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 . داجازه دهید کودکان شما هیجان پرواز را با بهترین اسباب بازی های هواپیما احساس کنن 

بهترین بخش در مورد کودک بودن، تخیل فعال شما و توانایی داشتن هر چیزی فقط با 

قدرت ذهن شماست، اما برای استفاده حداکثری از این توانایی، فرزندان شما به محرک  

 .مناسب نیاز دارند

بسیاری از ما در دوران کودکی دوست داشتیم بخشی از یک مسیر شغلی مانند پزشک یا  

 .باشیم، اما بیشتر ما از خلبان شدن منصرف شدیم خلبان شدن

برای کمک به فرزندانتان که در این مسیر متعهد بمانند و در حین انجام آن اوقات خوشی  

داشته باشند، به یک اسباب بازی هواپیما نیاز دارند تا مدام آرزوهایشان را به آنها یادآوری  

 .کند

ت فرزندانش را ببیند و در حالی که مبلغی  زیرا کدام پدر و مادری دوست ندارد موفقی

 .هنگفت به دست می آورد به دنیا سفر کند

ویژه در مورد  بازی هواپیمای خوب، به کمک نیاز دارید، بهاما برای پیدا کردن یک اسباب

 .اندمحصوالت زیادی که در اینترنت هجوم آورده

ایم و برخی از اسباب بازی   به همین دلیل است که ما این راهنمای جامع را طراحی کرده

های هواپیما با باالترین امتیاز را بررسی کرده ایم تا به شما در تصمیم گیری بهتر کمک  

 .کنیم

 راهنمای خرید هواپیما اسباب بازی 

 .رودهدیه بسیار مناسبی برای کودک دلبند شما به شمار می بازی اسباب هواپیما •

 .ای داردالعاده فوق این مدل اسباب بازی برای کودکان جذابیت •
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های در آسمان و هدایت آن به قسمت بازی اسباب هواپیمای توانایی کنترل کردن •

 .شودمختلف توسط کودکان باعث لذت چندین برابر در آنها می

مدل کنترلی در این میان از محبوبیت زیادی چه در میان   بازی اسباب هواپیما •

 .استکودکان و چه در میان بزرگساالن برخوردار 

شناسد و استفاده از آن در کوچک و بزرگ نمی بازی اسباب هواپیمای زیرا •

 .پذیر استهای مختلف سنی امکانرده

هایی باشیم که قابلیت   بازی پیشرفت تکنولوژی باعث شده که امروزه شاهد اسباب •

 .پرواز داشته و بتوان آنها را از راه دور کنترل کرد

تواند به وسیله آن ای بوده که کودک میبهترین وسیله بازیمدل کنترلی این اسباب  •

 .هیجان زیادی را هنگام بازی تجربه نماید

پذیر  های فروشگاهی آنالین امکانبازی از طریق سایتامروزه، خرید این اسباب  •

به   اینترنتی خرید یراهنما توانید این محصول را پس از مطالعهشده است. شما می

 .راحتی تهیه نمایید

 اینترنتی  خرید  + پرفروش و  ارزان بازی اسباب قطار مدل ۲۵ مطالعه: پیشنهاد

 مزایای استفاده از هواپیمای اسباب بازی پروازی و معمولی 

شود که ذهن کودکان حین بازی متمرکزتر شود. از  باعث می بازی اسباب هواپیما •

 .تواند در تقویت ذهنی آنها تاثیر بسیار مهمی داشته باشداین رو، تهیه آن می

دارای قابلیت کنترل از راه دور بوده که   بازی اسباب هواپیما هایبعضی از مدل •

 .تواند بسیار جذاب باشدتهیه آنها برای کودکانتان می

مدل کنترلی وجود   بازی اسباب هواپیما نصب دوربین فیلمبرداری بر رویامکان  •

های مختلف  توانید به هنگام کنترل کردن هواپیما در آسمان از قسمتدارد. شما می

 .فیلمبرداری کنید

https://greenlist.ir/
https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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 .های دیگر، ارزش خرید باالیی داردبازی در مقایسه با اسباب بازی اسباب هواپیما •

