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  باسمه تعالي
فرايند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند وطرح ريزي شده اي است، كه تالش دارد ابعاد 
چهارگانه زير نظام برنامه درسي )طراحي، تدوين، اجرا وارزشيابي( رادر يك بافت منسجم و هماهنگ با غايت 

واهداف نظام تعليم وتربيت رسمي سامان دهي نمايد.
 در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نياز هاي ويژه كه بخشي از فرايند برنامه ريزي درسي است، سعي 
شده تا مالحظات  ساحت هاي تربيتي حاكم برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظربر رشد و توان مندي دانش آموزان 
براي درك و فهم دانش پايه و عمومي، كسب مهارت هاي دانش افزايي، به كارگيري شيوه تفكرعلمي و منطقي، 
توان تفكر انتقادي، آمادگي جهت بروز خالقيت ونوآوري ونيز كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود 
كيفيت زندگي است، مورد توجه قرارگيرد. اين محتوا با فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن 
تاكيد بر  انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري وتوجه به هويت ويژه متربيان با نيازهاي خاص، زمينه ساز 

دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم )توان مندي ها، مهارت ها( مي باشد.
اميد است اين محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزيز و گرامي با بهره گيري از اين كتاب بتوانند 

فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي و اجتماعي ياري نمايند.
اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناسان سازمان آموزش وپرورش كودكان استثنايي و گروه هاي تاليف 
كتاب هاي درسي مي باشد، شايسته است ازتالش و مساعي تمامي اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل چاپ وآماده سازي ماراياري داده اند، تقدير و تشكر نماييم.
دراينجا از همه همكاران وصاحب نظران درخواست مي نمايم، تا نظرات وپيشنهادهاي خودرا در خصوص اين 

محتوا به اين سازمان منعكس نمايند.

دكتر مجيد قدمي       
معاون وزير و رييس سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور



همكار گرامي: 

نظر به اينكه يكي از اركان اساسي آموزش و پرورش دانش آموزان با نيازهاي ويژه، آماده كردن آنان 
ارائه فعاليت هايي در حيطه هاي  با  بر آن است  براي زندگي وكار در جامعه می باشد،كتاب حاضر 
مختلف حرفه اي عالوه بر افزايش توانمندي جسماني دانش آموزان، زمينه ي شناسايي عالئق و 

استعداد آنان را براي آموزش حرفه اي در دوره بعدي فراهم سازد. 
در تدوين و تنظيم محتواي كتاب، ضمن استفاده از يك الگوي واحد در سه پايه تحصيلي به نكات 

زير توجه شده است:
 در شروع هر فصل متنی تحت عنوان »بخوانيم« تدوين گرديده است. هدف از ارائه اين بخش 
تقويت مهارت خواندن دانش آموزان و هم چنين افزايش اطالعات عمومی آنان در زمينه موضوع 

فصل می باشد.
 هر فصل با تصويرها و سوال هايي آغاز می شود تا زمينه ايجاد انگيزه و گفت وگو را در فراگيران 

فراهم آورد.
 در بخش فّعالّيت ها، آموزش به صورت گام به گام همراه با تصاوير زنجيره اي ارائه شده است تا 
موجب تسهيل فرايند ياددهي- يادگيــري گردد و با طراحي فعاليت هايي تحت عنوان »فكر كنيد« 

»گفت و گو كنيد« و .... به غناي آن افزوده شده است.
 در هر فصل به تناسب موضوع، به برخی نكات ايمني و بهداشتي اشاره شده است كه رعايت آن ها، 

از سوي دانش آموزان و مربيان مورد تأكيد مي باشد.
 به منظور افزايش تعامل و ايجاد رفتارهاي شغلي در دانش آموزان، در برخي از  فصول فعاليت هايي 
به شكل گروهي پيش بيني شده است. همكاران گرامي مي توانند متناسب با ويژگي دانش آموزان 
فعاليت هاي گروهي ديگري طراحي نمايند تا هر دانش آموز به فراخور وضعيت شناختي و جسماني 

خود بخشي از فعاليت را انجام دهد.
 در برخي فصل ها، فّعالّيت هاي تكميلي گنجانده شده است تا براي دانش آموزان مستعد و عالقمند 

