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  پيشگفتارپيشگفتار

امروزه انسان توانسته است مرزهاي دانش را درنوردد و بيشترين 
و همچنان نيز به سرعت پيش رود، تا . امكانات را دراختيار گيرد

اما با وجود . ترين زندگي را براي خود رقم بزندبهترين و عالي
ي عكس گرفته و آرامش او سلب گرديده است نتيجهتمامي تالشها 

هاي علمي و امكانات روزافزون كه پيرامون وي و با همه پيشرفت
حال اين ضرورت . وجود دارد نتوانسته است از دردهاي خود بكاهد

رسد كه براي رسيدن به ساحل آرامش عالوه بر آسايش، به نظر مي
قالب مهارتهاي هاي عملي و علمي در كسب يكسري از مهارت

زندگي الزم است، زيرا مشكل بيشر امروز مقوالت متعددي از جمله 
سالم زيستن، شاداب زيستن، آرام زيستن، معنوي زيستن و اخالقي 

  .زيستن است
گذاري بايست، بيشترين سرمايهحال براي رسيدن به اين مهم مي

ا هاي زندگي ررا براي نسل نوجوان و جوانان مصرف كرد تا مهارت
ي سازگاري و هاي افراد هستند و زمينهاي از تواناييكه مجموعه

كند تا نمايد و به فرد كمك ميها را فراهم ميرفتار مثبت و مفيد آن
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ها و نقش اجتماعي خود را بپذيرد و به شكل مؤثرتري مسئوليت
يعني اول خود را بشناسد، سپس باور كند و بعد از آن . عمل نمايد

شود تا در اين حالت فرد قادر مي. و مفيد ظاهر شودبه شكل مؤثر 
هاي واقعي و هاي وجودي خود را به تواناييدانش، نگرش و ارزش

عيني مبدل كند و نيروهاي وجودي خود در جهت شادابي، 
خالقيت، ابتكار و نوآوري و ايجاد زندگي مثبت براي خود و 

به سمت شدن ديگران به كار گرفته و احساس بودن و گام برداشتن 
  .را تجربه نمايد

ها در حقيقت تالشي است براي بهتر زيستن، و با كتاب مهارت
گيري از اصول هم زيستن و براي هم زيستن، كه اين هدف با بهره

هاي گوناگون تدوين و تأليف شده روانشناسي و همچنين تجربه
كند كه با آموزان كمك ميهاي عملي به دانشكسب مهارت. است

ي مثبت برخورد نموده تا به موفقيت ت زندگي به شيوهمشكال
  .بيشتري نائل گردند

  :كندهاي اين كتاب به پيشتازان و فرزانگان كمك ميمهارت
 كه قدرت بررسي و تحليل مسائل گوناگون را داشته باشند؛ - 1

او را از نگرش تك بعدي دور كرده و به او قدرت قضاوت  - 2
 دهد؛همه جانبه را مي
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به نفس و مقاومت و موفقيت، تعامل و       قدرت اعتماد - 3
 كند؛انديشي را در او تقويت ميهم

 .خالقيت، نوآوري و پويايي تقويت شود - 4
ي كساني كه در تهيه و تدوين اين كتاب نقش در پايان از همه

داشته و با ارسال جزوات و مقاالت از سراسر كشور ما را ياري 
ي محتواي گانه 13ههاي اند، به ويژه از اعضاء كارگرورسانده

آموزشي، كارگروههاي فرعي محتواي آموزشي استانها، مديريت 
آموزي استانها، كارشناسان و كارشناس مسئوالن فني و دانش

اندركاران سازمان آموزي استانها، دستآموزشي مديريت دانش
ي فني و آموزي مركز و پيشكسوتان مدرسين و اعضاي كميتهدانش

آموزي هاي دانشهمكاران ارجمند مديريت تشكل آموزشي به ويژه
  .گرددصميمانه تقدير و تشكر مي

آموزي جمهوري اسالمي ايرانسازمان دانش



 

  مقدمهمقدمه

پيوند و ارتباط فرد با گروه در رشد اجتماعي و عقالني او تأثير 
فرد با حضور در گروه، چگونگي مشاركت با ديگران . بسزائي دارد

گيرد و در اثر برخورد با ديگران را فرا ميي آموزد، شيوهرا مي
شود كه چگونه بايد ديگران را تماس با رهبر گروه متوجه مي

سن او نيز با كند كه افراد همفرد در گروه حس مي. راهنمايي كند
اين امر تا حدودي . رو هستندمشكالتي شبيه مشكالت او روبه

دهد و در ميفشارهاي روحي او را در برخورد با مشكالت كاهش 
حل مشكالت را نيز اثر تماس با افراد گروه و همفكري با آنها راه

دهد او گاهي با اتكاء به گروه، تن به كارهاي سخت مي. كندپيدا مي
  .كندو از اين راه، روح شجاعت را در خود تقويت مي

بايد توجه داشت عمل اصلي در تشكيل گروه، احتياجات اساسي 
گروه را به رسميت شناخته و موقعيت آن را  ما بايد. افراد است

اي هاي گروهي و تشكيالتي را به عنوان وسيلهدرك كنيم و فعاليت
  .براي رشد افراد مورد استفاده قرار دهيم

در چنين زمان و شرايطي مربي خود را مانند يك عضو در ميان 
ها را خوب درك كرده سازد و مقاصد و احتياجات آنگروه وارد مي

غبت و تمايالت اعضا را نقطه شروع كارهاي تربيتي خود قرار و ر
ي گروه، انتخاب تواند در توسعهاو در اين صورت مي. دهدمي

ي نقشه و برنامه، تقسيم كار و قبول مسئوليت و در ايجاد هدف، تهيه
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فرصت براي هر يك از اعضا به تناسب استعداد و ميل آنها به ايشان 
  .كمك كند

تواند به عنوان يك عضو با و آگاه درصورتي مييك مربي خوب 
اعضاي گروه در كارهاي گروهي و تشكيالتي شركت كه بتواند 
. مقاصد آنها را خوب درك كند و مقاصد خود را نيز به آنان بفهماند

درضمن تفاهم ميان مربي و اعضا نيز داراي اهميت فراواني است و 
ي به اعضاي گروه نمايد تواند كمك مؤثرمربي در اين زمينه نيز مي

شود كه مربي و و اين تفاهم زماني به صورت واقعي ايجاد مي
ي اعضاي گروه با احترام به همديگر نگاه كنند، همكاري را وسيله

تأمين احتياجات فردي و رفاه جمعي قرار دهند، روش عقالني را در 
هاي تربيتي به كار ببرند و هر يك از افراد حق ي فعاليتكليه

  .ي مسائل مختلف را داشته باشدظهارنظر دربارها
اي توان پيوند و ارتباط گروهي را وسيلهدر چنين محيطي مي

  .افراد قرار داد... براي رشد و تعالي اجتماعي، عقالني، عاطفي و
شود كه تنها با توجه به توضيحات ارائه شده چنين استنباط مي

هاي سني اد را در گروههاي افرروش مناسبي كه بتواند تمام ويژگي
طور صحيح پرورش داده و در مسير مختلف و سطوح متفاوت به

  .درست قرار دهد، كار گروهي و تشكيالتي مناسب و هدفمند است
ي معيني ارتباط ندارند، اغلب بنابراين افرادي كه با گروه و دسته

ارزش، نااليق و داراي نقص برند، خود را بيدر تنهايي بسر مي
  .كننديفرض م

شود و گاهي ها مياين احساس، سبب اضطراب و ناراحتي آن
  .ممكن است مرتكب اعمال خطرناكي شوند
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پس يك فرد به خصوص نوجوانان و جوانان به گروه همسال و 
دهد و گاهي اوقات از ي شديدي نشان ميفعاليت تشكيالتي عالقه

خويش تأثير هاي خود بيشتر از پدر، مادر و مربي گروهدوستان و هم
كند گروه پذيرد و اين نيست مگر به اين خاطر كه او احساس ميمي

  .كنداو را بهتر درك مي
حال اگر روشي ابداع شود كه در آن فرد بتواند با دوستانش به 
راحتي ارتباط برقرار كند و ارتباط آنها با هم ديگر داراي نظم و 

ه انحراف نكشاند، ترتيب باشد و به طريقي كنترل شود كه آنها را ب
قطعا روش خوب و مناسبي خواهد بود، زيرا در اين روش، ديگران 
به او و باورهاي او احترام خواهند گذاشت و دوستان نيز او را 

  .خواهند پذيرفت
هاي گروهي و آموزي در راستاي تقويت فعاليتسازمان دانش

تحقق اهداف تربيتي و آشنايي با مباني عقيدتي، تشكيالت     
  .آموزي پيشتازان و فرزانگان را تأسيس نموده استدانش

بديهي است كه مربيان محترم بر اين امر واقفند كه آموزش 
گروهي با آموزش انفرادي بسيار متفاوت بوده و در اكثر كشورها نيز 

  .دهندبه آموزش گروهي اهميت بيشتري مي
قالب اميد است با استعانت از درگاه خداوند سبحان بتوانيم در 

آموزي كشور هاي تيم، دسته و گروه در توانمندسازي دانشفعاليت
  .هاي مؤثر و اساسي برداريمگام