 .توانید کودک خود را بسیار خوشحال کنید زی میبابا خرید این اسباب  •

ها عالوه بر هیجان باعث تقویت قدرت تمرکز کودکان  بازیزیرا این مدل اسباب  •

 .شود. به همین دلیل تهیه آن به بسیاری از والدین توصیه شده استمی

ر  های مختلفی در بازار موجود بوده، به همین دلیل بهت از مدل بازی اسباب هواپیما •

 .آن مطالعه شود خرید  راهنمای است قبل از هرگونه اقدامی در مورد

در ادامه مقاله ما را یاری کنید تا شما را با نکات مهم تاثیرگذار در خرید این   •

 .بازی جذاب آشنا نماییماسباب 

 جذاب  و باکیفیت های مدل معرفی با بازی  اسباب لگو  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 های مختلف هواپیمای اسباب بازی بزرگ و کوچکمعرفی مدل

های مختلفی  اساس طراحی و چگونگی نحوه ساخت دارای مدلبر  بازی اسباب هواپیما

 .است

به همین دلیل بهتر است که قبل از تصمیم جهت خرید آنها به خوبی تحقیق کرده و سپس  

 .مدل مورد نظر را انتخاب نمایید

 .شوندبندی میهای زیر دستهبازی به مدل  به طور کلی این اسباب

 بازی کوکیهواپیما اسباب  •

 .بازی طراحی قدیمی داشته که جهت فعالیت نیازمند سیستم کوک دستی است  این مدل اسباب

ای که داشته، مورد توجه کودکان قرار به دلیل طراحی ساده  بازی اسباب هواپیمای این مدل

 .نگرفته است

 

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%da%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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بازی در بازار به فروش   های جدیدتری از هواپیما اسبابتوان گفت مدلبه عبارتی می

بازی  رسند که در مقایسه با این مدل، کیفیت عملکردی باالتری دارند. این مدل اسباب می

 .قابلیت پرواز نداشته و جهت حرکت باید با دست کوک شود

 دار بازی گیربکسهواپیما اسباب  •

بازی از لحاظ عملکرد به مانند مدل قبلی بوده اما نحوه کوک کردن آنها این مدل اسباب

 .متفاوت است

دار بر روی زمین نیاز است که نخ متصل شده گیربکس بازی اسباب  هواپیمای جهت حرکت

 .به آن را تا ته بکشید

کند. ناگفته نماند که این  بازی کوک شده و بر روی زمین حرکت میبدین صورت اسباب 

 .بازی به دلیل استفاده آسان و طول عمر بیشتر، طرفداران زیادی داردل اسبابمد

 خور  بازی باتریهواپیما اسباب  •

 .های قبلی متفاوت استبازی در مقایسه با مدلساخت این مدل هواپیما اسباب

بازی در ساخت آن از سیستم الکتریکی به جای سیستم مکانیکی استفاده  تولیدکنندگان اسباب 

 .اندکرده

های قبلی از  موتور این مدل اسباب بازی به وسیله باتری فعالیت کرده و در مقایسه با مدل

 .های بیشتری برخوردار استقابلیت

تواند گزینه مناسبی به شمار سال می 5تا  1بازی برای کودکان  از طرفی، تهیه این اسباب 

 .آید

 بازی کنترلیهواپیما اسباب  •

ی اسباب بازی موجود در بازار، مدل کنترلی بوده که از محبوبیت خاصی  هاجدیدترین مدل

 .در میان کودکان برخوردار است
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 .توان آنها را از راه دور به راحتی کنترل کردها دارای قابلیت پرواز بوده و میاین مدل

بازی جز  برخورداری از باتری قابل شارژ و قابلیت به پرواز درآوردن این مدل اسباب 

 .توان به آنها اشاره نمودهایی بوده که میمهمترین ویژگی

 ارزان و   باکیفیت های مدل معرفی با بازی اسباب موتور خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 تاثیرگذار در خرید و قیمت هواپیما اسباب بازی نکات مهم و 

سری فاکتورهای مهمی وجود داشته که باید هنگام خرید این محصول مورد توجه والدین  یک

 .قرار گیرند

توان به موارد زیر اشاره های تاثیرگذار در خرید این اسباب بازی میاز مهمترین عامل

 .کرد

 بازیهای مختلف هواپیمای اسباب مدل •

 .های بسیار متنوعی در بازار موجود استدر مدل بازی اسباب واپیماه

تواند  بازی می این مورد بستگی به سلیقه شما داشته که استفاده از کدام مدل از این اسباب

