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 غذا و تغذیھ 

2 
 

 

 

 
 درس:

 غذا و خرید
 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 درباره فروشگاه ھای مواد غذایی و سوپر مارکیت ھا در ایاالت متحده می آموزید  •
 واحدھای اندازه گیری غذا را می دانید  •
 استفاده از قیمت ھای واحد را می دانید شیوه خواندن برچسب ھای قیمت و  •
 یاد می گیرید چگونھ در ھنگام خرید غذا در پول خود صرفھ جویی کنید  •
 رامی دانید  EBTنحوه خرید غذا با کارت   •
 درباره بانک ھای غذایی می دانید  •

 
 محتویات

 3 ...............................................................................................................................لغات جدید

 4 ........................................................................................................................... در کشور شما

 4 ...................................................................................... فروشگاه ھای مواد غذایی و سوپر مارکیت ھا 

 9 ..................................................................................................................واحدھای اندازه گیری 

 14 .......................................................................................................................... حساب کردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 غذا و تغذیھ 

 3 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید 
 معانی  لغات 

فروشگاه مواد غذایی یا  
 سوپرمارکیت 

فروشگاه بزرگ کھ غذا و سایر اجناس خانھ را بھ فروش می  
 رساند 

مکانی در فروشگاه مواد غذایی؛ بھ عنوان مثال، بخش گوشت   بخش 
 کھ گوشت بھ فروش می رساند 

 غذایی کھ تازه باشد، نھ کھنھ تازه 

بھ عنوان مثال، شما می توانید یک درجن تخم    ؛دانھ از یک چیز 12 درجن
 تخم مرغ) بخرید.   12مرغ (

مکانی برای راه رفتن در فروشگاه، با نشانی برای نشان دادن   راھرو 
 چھ غذایی در آنجا وجود دارد 

کلماتی کھ نشان می دھد یک چیزی چقدر بزرگ است، مانند   واحدھای اندازه گیری 
 پوند، لیتر یا اونس 

 پولی کھ برای یک چیز می پردازید  واحد قیمت 

در ھر قوطی   $ 1.59برای ھر کدام؛ بھ عنوان مثال، قیمت سوپ  در ھر 
 است 

 برای چیزھایی کھ در فروشگاه می خرید پرداخت کنید  حساب کردن 
 خزانھ دار مبلغی کھ باید برای غذای خود بپردازید را جمع می کند  جمع کردن 

 امکان می دھد پول کمتری بپردازید ورقی کھ بھ شما  کوپن 

کارتی برای فروشگاه کھ بھ شما امکان می دھد پول کمتری   کارت کلب 
 بپردازید 

کارتی از دولت کھ بھ شما کمک می کند تا برای غذا و سایر   EBTکارت 
 چیزھا بپردازید 

 بانک غذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 جایی کھ می توانید غذای رایگان دریافت کنید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 غذا و تغذیھ 

 4 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 در کشور شما 
 چھ نوع غذا را دوست دارید؟ 
  از کجا در کشور خود غذا می خریدید؟ 
  حاال از کجا غذا می خرید؟ 

 
 

 فروشگاه ھای مواد غذایی و سوپر مارکیت ھا
 خریداری می کنند.  فروشگاه ھای مواد غذاییاکثر مردم در ایاالت متحده غذا را از فروشگاه ھایی بھ نام 

 نیز گفتھ می شود.  سوپرمارکیت بھ آنھا 

Safeway ،QFC  ،Trader Joe's  وGrocery Outlet   .فروشگاه ھای مواد غذایی ھستند
 نیز مواد غذایی می فروشند.  Target، و  Fred Meyer  ،Wal-Martفروشگاه ھای بزرگی مانند 

 
 

 صحبت کنید: 
  شما بھ کدام فروشگاه ھای مواد غذایی می روید؟ 
  کدام فروشگاه ھا قیمتی ھستند؟ 
  کدام فروشگاه ھا قیمت مناسبی دارند؟ 

 

 



 غذا و تغذیھ 

 5 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
مختلف غذاھای متفاوتی دارند. بخش ھا را با چیزھایی کھ در   بخش ھایفروشگاه ھای مواد غذایی در 

 آنجا پیدا می کنید مطابقت دھید. 
 
 
 
 

 تازه  میوه و سبزیجات  )الف بخش الکول  . 1

  نانوایی  . 2
 بیر، شراب و غیره.  )ب 

 بخش لبنیات  . 3
 

 نان تازه، کیک و غیره.  )ج

 
 غذای آماده مصرف، گوشت پارچھ شده   )د  اغذیھ فروشی  . 4

 و غیره. 

 گوشت گاو، مرغ، خوک و غیره.  )ھـ بخش غذاھای منجمد  . 5

 بخش صحت و زیبایی  . 6
 

 ماھی، میگو و غیره.  ) و

 شیر، ماست، پنیر، مسکھ، تخم مرغ   )ز بخش گوشت  . 7
 و غیره. 

شامپو، کریم دندان، محصوالت کمک   )ح بخش تولید  . 8
 غیره. ھای اولیھ و 

آیسکریم، غذاھای منجمد، سبزیجات   )ط بخش غذاھای بحری  . 9
 منجمد و غیره. 



 غذا و تغذیھ 

 6 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 Selamلیست خرید 

در فروشگاه مواد غذایی ایستاد می شود. این لیست   Selamدر راه بازگشت از محل کار بھ خانھ،  
 خرید او است. 

 

 6  کیلھ 

 2  پوند آرد 

 1  گیلن شیر 

 1  قوطی لوبیا 

 5  پوند کچالو 

 3  قوطی پاستا 

  تخم مرغ درجن  یک 

  یک کیک سالگره 

 
 او از بخش تولید چھ می خرد؟  

 او از بخش لبنیات چھ می خرد؟

 او از بخش نانوایی چھ می خرد؟
 
 

 جواب ھا: کیلھ و کچالو، شیر و تخم مرغ؛ کیک 



 غذا و تغذیھ 

 7 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: راھروھای فروشگاه:

 
 

 دارند.  راھروھافروشگاه ھای مواد غذایی  

 ھستند کھ بھ شما می گویند چھ غذاھایی در آنجا وجود دارد.  عالیم  راھروھا دارای 

 بھ عالمھ نگاه کنید: 

 نمبر راھرو چند است؟ چھ غذاھایی در این راھرو وجود دارد؟
 
 

 
 

Selam   .خریداری می کند. او نمی تواند شیر را پیدا کند 

 وی از یک کارگر می پرسد، "شیر کجاست؟"  

 ". 1کارگر می گوید: "راھرو 



 غذا و تغذیھ 

 8 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 بھ این تصاویر نگاه کنید. از فرد پھلوی خود بپرسید کھ غذاھا کجا ھستند. بھ نوبت تمرین کنید.  