  سخنی با مربیسخنی با مربی

  همكار گرامي، مربي محترم گروه پيشتازان و فرزانگان
  با عرض سالم و احترام

سازان ميهن با تشكر از پذيرش مسئوليت تربيت گروهي از آينده
ت پيشتازان و فرزانگان كه يك فعاليت اسالمي در قالب تشكيال

باشد، اميدواريم در تربيتي سازمان يافته و درازمدت و مستمر مي
  .انجام اين مسئوليت خطير موفق باشيد
  :در اين كتاب سعي گرديده است

مشاركت فعال و پويا و سهيم شدن پيشتازان و فرزانگان در  - 1
 هاي تربيتي مورد توجه باشد؛فعاليت

ت سالم و سازنده به جاي رقابت ناسالم و ايجاد رقاب - 2
 نابودكننده خالقيت مدنظر باشد؛

هاي زندگي از جمله عزت نفس، خوداتكايي، اعتماد درس - 3
-پذيري، مشاركتبه نفس، قدرت رهبري كردن، مسئوليت

پذيري و قانونمندي به صورت غيرمستقيم و در جويي، نظم
 .شود هاي عملي و تشكيالتي آموزش دادهقالب مهارت

ي مطالب اين كتاب به صورت توجه داشته باشيد ارائه - 4
اي كه        نمايد به گونهكيفي، مخاطب را تشنه و مشتاق مي

 .شوندآموزان با ميل و رغبت خود وارد مباحث ميدانش
اي است كه ي مطالب در اين كتاب به گونهتنوع در ارائه - 5

 مخاطب در تمام طول زمان احساس خستگي و كسالت
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كند و توجه داشته باشيد بيشتر اتكاء در اين كتاب بر نمي
 تربيت ديداري، كرداري و رفتاري است؛

ي مطالب به صورت تئوري و در توجه داشته باشيد ارائه - 6
سعي نمائيد . شودمحيط كالسي باعث بروز خالقيت نمي

آموزان را در شرايطي قرار دهيد كه با تمام وجود در دانش
 دهيد، حل شوند؛آموزش ميآنچه به آنها 

هاي كمي در اين كتاب مالك پيشرفت توجه به شاخص - 7
نيست، بلكه رفتار و اخالق، مالك اصلي پيشرفت محسوب 

 .شودمي
هاي هر يك از     هاي فردي و ظرفيتتوجه به تفاوت - 8

آموزي و استعدادهاي آنها بطور جدي مدنظر قرار دانش
 گيرد؛

آموزان را وادار يشي دانشاندكارهاي گروهي و جلسات هم - 9
ي تربيت فعال را فراهم        كند و زمينهبه انديشيدن مي

 نمايد؛مي

آموزان، كه آموزان را توسط خود دانشتربيت ديني دانش -10
آموزان را امري دروني است مورد توجه قرار دهيد و دانش

در شرايطي قرار دهيد كه اين امر با ميل و رغبت و نه از 
 .و اكراه انجام دهند روي اجبار

  ::توجه کنيدتوجه کنيد

 2طح سي تحصيلي فصل و براي دوره 13اين كتاب در  - 1
 تهيه و تدوين گرديده است؛
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١٧ 

آموزان و ارزشيابي ها و پيشرفت دانشارزيابي از فعاليت - 2
عملكردي مربيان در اين كتاب توسط مربيان گروه و مربي 

 گيرد؛راهنما صورت مي

شنهادات مربيان و مسئولين با توجه به اينكه نظرات و پي - 3
محترم درخصوص تقليل، تكميل، رفع اشكال و اصالح 
مطالب جهت تهيه يك كتاب آموزشي كامل براي اعضاء 
مفيد و مؤثر خواهد بود، خواهشمند  است نظرات و 
مطالب خود را به صورت مكتوب به اين سازمان ارسال 

نظر نمائيد تا انشاءاهللا در چاپ بعدي در صورت تأييد مد
 .قرار گيرد

ي كساني كه در تهيه و تدوين اين كتاب نقش در پايان از همه
اند آموزي را در اين امر مهم ياري نمودهداشته و سازمان دانش

  .نمايمتقدير و تشكر مي
  آموزيهاي دانشفعاليت معاونت

  آموزي    مديريت تشكلهاي دانش
  
  





  

    

 

آداب آشنايي با   
ياجتماعـ  
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  : : مقدمهمقدمه
  » افوض امري الي اهللا ان اهللا بصير بالعباد«

همانا خداوند نسبت به  ،نمايم كارهايم را به خداواگذار مي
  .بيناست شبندگان

هاي مطرح در خانواده موضوع تربيت ترين مقولهيكي از اساسي
 شخصيتگيري شكلتحقيقات نشان داده است كه  .فرزند است

گردد و انتقال به موقع فرهنگ ن كودكي آغاز ميورانسان از دا
احتمالي اجتماع محفوظ  هاياسالمي به نوجوانان آنها را از آسيب

 درنتيجه. دهدنامه زندگي الهي آشنا و عادت مي آئين اداشته و ب
ير مثبت در روحيه آنان موجب بروز رفتار سالم و ضمن تأث

 ،اي انساني و اسالمي خواهد شدارزشه براساسسازگاري اجتماعي 
 ،تدوين اين جزوه گام مؤثري است تا مربيان گرامي ،به همين منظور
مشي پيشتازان و فرزانگان را در ارائه خط آموزيتشكيالت دانش
و در حصول آداب و عادات اسالمي  ،راهنمايي ،صحيح زندگي

  .نوجوانان عزيز را كمك نمايد
 ،ي محترم اعضاءهااري خانوادهاميد است مربيان محترم با همك

نوجوانان را با بكارگيري بهترين شيوه انتقال مفاهيم ياري نموده تا 
  .انشااله اهداف متعالي تعليم و تربيت اسالمي محقق گردد

 »من اهللا التوفيق و عليه التكالن«
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  آداب حضور در مسجدآداب حضور در مسجد
  : هميشه سعي شود كه 

  .با وضو در مسجد حضور يابيد .1
  .باس و تميز و پاكيزه به مسجد برويدبا بهترين ل .2
االمكان با عطر خود را خوشبو براي حضور در مسجد حتي .3

  .كنيد
هنگام اذان يا زودتر به مسجد  ،ست براي نمازا خوب .4

  .برويد
  .با پاي راست وارد شويد ،هنگام ورود به مسجد .5
  .سعي كنيد نمازرا با جماعت در مسجد بجاي آوريد .6
در اين ماعت برقرار نبود اگر در مسجد محله نماز ج .7

  .نماز خود را باز در مسجد بخوانيدصورت نيز 
احترام به بزرگتر و رعايت حال ديگران را مورد توجه قرار  .8

  .دهيد
  .روج از مسجد با پاي چپ خارج شويدهنگام خ .9

  .با امام جماعت مسجد ارتباط بر قرار كنيد .10
ي هم سن و سال خود را براي حضور در مسجد هابچه .11

  .تشويق كنيدمحله 
در در تميز كردن مسجد كمك نموده و از ريختن آشغال  .12

  .خودداري كنيدمسجد 
  .»احب البالد الي اهللا مساجدها« .13

  .ين جاي شهرها در پيش خدا مسجدها استترمحبوب
  »)7(نهج الفصاحه «
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  آداب اذان گفتن و اقامه نمازآداب اذان گفتن و اقامه نماز
  خدا اذان گفتن را دوست دارد و بچه مسلمان در اول وقت

  .گويداذان مينماز 
 گويند در دنيا و آخرت پاداش خداوند به كساني كه اذان مي

 آموزش ان محترم اذان گفتن را به اعضاءمربي« .دهدمي
  .»بدهند

  وقتي كه صداي اذان را از راديو و يا تلويزيون و يا از
كه هستيد پيش خودتان اذان را  در هر جا ،مسجد شنيديد

  .زمزمه كنيد
 ضو بگيريد و براي اقامه نماز هنگام اذان و قبل از اذان و يا

  .در اول وقت آماده باشيد
  و موي بپوشيد هنگام بجاي آوردن نماز بايد لباس تميز و پاك

  .سر را شانه كرده و خود را با عطر خوشبو كنيد
 خواهيد نماز بخوانيد حتماً بايد تميز و پاك كه مي جايي

  .باشد
  بخوانيد جماعت ز تان نماخود سعي كنيد در مسجد محل

  .»است  تأكيد اسالم«
 جاي آوردن نماز روبروي شما عكس هست هنگام با خوب

  .تلويزيون روشن نباشد نباشد و همچنينيا نوشته 
 نماز را با عجله نخوانيد.  
 در بجا آوردن نماز به معنا و مفهوم آن توجه كنيد.  
 ي صبح و مغرب و عشاء را بلند قرائت كرده و هانماز

  .بخوانيد آهستهظهر و عصر را  نمازهاي
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 نماز بخوانيم

 در پايان هر نماز) س(خواندن تسبيحات حضرت زهرا 
 33 –بار الحمداهللا  33 - اهللا اكبربار  34«بسيار ثواب دارد 

  .»بار سبحان اهللا
  

  الصلوه قره عيني) : ص(هللاقال رسول 
  

  شعر نماز
  

 نازمخود ميه من ب نمــازم ـ نمــازم
 مـه عزيزمش هـپي نظيفم،خشنـود

  دونهيـنو مـقدر م هر كه نماز بخونه
 
  

    
  