 .برای فرزندتان هیجان زیادی داشته باشد

از محبوبیت بسیار  های پیشرفته آنها های کنترلی به دلیل ویژگیبازیاما در این میان، اسباب

 .زیادی در میان کودکان برخوردار هستند

 بازی جنس بدنه هواپیما اسباب  •

مد نظر والدین قرار  بازی اسباب هواپیمای از جمله موارد مهم دیگری که باید برای خرید

 .بازی است  بگیرد، جنس به کار رفته در بدنه اسباب

ها ول و دوام آن تاثیر بگذارد. بعضی از مدلتواند بر کیفیت تولیدی محص زیرا این عامل می

 .دارای بدنه پالستیکی بوده که ماندگاری بسیار پایینی دارند 

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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هایی را اگر دنبال اسباب بازی با کیفیت و بادوام برای کودک دلبند خود هستید، گزینه

 .انتخاب کنید که دارای بدنه فلزی باشند

ها، قیمت  بدنه فلزی در مقایسه با دیگر مدل های دارایبازیجا دارد بگوییم که اسباب

 .تری دارندگران

 توجه به نوع باتری به کار رفته در اسباب بازی •

هستید، حتما به   بازی اسباب هواپیما خور و به ویژههای باتریاگر دنبال اسباب بازی

 .ظرفیت و نوع باتری به کار رفته در آنها توجه نمایید

توان دهنده این است که میها بیشتر باشد، نشانبازیهر چقدر ظرفیت باتری این مدل اسباب 

 .به مدت بیشتری از آنها استفاده نمود

مهم حتما توجه   مدل کنترلی دارید، به این مورد بازی اسباب هواپیمای اگر تمایل به خرید

 .نمایید

ها تنها از طریق نوع باتری به کار رفته در آنها  بازی زیرا کیفیت عملکردی این مدل اسباب

 .شودمشخص می

 بازی های شارژیبرد کنترل اسباب  •

کنترلی، برد کنترل آن   بازی اسباب هواپیما یکی از مهمترین موارد تاثیرگذار در خرید

 .است

 .گذارداین فاکتور بر فاصله گرفتن هواپیما از خود و پرواز آن در آسمان تاثیر می

توانید  برد بیشتری داشته باشد، به این معناست که شما می بازی اسباب هواپیمای هر چقدر

 .در فاصله بیشتری آن را در آسمان به پرواز درآورید
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 قیمت هواپیما اسباب بازی •

تصمیم بگیرید، بودجه مورد نظر   بازی اسباب هواپیما مورد خریدقبل از اینکه بخواهید در 

 .خود را مشخص کنید

های بیشتری برخوردار باشد، به همان میزان اگر به دنبال انتخاب مدلی باشید که از قابلیت

 .هم قیمت بیشتری باید بپردازید

های ویژه آن،  های دیگر به خاطر قابلیتمدل کنترلی این اسباب بازی در مقایسه با مدل

 .تر هستندگران

 .ای را برای کودکان حین بازی فراهم کنندالعادهتواند هیجان فوقاز طرفی، تهیه آنها می

 راهنمای نهایی برای خرید هواپیما اسباب بازی کنترلی و دستی 

ها باشید، زیرا های کودکان نوپا چیزی هستند که همیشه باید مراقب آنبازیاسباب

 .های شما چگونه بزرگ شوندکنند بچههستند که تعیین میهایی محرک

با این حال، ما چند خبر خوب داریم، زیرا ما این راهنمای جامع خریدار را برای شما آورده  

ایم تا به شما کمک کند تا همه عواملی را که باید قبل از خرید یک اسباب بازی هواپیما 

 .برای کودکان خود در نظر بگیرید، درک کنید

 .کنید، بیایید مستقیماً به آن بپردازیمبنابراین به جمع بندی نهایی که در زیر آمده است دقت 

 :در اسباب بازی هواپیما به دنبال چه چیزی باشیم

 ایمنی  •

 .قبل از هر چیز، مهمترین چیز ایمنی فرزندان شماست

تماشای مداوم فرزندتان در حین بازی چالش برانگیز است، به خصوص اگر در خانه  

 .کارهای خانه دارید
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کنند امن است  ای که با آن بازی میبازیحاصل کنید که اسبابدر این شرایط، باید اطمینان  