 مثال: 

 کجاست؟  قھوه الف: 
 

 . 5راھرو ب: 
 
 
 

 
 

 



 غذا و تغذیھ 

 9 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 واحدھای اندازه گیری
 
 

 نگاه کنید.  Selamلیست خرید دوباره بھ 
 

 6  کیلھ 

 2  پوند آرد 

 1  گیلن شیر 

 1  قوطی لوبیا 

 5  پوند کچالو 

 3  قوطی پاستا 

  تخم مرغ درجن  یک 

  یک کیک سالگره 

 
 او بھ چند عدد کیلھ نیاز دارد؟ 
 او بھ چقدر کچالو نیاز دارد؟ 

 
 

 جواب ھا 
 عدد کیلھ نیاز دارد.  6او بھ 

بھ معنای    .lbsکچالو خواھد خرید. ( lbs 5ما نمی دانیم کھ او بھ چقدر کچالو نیاز دارد. او 
 ) است "پوند" 



 غذا و تغذیھ 

 10 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 بھ ما می گویند کھ چھ مقدار غذا در یک قوطی یا کیسھ وجود دارد.واحدھای اندازه گیری  

 
 

 استفاده می کنند.  ) پوند (  )lbs( ، یا )اونس( ) oz(،  )گرام( ) g(  غذاھایی مانند برنج و پاستا از

 گرام است  450اونس = حدود  16پوند =  1
 
 

  )qt(،  )پینت( ) pt( ، )اونس مایع( )fl oz(،  )لیتر( ) l(برای نوشیدنی ھا مانند جوس و شیر از  
 استفاده می شود  ) گیلن( ) gal( ، یا )کوارت(

 پینت می شود   8کوارت =  4=  گیلن 1

 لیتر می شود  3.8اونس مایع = حدود  128=  گیلن 1
 
 

 اکثر غذاھا واحدھای اندازه گیری را روی قوطی نشان می دھند.  

 اونس است.   ____ _____  مثال: این

 



 غذا و تغذیھ 

 11 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 بھ این غذاھا نگاه کنید. 

 واحدھای اندازه گیری را حلقھ کنید. 
 
 

  
 
 
 

   



 غذا و تغذیھ 

 12 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: قیمت واحد

Selam  .میخواھد ماست بخرد. او باید تصمیم بگیرد کھ کدام یک را بخرد 

 ؟ 2یا   1کدام یک ارزانتر است،  . 1

 ؟ 2یا  1کدام یک بزرگ تر است،   . 2

 ؟ 2یا  1کدام یک قیمت اش بھتر است،  . 3
 
 
 
 
 
 

 
 choosemyplate.govتصویر از: 

1 

2 



 غذا و تغذیھ 

 13 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 جواب ھا 

 ارزان تر است.  2 . 1

 است.  $0.72 2است.  $1.62 1

 کالنتر است.  1 . 2

 اونس است.  6 2اونس است.  32 1

 قیمت اش بھتر است.  1 . 3

 است. اونس در ھر  سنت   12 2اونس است. در ھر  سنت  5 1
 
 

 دوباره بھ این برچسب قیمت نگاه کنید. آیا می توانید تمام معلومات را پیدا کنید؟ 

 نام غذا . 1

 اندازه (واحدھای اندازه گیری)  . 2

 قیمت  . 3

 قیمت واحد  . 4
 
 

 
 

 
 
 

 choosemyplate.govتصویر از: 
 
 
 

 

1 
2 

3 

4 

اگر نمی دانید کدام غذا قیمت اش بھتر است، قیمت واحد را بررسی کنید. قیمت واحد بھ شما  نکتھ: 
 گیلن و غیره چقدر می پردازید. 1اونس،  1می گوید کھ برای 



 غذا و تغذیھ 

 14 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 حساب کردن
 

Selam   خرید خود را تمام می کند. او حاال می تواند
 کند.  حساب

 او بھ دفتر ثبت می رود. 

 . جمع می کند خزانھ دار غذای او را 

  می شود.    $28.57مجموع اش 

Selam .یک کوپن دارد 

 او بھ خزانھ دار می گوید: "من یک کوپن دارم." 

برای تخم مرغ ھای    $1.50روی کوپن نوشتھ شده است 
 کنید.  تخم مرغ تازه مزرعھ پس انداز ارگانیک 

 او کوپن را بھ خزانھ دار می دھد. 

  می شود.   $27.07مجموع اش 

Selam  دارد.  کارت کلب برای فروشگاه 

 او کارت اش را در خانھ فراموش کرده است. 

 وی شماره تلفن اش را بھ خزانھ دار می گوید. 

 را پس انداز می کند.   $ 1.00پاستا با کارت کلب تخفیف دارد. او 

 را پس انداز می کند.  $ 2.50کیک با کارت کلب تخفیف دارد. او 

  می شود.   $23.57مجموع اش 

Selam  یک کارتEBT .دارد 

 دار مزایای غذایی دارد.   $ 70او 

 خود استفاده می کند.  EBTاو از کارت 

 او بھ خزانھ دار می گوید کھ از حساب غذایش استفاده کند.  

 او شماره پین خود را روی صفحھ کلید وارد می کند. 



 غذا و تغذیھ 

 15 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 منشی رسید را بھ او می دھد.  

Selam  !خرید خود را تمام می کند 

 

1 . Selam  چقدر پول پس انداز می کند؟ 
 

 1.50$ )الف(

 2.50$ (ب)

 5.00$ (ج) 
 
 

 او برای پس انداز پول چھ می کند؟  . 2

 او بھ خرید می رود.  )الف( 

 او از کوپن و کارت کلب استفاده می کند  )ب( 

 خود استفاده می کند.  EBTاو از کارت  )ج ( 
 
 

 او وجود دارد؟ EBTدر حال حاضر چقدر پول در کارت  . 3
 

 70$ )الف(

 23.57$ (ب)

 46.43$ (ج) 
 
 

 جواب ھا 
 را پس انداز می کند.  $ Selam 5.00(ج)  . 1

 (ب) او از کوپن و کارت کلب استفاده می کند.  . 2

 در مزایای غذایی دارد. $ 46.43(ج) او  . 3



 غذا و تغذیھ 

 16 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 کوپن ھا 

 شما می توانید کوپن ھا را در اعالنات فروشگاه پیدا کنید. بھ این کوپن ھا نگاه کنید.  

 صحبت کنید: 

  شما چھ می توانید بخرید؟ 
  چقدر پول می توانید پس انداز کنید؟ 

 
 

 
 

 چگونھ از کوپن ھا استفاده کنیم 
 بھ خزانھ دار بگویید. بگویید "من یک کوپن دارم."  •
 چیزی را کھ روی کوپن است بخرید. ھمان  •
 کوپن را از اعالنات فروشگاه قطع کنید. کوپن ھای کاغذی را بھ خزانھ دار بدھید.  •
 کوپن ھایی ھستند کھ می توانید از آنھا در تلفن خود استفاده کنید. برخی از فروشگاه ھا دارای  •



 غذا و تغذیھ 

 17 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 ھستند. قبل از آن از کوپن استفاده کنید.  تاریخ انقضاءکوپن ھا دارای  •

 
 تاریخ انقضای این کوپن چند است؟ 

 

 
 
 

 کارت ھای کلب
 بسیاری از فروشگاه ھای مواد غذایی دارای کارت کلب ھستند.  

 شما برای کارت در فروشگاه ثبت نام می کنید. 

 آنھا اسم، شماره تلفن، آدرس و تاریخ تولد شما را می پرسند.  

 برخی فروشگاه ھا ممکن است معلومات دیگری را بخواھند. 

 

 قبل از پرداخت از کارت کلب خود استفاده کنید.  •
 کارت کلب خود را بھ خزانھ دار بدھید.  •
گویید یا شماره تلفن  اگر کارت کلب خود را فراموش کردید، شماره تلفن خود را بھ خزانھ دار ب •

 خود را روی صفحھ کلید تایپ کنید. 
   Safewayفروشگاه ھا کارت ھای کلب متفاوت دارند. شما نمی توانید از کارت  •

 استفاده کنید.  Fred Meyerدر 

 تاریخ انقضا 



 غذا و تغذیھ 

 18 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 EBTکارت ھای 

Selam  از کارتEBT  .برای پرداخت ھزینھ ھای مواد غذایی خود استفاده کرد 

 اگر پولی برای خرید غذا ندارید، می توانید از مزایای غذایی در ایالت واشنگتن مستفید شوید.  