  به فرمان خدا ،هاها بيائيد بچهاال غنچه
  نماز بخوانيم –نماز  –نماز         

  ها به دستور قرآناال اي نوجوانان بيائيد بچه
  نماز بخوانيم –نماز  –نماز         
  هاها چنان چلچلهها بيائيد اللهاال آالله

  نماز بخوانيم –ز نما –نماز         
  ها پرستوها بكوچيم تا خدابيائيد بچه
  نماز بخوانيم –نماز  –نماز         

  اال نوجوانان مثال بلبالن بياييد هر زمان
  نماز بخوانيم –نماز  –نماز         
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  آداب حضور در پيشگاه قرآن و تالوت آنآداب حضور در پيشگاه قرآن و تالوت آن
  . از همه چيز جز خدا افضل است قرآن:  )ص(پيامبر اكرم
  .زيرا بهار دلهاست ،را فرا گيريد قرآن : )ع(امام علي
خورشيد و «همانند دو اختر فروزان آسمان  قرآن:  )ع(امام باقر

  .نمايدصحنه زندگي انسانها را روشن مي» ماه
حال كه خداوند متعال با در اختيار گذاشتن اين كتاب هدايت 

ما را بر سر سفره هميشه باز و پر فيض و  ،كننده و سعادتبخش
انده و امكان بهره مندي دائم از اين شيريني عظيم را ميسر بركت نش

بايد چگونه و با چه آدابي در كنار اين كتاب آسماني  ،نموده است
را  مندي از آنقرار بگيريم و به خواندن آن پرداخته و چگونگي بهره

      .دانسته باشيم
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  آداب تالوت قرآن كريمآداب تالوت قرآن كريم
  
 قرآن را پاك و پاكيزه نگهداريم.  
 را بر جاي بلند مانند رحل و امثال آن آن ،اندن قرآنهنگام خو

  . قرار دهيم
 فرمودند) ع(؛ زيرا حضرت عليبايد وضو داشته باشيم :

  .كه وضو نداريد قرآن نخوانيدهنگامي
  مستحب است با وضو و استعمال عطر و روي به قبله قرآن

  .بخوانيد
 چون حرام استدون وضو به خط قرآن كريم دست نزني، ب.  

  »"اليسمه اال المطهرون " 79آيه  ،ره واقعهسو«
 نمازخانه و مكان پاك  ،مسجد ،در مكان مناسبي از قبيل خانه

قرآن تالوت كنيم نه در مكانهاي پست مانند معابر عمومي، 
  . حمام و غيره

 قبل از خواندن قرآن صلوات بفرستيم .  
 قبل از خواندن قرآن مسواك بزنيم.  

سوأل  ،اده قرآن را پاكيزه كنيدفرمودند ج:  )ص(پيامبر اكرم
باز سوأل شد به چه  ،دهان: جاده قرآن كدام است؟ فرمودند: شد

  .ترتيب ؟ فرمودند با مسواك زدن
 پيش  - 98سوره نحل آيه «. قبل از خواندن قرآن استعاذه كنيم

  ».از تالوت استعاذه نمائيد
 ديد ببن..... اعوذباهللا «درهاي معصيت را با گفتن : )ع(امام صادق

  ».بگشاييد.... هللا و درهاي طاعت را با بسم ا
  فرمودند )ص(روي آن بخوانيم ـ پيامبر اسالماز قرآن را :

 .» خواندن قرآن از روي آن است ،بهترين عبادت«
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        قرآن را با صوت نيكو و بلند قرائت كنيم تا ديگران نيز بهره
دارد و  فرمايد؛ هر چيزي زيباييمي )ص(مند شوند پيامبر اكرم

  .باشدزيبايي قرآن صوت خوش مي
  قرآن را با : فرمودند )ص(رسول خدا: قرآن را صحيح بخوانيم

  .را استخراج كنيداعراب صحيح بخوانيد و عجائب آن
  از خوردن چاي و چيزهاي ديگر در حين تالوت خود و يا

ديگران خودداري كنيم و بهتر است در هنگام تنفس انجام 
  .بدهيم

 كمال ادب و تواضع و با حضور قلب تالوت كنيم  قرآن را در
     و شنونده كالم پرودگار است و خداوند ناظر زيرا كالم

  .باشدمي
  قرآن را با صدايي نيكو و صوت و لحن مخصوص عرب

  تالوت كنيم 
 ي عرب و صوت هاقرآن را با لحن: فرمودند )ص(پيامبر اكرم

  آنها بخوانيد
       وخضوع و خشوع بخوانيم زيرا اين  قرآن را با حالت محزون

  كندخواندن دلهاي سخت را نرم مي
  خبران وادي غفلت را                                            تا بي

  محزون كند و مژده دهد رحمت را
 آگاه باشيد كه تالوت : فرمودند )ع(در آيات تفكر كنيم حضرت علي

  .خيري ندارد ،قرآن بدون تفكر
 ئت قرآن نبايد بخنديم يا صحبت كنيم بلكه بايد هنگام قرا

 – 204و به قرآن گوش فرا دهيم سوره اعراف آيه بوده ساكت 
كه قرآن خوانده شود گوش فرا دهيد و خاموش باشيد  هنگامي

  .تا مورد لطف و رحمت حق قرار گيريد
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  به آيات قرآن فرا دار گوش  چو قرآن بخوانند ديگر خموش
  به مجالس قرائت و يا خروج آنان در هر هنگام ورود اشخاص

رتبه و مقامي كه باشند بر خاستن از زمين بعنوان تواضع به 
و گردن احترام قرآن مجيد شايسته نيست و با حركت دادن سر

  .توان اداي احترام نمودمي
  در هنگام خواندن قرآن كريم ؛ به منظور تشويق و ابراز

ري از صوت و احساسات نسبت به قاري و كمال بهره گي
روش خواندن وي جمالت زير با صداي بلند شنوندگان گفته 

  .شود كه بيشتر جنبه دعا داردمي
  ...   ـ  صل علي النبي  ـ  احسنت   و     اهللا اكبر

  
  دانـاويـيغام جـنم پـرآن، مـم قـنـم رآنـم قـنـم

  منم سرچـشمه ايـمان، مـنم بـرنـامه انـسـان           
  ر خرم گلهاي تـابنده بها ،منم قرآن

  پايان و زايـنـده منـم سرچشمه فيـاض و بـي           
  كن پا خيز اي مسلمان پرچم توحيد برپامنم قرآن ب
  ز وحدت قدرت ايمان، عيان بر اهل دنيا كن          

  ـر درد و پــريشـانــي ، منم درمــان همنم قــرآن
  يصفات نيك انسان وق هر خير ـنم سرمشـم          

  منـم قـرآن، مـنـم قـرآن، منـم پـيغـام جـاويـدان
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  آداب بازگشت از مدرسه به منزلآداب بازگشت از مدرسه به منزل 
  ...خوب و مؤدب  فرد

  كند كه چيزي را در كالس جا نگذارددقت.  
 با نام خدا به سمت خانه حركت كند.  
 با دوستانش خداحافظي كند.  
 گرددبا خوشرويي و آرامش الزم به خانه برمي  
 كندانه با دوستان خود شوخي نميدر راه برگشت به خ.  
 رودبا ادب و با وقار راه مي.  
 شوددر خيابان به اطراف خود خيره نمي.  
 رودبا عجله و شتاب زده راه نمي.  
  در مسير با دوستان در حد سالم و خداحافظي صحبت كرده و

  . شودسپس از آنها جدا مي
 كندخريد نمي... و  هاو دكه هااز دست فروش.  
 كشي از مسير خط ت راهنمايي و عابر پياده مثل عبورمقررا

  .كندرا رعايت مي... شده و 
 نمايدبا افراد و دوستان خود با آرامش و احترام برخورد مي.  
 كندكارش را سطحي و نيمه كاره رها نمي.  
  احاديث و اشعار و ،ر صورت امكاند«گاهي در رفت و آمد... «

  .كندتواند حفظ ميرا مي
 وسايل و لباسش رامرتب و در جاي  ،خانه رسيد وقتي به

  .دهدمخصوص فرار مي
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  آداب معاشرت با دوستانآداب معاشرت با دوستان                
  
  د و به يكديگر دست داده و وييبگقبل از سخن گفتن سالم

  . دياحوالپرسي كن
 درست و مؤدبانه  ،در حرف زدن و انتقال خبر هر چه كه باشد

  . ديبيان كن
 ديكنجداً خودداري  مورد در جمعي بيهااز شوخي.  
  از صحبت كردن واحوالپرسي خوب و روان عاطفي و متناسب با

  .استفاده كنيدان تروحيه دوستان
 ديمصمم و متين ومتواضع و با احترام رفتار كن.  
 گويي جداً پرهيز پراكني و دروغشايعه از بدگويي و تهمت و

  .ديكن
 د يشونتان ناراحت ناز بعضي از برخوردهاي غير عمدي دوستا

ها صادقانه و د بلكه با آنيگيرهاي آنها را به دل نو حرف
  .ددرست رفتار نمايي

 باشيد و د و رفتار ناشايست نداشته يد حرف نزنبيهوده و زائ
  .ددهيان را هدر نوقت و عمرت

 يدهمديگر را به كارهاي خوب و شايسته و درست تشويق كن.  
 ز جماعت در مراسم عبادي فرهنگي و علمي و سياسي مثل نما

به همراه بزرگترها حضور ... و جمعه و كتابخانه و كانونها و 
  .ديپيدا كن

  د و بيش از ديگران يزنجمع بيشتر سكوت كرده و كمتر حرف بدر
  .دفرا دهيها گوش به صحبت