 .رساندها آسیب نمیو در صورت استفاده با سهل انگاری جزئی به آن

های نوک تیز که  بازی هواپیما با لبهیک قانون کلی خوب این است که از هرگونه اسباب

نید و از مواد خیلی  ممکن است به کودک ضربه بزند یا به کودک آسیب بزند، خودداری ک

 .سخت مانند فلز اجتناب کنید

شوند و شروع به مراقبت از خود  تر میها سهلاگرچه، با افزایش سن کودک، این محدودیت

 .دهند های بیشتری برای انتخاب در اختیار شما قرار میکنند و گزینهمی

 اندازه •

یک اسباب بازی  ممکن است کسی فکر کند که یک بچه کوچکتر برای بازی کردن به  

 .هواپیمای کوچکتر نیاز دارد

تر معموالً  های کوچکبهرحال آن مورد مد نظر نیست. این به این دلیل است که بچه

 .شوندگذارند و باعث خطر خفگی میچیزهایی را در دهان خود می

تر که سبک  بازی با سایز بزرگشود یک اسباببرای جلوگیری از این امر، پیشنهاد می

ست و از مواد نرمی مانند الستیک ساخته شده است، تهیه کنید تا مطمئن شوید که  وزن ا

 .رسدآسیبی به کودک نمی

عالوه بر این، هواپیماهای بزرگتر مکانیک بیشتری دارند که می توانند در اطرافشان  

بیاموزند، مانند ملخ های چرخان و بال های بزرگ، که به آنها کمک می کند جنبه فیزیک  

 .واپیما را از سنین پایین بیاموزندیک ه 

 مواد  •

 .مانند بسیاری از اسباب بازی ها، مواد از اهمیت زیادی برخوردار است
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اگرچه گزینه های زیادی وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید، به عنوان مثال،  

ا می توانند  چوب، پالستیک، فلز، فوم پلی اتیلن یا ترکیبی از اینها، که برخی از آنه

 .خطرناک باشند

 .به همین دلیل است که باید چند نکته را در نظر داشته باشید

 BPA برای اسباب بازی های پالستیکی، باید مطمئن شوید که قطعات غیر سمی و فاقد

 .هستند

بازی ساخته شده است، مانند بیشتر انواع  همچنین، اگر اسباب بازی به شکل جویدن اسباب

بازی از مواد شیمیایی  پالستیکی، باید مطمئن شوید که رنگ مورد استفاده برای اسباب

 .غیرسمی ساخته شده است

های  های شکننده باشد که تکتری داشته باشد یا به اندازهبازی نباید قطعات کوچکاسباب

 .تر را از بین ببرد، زیرا ممکن است باعث خطر خفگی شوندکوچک

بازی  بازی باید مقاومن خوبی داشته باشد، زیرا خرید هر هفته یک اسبابهر نوع اسباب

 .جدید، مدل مالی خوبی نیست

 امکانات  •

دتان های خود همراه شوید تا لذت فرزن بازیتوانید با اسبابچندین ویژگی وجود دارد که می

 .را باال ببرید

گذاری مالی شما نیاز دارند. متداول ترین ویژگی هایی که والدین  با این حال، آنها به سرمایه

 .هنگام انتخاب اسباب بازی هواپیما به دنبال آن هستند، نور و ویژگی های صدا هستند

 .ازی کنندسخواهند که یک پرواز واقعی را تا حد امکان واقعی شبیهها میها از بچهآن

با این حال، اگر این کار در حد اعتدال انجام نشود، ممکن است کودک شما را بیش از حد  

 .تحریک کند و تخیل او را محدود کند
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های شما ها بچهتواند ساعتای را انتخاب کنید که میبازیبرای جلوگیری از این امر، اسباب

 .ببردرا مشغول کند بدون اینکه خالقیت آنها را از بین 

ای را انتخاب کنید که همراه با لوازم جانبی دیگری  بازیتوانید اسباببرای این کار، می

 .های برخاستن و فرود آمدن باشدمانند سکوی فرود، خلبانان و خدمه، و سایر جنبه

 