فرصت تمرين و ممارست بيشتري فراهم شود. انجام اين فعاليت ها، اختياری می باشد.
 به منظور انعطاف در برنامه درسی، بخشی با عنوان فّعالّيت هاي »انتخابی« و »پيشنهادی« درنظر 



گرفته شده است. همكاران محترم می توانند فعاليت انتخابی را جايگزين يكی از فعاليت های آن 
فصل نمايند و در بخش فعاليت پيشنهادی نيز متناسب با توان مندي هر دانش آموز، فّعالّيت هايي را 
براي وي طراحي نمايند. هم چنين به دانش آموزان، اين فرصت داده شود تا با استفاده از آموخته هاي 

خود فعاليت جديدي را براي اجرا پيشنهاد دهند. 
با  از مشاغل مرتبط  پايان هر فصل تصاويري  آگاهي شغلي دانش آموزان، در  افزايش  به منظور   
موضوع فصل ارائه گرديده است تا دانش آموزان با بررسي بيشتر ويا بازديد از مراكز شغلي، اطالعات 

خود را در اين زمينه افزايش دهند.
 به منظور ارزيابي دانش آموز از فّعالّيت هاي خود، در پايان هر فصل، برگه »خود ارزيابي« تدوين شده 
است تا به دانش آموز كمك كند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي نموده و در صورت امكان با 
انجام تمرين هاي بيشتر، نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نمايد. پيشنهاد مي شود در ابتداي آموزش 

هر فصل، درباره ی كاربرگ خود ارزيابي به دانش آموزان توضيحات الزم ارائه گردد.
 در صورتی كه برخی از دانش آموزان به دليل محدوديت حركتی در انجام بعضی فعاليت ها با مشكل 
روبه رو باشند، در هر فصل، توصيه هايی جهت تسهيل انجام فّعالّيت ها، ارائه گرديـده است. انتظار 

می رود همكاران گرامی شرايط بهره مندی دانش آموزان از اين توصيه ها را فراهم آورند.  
 از آنجايی كه يكی از اهداف مّهم آموزش درس كار و فناوری، تقويت مهارت های حركتی ظريف و 
درشت و تقويت هماهنگی ها و سرعت عمل در انجام مهارت های حركتی است، برای دانش آموزانی 
با  متناسب  كه  است  شده  ارائه  حركتي  تمرينات  نمی باشند،  كتاب  فعاليت های  انجام  به  قادر  كه 
فّعالّيت های مربوطه مي باشند. همچنين اين تمرينات قابل تعميم به فصل های ديگر نيز می باشد. 
تالش بر اين بوده است كه تمرينات برای دانش آموز، ساده و قابل اجرا باشد. شايسته است دبيران 
گرامی راهنمايی الزم دراين خصوص را به دانش آموزان ارائه دهند و درصورت حضور متخصص 
توانبخشی در مدرسه، از مشاوره ی ايشان نيز بهره مند گردند. بديهی است اين تمرينات و توصيه ها 
براي دانش آموزانی كه با مشكل حركتی مواجه نيستند اما در انجام فعاليت ها ضعف دارند نيز قابل 

استفاده مي باشد. 
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 توصيه ی اكيد داريم كه دبيران گرامی كتاب را به طور دقيق و كامل مطالعه كنند و فعاليت های 
پيش بينی شده را شخصًا انجام دهند تا در فرايند اجرای آموزش راهنمايی های الزم را به 

دانش آموزان ارائه دهند.
 در برخی فصل ها، فعاليتی تحت عنوان »فعاليت غير كالسی« پيش بينی شده است كه 
اجرای چنين كارهايی بايد متناسب با امكانات خانواده و راهنمايی بزرگ ترها در خانه انجام 
شود. از اجرای چنين فعاليت هايی بايستی گزارش كاری تهيه و نتيجه آن به دبير و ساير 

هم كالسی ها ارائه گردد.
 در پايان اين كتاب )پايه نهم( بخشی با عنوان فصل آزاد پيش بينی شده است. همكاران 
گرامی می توانند متناسب با رشته مهارتی دانش آموزان در دوره متوسطه حرفه ای، اين فصل 
را جايگزين يكی از فصل های كتاب كنند و فعاليت هايی را جهت آمادگی بيشتر آنها برای 
ورود به دوره متوسطه حرفه ای طراحی و اجرا نمايند. شايسته است برنامه ريزی و تدوين 

محتوی اين فصل با تاييد اداره آموزش و پرورش استثنايی استان صورت پذيرد.