 دكنيصحبت ن ،در بين صحبت دوستان.  
  »  البشاشه حبا كه الموده «:  )ع(قال علي 

    .خوشرويي كهنه دوستي است
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٣١ 

 

  
  آداب حضور در جمع والدين و بزگترها و مجالسآداب حضور در جمع والدين و بزگترها و مجالس  

  
 :فرزانه خوب / يك پيشتاز 

 عبادت و موجب  ،آميز به والدين خود را زيارتنگاه محبت
  .داندآرامش روحي و معنوي خود مي

 كندبا تواضع و احترام الزم در جمع والدين حضور پيدا مي.  
 كندبا پدر و مادر به گرمي سالم و احوالپرسي مي.  
 در حضور و با خوشرويي والدين را بوسيده هميشه دست

  .شودمباركشان ظاهر مي
 كندبه حرف بزرگترها خصوصاً والدين گوش مي.  
 كنددر كارهاي خانه به پدر و مادر كمك مي.  
 كندنسبت به والدين با خوش زباني و حسن خلق برخورد مي .  
 كندز نميهرگز در پيشگاه با عظمت و معزز والدين پاها را درا .  
 و شوخي بيجا  ا دراز نكردهرپاها  بزرگترها و ميان جمعيت در

  .كندنمي
 كندترها خصوصاً پدر و مادر كمك ميبه بزرگ.  
 كند كه ناراحت تقاضا كردن از پدر و مادر طوري عمل مي هنگام

  .نشوند
 والدين خود را  ،با رفتار درست خود در خانه و مدرسه و جامعه

  .كندال ميخشنود و خوشح
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 شوند براي احترام از وارد ميي پدر و مادر و بزرگترها به اتاق وقت
  .گويدجايش بلند شده و يااهللا مي

 ف هم اُبنا به دستور قرآن حتي  ،مادر خود در جواب پدر و    
  .»و بالوالدين احساناً«گويد نمي

سؤال كرد  )ص(مردي از رسول خدا: فرمايد مي )ع(امام كاظم :روايت
اينكه او را با نامش صدا نزند و جلوتر از : حق فرزند بر پدر چيست؟ فرمود 

  .او حركت نكند و قبل از او ننشيند و براي او ناسزا نكند
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  آداب پوشش و حجابآداب پوشش و حجاب 
  

بقيه اعضاي بدنشان را ها تا مچ، دستصورت و گردي فرزانگان بجز  .1
  . بپوشاننددر مقابل نامحرمان بايد 

  .يابندباس مناسب در جمع حضور ميپيشتازان نيز با ل .2
دايي و برادر در مقابل ديگران  ،عمو ،فرزانگان بجز در حضور پدر .3

  .كنندحجاب خود را رعايت مي
البته بخاطر حفظ وقار و احترام خويش در برابر  :يادآوري 

  . حتي بزرگترهاي فوق حجاب ظاهري خود را رعايت كنند
در جمع حاضر » فرم و رنگبه لحاظ «فرزانگان با لباس نامناسب  .4

  . شوندنمي
كنند در رفت و آمدها همه اعضاء خصوصاً فرزانگان سعي مي .5

  . سنگين و با وقار باشند
  .بهتر است فرزانگان با چادر در اجتماع ظاهر شوند .6
  .هاي تنگ و چسب و كوتاه نبايد استفاده كرداز لباس .7
دهد پرهيز يهايي كه برآمدگي بدن را نشان مبايد از پوشيدن لباس .8

ي غلط غير اسالمي هاو از استفاده مدل» خصوصاً فرزانگان«نمود 
  .پرهيز كرد 

را در مورد  )ع(عمل به دستورات قرآن و پيامبر اسالم و ائمه اطهار .٩
 .برخود الزم بدانند ،حجاب
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  ::» » حديثحديث««

  ) : ص(قال رسول اهللا
  ).5/554الكافي ( »عليكم بالعفاف و ترك الفجور «

  دامني و ترك فسق و فجورت رعايت عفت و پاكبر شما اس
***  

  ال ايمان لمن ال حياء له      : قال  )ع(هللاعبداعن ابي
  ).71/331البحار ـ (كسي كه حياء ندارد ايمان ندارد 

  من ال حياء له ال خير فيه :  )ع(عن علي
  .و نباشد خير هم در او نيستكسي كه حياء براي ا

  )642غرر الحكم ـ (
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  »»مطالعه ـ گوش دادن و حفظ كردنمطالعه ـ گوش دادن و حفظ كردن««آداب درس خواندن آداب درس خواندن         
  
 داشته ست هنگام گوش دادن و مطالعه وضو ا خوب

  .باشيد
 كتاب را در فاصله مناسبي با چشم قرار دهيد.  
 ه و حفظ كردنعهنگام گوش كردن درس و يا مطال، 

  .دقت و تمركز حواس خيلي الزم است
 گيرد مطالعه بهتر است در محل يا اتاق خلوتي انجام.  
 برداري استفاده كنيداز يادداشت ،هنگام مطالعه.  
  كلي و سطحي بخوانيد و سپس برگرديد و كتب را ابتدا

  .تر انجام دهيد مطالعه را دقيق
 در بين مطالعه استراحت كوتاه داشته باشيد .  
 موقعي كه خيلي سير هستيد به مطالعه نپردازيد.  
 را روي هم انباشته نكنيد هادرس.  
 ها با دوستانتان مباحثه كنيدد درسدر مور.  
 ريزي قبلي به مطالعه بپردازيدبا برنامه.  
 گرفته را به ديگران  ي يادهادر صورت امكان درس

  .آموزش دهيد
 در درك و فهم مطلب بيشتر تالش كنيد.  
  در انتخاب ساعات مطالعه و حفظ كردن توجه كامل

  .نمائيد
 دباشساعت مناسب براي مطالعه صبح زود مي.  
 خواني باشدصورت لبمطالعه به.  
 هنگام خواب آلودگي مطالعه نكند.  
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  هاي فردي و اجتماعيهاي فردي و اجتماعيآداب مهارتآداب مهارت
 

 :فرزانه/ يك پيشتاز 
 داردوسايل شخصي و عمومي را سالم نگه مي.  
 گيردياد مي هاترمكالمه درست تلفني را از بزرگ.  
 ر در انتخاب و خريد كاال دقت الزم را با استفاده از نظ

  .بزرگترها دارد
 رعايت ... ي نانوايي و هانوبت ديگران را در همه جا مثل صف

  .كندمي
 دست هاطالعات الزم را در مورد قوانين و مقررات راهنمايي ب

  . آوردمي
 كنددر مواقع ضروري از حق خود دفاع مي.  
 اعتماد به نفس و گذشت و بخشش دارد.  
 شود و در پياده نمي زده سوار ماشين نشده ياشتاب با عجله و

  .باشدمراقب و مواظب خود مي هاها و جادهكنار خيابان
 كندتر و معلول كمك ميبه افراد نيازمند وكوچك.  
 شودبا لباس زير در كوچه حاضر نمي.  
 شتابدنيازمندان مي در صورت امكان به كمك مستمندان و.  
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  خطرهاي اجتماعيخطرهاي اجتماعي     
  

در محيط بيرون از خانه اتفاق  اي است كهحادثه ،خطر اجتماعي
... گم شدن و ،مثل دزديده شدن. گرددافتد و باعث آزار فرد ميمي

براي پيشگيري از خطرهاي اجتماعي الزم است اعضاي پيشتازان و 
  . فرزانگان بدانند كه اين خطرات چيست و چگونه با آنها برخورد كنند

 و مادر  آموز در درجه اول پدربهترين دوست براي يك دانش
  .اوست پس با پدر و مادر خود صميمي باشيد

 حتماً با پدر و مادر خود مشورت كنيد ،در انتخاب دوست .  
 خوراكي يا هر وسيله ديگري را  ،شناسيداز افرادي كه نمي

  . نمائيدندريافت 
  چنانچه در مسير رفت و آمد دچار هر گونه مشكلي مثل گم

فقط به  ،شديد...  تن و مورد آزار ديگران قرار گرف ،كردن راه
  .پليس مراجعه كنيد

 مراكز تفريحي و منزل  ،بدون اجازه والدين خود به پارك
  .همكالسان يا اقوام نرويد ،دوستان

 پوشاك«د نرويد و وسايل مورد نياز خود تنهايي به خري ،
  .را با كمك پدر و مادر تهيه كنيد» ...خوراك و 

 كنيد از آوردن پول اضافي به مدرسه خودداري .  
 يدنصحبت نك ،شناسيدبا افرادي كه نمي .  
  راه خانه و مدرسه بين راه توقف نابجا ننموده و سريع به در

  .منزل يا مدرسه برويد
 هاي آنان گوش ترهاي خود احترام گذاشته و به حرفبه بزرگ

  .دهيد
 دعوا و كتك كاري خودداري كنيد ،از مشاجره لفظي .  
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  خلوت هستند  هاها و كوچهخياباناز بازي كردن در ساعاتي كه
  .مثالً شب هنگام خودداري كنيد

 هاي شلوغ يا ناشناخته مثل جنگل واز تنها رفتن به مكان ...
  .خودداري كنيد

 ها و كارهاي خطرناكي مانند حركت روي دوستانتان را به فعاليت
هاي خوردن مواد غذايي بيش از اندازه، شنا در مكان، هانرده