 شما نیاز دارید تا: 

 در ایالت واشنگتن زندگی کنید  •
 % از میزان فقر فدرال را بدست آورید 200کمتر از  •
 ساکن قانونی باشید  شھروند ایاالت متحده یا  •

 برای واشنگتن است:   EBTاین یک کارت  

 
 
 
 
 
 
 
 

 فعالیت: صحیح یا غلط؟
 دریافت کند.  EBTھر کسی می تواند یک کارت   صحیح / غلط  . 1

 برای خرید نان استفاده کنید.   EBTشما می توانید از کارت  صحیح / غلط  . 2

 برای خرید غذا از طریق اینترنت استفاده کنید.   EBTشما می توانید از کارت   صحیح / غلط  . 3

 برای خرید دوا استفاده کنید.   EBTشما می توانید از کارت   صحیح / غلط  . 4

خود دارید، می توانید آن را در ماه آینده    EBTاگر پول اضافی در کارت  صحیح / غلط  . 5
 خرج کنید. 



 غذا و تغذیھ 

 19 د ی غذا و خردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 
 
 

 جواب ھا 
 باید برای مزایا درخواستی بدھید.   EBTغلط است، برای دریافت کارت  . 1

 صحیح است شما می توانید غذا و نباتاتی بخرید کھ در آن غذا می روید.  . 2

یا برای دریافت از    Amazonصحیح است شما می توانید مواد غذایی را بھ صورت آنالین از   . 3
Wal-Mart   .خریداری کنید 

غلط است، شما نمی توانید از مزایای غذایی برای خرید دوا، الکول یا تنباکو، حیوانات، صابون یا   . 4
 غذاھای پختھ شده استفاده کنید. 

دریافت می کنید. اگر ھمھ پول را خرج نکنید، می توانید ماه بعد از  صحیح است شما ھر ماه پول  . 5
 آن استفاده کنید. 

 
 
 
 

 بانک ھای غذا 
 غذای رایگان دریافت کنید.  بانک غذا می توانید در  

 بانک ھای غذا، فروشگاه نیستند. 

 بانک ھای غذا معموال در یک کلیسا یا مرکز اجتماعی ھستند.  

 بانک ھای غذا بھ افرادی کھ در نزدیکی آنھا زندگی می کنند کمک می کنند. 

 ) با آدرس خود داشتھ باشید. DSHSشما باید کارت ھویت و یک ورق (مانند بل یا مکتوبی از  

 شما باید وقت تر بروید. گاھی اوقات بسیاری از مردم بھ غذای رایگان نیاز دارند.  

 از مدیر کیس خود بپرسید یا از اینترنت برای یافتن یک بانک غذا استفاده کنید. 
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 درس:

 غذاھای تخصصی و رژیم ھای غذایی
 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 آشنا می شوید با رژیم ھای غذایی خاص  •
 با مواد غذایی عضوی در مقابل غیر عضوی آشنا می شوید  •
 حساسیت ھا را درک می کنید  •
 نظریات در مورد محل خرید غذای تخصصی می داشتھ باشید  •
 در مورد بازارھای مزرعھ و باغ ھای محلی می دانید  •

 
 

 محتویات
 21 .............................................................................................................................لغات جدید

 21 ......................................................................................................................... در کشور شما

 22 ..................................................................................................... رژیم غذایی تخصصی چیست؟

 23 ........................................................................................................................... حساسیت ھا 

 24 ........................................................................................................................ غذای عضوی 

 26 ....................................................................................................................... مارکیت دھاقین 

 26 .................................................................................................................... باغ ھای اجتماعی

 29 ........................................................................................ از کجا می توانم غذای کشورم را پیدا کنم؟

 31 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 

 
 
 
 
 
 

 



 غذا و تغذیھ 

 21 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 چیزی کھ می خورید  رژیم غذایی 
 بھ دالیل صحی یا مذھبی خوردن غذای خاص  رژیم تخصصی 

 نخوردن گوشت  رژیم گیاه خواری 
 نخوردن ھیچ چیزی از حیوانات  رژیم گیاھی 

 غذای مجاز برای مسلمانان  غذای حالل 

 غذای مجاز برای یھودی ھا  غذای کوشر 
 عکس العمل خراب در برابر غذا  حساسیت غذایی 

 عکس العمل ناخوشایند در برابر غذا  عدم تحمل غذایی 
 جلد سرخ برآمده و خارش دار  تحریک جلد 

 میوه و سبزیجات  تولید 

 غذایی کھ ھیچ ماده کیمیاوی بھ آن اضافھ نشده باشد  عضوی 
 منظور شده توسط دولت  تایید شده 

یک ماده کیمیاوی کھ حشرات را از نباتات کھ در آن غذا نمو   آفت کش
 می کند دور نگھ می دارد 

 رشد و نموی نباتات کمک می کند ماده کیمیاوی کھ در  کود 

 غذای کھ می خرید  مواد غذایی 

 مارکیتی کھ دھاقین غذا می آورند تا بفروشند  مارکیت دھاقین 
 فضای باغ مشترک برای کشت غذا  باغ اجتماعی 

 پولی کھ ھر سال پرداخت می کنید  ھزینھ ساالنھ 

 

 در کشور شما 
  از کجا در کشور خود غذا می خریدید؟ 
  چھ می خوردید؟ ھر روز 
  کدام غذا ھا را ھرگز نمی خوردید؟ 
 در رخصتی ھا چھ می خوردید؟ 
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 22 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 رژیم غذایی تخصصی چیست؟
 
 

 شما غذایی است کھ می خورید.  رژیم غذایی 

 بسیاری از مردم فقط برخی از غذاھا را می خورند.  

 " می گویند. رژیم غذایی تخصصیبھ این "

 دارند.  حساسیت غذاییگاھی اوقات افراد 

 برخی افراد بھ دلیل دین خود رژیم غذایی خاصی می خورند. 

 کنند خوب یا درست است.برخی افراد فقط برخی غذاھا را می خورند زیرا فکر می 

 فعالیت: خانھ خالی را پر کنید 
 خانھ خالی را با لغت صحیح پر کنید. 

 
 

  سبزیجاتی  کم چرب  حالل

 گیاھی  کوشر  بدون گلوتن 
 

 
 

 زمانی است کھ فردی گوشت (بدون گوشت گاو، مرغ یا ماھی) نمی خورد.       سبزیجاتی    رژیم  . 1

 غالتی مانند گندم، جودر و جو ندارد._____________  رژیم غذایی  . 2

رژیم غذایی ھیچ محصول حیوانی ندارد. (بدون گوشت گاو، مرغ،  _____________  . 3
 ماھی، تخم مرغ، پنیر یا شیر حیوانات). 

 غذا برای مسلمانان خوب است. از احکام اسالمی پیروی می کند.__________  . 4

 ذاھای چرب دار نمی باشد. غ__________  رژیم غذایی . 5

 غذا برای یھودی ھا خوب است. از قوانین یھودی پیروی می کند. _______   . 6
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 23 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 حساسیت ھا 
 یک عکس العمل بد بھ یک غذا است.   حساسیت

 بسیاری از افراد حساسیت غذایی دارند. 

 دھند: % از حساسیت ھای غذایی را تشکیل می 90ھشت ماده غذایی 

شیر، تخم مرغ، ممپلی، مغزباب درختی (بھ عنوان مثال، بادام و بادام ھندی)، صدف (بھ عنوان مثال،  
 خرچنگ و میگو)، غذاھای بحری، سویا و گندم. 