آرزومنديم تدوين و تأليف اين كتاب براي دانش آموزان مفيد واقع گردد. از همكاران گرامي و 
صاحب نظران تقاضا داريم، با نظرات سازنده خود ما را از كاستي هاي كتاب آگاه نموده تا 

مورد بررسي و در چاپ هاي بعدي لحاظ گردد.
گروه مولفان
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فصل 1
رایانه
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امـروزه از كامپيوتـر اسـتفاده های گوناگونـی می شـود. ماننـد: خريـد بليـت سـفر، خريـد كاال، 
انجـام محاسـبات مالـی در فروشـگاه هـا، رسـتوران ها، خوانـدن اخبـار و ...

يكـی از كاربردهـای رايانـه، اسـتفاده از بازی هـای رايانـه ای می باشـد. ايـن بازی هـا موجـب 
می شـود كـه فـرد از اوقـات فراغـت خود لـذت ببـرد و همچنين دقت و سـرعت عمـل خود را 
افزايـش دهـد. امـا اسـتفاده نادرسـت از بازی هـا، گاهـی آسـيب های فراوانـی به فـرد می زند. 

پـس بايـد در انتخـاب و انجـام بازی هـای رايانـه ای  نكاتـی رعايت شـود. مانند:
 هـر فـرد بايـد متناسـب بـا سـن و فرهنـگ خـود، بـازی انتخـاب كنـد. در انتخـاب بـازی 

می تـوان از والديـن، مشـاور كمـك گرفـت.
 بهتر است فقط در روزهای تعطيل به اين بازی ها پرداخته شود.

 ضروری است بين دو بازی چند دقيقه استراحت شود.
 در هنگام بازی، اصول نشستن صحيح پشت ميز رايانه رعايت شود.

 جهـت جلوگيـری از خسـتگی چشـم، پـس از ده دقيقـه اسـتفاده از كامپيوتر، الزم اسـت فرد 
پلك هايـش را به هـم زده و مـدت كوتاهـی بـه يـك نقطـه ديگر خيره شـود.

در پايـان بايـد اشـاره شـود كـه از بازی هـای رايانـه ای در كنـار سـاير بازی هـا و ورزش هـای 
ديگر اسـتفاده شـود.

بخوانیم

در سال گذشته با برخي از فعاليت هاي كار با رايانه آشنا شديد، مانند:

یادآوری:

كاري  صفحـه  دادن  قـرار 
پوشـه در 
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قالب بندي متن در صفحه 
Word

تغيير فاصله بين خطوط

دستور پرينت متن

قرار دادن حاشيه در صفحه
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درج شماره صفحه

فّعاليت ....................فّعاليت ....................فّعاليت ....................

 Copy&Paste
كپي كردن و چسباندن 

متن

درج تصويـر در صفحه 
و حذف آن

با توجه به هر تصوير )ابزار(، نام فّعاليت مربوط به آن را بنويسيد.

تمرین
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word درج جدول در صفحه فعالیت 1

در بعضـی مواقـع الزم اسـت بـرای نمايـش برخـی مطالب ، از جدول اسـتفاده شـود. اين عمل دسترسـی 
بـه اطالعـات را بـرای مـا آسـان می سـازد. به جـدول زير نـگاه كنيد

تعدادكالس

20 نفرهفتم

18 نفرهشتم

20 نفرنهم

برای قرار دادن جدول در يك سند، به دو روش زير عمل كنيد. 
روش اول

ترسیم یک جدول 4 × 2
1- يك صفحه word باز كنيد. 

Table را انتخاب كنيد. ، گروه  Insert 2- از زبانه 
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را  انتخاب تعداد خانه ها می توانيد جدول خود  با  باز می شودكه  پنجره ای به شكل زير در مقابل شما   -3
ترسيم كنيد.