  .ديتشويق نكن. ..نامناسب و
  به هنگام رفت و آمد از خانه و مدرسه از وسايل نقليه عمومي

      استفاده كنيد و به هيچ عنوان سوار وسيله نقليه افرادي كه 
     .شناسيد نشويدنمي
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  آداب سفرآداب سفر 
  
 گفتن بسم اهللا به هنگام سوار شدن .  
 افتتاح سفر با دادن صدقه و خواندن آيه الكرسي.  
 كردن و  و كوتاهي نكردن در خدمت و كار كمك به همسفران

  . برآوردن نيازهاي آنان
 انتخاب همسفري كه در خرج كردن مانند وي باشد.  
 برداشتن توشه خوب بخصوص در سفر مكه .  
 راهان بر سر سفره مدعوت كردن همه ه.  
  خواندن آن و مهم شمردن نماز اول وقت.  
 يش از رفتن به سفرهاي زيارتيغسل پ .  
  خصومت و مجادله در راه  ،بيهودهترك كالم.  
  وضو گرفتن.  
 نو و سفيد باشد ،لباس پاك.  
 خود را معطر و خوشبو نمايد.  
 و آرام و با وقار بردارد  روضه مقدسه، سر راهبه هنگام رفتن ب

  .زير بياندازده خاضع و خاشع سر را ب
 مخصوصاً  از سفر حج ،آوردن هديه و سوغاتي براي خانواده .  
 ها جز در مورد گناه و نافرماني گيرياه بودن در تصميمرفيق و همر

  .خدا
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  تلويزيونيتلويزيونيهاي هاي ههآداب استفاده از برنامآداب استفاده از برنام      

  
 كردن  اي براي افزايش علم و دانش و پرتلويزيون وسيله

بنابراين اعضاي است، » سرگرمي و تفريح«اوقات فراغت 
  . محترم بايد از آن درست استفاده كنند

 هاي ص نوجوانان استفاده كرده و از برنامهي مخصوهااز برنامه
  .ترها استفاده نمايدديگر تلويزيون با اجازه پدر و مادر و بزرگ

  از تلويزيون طوري استفاده كند كه مزاحمتي براي ديگر
  .اعضاي خانواده ايجاد نكند

 صورت دراز  هفاصله خود تا تلويزيون را رعايت كرده و ب
  . كشيده تلويزيون نگاه نكند

 مطالعه نكند و  ،ي تلويزيونهادر موقع نگاه كردن برنامه
 .تكليف انجام ندهد

 ريزي داشته باشدبرنامه ،قبل از استفاده از تلويزيون.  
 ي تلويزيون كمتر استفاده كندهادر مواقع امتحانات از برنامه .  
 كار هي تلويزيون را در زندگي خود بهانكات آموزنده در برنامه

ردب.  
 خاموش نمايد ،استفاده را بعد از تلويزيون. 

  
  



  

 
 

آشپزي و طبخ آشنايي با 
  غذا
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  »بسمه تعالي«
  : :   ))عع((حكمتي منسوب به امام عليحكمتي منسوب به امام علي

  ال تطلب الحياه لتا بل اطلب الكل لتحيا      
بلكه خوردن را براي زندگي  زندگي را براي خوردن مخواه 
  .بخواه

  : : مقدمه مقدمه 
هاي خود نيازمند م فعاليتانسان براي رشد، ادامه حيات و انجا

تغذيه سالم و كافي، نه تنها با سالمتي و رشد جسمي . به غذا است
هاي ذهني و فكري انسان نيز انسان رابطه مستقيم دارد بلكه فعاليت

رو وجود هرگونه نقص و از اين. تا حد زيادي به آن وابسته است
       ، فرد را از توانايي فكري و جسمي محرومي در تغذيهكاست
  .سازدمي

  : : تعريف غذاتعريف غذا
شود كه بعد از خوردن و غذا به ماده جامد يا مايعي گفته مي

 ،هاايجاد حرارت و انرژي كرده و موجب ترميم بافت ،هضم شدن
  .گرددرشد و نمو و تنظيم اعمال حياتي مي

  ؟ ؟ خوريمخوريمغذا ميغذا مي    چراچرا
تمام موجودات زنده براي آنكه بتوانند به زندگي خود ادامه 

يك انسان باشد  ،خواه اين موجود زنده ،ند احتياج به غذا دارندده
بيني مانند يا يك حيوان و يا حتي يك موجود بسيار كوچك ذره

 ميرند واز طرفي هر روز تعدادي از سلولهاي بدن مي... . وها ياخته
هاي تازه جاي آنها را بگيرند براي اين منظور بايد سلولها بايد سلول
  .از غذا بدست آورند مواد الزم را
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  غذا از چه چيزهايي درست شده است؟ غذا از چه چيزهايي درست شده است؟ 
كند از مواد مختلفي تشكيل غذايي كه انسان مصرف مي معموالٌ

  : شده است كه عبارتند از
زا هستند و انرژي اي و چربي كه انرژيمواد قندي و نشاسته - 1

  .كنندروزانه را تأمين مي
ا و ساختن همواد پروتئيني كه جهت نگهداري و ترميم بافت - 2

  .گيردهاي جديد مورد استفاده قرار ميبافت
) كالري ندارند(زا نيستند و آب انرژيامالح معدني ،هاويتامين - 3

دريافت ناكافي آنها  ،رشد طبيعي مورد نياز هستند ولي براي
باعث بروز كندي رشد، اختالالت خوني و عدم استحكام 

  .شوداستخوانها مي

  : : آداب غذا خوردن در اسالم آداب غذا خوردن در اسالم 
ترين اديان الهي است لذا براي ترين و جامعدين اسالم كامل

خوردن و تغذيه نيز احكامي دارد كه رعايت آنها بر هر فرد مسلمان 
  .الزم است

  »)31سوره اعراف آيه (وكلوا و اشربوا و ال تسرفو «
  .روي نكنيدبخوريد و بياشاميد ولي زياده

  .ترين آنها استو سادهترين حالل ،ترينپاكيزه ،هابهترين سفره
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    ))عع((آداب غذا خوردن در روايات و سيره معصومينآداب غذا خوردن در روايات و سيره معصومين      
  

، الحمداهللا غذاخوردن به هنگام غذا خوردن بسم اهللا و بعد از  .1
  ).)ص(حضرت محمد. (بگوييد

هاي خود را قبل از غذا و بعد از آن بشوئيد كه تنگدستي دست .2
  ))ع(امام صادق(.  كندرا برطرف و عمر را طوالني مي

  .زيرا كه در غذاي داغ بركت نيست ،غذا را خنك كن .3
  ))ص(حضرت محمد(

كه اشتهايي به خوردن داري بخور و زماني كه هنوز اشتها وقتي .4
  ))ص(حضرت محمد(. داري از خوردن دست بكش خوردنبه

  ))ع(امام حسين(. از پر خوري است هابيشتر بيماري .5
و غذا  يدنگاه نكن )گرانلقمه دي(هنگام غذا خوردن به صورت ديگران  .6

  ))ص(حضرت محمد(. را خوب بجويد
هنگام غذا خوردن لقمه كوچك برداريد و غذا را به آرامي  .7

  ))ص(حضرت محمد( .بخوريد
اگر مايل هستيد كه به معده شما آسيب وناراحتي نرسد در  .8

گر چنين پس ا ،ميان غذا خوردن آب نياشاميد تا غذا تمام شود
  ))ع(امام رضا(. ودشمعده ضعيف مي ،كرديد

 . دهان خود را با مسواك پاكيزه كنيد ،غذاخوردن بعد از  .9

  ))ص(حضرت محمد(
غذا خوردن را با نمك آغاز كنيد و هنگام غذا خوردن صحبت  .10

  .دينكن
  

  هدف از آشپزي و طبخ غذاهدف از آشپزي و طبخ غذا        
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نقش اساسي و در سرنوشت  هايكي از مسائلي كه در خانواده
اسالم . آشپزخانه و آشپزي است ،غذا اعضاي خانواده اثر عميق دارد

رهبران ديني هميشه به و از پرخوري پرهيز كنيد  ،كندسفارش مي
اند و از غذاهاي خوشمزه و لذيذ خيلي فكر فقرا و بيچارگان بوده

اند و اسراف و تبذير در اسالم از گناهان بزرگ كردهكم استفاده مي
ع از آشپزي و اطال .بايد رعايت شود هااست و همه اين نكته

امور حياتي است به  ي ازدر دنياي كنوني هم يك يتكليف آشپز
 ،تعبير ديگر در عين اينكه خودسازي يكي از وظايف اسالمي است

غذاي مناسب براي سالمتي بدن تهيه كردن هم يك تكليف الهي 
  .است

  : : غذاهاي مناسب براي فعاليتهاي اردوييغذاهاي مناسب براي فعاليتهاي اردويي
اگر غذايي . بسته است ادامه زندگي انسان به غذا و رشد بدن

سالمت  ، رشد وخوريم داراي موارد كافي براي بدن باشدكه مي
طبيعي خواهد بود، اما اگر يك يا چند ماده غذايي الزم به بدن  ،بدن

طور كلي مواد به. و ضعف بر ما پيروز خواهد شد ما نرسد بيماري
  : شونددهنده غذاها به چهار دسته تقسيم مياصلي تشكيل

