى 
B مثبت
B منفى

 ABگروه خونى 
AB مثبت
AB منفى

 Oگروه خونى 
O مثبت
O منفى

خون همه ي افراد شبيه به هم نيست. در خون، مواّدي وجود دارد كه نشان دهنده ي گروه 
خوني است. گروه هاي خوني عبارت اند از : 

خون هر يك از ما جزء يكي از گروه هاي خوني است. ممكن است گروه خوني يك فرد 
A مثبت و گروه خونى شخص ديگري A منفي باشد. 

فكر كنيد
گروه خوني را از چه راهي تشخيص مي دهند ؟

جمع آورى اّطالعات
اگر در شهر شما مركز انتقال خون وجود دارد، به همراه مربّي خود به آن جا برويد و با 
خوني  گروه هاي  با  را  آن  سپس  كنيد.  مشّخص  را  خود  خوني  گروه  خون،  آزمايش  انجام 

دوستان خود مقايسه كنيد. 
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بهداشت دستگاه گردش خون
براي آنكه دستگاه گردش خون سالمي داشته باشيم، الزم است نكات زير را رعايت كنيم.

- هرروز ورزش كنيم.
- از غذاهايي كه چربي و نمك زياد دارند، استفاده نكنيم.

- پرخوري نكنيم. 
- عصباني نشويم. 

- در هواي آلوده رفت و آمد نكنيم. 

فردي كه بهداشت دستگاه گردش خون را رعايت نكند، ممكن است دچار سكته ى قلبي شود.

گفت و گو كنيد
مي كنيد؟  پيشنهاد  خون  گردش  دستگاه  سالمت  و  بهداشت  براي  را  ديگري  راه هاي  چه 

درباره ى آن ها گفت و گو كنيد. 



55

فكر كنيد
رعايت  را  ايمني  نكات  چه  او  به  كمك  براي  باشد،  شده  دچارخون ريزي  كسى  اگر 

مي كنيد؟
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آتـش
آيا مى دانيد آتش چه فايده هايى براى ما دارد؟ 

از زمان هاي گذشته، انسان با استفاده از آتش توانست خود را در برابر سرما، تاريكي و 
حمله ي حيوانات وحشي حفظ كند. آتش در زندگي ما انسان ها اهميّت زيادي دارد؛ براي 

مثال در پختن غذا و گرم كردن خانه ها در هواي سرد از آتش استفاده مي شود. 
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ماّده ي سوختني
مشاهده كنيد 

وسايل و مواّد مورد نياز :
تراشه هاي چوب، ميخ آهني،2 سيني فلّزي، كبريت، شمع 

ـ با كمك معّلم، در يك سيني، شمع روشن را نزديك 
تراشه هاي چوب بگيريد. چه مشاهده مي كنيد؟

ـ در سيني ديگر شمع روشن را نزديك ميخ هاي  
آهني بگيريد. چه مشاهده  مي كنيد؟

كدام يك مادهّ ي سوختني است؟ 
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به ماّده  اي كه آتش مي گيرد، ماّده ي سوختني مي گويند.
در تصوير زير چند ماّده ي سوختني نشان داده شده است. آن ها را نام ببريد.

فكر كنيد
ـ آيا مواّد سوختني ديگري را مي شناسيد؟

ـ براي پختن غذا و گرم كردن خانه ي خود از كدام ماّده ي سوختني استفاده مي كنيد؟

نفت
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اكسيژن (هــوا)
مشاهده كنيد 

وسايل و مواّد مورد نياز : دو شمع، يك ليوان،كبريت 
- شمع ها را روشن كنيد.

- ليوان را به صورت وارونه روي يكي از شمع ها قرار دهيد. چه اتّفاقي مي افتد ؟ 

هوا از گازهاى مختلفى تشكيل شده است كه مهم ترين آن ها اكسيژن است. گاز اكسيژن   
موجود در هوا براى توليد آتش ضرورى است. 

فكر كنيد
در آزمايش باال چرا وقتى ليوان را به صورت وارونه روى شمع قرار مى دهيد شمع خاموش 

مى شود؟
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گــرما 
براي روشن كردن آتش از كبريت استفاده مي كنيم. كبريت گرماي الزم را براي سوختن 

ايجاد مي كند.

به نظر شما براي روشن كردن آتش به چه چيزهايي نياز داريم؟
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ماّده ى سوختنىگرما

اكسيژن

براي روشن كردن آتش به ماّده ي سوختني، اكسيژن و گرما نياز داريم.