4- برای رسم خانه های افقی، تعداد 4 خانه از سمت باال به پايين شمرده و انتخاب كنيد.
)به خانه های افقی، سطر هم می گويند(.

5- برای رسم خانه های عمودی، تعداد 2 خانه از سمت چپ به راست شمرده و انتخاب كنيد.
)به خانه های عمودی، ستون هم می گويند(.
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6- روی مربع های رنگی شده كليك كنيد.
7- در صفحـه سـند شـما، جدولـی بـا 4 خانه افقی )سـطر( و 2 خانه عمودی )سـتون( درسـت مي شـود. 

ايـن جـدول را 2 در 4 هـم می گويند. 

روش دوم

Table كليك كنيد. پنجره ای مقابل شما باز می شود. Insert روی  1- از زبانه 
Insert table كليك كنيد.  پنجره جديد ديگری در مقابل شما باز می شود. 2- روی 

با روش باال، جدولی 6 × 5 )5خانه افقی و 6 خانه عمودی( رسم كنيد.

1
1
2
3
4

2

سطر

ستون

تمرین

تعداد خانه های 
افقی

تعداد خانه های 
عمودی
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3- در قسمت باالی پنجره تعداد ستون )Columns( را با كليك بر روی عالمت  انتخاب  كنيد. 
كه برای رسم جدول  4 × 2  بايد عدد 2 را برای تعداد ستون  ها انتخاب  كنيد. 

4- تعداد سطرها يا )Rows( را با كليك بر روی عالمت  انتخاب كنيد تا عدد 4 انتخاب شود. سپس 
روی ok كليك كنيد. 

همان جدول 4 × 2 در سند قرار گرفت. 

جدولی با 3 خانه افقی )Row ( و 5 خانه عمودی )Columns( به  روش باال رسم كنيد و در 
desktop با نام »جدول شماره 1« ذخيره كنيد. 

تمرین

ستون

سطر
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فعالیت تکمیلی
می توانيد برای سطرهای جدولی كه قباًل ترسيم كرده ايد از طرح های گوناگون استفاده كنيد. 

برای اين كار مراحل زير را انجام دهيد:

1- روی عالمت  گوشه جدول، 2 بار كليك كنيد.

طرح/ design باز می شود. جدول به حالت انتخاب درمی آيد و در قسمت زبانه ها، زبانه 

table style يكی از رنگ ها و طرح های مختلف را برای جدول انتخاب كنيد.  2ــ از قسمت 
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جدول شما رنگی می شود. 

جدولی با 9 ستون و 8 سطر رسم كنيد و سپس رنگ آن را به سبز تغيير دهيد.

تمرین

مراحل نوشتن مطالب در جدول فعالیت 2
Desktop  سند »جدول شماره 1« را باز كنيد. 1ــ  از روي 
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3ــ  در رديف دوم، زير عنوان كالس، كلمه "هفتم "و در مقابل آن " 20 نفر " را تايپ كنيد.

2ــ   روی اولين خانه جدول، از سمت راست كليك كنيد و كلمه" كالس" را تايپ كنيد در خانه دوم همان 
سطر عبارت "تعداد  دانش آموز"را تايپ كنيد. 

4ــ  در رديف سوم واژه "هشتم" و در خانه مقابل " 18 نفر"  را تايپ كنيد.

شما می توانید فونت های مختلف را برای تایپ در جدول انتخاب کنید. نکته

5ــ  به همين ترتيب در سطر چهارم واژه " نهم" و در خانه مقابل " 20 نفر" را بنويسيد. 
به راحتی تعداد دانش آموزان هر كالس، در مقابل نام كالس قرار گرفت. 

6ــ  در رديف آخر جمع دانش آموزان كالس ها را بنويسيد.
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  paragraph در قسمت Home می توانید با استفاده از زبانه
نوشته های داخل جدول را وسط چین، راست چین یا چپ چین  

کنید. براي این کار به روش زیر عمل کنید:
نکته

1ــ يك سند word باز كنيد. 
2ـــ بـا اسـتفاده از روش هايـی كـه آموخته ايـد، جدولي مطابق بـا نمونه زير رسـم كرده و نوشـته های آن 

را تايـپ كنيد.