 

  
 
 
 

 برخی از حساسیت ھا بد نیستند، مانند سرخی جلد. 

 سایر حساسیت ھا خطرناک ھستند، مانند زمانی کھ نمی توانید نفس بکشید. 
 
 

 نیز وجود دارد.    عدم تحمل غذایی 

 برخی از غذاھا باعث می شود احساس بدی داشتھ باشید. 

 باعث درد معده یا سوء ھاضمھ می شود. 

 اگر با غذا مشکل دارید، می توانید غذاھای مختلفی بخورید.  

 کنید. بھ عنوان مثال، می توانید نان بدون گلوتن را از یک فروشگاه مواد غذایی خریداری 

مھم است کھ مراقب باشید کھ شما و اطفال تان چھ احساسی در ھنگام خوردن غذاھای جدید در این  
 کشور دارید. 

 واکنش بدن شما ممکن بھ غذاھا در ایاالت متحده متفاوت از کشور شما باشد. 
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 24 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 عکس العمل بدی دارد  Cingقصھ: پسر 
 بعد از مکتب بھ خانھ یکی از دوستانش رفت. Cingپسر  

 وقتی او بھ خانھ می آید، معده درد شدیدی دارد. 

Cing  .پرسان می کند کھ او چھ خورد 

 او می گوید: "یک ساندویچ مسکھ ممپلی."  

Cing  .درجھ حرارت بدن پسرش را چک می کند 

 درجھ حرارت عادی است. 

 روی بازوی خود دارد. پس از یک ساعت، پسرش برجستگی ھای سرخ 
 
 

 صحبت کنید 
   پسرCing چھ مشکل دارد؟ 
 Cing  باید چھ کار کند؟ 

 
 

 
  غذای عضوی 

 غذای عضوی چیست؟ 

در بسیاری از کشورھا، عضوی بھ معنای اینکھ غذا از  
 مزرعھ است. 

در ایاالت متحده، عضوی بھ معنای غذایی است کھ در ترکیب  
 ھا یا کودھای کیمیاوی استفاده نشده باشد.آن از آفت کش  
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 25 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 

 
 
 

 غذاھای عضوی توسط دولت تایید شده است. 

 وزارت (  USDA Organicروی برچسب آن نوشتھ است 
 . )کیمتحده ارگان االت یا یکشاورز 

 
 

 غذاھای عضوی معموالً قیمتی تر ھستند.  

 آنھا ھمیشھ صحی تر نیستند. 

 ھستند. شیر عضوی و بادنجان رومی صحی تر  

محصوالت با پوست نازک مانند کچالو، سیب و توت  
 زمینی صحی تر ھستند. 

 غذای عضوی برای زمین بھتر و برای محیط زیست  
 بی خطر است. 

 
 

 

 

، دست ھای خود را  ابتداھمھ محصوالت را قبل از خوردن بشویید، عضوی یا غیر عضوی.   نکتھ: 
 محصول را بشویید.  سپس، بشویید. 

چھ کلماتی در این تصویر بھ شما می گویند کھ  
 عضوی است؟ 
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 26 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 مارکیت دھاقین
 
 

مارکیت  بسیاری از شھرھا در ایاالت متحده دارای 
 می باشد دھاقین 

شما می توانید میوه و سبزیجات تازه را از دھاقین  
 خریداری کنید. 

ھمچنین شما می توانید گل و سایر محصوالت  
 غذایی بخرید. 

بسیاری از میوه ھا و سبزیجات در مارکیت دھاقین  
 عضوی ھستند. 

 مارکیت ھای دھاقین معموالً قیمت ھای خوبی دارند. 

 محصول آنھا تازه تر است زیرا از مزرعھ می آید. 

خود در مارکیت دھاقین    EBTشما می توانید از کارت 
 استفاده کنید. 

 
 
 
 
 

 باغ ھای اجتماعی 
 

کشورھایی می آیند کھ در آنجا غذای  بسیاری از مردم از 
 خود را کشت می کردند. 

 شما می توانید حتی در شھر ھم مقداری غذا کشت کنید.

بھ عنوان مثال، شما می توانید گیاھان را در کلکین  
 آشپزخانھ خود پرورش دھید.

 شما می توانید در بالکن یا حیاط خود میوه و سبزیجات کشت کنید. 
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 27 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 بپیوندید. باغ اجتماعی در بسیاری از جوامع، شما می توانید بھ 

 " نامیده می شود. P-patchدر سیاتل، باغ اجتماعی "

شما می توانید غذای خود را در یک باغ اجتماعی کشت 
 کنید. 

 ھر فردی یک مکان کوچک برای باغبانی دارد.

 برای شرکت در آن باید ساالنھ ھزینھ پرداخت کنید. 

می توانید در اینترنت جستجو کنید یا در مرکز  شما 
 اجتماعی خود در مورد باغ ھای اجتماعی بپرسید. 

 
 باغ ھای اجتماعی سیاتل 
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 28 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 
 
 

 فعالیت: انتخاب کنید کدام یک 
 با یک فرد پھلوی خود کار کنید و تصمیم بگیرید کھ ھر جملھ چھ چیزی را تشریح می کند. 

 مارکیت دھاقین  . الف
 باغ اجتماعی  .ب
 غذای عضوی  .ج

 

 فروشگاه باغ بخرید و مواد غذایی کشت کنید. . شما می توانید تخم ھا را از 1  
 

 خود استفاده کنید.  EBT. شما می توانید از کارت 2  
 

 . شما می توانید یک باغ را با ھمسایگان خود شریک کشت کنید. 3  

 . دھاقین غذا را مستقیماً بھ آنجا می آورند تا بفروشند.4  

 . از آفت کش ھای کیمیاوی استفاده نمی شود. 5  
 

 . برای شرکت در آن باید ساالنھ ھزینھ پرداخت کنید.6  
 

 . ممکن است در فروشگاه مواد غذایی قیمت بیشتری داشتھ باشد. 7  
 

 
 جواب ھا 

 

 ج . 5 ب  . 1
 ب  . 6 الف . 2
 ج . 7 ب  . 3
   الف . 4
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 29 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 از کجا می توانم غذای کشورم را پیدا کنم؟

 
 

 آیا دل تان برای غذاھای کشورتان تنگ شده است؟ 

در شھرھای بزرگ، شما می توانید یک رستورانت یا مرکز اجتماعی پیدا کنید کھ غذاھای کشور  
 شما را ارایھ می کند. 

 خانھ درست کنید. شما می توانید غذاھای سنتی خود را در 

 خریداری کنید.  فروشگاه تخصصی شما می توانید مواد و سایر ترکیبات را از کشور خود در 

 بھ عنوان مثال، یک فروشگاه ھندی ممکن است مواد بسیاری از کشورھای مختلف را بفروشد. 

جستجو   در اینجا یک ویب سایت وجود دارد کھ می توانید لیست فروشگاه ھای مواد غذایی تخصصی را 

 کنید.  

 ویب سایت را باز کنید و ایالت واشنگتن را ببینید. 
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 30 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 
 

 اکثراً شما می توانید مواد مشابھ را در فروشگاه مواد غذایی محلی خود پیدا کنید. 

برای روزھای خاص، بسیاری از خانواده ھا برای خرید مواد یا میوه مورد عالقھ خود بھ شھر  
 دیگری می روند. 

 ھمچنین ممکن است خانواده ھا برای رخصتی خاص نیاز بھ خرید گوشت داشتھ باشند.  