گفت و گو كنيد
مريم مي خواست با كمك مادرش اجاق گاز را روشن كند.كبريت روشن را نزديك اجاق گاز 

گرفت. اّما متوّجه شد كه اجاق گاز روشن نمي شود. به نظر شما عّلت آن چه بود؟ 
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چگونه آتش را خاموش كنيم؟ 
دانستيم كه آتش براي ما فايده هاي گوناگوني دارد؛ اّما همين آتش مي تواند خطرهاي   
زيادي داشته باشد. بنابراين وقتي آتش را روشن مي كنيم، بايد بدانيم كه چگونه آن را خاموش 

كنيم. 

1- سردكردن آتش 
گاهي آتش را مي توان با آب خاموش كرد. آب، آتش را سرد و آن را خاموش مي كند.
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فكر كنيد
اگر روزي در آشپزخانه، هنگام برداشتن ظرف از روي اجاق گاز، دستمال آتش بگيرد، 

چه مي كنيد؟

2- نرسيدن اكسيژن هوا به آتش 
يكي از راه هاي خاموش كردن آتش آن است كه از رسيدن اكسيژن هوا به آن جلوگيري   
كنيم. در آتش سوزي هايي كه براثر جريان برق، بنزين يا نفت به وجود مي آيد، ديگر نمي توانيم 
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براي خاموش كردن آن به آساني از آب استفاده كنيم. در اين هنگام آتش نشان ها با كپسول هاي 
آتش نشاني، آتش را خاموش مي كنند. در كپسول آتش نشاني كف مخصوصي وجود دارد كه روي 

آتش را مي پوشاند و باعث مي شود اكسيژن هوا به آن نرسد؛ بنابراين آتش خاموش مي شود. 

جمع آورى اّطالعات
شماره ي مركز آتش نشاني را بنويسيد.

در چه مواقعي بايد با مركز آتش نشاني تماس بگيريد ؟ 
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گفت و گو كنيد

درباره ي هر يك از تصاوير باال با دوستان خود گفت وگو كنيد و بگوييد وقتي لباس كسي 

آتش مي گيرد انجام كدام كار صحيح است ؟  چرا ؟ 

گزارش دهيد
آن  درباره ي  و  كنيد  ديدن  مدرسه  نزديك  آتش نشاني  مركز  يك  از  خود  معّلم  همراه   

گزارشي بنويسيد.
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ايمني از آتـش
 

براي جلوگيري از آتش سوزي الزم است به نكات زير توّجه كنيم:
1ـ چراغ نفتي را وسط اتاق يا كنارپرده نگذاريم.

2ـ هرگز در مقابل پنجره ي باز، اجاق گاز را روشن نكنيم. 
3ـ اگر در جايي بوي گاز يا بنزين را احساس كرديم، هرگز كبريت روشن نكنيم و به كليد 

برق دست نزنيم. در اين هنگام بايد پنجره ها را باز و خانه را ترك كنيم.
4ـ هرگز در پمپ بنزين كبريت روشن نكنيم. 

5ـ هرگز در جنگل آتش روشن نكنيم؛ مگر در جاهاي خاصي كه براي اين كار آماده شده است. 
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 مقايسه كنيد
كدام تصوير كار درست را نشان مى دهد ؟ 
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حالت مواد 
در سال گذشته با ماّده، حالت ها و بعضي از ويژگي هاي آن آشنا شديد. آيا مي توانيد سه 

حالت ماّده را نام ببريد و براي هريك مثالي بزنيد؟

 مقايسه كنيد
بيش تر  مواد  از  يك  كدام  حجم  قسمت،  هر  در  كه  كنيد  مشخص  تصاوير،  به  توّجه  با 

است؟ 
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اثر گرما بر جامدها
آزمايش كنيد

وسايل و مواّد مورد نياز : 
چراغ الكلي، كبريت، گلوله، حلقه و مقداري يخ

- گلوله را از حلقه عبوردهيد. 
- سپس گلوله را روي شعله ى چراغ الكلي بگيريد و كامًال گرم كنيد. به نظر شما آيا باز 

هم گلوله از حلقه عبور مي كند ؟
- گلوله ى داغ را مّدتى در ظرف يخ بگذاريد و سپس از حلقه عبوردهيد. چه مشاهده مي كنيد؟ 

همان طوركه مشاهده كرديد :
وقتي ماّده اي را گرم كنيم، حجم آن افزايش مي يابد و جاي بيش تري مي گيرد؛ يعني منبسط 
كم تري  جاي  و  مي يابد  كاهش  آن  حجم  مي كنيم،  سرد  را  ماّده اي  وقتي  برعكس،  مي شود. 