تعداد صفحهنام كتاب

.............صفحهفارسي  بخوانيم پايه نهم

.............صفحهرياضيات پايه نهم

.............صفحهعلوم پايه نهم

.............صفحهكاروفناوري پايه نهم

3ـــ مـاوس را در اوليـن خانـه سـمت راسـت جـدول قـرار داده و همانطـور كـه نگـه داشـته ايد بـر روی 
خانه هـای ديگـر جـدول بكشـيد. بـا ايـن كار تمـام خانه هـای جـدول انتخـاب می شـود.
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paragraph  نوشـته های داخـل جـدول را راسـت چين  home در قسـمت  سـپس از زبانـه 
 . ئيد نما

با همين روش می توانيد با انتخاب نوشته جدول را چپ چين و با انتخاب نوشته ها را وسط چين كنيد.
Desktop ذخيره كنيد. 5ــ سند را با نام »جدول شماره 2« در 
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word افقی کردن صفحه فعالیت 3
گاهی الزم است نوشته های خود را در برگه يا سند افقی بنويسيد. برای اين كار از روش زير استفاده كنيد: 

1ــ يك سند word باز كنيد. 
2ــ از زبانه  page layout بر روی orientation كليك كنيد. اگر روی گزينه اول  كليك 

كنيد. صفحه به صورت عمودی در می آيد.

اگر روی گزينه دوم  كليك كنيد صفحه به صورت افقی در می آيد.

صفحه عمودی
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از صفحه های افقی برای نوشتن مطالب مهم و زيبا استفاده می شود.

صفحه افقی
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تمرین

1ــ يك صفحه word را باز كنيد آن را به صورت افقی درآوريد و مطلبی را در آن تايپ كنيد و آن را 
با نام »پيام1« ذخيره كنيد.

2ــ يك صفحه ديگر word را باز كنيد آن را به صورت افقی درآوريد. مطابق شكل جدولی در 3 ستون 
و به تعداد دانش آموزان كالستان برای رديف رسم كنيد. 

نام خانوادگینامردیف

سپس نام و نام خانوادگی دوستانتان را در آن بنويسيد و آن را با نام »پيام2« ذخيره كنيد.

رنگی کردن سطح خطوط فعالیت 4
در مواقعی با تغيير رنگ سطح برخي كلمات يا خطوط مي توان اهميت يك موضوع را مشخص كرد. 

برای اين كار به طريق زير عمل كنيد: 
1ــ سند word را باز كنيد و جمله زير را تايپ كنيد. 
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2ـــ  می خواهيـد بـا رنـگ كردن سـطح كلمـه »كالس نهم« نشـان دهيد كه امـروز فقـط دانش آموزان 
كالس نهـم سـرود دارنـد. پس عبـارت كالس نهم را انتخـاب كنيد.

paragraph روی اين قسمت  كليك كنيد. پنجرهايی با  Home در قسمت  3ــاز زبانه 
رنگ های مختلف در مقابل شما باز می شود.
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4ــ يكی از رنگ ها را انتخاب كنيد. كالس نهم با اين رنگ مشخص می شود. 

جمله ای به دلخواه در يك صفحه word بنويسيد. 
كلمه دوم را انتخاب كرده و آن را با رنگ قرمز مشخص كنيد. 

تمرین

word درج شکل در صفحه فعالیت 5
گاهی استفاده از برخی عالمت ها يا اشكال، توضيح متن يا عكس را آسان می كند. برای درج عالمت و 

نشانه ها در صفحه word به طريق زير عمل كنيد. 
1ــ يك سند word را باز كنيد.

شكل/ Shapes كليك كنيد. Illustration روی گزينه  Insert از قسمت  2ــ از زبانه 
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3ــ پنجره جديد با عالمت ها و نشانه های مختلف در مقابل شما باز می شود، روی ستاره كليك كنيد. 