 گوشت را می توان بھ صورت تازه و مستقیم از مزارع خریداری کرد. 

 از افراد اجتماع خود بپرسید کھ از کجا گوشت می خرند. 
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 31 ییغذا یھا  م ی و رژ  یتخصص ی غذاھادرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 نتیجھ گیری
 لغات را با تصاویر مطابقت بدھید. 

 

  باغ اجتماعی 

  رژیم سبزیجاتی 

  حساسیت 

 مارکیت دھاقین 
 

 

 عضوی 
 

 

 بدون گلوتن 
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 درس:

 تغذیھ
 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 با گروه ھای غذایی آشنا می شوید  •
 نحوه خواندن برچسب تغذیھ را می دانید  •
 با غذاھای ناسالم و فست فود آشنا می شوید  •
 آموزید در مورد غذاھای مفید برای اطفال می  •

 
 

 محتویات
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 34 .................................................................................................................. شما چھ می خورید؟ 
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 33 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 انواع مختلف غذا گروه غذایی 
 غذاھای تھیھ شده از گندم، برنج و غیره  غالت 

دانھ ھایی کھ یک تکھ ھستند، شکستھ نشده اند؛ آنھا معموال   غالت کامل 
 قھوه ای ھستند، نھ سفید 

 یک ماده مغذی کھ بھ عضالت شما کمک می کند  پروتین 
 شیر و غذای ساختھ شده از شیر  لبنیات 
 بھ استخوان ھای شما کمک می کند یک ماده مغذی کھ   کلسیم 

 معلومات در مورد مواد مغذی موجود در غذا  برچسب ھای تغذیھ 
 معموالً چھ مقدار از غذا را یک فرد می خورد  صرف کردن 

 بکس، خریطھ و غیره  ظرف ھا 
 انرژی موجود در یک غذا  کالوری ھا 
 کاربوھایدریت ھا یا ویتامین ھا بخش ھایی از غذا، مانند پروتین،  مواد مغذی 

 نوعی چربی کھ معموالً صحی نیست  کلسترول 
 نمک  سودیم 

 مواد مغذی کھ بھ شما انرژی می دھد  کاربوھایدریت ھا 
 مواد مغذیکھ بدن شما بھ مقادیر بسیار کم نیاز دارد  ویتامین ھا و منرال ھا 

 100مقداری از  فیصدی 
 مانند زبالھ یا کثافات چیزی کھ خوب نیست،  ناسالم 

 خوراک سرپایی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 غذایی کھ صبحانھ، چاشت یا شام نباشد 
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 34 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 
 
 
 

 شما چھ می خورید؟ 
 آیا معموال غذای صحی می خورید؟  •
 ھستند؟ کدام غذاھا صحی   •
 چگونھ می دانید کھ آنھا صحی ھستند؟  •

 
 

 گروه ھای غذایی 
 

 مردم برای سالم بودن بھ غذاھای زیادی نیاز دارند.  

 می گویند.   گروه ھای غذایی بھ انواع مختلف غذاھا 

 آنھا بھ روش ھای مختلف بھ بدن شما کمک می کنند. 

 

 غالت

 غالت بھ شما انرژی می دھد. 
 
 

 نان و برنج با غالت درست می شود. پاستا، 
 
 

 سبزیجات 

 سبزیجات برای قلب، چشم، جلد و دندان مفید ھستند. 

 ، بادرنگ و بروکلی سبزیجات ھستند. کرد ز

 غالت 

 جات یسبز



 غذا و تغذیھ 

 35 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 میوه جات 

 میوه جات برای قلب، چشم، جلد و دندان ھا مفید ھستند. 
 
 

 میوه ھستند. نارنج، سیب، کیلھ 
 
 

 پروتین 

 پروتین برای عضالت شما مفید است. 

 ماھی، مرغ، عدس و مغزباب پروتین صحی ھستند.  

 گوشت سرخ، مانند کباب و ھمبرگر، کمتر صحی است.

 
 
 

 لبنیات 

  کلسیم محصوالت لبنیات برای استخوان ھای شما مفید ھستند. آنھا بھ شما 
 می دھند. 

 
 

 شیر، پنیر، ماست از محصوالت لبنیات ھستند. 
 
 
 

 صحبت کنید 
  کدام گروه ھای غذایی را ھر روز می خورید؟ 
  چھ گروه ھای غذایی را ھرگز نمی خورید؟ 

 جات  وهیم

 ن یپروت

 ات یلبن



 غذا و تغذیھ 

 36 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
نظریھ خوب است کھ برای یک وعده غذایی صحی، غذای ھر گروه را در  بھ تصویر نگاه کنید. این 
 بشقاب خود داشتھ باشید. 

  بھ کدام گروه ھای غذایی بیشتر نیاز دارید؟ 
  بھ کدام گروه ھای غذایی کمتر نیاز دارید؟ 

 

 
 
 

 بشقاب شما 
 از چیزی کھ دوست دارید برای طعام شب بخورید، تصویر بکشید.  

 چھ مقدار از غذا میوه و سبزیجات است؟ 

 چقدر غالت است؟  
 پروتین؟ لبنیات؟ 

 ات یلبن

 جات  وه یم غالت

 جات یسبز
 ن یپروت



 غذا و تغذیھ 

 37 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 برچسب ھای تغذیھ 
است. برچسب تغذیھ بھ شما می گوید کھ چھ چیزی   برچسب تغذیھ غذای موجود در فروشگاه دارای 

 در غذا وجود دارد. این بھ شما کمک می کند بدانید کھ آیا یک غذا صحی است یا خیر. 

 این یک برچسب تغذیھ از پاستای منجمد است. 
 
 

 
 

 

 معلومات صرف کردن 
 مقداری است کھ معموالً می خورید. این مقداری نیست کھ باید شما بخورید.  صرف کردناندازه 

 صرف کردن است.   4وجود دارد. اگر ھمھ پاستا را بخورید   ظرفصرف کردن در این  4

  اگر نصف پاستا را بخورید چند صرف کردن را می خورید؟_______ 

 fda.govتصویر از: 

راھنمای سریع بر اساس 
 مقدار روزانھ فیصدی 

 است کمیا پایینتر  %5 •
 است  زیادیا باالتر  20% •

4 

1 

2 

3 

 معلومات مصرف

 یمقدار کالور

 یمغذ مواد



 غذا و تغذیھ 

 38 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 کالوری ھا

 کالوری دارد. 280صرف کردن   1بھ شما می گوید کھ یک غذا چقدر انرژی دارد. پاستا در  کالوری 

 کالوری مصرف کنند.  2000اکثر افراد باید روزانھ حدود 

   اگر تمام پاستا را بخورید، چقدر کالوری می خورید؟_______ 
 
 
 

 مواد مغذی 
، و پروتین ھمھ ترکیبات غذا ھستند. بعضی از آنھا برای شما  کاربوھایدریت،  سودیم، کلسترولچربی، 

 خوب است.برخی صحی نیستند. 

 ھستند. بدن شما برای سالم بودن بھ آنھا نیاز دارد.   منرال ھاو ویتامین ، کلسیم، آھن و پتاشیم  Dویتامین 
 
 

 چھ چیزی باید بیشتر بخورید؟ چھ چیزی باید کمتر بخورید؟ 
 

 
 
 

 کمتر بخورید  بیشتر بخورید 

 چربی  

 کلسیم  شکر   چربی 
 آھن  پروتین  کلسترول  

 پتاشیم  Dویتامین  سودیم 
 فایبر 



 غذا و تغذیھ 

 39 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 جواب ھا 

  بخورید: فایبر، ویتامین   بیشترD .کلسیم، آھن و پتاشیم ، 

  بخورید: چربی، کلسترول، سودیم و شکر.   کمتر 
 
 

  ارزش روزانھ %
صرف کردن   1) راھنمای ارزش روزانھ نشان می دھد کھ چھ مقدار از ھر ماده مغذی در %( فیصدی 

 غذا وجود دارد. 