مي گيرد. در اين هنگام مي گوييم، آن ماّده منقبض شده است. 
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فكر كنيد
 وقتي َدِر شيشه ي ُمربّا يا عسل باز نمي شود، آن را زير آب 

گرم مي گيريم. آيا مي دانيد چرا؟

مشاهده كنيد 
به تصاوير نگاه كنيد و به سؤال زير پاسخ دهيد. 

به نظر شما براي آن كه ليوان ها از هم جدا شوند، آب شير بايد سرد باشد يا گرم؟ 
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اثر گرما بر مايعات 
آزمايش كنيد

وسايل و مواّد مورد نياز :
چوب پنبه، لوله ى خودكار، بُطري شيشه اي، يك ظرف شيشه اي بزرگ، كمي جوهر 

ـ وسط چوب پنبه را سوراخ كنيد و لوله ى خودكار را از آن عبور دهيد.
روي  را  پنبه  چوب  سپس  بريزيد.  آن  جوهردر  قطره  چند  و  پركنيد  آب  از  را  بطري  ـ 

دهانه ي بطري ببنديد. 

ـ پس از آن، بطري را داخل يك ظرف آب خيلي داغ قراردهيد. 
چه مشاهده مي كنيد؟

آيا حجم آب در اثر گرما افزايش پيدا كرده است ؟ 
آن ها  حجم  مي دهيم،  گرما  را  مايعات  ديگر  و  آب  وقتي  كرديد،  مشاهده  كه  طور  همان 

افزايش مى يابد، يعني منبسط مي شوند. 
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دمـا و دمـاسنج
 اگر بخواهيد دماي آب يك ظرف را نشان دهيد، چه مي كنيد؟
 براي اندازه گيري دماي بدن از چه وسيله اي استفاده مي كنيد؟ 

دماسنج، وسيله اي است كه از يك شيشه ى درجه بندي شده تشكيل شده است كه در انتهاي 
شيشه يك مخزن جيوه يا الكل رنگي قراردارد. وقتي دماسنج در جاي گرم قرارمي گيرد، مايع 
درون آن منبسط مي شود و باال مي رود و وقتي در جاي سرد قرار مي گيرد، مايع درون آن 

منقبض مي شود و پايين مي آيد. واحد اندازه گيري دما درجه ى «سانتي گراد» است. 
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گفت و گو كنيد
درباره ي اهّميّت اندازه گيري دما توسط سازمان هواشناسي در زندگي روزمره گفت و گو 

كنيد. 

بيش تر بدانيد
جيوه، فلّزي است كه حالت مايع دارد. بقيّه ى فلزها مانند آهن، مس و آلومينيوم، همه جامد 

هستند. اگر چه جيوه به حالت مايع است، اّما همه ى خصوصيّات يك فلز را دارد. 
از اين فلز در دماسنج ها استفاده مي شود. جيوه بسيارسّمي است؛ بنابراين هنگام استفاده از 
دماسنج پزشكي بايد مراقب باشيد كه مخزن آن سالم باشد. گاهي نيز پيش مى آيد كه دماسنج 
در اثر برخورد با زمين مي شكند و جيوه ى آن بيرون مي ريزد. براي جمع كردن قطره هاي 
جيوه بهتر است از يك تّكه چوب و يا قاشق بستني استفاده كنيم؛ زيرا در غير اين صورت 

ممكن است جيوه جذب پوستمان شود.
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فّعالّيت
به وسيله ي يك دماسنج، دماي آب را در هر يك از ظرف هاي زير اندازه گيري كنيد و آن 

را بخوانيد. 

به همراه مربّي خود، با استفاده از يك دماسنج پزشكي، دماي بدن خود را اندازه گيري 
كنيد.
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 مقايسه كنيد
يك دماسنج پزشكي را به دقّت بررسى كنيد و آن را از نظر شكل ظاهري، درجه بندي و 

نحوه ي استفاده، با يك دماسنج معمولي مقايسه كنيد. 
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فكر كنيد
ـ چرا دماسنج پزشكي را قبل از استفاده بايد ضدعفوني كنند؟ 

ـ آيا مي دانيد دماسنج را با چه ماّده اي ضدعفوني مي كنند؟

بيش تر بدانيد
 اثر گرما بر گازها 

وقتي گازها گرم مي شوند، حجم آنها زياد مي شود و جاي بيش تري مي گيرند. براي مثال، 
حجم هواي درون الستيك اتومبيل ها در فصل تابستان در اثرگرما زيـاد مي شـود؛ ازهمين 
رو رانندگان در تابستان باد الستيك اتومبيل خود را كم مي كنند. اّما در فصل زمستان به 
عّلت سرما حجم هواي درون الستيك ها كم مي شود. رانندگان در اين فصل، باد الستيك 

اتومبيل خود را اضافه مي كنند. 
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