  .مرغگوشت و تخم:  هانئيتپرو   - 1
  .هاي گياهي و حيوانيچربي: يپيدها ل   - 2
   .مواد قندي و نشاسته اي: هاهيدروكربن   - 3
  .كلسيم و يد ،فسفر ،آهن:  معدنيمواد    - 4

  : : ارزش و اهميت تغذيه ارزش و اهميت تغذيه 
شوند ي انساني هر كشور محسوب ميهاآموزان سرمايهدانش
ن و آينده سازان كشورند و توسعه كارگزارا ،مادران ،آنها پدران

در گرو سالمتي و توانمندي  ،ي آنهااجتماعي وابسته به توسعه
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رشد سريع كودكان و  .ستا جسمي فكري و اجتماعي آنها
ي بالقوه شان نياز به شرايط زيستي هانوجوانان و پرورش توانايي

و تواند اثر سوء بر رشد و نمهرگونه عامل نامساعد مي .مناسب دارد
يكي از مهمترين عوامل مؤثر در تأمين رشد و تكامل . آنها بگذارد

   .ي مناسب در سنين رشد و بلوغ استهر فرد استفاده از تغذيه
كند از مواد مختلفي نظير هر غذايي كه انسان مصرف مي

هاي مختلف و ها و ويتامينو كربوهيدروات ها، چربيهاپروتئين
و همچنين  آهن ،سديم ،فسفر ،مكلسي: انندساير عناصر مصرفي م

اين مواد هر يك به نام ماده مغذي  .مقادير آب تشكيل يافته است
 ،رشد ،در اثر مصرف اين مواد در بدن تأمين سوخت. شودتأمين مي

ي ت بدن به منظور حفظ سالمتي و ادامهظا  و محافهترميم بافت
كسيژن نوشيم و ازندگي است ؛ پس نياز بدن به غير از آب كه مي

كنيم بايد از طريق غذا تأمين گردد در اين كه از هوا تنفس مي
صورت غذاي هر فرد بايد طوري تنظيم شود كه نيازهاي ذكر شده 

  .باال را تأمين نمايد
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  : : خواص تعدادي از سبزيجات خواص تعدادي از سبزيجات 
و مواد  C و ويتامين A ،  B هايداراي ويتامين :اسفناج 

چربي قند و آهن و يد معدني چون كلسيم و فسفر و پروتئين و 
داراي طبيعت سرد و ضد يبوست و براي بيماري گواتر مفيد . است
  .است

اگر بادمجان را  .طبيعت گرم دارد و ملين است :بادمجان 
د و روغن زيتون را با آن مخلوط كنيد و يد و آن را بكوبينابجوش

وي دوباره بجوشانيد پس از بخار شدن آب باقي مانده آن را ر
ند تا پوست به صورت اول خود مالتغيير رنگ كرده ميمحلي كه 

  .درآيد
كننده اسهال مسكن و برطرف سرد و خشك و مقوي و :باقال 

يي هاآهن و همچنين داراي ويتامين ،كلسيم ،داراي فسفر. باشدمي
  .است  C ، B ،Aچون 

از خاصيت غذايي كمي  ،به غير از داشتن نشاسته فراوان :برنج
  .كندرا تقويت مي هاروده برخوردار است و

داراي آهن و فسفر پتاسيم   C،B  ،A  سرشار از ويتامين :پياز 
   قند پياز مستقيماً وارد خون  ،سديم و گوگرد و يد و قند است

ين كه شبيه هورمون انسولين به دليل داشتن ماده گلوكوز ،گرددمي
  .دهدد خون بيماران ديابتي را كاهش مياست، قن
كننده است و صفرابرنده و ضد عفوني ،ت گرم داردطبيع :سير

هاي دستگاه تنفسي براي معالجه اسهال ساده و ورم روده و بيماري
آورد براي مبتاليان به مفيد است و چون فشار خون را پائين مي

  .فشار خون مفيد است
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  تجهيزات آشپزي و غذاخوري مورد نياز در اردوتجهيزات آشپزي و غذاخوري مورد نياز در اردو   
  

    

 قابلمه-2 كتري و قوري چاي-1
  ظروف حمل آب-4 تابه نسوز-3
  قاشق چوبي-6 سيني-5
  كارد آشپزخانه-8 مالقه-7
 سيخ-10 دربازكن كنسرو-9

  بشقاب، قاشق، چنگال،  - 12  كبريت و نفت -11
  سفره ،ليوان، كاسه     
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  آشنايي با تهيه چند نوع غذا و ساالد ايراني آشنايي با تهيه چند نوع غذا و ساالد ايراني  
  

  زميني زميني طرز تهيه كوكوي سيبطرز تهيه كوكوي سيب
  : : مواد الزم مواد الزم 
  كيلو 1: زميني سيب
  عدد 5تا  4: مرغ تخم

  به مقدار كافي :  و پودر كيك ك و فلفل و روغنمن

  ::طرز تهيه طرز تهيه 
ده و از رنده رد را جدا نمو زميني را بپزيد و پوست آنسيب 
را در ظرفي بشكنيد و خوب به هم بزنيد تا  هامرغبعد تخم. نماييد

مرغ يك را داخل تخمك و فلفل و پودر ككمي نم. كامالً كف كند
مرغ زميني را كه كامالً سرد شده است داخل مايه تخمبريزيد و سيب

آنگاه در تابه يا ظرف نسوزي سه تا چهار  .بريزيد و به هم بزنيد
بعد مايه كوكو را يك جا  ،قاشق روغن بريزيد و بگذاريد داغ شود

در روغن داغ ريخته و روي آن را با ته قاشق صاف كنيد و در 
وقتي زير آن برشته شد آن را . رف را بگذاريد تا كوكو پف كندظ

  .برگردانيد تا روي آن هم برشته شود
توانيد اطراف آن را مي) گرددكوكو در ظرف نسوز به آساني برمي(
  .فرنگي تزيين نماييدي گوجههابا حلقه
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  ))نفرنفر  77براي براي ((طرز تهيه املت ساده طرز تهيه املت ساده 
  : : مواد الزم مواد الزم 
  عدد 8يا  7: مرغ تخم

  كيلو  1: فرنگي وجهگ
  نصف قاشق مرباخوري : نمك 

  عدد  1: پياز متوسط 
  قاشق سوپخوري  6تا  5: روغن 

  : : طرز تهيه طرز تهيه 
ا خوب شسته و خرد كرده و در فرنگي و پياز رابتدا گوجه

، دقيقه 7تا  5دهيم پس از ريزيم و روي شعله قرار ميتابه ميماهي
ها را در ظرف مرغتخم .دهيمكنيم و تفت ميروغن را اضافه مي

  ديگري شكسته و بعد از چند دقيقه درون ماهي تابه حاوي 
  .دقيقه غذا آماده است 5ريزيم بعد از فرنگي و پياز ميگوجه
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  ))براي دونفربراي دونفر((گوشت چرخ كرده با نميروگوشت چرخ كرده با نميرو

  : : مواد الزم مواد الزم   
  گرم  250: گوشت چرخ كرده 

  عدد 3تا  2: پياز متوسط 
   )نصف ليوان(گرم 100: روغن 

  دو قاشق سوپخوري : فرنگي رب گوجه
  عدد 4: مرغ تخم

   به ميزان الزم: نمك و فلفل 

  ::طرز تهيه طرز تهيه 
. كنيم تا طاليي بشودكنيم با روغن سرخ ميپياز را خالل مي 

زنيم تا آب گوشت كشيده ريزيم هم ميگوشت را داخل پياز مي
ل فرنگي را داخفلفل و رب گوجه ،كمي نمك ،يك ليوان آب. شود

گذاريم تا آب كنيم و ميحرارت را ماليم مي ،ريزيمگوشت مي
كنيم روي گوشت را صاف مي با پشت قاشق گوشت كشيده شود،

فلفل روي  كمي نمك و ،كشيممرغها را روي سطح گوشت ميتخم
گذاريم تا سفيده دقيقه در ظرف را مي 3تا  2 ،پاشيمها ميمرغتخم
مرغ كه تخمطوريهدر ظرف ب را مرغ بسته شود و بعد خوراكتخم

  .كشيمله نشود مي
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  مرغ نيمرو مرغ نيمرو طرز تهيه تخمطرز تهيه تخم
سته و در ظرفي بريزيد تا از سالم بودن كها را شمرغابتدا تخم

سپس در ظرفي يك قاشق روغن بريزيد و . آن كامالً مطمئن شويد
ها را به آن اضافه و مرغاين كه روغن كامالً ذوب شود، تخمقبل از 
اين كار را به آرامي و با احتياط انجام دهيد تا . ا كم كنيدشعله ر

مرغ خواهيد زرده تخماگر مي. روغن به دست و صورت شما نپرد
مرغ مدت زمان پخت تخم. رف را بگذاريدتوانيد در ظهم بپزد، مي

  .گي به سليقه افراد دارددقيقه و بست 5تا  3

  مرغ آب پزمرغ آب پزطرز تهيه تخمطرز تهيه تخم
يز بشوييد و مراقب باشيد تا پوسته آن ترك مرغ را تمابتدا تخم

نداشته باشد، سپس آن را در ظرفي فلزي كه محتوي مقداري آب 
اگر شعله زياد باشد . بگذاريدقرار دهيد و روي شعله ماليم  ،است
دهد و ممكن است پوسته آن مرغ به يكباره تغيير حرارت ميتخم