 غذا مقدار زیادی از آن ماده مغذی را ندارد   —یا کمتر اندک است   %5 •
 غذا مقدار زیادی از آن ماده مغذی را دارد  — یا بیشتر زیاد است   %20 •

 
 

 ارزش روزانھ مقداری است کھ یک فرد باید در یک روز بخورد.  

 یک طفل یا یک فرد کوچک نیاز کمتری دارد. یک فرد بزرگ بیشتر نیاز دارد. 

 

 % یا بیشتر)؟ 20کدام مواد مغذی باال ھستند (
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 % یا بیشتر)؟ 5کدام مواد مغذی کمتر ھستند (

 
 

 

 
 
 

 

 
 fda.govتصویر از:  



 غذا و تغذیھ 

 40 درس  :تغذیھ 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 جواب ھا 

 چربی اشباع شده، سودیم و کلسیم باالیی دارد.  

 کمی دارد.   Dشکر افزوده و ویتامین  

 

 است؟ آیا این غذا صحی 

 خوب: کلسیم باال دارد. ھیچ شکر اضافھ شده ندارد.  •
 بد: چربی اشباع شده و سودیم بسیار باالیی دارد.  •
 این غذا خیلی صحی نیست چون چربی و سودیم زیاد دارد. •

 

 



 غذا و تغذیھ 

 41 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 تمرین برچسب تغذیھ فعالیت: 

 بھ این برچسب ھای تغذیھ نگاه کنید. صحبت کنید: 

  چند صرف کردن در قوطی است؟ 
 یک صرف کردن چقدر کالوری دارد؟ 
  کدام مواد مغذی در این غذا زیاد یا کم است؟ 
  بھ نظر شما غذا صحی است یا نھ؟ 

 

  
 
 

  



 غذا و تغذیھ 

 42 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 کالوری ھا 
 کالوری می خورد.   2000در یک روز، یک نفر حدود 

 اگر بیش از حد کالوری مصرف کنید، چاق خواھید شد.

 اگر کالوری کمتر از حد معمول مصرف کنید، وزن کم خواھید کرد.  

 برخی از غذاھا کالوری زیاد دارند. زیاد نخورید. 

 برخی از غذاھا کالوری زیاد ندارند. می توانید تعداد بیشتری از آنھا را بخورید. 
 
 

  چھ چیزی کالوری بیشتر دارد؟ کیک چاکلیتی یا بروکلی؟ 
 

  
 

 جواب
 کالوری دارند.  100آنھا مشابھ ھستند. ھر دو حدود 

 بروکلی فایبر، ویتامین و منرال بیشتر دارد. صحی است.  

 کیک چربی و شکر بیشتر دارد. صحی نیست. 



 غذا و تغذیھ 

 43 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: چقدر کالوری؟

 بھ این غذاھا نگاه کنید. 

 فکر می کنید چقدر کالوری دارند؟  

 بھ نظر شما صحی ھستند یا غیرصحی؟ 
 
 

 
 

 
 

 

 

 . یک بشقاب پاستا2 . یک کلوچھ کالن1
 

 

 
 

 
 

 . چپس کچالو 4 . سالد مرغ، بدون چاشنی3



 غذا و تغذیھ 

 44 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 جواب ھا 

 کالوری   600حدود  -یک کلوچھ کالن  . 1

 دارای شکر و چربی باال 

 کالوری   300حدود  -یک بشقاب پاستا  . 2

 سرشار از سودیم، ویتامین ھا و منرال ھا 

 کالوری   250حدود  -یک سالد مرغ، بدون چاشنی  . 3

 سرشار از پروتین و فایبر 

 کالوری    300حدود  -چپس کچالو  . 4

 سرشار از سودیم و چربی 

 

 اگر چاشنی، پنیر و کروتون را بھ سالد اضافھ کنید؟ 
 

 

 کالوری، سرشار از سودیم و چربی است. 700... حدود 



 غذا و تغذیھ 

 45 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 غذای ناسالم 
 بھ معنای زبالھ یا کثافات است. در ایاالت متحده، خرید مواد غذایی ناسالم آسان است. ناسالم 

 غذای ناسالم... 

 کالوری باال دارد. •
 سرشار از سودیم، شکر یا چربی است  •
 مغذی خوب مانند فایبر رژیمی، ویتامین ھا و منرال ھا را ندارد بسیاری از مواد   •
 مزه اش خیلی خوب است ولی سالم نیست  •

 
 

 صحبت کنید 
  کدام غذاھا ناسالم ھستند؟ 
  آیا غذای ناسالم می خورید؟ ھر چند وقت بعد؟ 

 
 

 جلوگیری از غذای ناسالم 
 می خورید، یک غذای سالم انتخاب کنید. میوه، سبزیجات و مغزباب بخورید.  غذای سرپاییاگر  •
قاشق   10گرام شکر (حدود  39زیاد نوشابھ مانند کوکاکوال یا پپسی ننوشید. یک قوطی نوشابھ  •

 چای خوری) دارد.
 

 



 غذا و تغذیھ 

 46 ھ ی تغذدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
غذاھای سرپایی برای اطفال  با اطفال خود در خوردن غذاھای سالم کمک کنید. بسیاری از   •

 سرشار از شکر یا سودیم ھستند. 
 

 نتیجھ گیری
 صحبت کنید 

  گروه ھای غذایی چیست؟ 
  کدام معلومات روی برچسب تغذیھ وجود دارد؟ 
 3  ماده مغذی صحی کدام ھا اند؟ 
 3  ماده مغذی کھ باید کوشش کنید کمتر بخورید کدام ھا اند؟ 

 
 
 
 
 

 



 غذا و تغذیھ 

47 
 

 

 

 
 درس:

 غذا و زندگی سالم
 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 درک می کنید کھ سبک زندگی سالم چیست  •
 تفاوت بین غذای سالم و ناسالم را می دانید  •
 در مورد تغذیھ سالم می دانید  •
 دستور العمل غذا را درک می کنید شیوه خواندن یک  •
 می دانید کھ چگونھ در رستورانت غذای سالم بخورید  •

 
 محتویات

 48 .............................................................................................................................لغات جدید

 48 ......................................................................................................................... در کشور شما

 49 ................................................................................................... یک سبک زندگی صحی چیست؟

 50 ............................................................................ چگونھ یک رژیم غذایی متوازن بھ شما کمک می کند 

 52 ....................................................................................................................... آشپزی در خانھ 

 53 ........................................................................................................ پیروی از دستور العمل پخت

 55 ........................................................................................... آیا خوردن در رستورانت ھا سالم است؟ 

 58 ..................................................................................................نتیجھ گیری: من چقدر سالم ھستم؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 غذا و تغذیھ 

 48 سالم  یغذا و زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 چیزی کھ می خورید  رژیم غذایی 
 روش زندگی شما  سبک زندگی 

 مقادیر برابر  متوازن 

 مفید برای صحت شما  صحی 
 مضر برای صحت شما  غیرصحی 

 غذای غیرصحی  غذای ناسالم 

 غذایی کھ دارای مواد کیمیاوی و ترکیبات زیادی است  غذای پروسس شده 
 غذایی کھ برای شما خوب است  مغذی

