
خدا نام به  

(نان)آینده تا ازگذشته  



 
 زیر تصویرهای.است غذایی ماده ترین اصلی نان ایران ما کشور در

 .دهد می نشان را نان سازی آماده چگونگی

نان تهیه مراحل  

 گندم برداشت و کاشت-1



نان تهیه مراحل  

 آرد تهیه -3 مگند کردن سیابآ-2

نان پختن-4  



کردن آسیاب های روش  

 .کنند می آرد آسیاب در را گندم

 .دهد می نشان را ها آسیاب از برخی زیر تصویرهای

آبی آسیاب بادی آسیاب  



کردن آسیاب های روش  

برقی آسیاب  



زمان گذشت با ها آسیاب تغییرات  

 ی تهیّهه  برای قدیم زمانهای در

 دسهههههتی آسهههههیابهای از آرد

 آسههیابهای. میشههد اسههتداده

 جهههن  از دستی،آسهههیابهایی

  دسههت بهها کههه بودنههد سههن 

 .شدند می چرخانده



زمان گذشت با ها آسیاب تغییرات  

 مانند حیواناتی نیروی از

 برای هم اسب و گاو

 آسیابهای چرخاندن

 استداده بزرگتر سنگی

 . کردند می



زمان گذشت با ها آسیاب تغییرات  

 . گرفتند را آنها جای بادی و آبی آسیابهای انواع سپ 



 گندم کردن آرد برای برقی آسیابهای از بیشتر امروزه

 برقی آسیابهای در آرد ی تهیّه سرعت. شود می استداده

 .است بادی یا آبی ،دستی آسیابهای از بیشتر بسیار

زمان گذشت با ها آسیاب تغییرات  



آرد از خمیر تهیه  

 نمونه کن مخلوط دستگاه کمک به کردن خمیر و دستی کردن خمیر
 .هستند آرد از خمیر تهیه برای هایی



 کردن درست برای گذشته در
 می استداده دست از ،خمیر
 مخلوط از امروزه امّا. کردند
 . میشود استداده ها کن
 و کندتر دست با کردن خمیر
 کردن خمیر ولی است دشوارتر

 تر راحت و تر سریع دستگاه با
 روش این با میتوان و است
 درست خمیر بیشتری مقدار
 . کرد

آرد از خمیر تهیه  



نان پخت های روش  

 . است شده داده نشان نان پخت های روش برخی زیر تصاویر در



 ،بود کم شهرها جمعّیت که گذشته در
 استداده دستی تنورهای از نان پختن برای

 .میکردند

نان پخت های روش  



 برای صنعتی و گازی تنورهای از امروزه امّا

 زیاد جمعیّت زیرا ،شود می استداده نان پختن

 تر راحت ،تر سریع ماشینی نانهای و است شده

 .شوند می تهیّه

نان پخت های روش  



نان درست مصرف  

 پخت خوب باشد،نان خوب آرد کیدیّت اگر
 شود نگهداری صورت بهترین به و شود

. شد خواهد کم بسیار آن دورریزهای
 خودمان مصرف ی اندازه به باید همچنین
 بندی بسته. نشود اسراف تا بخریم نان

 و شدن خراب از تواند می هم نان درست
 . کند جلوگیری آن شدن فاسد



ناظمی هستی: آموز دانش  

سیدیان خانم سرکار:آموزگار  