مرغ نيز به تخم به داخل آن نفوذ كند و محتويترك برداشته و آب 
ر شعله زياد و جوش خوردن سريع بيرون بريزد و ديگر اينكه د

      نمايد و پوسته آن مرغ به اطراف ظرف برخورد ميآب، تخم
سليقه افراد شعله را دقيقه بسته به  12تا  10بعد از حدود . شكندمي

مرغ را از ظرف خارج كنيد و زير آب سرد بگيريد خاموش و تخم
  توجه داشته باشيد تا بعد از پوست كندن . خنك شودتا كمي 

مرغ از سالم بودن آن نيز اطمينان حاصل كنيد و سپس اقدام به تخم
  .صرف آن نماييد
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  آبگوشتآبگوشت

  ))نفرنفر  66براي براي ((مواد اوليه مواد اوليه 
  مقدار          مواد الزم                 شماره  

  گرم500      گوشت چرب با استخوان    1    
  گرم150      نخود و لوبيا           2    
  گرم150      پياز                 3   
  گرم 700     فرنگيگوجه           4   
  گرم 250     زمينيسيب            5   
  به اندازه كافي   نمك و زردچوبه        6   

  

  ::طرز پختن طرز پختن 
گوشت را هم خرد كنيد  نخود و لوبيا را پاك كنيد و بشوئيد، 

و بشوئيد بعد گوشت را با نخود و لوبيا و مقداري آب در قابلمه 
چند عدد پياز خرد كنيد و مقداري نمك و زردچوبه  . بريزيد) ديگ(

وقتي گوشت  ،به آن اضافه نمائيد پس روي آتش يا چراغ بگذاريد
زيد نيم فرنگي را شسته و خردكنيد و در آن بريپز شد گوجهنيمه

و در زميني را پوست كنده بشوئيد ساعت قبل از صرف غذا سيب
توان استفاده فرنگي نبود از رب مياگر گوجه. (آبگوشت بندازيد 

و استخوانهاي  پس از پخته شدن آب گوشت را گرفته) نمود
زميني را گوشت را جدا نموده و گوشت و نخود و لوبيا و سيب

  .خوب بكوبيد 
  .ركشي كنيد كه آب آن به اندازه باشدمرتباً به غذا س: نكته 
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  : : ماهي سرخ كرده ماهي سرخ كرده 

  : : مواد الزممواد الزم
  يك كيلو گرم هر ماهي، نفر به ميزان  6عدد براي  2 : ماهي
  پنج قاشق غذاخوري : آرد 

  به مقدار كافي : نمك و فلفل 
  قاشق مرباخوري  3: ادويه 

  به ميزان كافي : روغن 

  : : طرز تهيه طرز تهيه 
ي ماهي را هافلس .نماييممي جداماهي را ابتدا سر و دم 
بدين ترتيب كه با حركاتي منظم بر  ،گيريمبرخالف جهت مي
وقتي . كشيمچاقو را بر پوست ماهي مي ،هاخالف جهت فلس

 در سپس ماهي را ،كنيمي ماهي را ميهاباله ،را پاك كرديم هافلس
- هبكنيم، دهيم و ماهي را از ناحيه شكم باز ميرار مييك سيني ق

گذاريم و با يك ي ماهي ميهاكه چاقو را در زير آبششوريط
بعد از آن كه  . آوريم حركت نيم دايره به طرف دم ماهي پايين مي

كنيم و شكم ماهي را باز كرديم تمام مواد داخل شكم را خالي مي
زنيم و نيم ساعت به شوييم و نمك ميسپس درون ماهي را تميز مي

شوئيم و در صافي سپس ماهي را مي ،گذاريمهمين حال باقي مي
توانيد ماهي در صورت تمايل مي. گذاريم تا آب آن گرفته شودمي

را با سر استفاده كنيد در اين صورت بايستي تمام مواد دورن سر 
داريم و آرد و ميپاك كنيد سپس يك سيني خشك را بر ماهي را نيز

- م و بعد تكهكنيادويه و فلفل را در آن ريخته و خوب مخلوط مي
ريزيم و خوب آغشته ي ماهي را درون مخلوط آرد و ادويه ميها

كنيم و هر سپس ماهي را به سه قسمت تقسيم مي ،كنيمبه مواد مي
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ي ماهي را درون هاكنيم و بعد تكهقسمت را هم از وسط نصف مي
مقداري روغن در ماهي تابه ريخته . خوابانيممخلوط آرد و ادويه مي

هاي ماهي را در ظرف روغن تكهم تا داغ شود سپس گذاريو مي
وقتي پوست ماهي قهوه اي رنگ  .دهيم تا سوخاري شودمي قرار
كنيم تا با حرارت ماليم گوشت شدت شعله اجاق را ماليم مي ،شد

 چينيم و اطراف آنبعد در ظرف مناسب مي ،ماهي خوب پخته شود
  .منمائيمي پياز و ليمو ترش تزئين ،ي گوجههارا با حلقه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               آشنايي با آشپزي و طبخ غذاآشنايي با آشپزي و طبخ غذا
  

٥٧ 

  ساالد خيار ساالد خيار 
  :  :  مواد الزممواد الزم
  نيم كيلو : خيار 
  عدد  3: فرنگي متوسط گوجه

  عدد  1: پياز متوسط 
  به ميزان الزم : نمك و فلفل 

  قاشق غذاخوري  5/2: آبليمو يا آبغوره 
  قاشق غذاخوري 2: روغن زيتون 

  : : طرز تهيه طرز تهيه 
كنده و گذاريم پياز را پوست خيار و گوجه را شسته و كنار مي

شسته  و سپس به ترتيب خيار و بعد گوجه و بعد پياز را ريز كرده 
و نمك و فلفل زده و سپس آبغوره يا آبليمو را به همراه روغن 

  .منماييميزيتون اضافه كرده و ميل 
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  تهيه يك نوشيدني گرم تهيه يك نوشيدني گرم 
  ::طرز تهيه چايطرز تهيه چاي

ابتدا آب را جوش آورده و آن را در قوري محتوي چاي  
را در جايي گرم مثل روي سماور يا كتري قرار دهيد قوري . بريزيد

   دقيقه چاي آماده آشاميدن  15تا  10پس از . تا خوب دم بكشد
دقت كنيد اگر آب را مستقيماً روي آتش جوشانده ايد . باشدمي

بالفاصله روي چاي نريزيد بلكه ظرف آب گرم را از روي آتش 
  .ي چاي بريزيدبرداريد، چند ثانيه صبر كنيد بعد آن را رو



  
  
اصول آشنايي با 

  كوهپيمايي
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                             آشنايي با اصول كوهپيماييآشنايي با اصول كوهپيمايي
  

٦١ 

  : : كوهپيماييكوهپيمايي
براي استفاده از طبيعت كه به صورت گروهي و دسته جمعي 

شود بايد با روش  و تعليمات كوه پيمايي و راه پيمايي انجام مي
و دانستن اصول آن بخش عمده »  اردو«زندگي در طبيعت . آشنا بود

تعليمات كوه پيمايي و . عت استفعاليت اردويي در دامن طبي
وسايل و تجهيزات الزم  ،كفش ،ي الزم در مورد پوشاكهادانستني

ي طبيعت و همچنين از تغذيه هازيبائي ،كار با قطب نما ،هواشناسي
زمان حركت و زمان  ،آگاهي از برنامه ،مفيد و اصول كوه پيمايي

ايد آرام و در كوهستان ب. بايد مورد توجه قرار گيرد ،پيماييكوه
  .و درسهاي طبيعت را ناديده نگيريم هامداوم حركت كنيم و شگفتي

را  هاكوه آيا و«: فرمايدسوره النباء مي 7خداوند متعال در آيه 
  » هايي قرار نداديم؟همچون ميخ

ندگي و يا بلندي رادر تعريف كوه طبق تعاريف هر بيرون 
  .گويندمتر را تپه يا كوه مي 500باالتر از ارتفاع 

مختلف كوهستاني و عبور در مناطقحركتبه:تعريف كوهپيمايي
ي متفاوت سرباالئي و سر پائيني است كوه پيمايي هاكه داراي شيب

كوهپيمايي راه رفتن در كوه است و با كوه :بايد گفت. گويندمي
  .كندنوردي كه تخصص بيشتري الزم دارد فرق مي
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  : : لوازم و وسايل كوه پيمايي لوازم و وسايل كوه پيمايي 
م و وسايلي كه براي انجام كوه پيمايي مورد نياز است به لواز

  : شونددو دسته تقسيم مي

  ::الف ـ وسايل گروهي الف ـ وسايل گروهي 

اين وسايل به صورت دسته جمعي مورد استفاده اعضاي  
  :گيرد و بعضي از آنها عبارتند از كوهپيمايي قرار مي

  لوازم كمپينگ مانند چادر  .1
  وسايل پخت و پز  .2
   ي اوليههاوسايل كمك .3
و دستگاه  )سيمبي(واكي تاكي  ،وسايل ارتباطي مانند راديو .4

  ... .جي پي اس و 

  : : ب ـ وسايل فرديب ـ وسايل فردي
اين وسايل بيشتر جهت رفع احتياجات شخصي و به شكل 

گيرد و در اينجا به برخي از آنها و انفرادي مورد استفاده قرار مي
  .كنيم توضيح دو وسيله مهم اشاره مي