 چگونھ غذا آماده کنیم  دستورالعمل غذا
 لیستی از غذاھایی کھ غذای دیگری را می سازند  ترکیبات 

 مراحلی کھ طرز انجام کاری را تشریح می کند  راھنمایی ھا 
 این دستورالعمل چقدر غذا آماده می کند  محصول 

 چقدر زمان برای پخت نیاز دارد  وقت آشپزی 

 ماده چھ مقدار از ھر  اندازه گیری 
 غذا خوردن در رستورانت  در بیرون غذا خوردن 

 لیست غذاھایی کھ یک رستورانت صرف می کند  مینو 
 
 
 

 در کشور شما 
  آیا فکر می کنید غذای سالم می خورید؟ 
  آیا در کشور خود غذای سالم می خوردید؟ 
  ھر چند وقت بعد در رستورانت ھا در کشور خود غذا می خوردید؟ 
  در ایاالت متحده چگونھ متفاوت است؟رژیم غذایی شما 



 غذا و تغذیھ 

 49 سالم  یغذا و زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 یک سبک زندگی صحی چیست؟
 صحت برای شما و خانواده شما مھم است.  

 چگونھ می توانید در ایاالت متحده صحی بمانید؟ 

 اینجا ھمھ چیز خیلی متفاوت است. 

 بھ عنوان مثال، مردم اکثراً در رستورانت ھا غذا می خورند. 

آنھا کمتر پیاده روی می کنند و زمان بیشتری را بھ استفاده از  
 تلویزیون و کمپیوتر می گذرانند. 

 
 
 
 

 فعالیت: خانھ خالی ھا را پر کنید 
 استفاده کنید. برای پر کردن خانھ ھای خالی از کلمات زیر 

 
 

 

 وجود دارد:      سبک زندگی سالم    در اینجا نکاتی برای 
 

را با خانواده و دوستان بگذرانید. دوستان و خانواده را بھ خانھ دعوت   __________ . 1
 کنید.  

 یا یک مرکز اجتماعی نزدیک خود را پیدا کنید. 

بزنید. در باغ خود کار کنید. زمان دیدن را محدود کنید  . قدم ________بمانید  . 2
 (شبکھ ھای اجتماعی، بازی ھای ویدیویی، تلویزیون). 

ھر شب بخوابید.    ________ 8تا    6بھ اندازه کافی بگیرید. حداقل  __________ . 3
 خود را حداقل یک ساعت قبل از خواب خاموش کنید.   ________

بخورید. غذایی کھ می خورید بر جسم و روان شما تأثیر می   _________متوازن  . 4
 . ___________گذارد 

 زمان    سالم   ساعت  فعال

 صحت  خواب  تلفن  رژیم 



 غذا و تغذیھ 

 50 سالم  یغذا و زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 چگونھ یک رژیم غذایی متوازن بھ شما کمک می کند
 خوردن بیشتر غذاھای سالم است و نھ غذاھای بیشتر ناسالم. متوازن عبارت از  یک رژیم 

 

 بخورید. میوه، سبزیجات و غالت کامل 

 از غذاھایی کھ شکر و چربی باال دارند کمتر بخورید. 
 

 خوردن غذای صحی مھم است.

آیا در کشور خود میوه ھای تازه، سبزیجات و سایر  
 غذاھای سالم می خوردید؟ 

آسان   فست فود و  غذاھای ناسالم در ایاالت متحده، خرید 

 است. زیرا ارزان است.  

 زمانی کھ غذای ناسالم می خورید، افزایش وزن بسیار آسان است. 

تغذیھ سالم بھ شما کمک می کند احساس بھتری داشتھ باشید و انرژی بیشتری بھ شما می دھد.  
 وقتی احساس بھتری دارید، بھتر فکر می کنید و بھتر کار می کنید. 

 بھ شما کمک کند احساس خوبی داشتھ باشید و بھتر بخوابید.  ھمچنین تغذیھ سالم می تواند 
 

 
 فعالیت: غذاھای صحی برعکس غذاھای غیرصحی 

 

 جات  وه یم
 غالت

 نیپروت جات یسبز

 اتیلبن



 غذا و تغذیھ 

 51 سالم  یغذا و زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 با فرد پھلوی خود کار کنید. در مورد غذاھای موجود در تصویر صحبت کنید.  

 کدام غذاھا صحی ھستند؟ کدام غذاھا غیرصحی ھستند؟
 
 

 
 
 
 
 

 فعالیت: صحیح یا غلط؟
 غذای تازه را بیشتر از غذاھای پروسس شده بخورید.  ص / غ  . 1

 خوب است کھ بھ غذای خود نمک اضافی عالوه کنید.  ص / غ  . 2

 غالت کامل نخورید.  ص / غ  . 3

 تغذیھ سالم برای مغز شما مفید است.  ص / غ  . 4

 بھتر است یک پاکت چپس بخورید تا یک پاکت مغرباب. ص / غ  . 5
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 جواب ھا 

 صحیح. غذاھای تازه سالم تر از غذاھای پروسس شده ھستند.  . 1

 می تواند باعث فشار خون باال و مشکالت قلبی شود. غلط. نباید نمک زیاد بخورید. نمک  . 2

غلط. غالت کامل صحی ھستند. نان سبوس دار و برنج قھوه ای سالم تر از برنج سفید و   . 3
 نان سفید ھستند. 

 صحیح. تغذیھ سالم برای تمام بدن شما مفید است.  . 4

شما انرژی می دھد.  غلط. مغرباب سرشار از چربی خوب است. مغزباب پروتین دارد و بھ  . 5
چیپس سرشار از چربی ھای مشبوع می باشد. آنھا نمک زیاد دارند و انرژی زیادی بھ شما  

 نمی دھند. 
 
 
 

  آشپزی در خانھ 
 تھیھ غذا در خانھ ارزان تر و صحی تر است 

غذاھای پروسس شده مانند چپس کچالو و کلوچھ ھا صحی  
 نیستند. 

 

خواندن برچسب ھا بھ شما کمک می کند صحی ترین غذا را  
 برای خرید انتخاب کنید. 

 
 

 غذای کم چرب مشبوع و کم شکر بخرید.  •
 با ترکیبات تازه غذا بپزید.  •
 غذاھای پروسس شده با ترکیباتی کھ نمی دانید را نخرید. •
 باشید. بھ دنبال غذاھایی با ترکیبات کمتر   •
 گوشت و سبزیجات را در تنور یا کوره بپزید. آنھا را در روغن سرخ نکنید.  •

 
 

شما می توانید محصوالت تازه را در مارکیت دھاقین پیدا کنید. یا می توانید گیاھان و  نکتھ:  
 سبزیجات را در بالکن خود بکارید، یا بھ یک باغ اجتماعی بپیوندید. 
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 پیروی از دستور العمل پخت
 

بھ شما می گوید کھ چگونھ غذا آماده کنید. شما می توانید در امریکا غذای جدید  دستورالعمل پخت  یک 
 آماده کنید. 

برای آشپزی غذای کشور خود نیازی بھ دستورالعمل  
 پخت ندارید. 

دستور  برای تھیھ غذای جدید در ایاالت متحده بھ یک 
 العمل پخت نیاز دارید. 

شما می توانید دستورالعمل ھا را صحی تر سازید. از  
نمک و شکر کمتر استفاده کنید، یا از روغن استفاده کنید،  

 نھ مسکھ. 
 
 

  است: برنج این دستورالعمل پخت 

 ترکیبات: 

 پیالھ برنج نپختھ   1
 پیالھ آب  2
 قاشق نمک  1/2

 
 راھنمایی ھا:

 را گرم کنید.  آب و نمک 

 را اضافھ کنید. برنج 

 پوشانده و آتش را کم کنید. دیگ را سر 

 دقیقھ می پزد.) 40-35دقیقھ بپزید. (برنج قھوه ای  20تا   15را بھ مدت  برنج سفید 

 بدھید. شور  را خاموش کنید و با مالقھ آتش 

 دقیقھ  20-15 مقدار وقت آشپزی: 
 صرف کردن  6 آماده کنید:
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 فعالیت: یک دستورالعمل پخت بسازید.
 درباره غذایی کھ می توانید آماده کنید فکر کنید. 

 لیستی از ترکیبات اش را آماده کنید. بھ کدام غذاھا نیاز دارید؟  
 سپس راھنمایی ھایش را بنویسید. چطور آن را آماده می کنید؟ 

 
 
 

    :مدت زمان آشپزی        دستور العمل پخت برای:
 

 صرف کردن   آماده کنید:  

    : ترکیبات
 
 
 

 

 
 

    راھنمایی ھا:
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 صحبت کنید 
 کنید. دستورالعمل پخت را بھ فرد پھلوی خود بگویید. طرز تھیھ آن را تشریح 
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 آیا خوردن در رستورانت ھا سالم است؟ 
 
 

 

 
 در تصاویر چھ را می بینید؟

 
 

 . می خورند غذا بیرون در رستورانت ھا  وقتی مردم مصروف ھستند، اکثراً در  

 غذا خوردن در رستورانت نسبت بھ پختن غذا در خانھ کم تر صحی است.  

 فست فود بسیار غیرصحی است.

 چربی، نمک، شکر و کالوری باال دارد.  

 برای خوش مزه کردن از مواد کیمیاوی استفاده می کند. 

 ت: در اینجا چند پیشنھاد برای تغذیھ صحی ھنگام غذا خوردن در بیرون از خانھ آورده شده اس
 گوشت بریان شده را انتخاب کنید نھ گوشت سرخ شده را •
 سالد فرمایش دھید نھ چیزھای سرخ شده  •
 آب بنوشید، نھ سودا  •

 
 

 

رستورانت ھا در ایاالت متحده غذای زیادی بھ شما می دھند. الزم نیست تمام غذایتان را کامل   نکتھ: 
بخورید. از ارایھ دھنده بخواھید کھ باقیمانده غذای شما را جمع کند و می توانید فردا آن را برای طعام  

 چاشت بخورید. 
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Garden Fresh 

 مینوی طعام چاشت 

 شامل نیم ساندویچ  مخصوص روز: 

 7.95$     سالد، نوشابھ، و شیرینی.

 
 بھ خوردن طعام چاشت می رود Selamفعالیت: 
Selam  .با یکی از دوستانش برای طعام چاشت بھ بیرون می رود 

 ھر دوی آنھا کوشش می کنند غذای صحی بخورند، اما ھمچنین بسیار گرسنھ ھستند. 
 را انتخاب می کنند.  Garden Freshآنھا رستورانتی بھ نام  

 
 
  
 

   
 

 
   

 
 
 

  غذای ھای جانبی   سالدھا
 3.95$ یک قاب سوپ  4.25$ سالد سبز 
 1.25$ ھمراه با مسکھ رول   5.75$ کامل   -ساندویچ 
 2.50$ کچالوی سرخ شده  2.75$ نصف   -ساندویچ 
   $6.95ساندویچ  1/2سالد و 

  شیرینی   نوشیدنی ھا
 1.50$ کلوچھ  1.75$ سودا

 1.50$ آیسکریم  1.50$ آب منرالی 
   1.50$ قھوه

 
 

 صحبت کنید 
 Selam  چھ باید فرمایش دھد؟ 
 Selam  چھ چیز نباید فرمایش دھد؟ 
  انتخاب سالم کدام است؟چند 
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 فعالیت:  بیرون غذا خوردن یا غذا خوردن در خانھ؟

 بھ حقایق مربوطھ بھ تغذیھ نگاه کنید. بھ سواالت جواب بدھید. 
 
 

 McDonald’sچیزبرگر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ارزش روزانھ %
 

  300 کالوری ھا 

  110 کالوری ھای چربی 

 18% گرام  12 مجموع چربی 

 30% گرام  6 چربی مشبوع 

  گرام  7 شکر

 30% گرام  15 پروتین 

 fastfoodnutrition.orgبرگرفتھ شده از 
 

  ساندویچ فیلمرغ (از خانھ)
 

 ارزش روزانھ %
 

  350 کالوری ھا 

 7% گرام  4.5 مجموع چربی 

 0% گرام  0 چربی مشبوع 

  گرام  8 شکر

 30% گرام   28.5 پروتین 

 calorieking.comبرگرفتھ شده از 
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 کالوری کدام یک بیشتر است؟ 
  مجموع چربی کدام یک بیشتر است؟ 
  کدام یک چربی مشبوع بیشتر دارد؟ 
 در ھر غذا چھ مقدار شکر وجود دارد؟ 
 کدام یک را بیشتر دوست دارید؟ 

 
 نتیجھ گیری: من چقدر سالم ھستم؟ 

 بھ سواالت مربوط بھ خودتان جواب بدھید. سپس با نفر پھلوی خود صحبت کنید. 

 ھر چند وقت یکبار چاکلیت یا شیرینی می خورید؟  . 1
 نمره)  0ھر روز ( □
 نمره)   1بار در ھفتھ ( 3-4 □
 نمره)   2بار در ھفتھ ( 1-2 □
 نمره)  3ھرگز ( □

 
 ھر چند وقت یکبار سبزیجات سبز می خورید؟  . 2

 نمره)  0ھرگز ( □
 نمره)   1بار در ھفتھ ( 1-2 □
 نمره)   2بار در ھفتھ ( 3-4 □
 نمره)  3ھر روز ( □

 
 ھر چند وقت بعد قھوه می نوشید؟  . 3

 نمره)  0پیالھ در روز ( 3-4 □
 نمره)   1بار در روز ( 1-2 □
 نمره)   2بار در ھفتھ ( 1-2 □
 نمره)  3ھرگز ( □

 چند ساعت در شبانھ روز می خوابید؟  . 4
 نمره)  0ساعت در شب ( 5تا  1 □
 نمره)   1ساعت در شب ( 12بیش از  □
 نمره)  2ساعت در شب ( 6تا  5 □
 نمره)  3ساعت در شب ( 9تا  7 □
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 ھر چند وقت بعد ورزش می کنید؟  . 5

 نمره)  0ھرگز ( □
 نمره)   1بار در ماه (  1-2 □
 نمره)   2بار در ھفتھ ( 1-2 □
 نمره)    3بار در ھفتھ (  3حداقل  □

 نمره ھای خود را جمع کنید. بھ چارت زیر نگاه کنید: 

 
    مجموع نمرات: 

 
 نمره شما بھ چھ معناست؟ 

 
 سبک زندگی خود را تغییر دھید تا سالم تر باشید.  نمره  2-4

 
 بھ رژیم غذایی خود فکر کنید. بیشتر ورزش کنید.  نمره  5-8

 
 شما اکثراً سالم ھستید.  نمره   9-12

 
 کار عالی! شما زندگی سالم دارید.  نمره   13-15

 
 

  نمره شما چند بود؟ شما چقدر سالم ھستید؟ 

  چگونھ می توانید سالم تر باشید؟ 
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