 ، )قمقمه(ظرف آب  - 3   ،كفش - 2    پشتي،كوله - 1

  ،شكدست - 6   ،زيرانداز - 5   ،چراغ پيشاني - 4
  پوشاك  - 9  كاله آفتابي  - 8     ،عينك - 7

      كبريت  -11  كرم ضد آفتاب  -10
  )حوله، صابون، مسواك(لوازم شخصي  -12
  ...مواد غذايي و -13



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             آشنايي با اصول كوهپيماييآشنايي با اصول كوهپيمايي
  

٦٣ 

  ::كوله پشتي كوله پشتي 
يكي از تجهيزات كوهپيمايي است كه جهت حمل وسايل و 

  :ي زير باشدهاشود و بايد داراي ويژگيز آن استفاده ميلوازم ا
جنس كوله پشتي بايد داراي پارچه اي مقاوم و انعطاف پذير و  .1

ي شانه اي با هاداراي تسمه ،مقاوم در برابر نفوذ آب باشد
عرض مناسب و اسفنج نرم و تسمه كمري پهن و نرم و قفل و 

  .تسمه مناسب و زين داخلي باشد
امه بايد از كوله پشتي استفاده كنيم كه حجم آن براي هر برن .2

  .مناسب با همان برنامه باشد
بهتر است رنگ كوله پشتي مخالف رنگ محيط كوهستان  .3

  .انتخاب شود
وزن داخل كوله پشتي بايد حداكثر به اندازه يك چهارم وزن  .4

  .شخص باشد
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  : : انواع كوله پشتيانواع كوله پشتي
  : : باشدباشدع ميع ميپشتي متناسب با برنامه سه نوپشتي متناسب با برنامه سه نوكولهكوله

 ليتر 25پشتي سبك براي برنامه يك روزه با حجم حدود كوله .1
  . )پشتي كوچككوله(

براي  )پشتي متوسطكوله(ليتر  45مه سنگين با حجم يپشتي نكوله .2
  .اردوهاي دو روزه 

براي  )پشتي بزرگكوله(ليتر به باال  65كوله پشتي سنگين از  .3
  .اردوهاي چند روزه 
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  : : كفش كفش 
پيمايي ترين و مهمترين تجهيزاتي است كه در كوهيكي از اصلي
شود و با نهايت دقت آن را انتخاب كنيم و بايد از آن استفاده مي

  : ي زير باشدهاداراي ويژگي
داراي رويه مناسب و محكم باشد تا پا را در مقابل  - 1

  .فظ كندح... سرما و  ،، رطوبتهابرجستگي
  .داراي زيره محكم و مقاوم و عاج دار باشد - 2
 براساسقد ساق آن به اندازه كوهنوردي انواع متفاوتي دارد و  - 3

  .شودانتخاب مي ،نوع برنامه و فصل و حتي منطقه اجراي برنامه
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  ::اصول كوهپيمايياصول كوهپيمايي
بنابراين اگر آسيبي به  ،محيط كوهستان دست ساخته انسان نيست 

در . هستان وارد سازيم جبران آن به آساني ميسر نخواهد بودمحيط كو
  : زمينه اردو  و طبيعت بايد دو اصل را مورد توجه قرار دهيم 

  .براي آنكه به خود آسيب نرسانيم  ،اصول ايمني كوهستان .1
  .آنكه به كوه آسيب نرسانيمبراي ،اصول حفاظت از كوهستان .2

  رد؟ رد؟ در كوهپيمايي چه نكاتي را بايد رعايت كدر كوهپيمايي چه نكاتي را بايد رعايت ك
شناخت مسائل صعود و پيشگيري از وقوع خطرات اجتماعي 
  و مواجه شدن با مشكالتي كه در طي مسير صعود ممكن است 

نيازمند فراگرفتن اطالعاتي دقيق از كوه و رعايت  ،وجود آيدبه
استفاده از بعضي وسايل ويژه كوهنوردي و  است و نكات ايمني

 .كندوار جلوگيري مينيز رعايت اصول آن از وقوع حوادث ناگ
- چون فعاليت در كوهپيمايي به صورت گروهي و دسته جمعي مي

نكاتي را بايد رعايت كرد كه بعضي از اين نكات به صورت . باشد
  :ذيل است 

  ::الف ـ قبل از اجراالف ـ قبل از اجرا
قبل از آغاز برنامه اطمينان حاصل كنيم كه كليه امكانات الزم  .1

  .براي كوهپيمايي را به همراه داريم
  .مه زمانبندي دقيقي را براي كوهپيمايي تنظيم كنيمبرنا .2
افراد اعزامي به يك برنامه كوهپيمايي بايد از آمادگي جسماني و  .3

  .رواني مناسب برخوردار باشند
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  ::ب ـ در زمان اجراب ـ در زمان اجرا
مسيرهاي عمومي و عالمت گذاري و ايمن شده را ترك  - 1

  .مينكن
 به ياد داشته باشيم كه پيروي از مربي و سرپرست گروه - 2

  .الزامي است
و كوه  هاو رودخانه هادر حفظ و پاكي و زيبايي چشمه - 3

  .كوشا باشيم
بايد بين تمام افراد تقسيم  ،ملزم و وسايل گروه براي حلوا - 4

  .گردد

  ها در كوهپيمايي چگونه است؟ها در كوهپيمايي چگونه است؟حركت گامحركت گام
نظر گرفتن قد و عوامل  پيما بايد با درطول قدم يك كوه - 1

هايي كه ر مكاند. ديگر همچون شيب مسير تنظيم شود
ي بلندتر برداشت ولي در هاتوان  قدمشيب اندكي دارد مي

تر شيب بايد فاصله قدمها را كوتاه سرباالئي و مكانهاي پر
  .كرد تا خستگي به كمترين ميزان خود برسد

ترين فرد گروه با ضعيف )نفر اول(هاي سر قدم اندازه گام - 2
  .تنظيم شود

بدين معني كه سعي  ،نگ باشدبايد با تنفس هماه هاحركت گام - 3
  .شود اولين گام يا دم زير پاي چپ باشد

در گام برداري بهتر است دم و بازدم به طور طبيعي صورت  - 4
  )1.(گيرد

در كوهپيمايي به خصوص در زمان برگشت بايد به طور  - 5
 .كامل با كف پا حركت كرد

  
 .خواهد دادمربي ارجمند در مورد گام برداري و دم و بازدم طبيعي توضيح  - 1
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  : : نحوه آرايش و حركت در كوهپيمايي نحوه آرايش و حركت در كوهپيمايي 
افراد بايد به صورت صف و ستون حركت كنند و فاصله اعضا  .1

تواند به اندازه يك فرمان جلو نظام در صف با نفر جلويي مي
  .باشد

در حركت صف و ستون بايد دقت كرد هر يك از نفرات گروه  .2
  .از نفر جلويي خود پيروي كند

ه كه بـه رنگهاي زرد و قرمز و ب چم راهنمادر كوهپيمايي از پر
ي مستطيل يا مثلث است به منظور هماهنگي در حركت و هاشكل

  : شود، كه بعضي از آنها عبارتند ازتوقف يا ساير موارد استفاده مي
   .دادن اطمينان خاطر و آرامش به كوهپيمايان   - 1
  .كردن دقيق افراد گروه در كوهستانهماهنگ    - 2
   .شخص شدن ابتدا و انتهاي صف كوهپيمايانم   - 3
  .)1(ي بين راههامطلع شدن از زمانبندي كوهپيمايي و توقف   - 4
  
  
  
  

راهنماي مهارتي مربيان طريقه استفاده از پرچم راهنما در كوهپيمايي در كتاب  - 1
  .شاره شده استپيشتازان و فرزانگان سيار ا
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  : : استفاده از مخابرات در كوهپيمايي استفاده از مخابرات در كوهپيمايي 
ي كوهپيمايي به ويژه در هاوزه براي ايمني بيشتر در گروهامر
پيشتازان و فرزانگان كه ممكن است تعداد آنها  آموزيدانشي هاگروه

مخابراتي مانند دستگاه  بايد از لوازم و تجهيزات ،نفر باشد 70يا  35
تعداد اين دستگاه در كوهپيمايي به تعداد . استفاده كرد سيمبييا راديو 
توان مي  ،با توجه به آموزش مهارتهاي ديگر. آن بستگي دارد اعضاي

مخابره با پرچم و مخابره زميني در برنامه  ،از مخابره با سوت
پياده روي و جنگل نوردي اعضاي پيشتازان و فرزانگان  ،كوهپيمايي

  .استفاده نمود
درحال حاضر با پيشرفت تكنولوژي دستگاه جي پي اس 

و راهنماي ايمني براي طبيعت گردي،  بهترين وسيله اطالعاتي
توان دستگاه جي پي اس را مي. باشدكوهپيمايي و كوه نوردي مي

تاكي در ياب و واكيموقعيت ،سنجارتفاع ،نماقطب ،جايگزين نقشه
  ) 1.(كرد هااين برنامه

  
  
  
  
  
  
  

  G.P.S (GIoBaL . PosiFioniny . System(سيستم موقعيت ياب جهاني - 1
.يد از مربيان خود اطالعات بيشتري در اين مورد به دست آوريدتوانمي

ياد بگيريم كه آهسته برويم و پيوسته، نه تند 
 برويم و ناپيوسته