4ــ همانطور كه مشاهده می كنيد شكل ماوس شما تغيير كرده و به شكل  تبديل شده، برروي 
ماوس كليك چپ كرده تصوير ستاره، روی صفحه Word شما ظاهر می شود، بدون اينكه دستتان را از 

روی ماوس برداريد ماوس را روی صفحه حركت دهيد. اندازه شكل رسم شده در صفحه تغيير می كند. 
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5ــ روی شكل ستاره كليك چپ كنيد، نقطه های كوچكی در اطراف شكل مشخص می شود. با كشيدن 
گوشه های ستاره از روی دايره و مربع های آبی رنگ، اندازه شكل را كشيده، پهن يا باريك كنيد. 

6ــ با قرار دادن ماوس روی دايره سبز و چرخاندن ماوس می توانيد شكل را به سمت چپ يا راست 
بچرخانيد. در پايان سند را با نام »شكل« ذخيره كنيد.

1ــ يك صفحه word را باز كنيد. و از طريق مسير زير، شكل هاي خواسته شده را در آن رسم كنيد.
Insert    illustration    shapes     

2ــ شكل را بزرگ تر كنيد.
3ــ شكل را بچرخانيد.

4ــ سپس صفحه را با نام »آدمك« ذخيره كنيد.

تمرین
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رنگ کردن شکل ها فعالیت 6

1- صفحه word با نام "شكل "را باز كنيد. روی شكل ستاره كه قباًل ذخيره كرده ايد، 2بار كليك كنيد.

2- همانطور كه در باالی صفحه كاری مشاهده می كنيد، مربع های رنگی گوناگونی قرار دارد كه با انتخاب 
هر كدام  رنگ شكل تغيير می كند. رنگ آبی را انتخاب كنيد.
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تبديل شده است. روی آن  3- ماوس را روی شكل قرار دهيد. شكل ماوس تغيير كرده و به شكل
كليك چپ كنيد. دستتان را از روی ماوس برنداريد شكل را به جای ديگری در صفحه ببريد و سپس 

ماوس را رها كنيد. 

4-  مـاوس را روی شـكل قـرار دهيـد و كليـك چـپ كنيد با قـرار دادن ماوس روی گوشـه های شـكل، 
مـاوس بـه صـورت  در می آيـد می توانيـد شـكل را كوچـك يا بـزرگ كنيد. 
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در كتاب كار و فناوری پايه هفتم آموختيد كه برای برگرداندن زبان فارسی به انگليسی از دو كليد 
 shift  + Alt استفاده می شود، می خواهيم جدولی مانند نمونه زير را ترسيم و مطالبی را در آن 

تايپ كنيم.

تایپ انگلیسی  فعالیت 7

Table جدولی را با دو ستون و 6 سطر رسم كنيد. Insert گروه  1- از زبانه 

2- در خانه اول سمت چپ كلمه " لغت "را تايپ كنيد. در خانه دوم كلمه "معني" را تايپ كنيد. 
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English برگردانيد.  3- با استفاده از كليدهای  shift  + Alt  زبان دستگاه را به 
save را تايپ كنيد.  4- روی دومين خانه سمت چپ قرار بگيريد و كلمه 

5- روی خانه مقابل قرار گرفته و زبان دستگاه را به فارسی برگردانيد و معنی كلمه ) ذخيره كردن( را 
تايپ كنيد.
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6- روی سومين خانه سمت چپ قرار بگيريد. 
Open را تايپ كنيد.  زبان دستگاه را به انگليسی تبديل كنيد حاال كلمه 

7- زبان دستگاه را به فارسی برگردانيد و در خانه مقابل، معنی آن )بازكردن( را تايپ كنيد.

8- كلمات print به معنی )چاپ كردن(، select به معنی )انتخاب كردن( delete به معنی )پاک كردن( 
را در ديگر خانه های سمت چپ و سمت راست بنويسيد. 

می توانيـد ابتـدا كلمـات انگليسـی را در سـمت چـپ تايـپ كنيد سـپس زبـان دسـتگاه را فارسـی كنيد و 
معنـی آنهـا را مقابـل هـر كلمه  تايـپ كنيد.
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تمرین

جدولی را رسم كنيد كه 2 ستون و 5 سطر داشته باشد )5 × 2( 

كلمات زير را در آن تايپ كنيد. سپس معنی آن ها را به فارسی نيز تايپ كنيد.

                       Desktop          صفحه نمایش

...................................        Open                           

 ...................................        Copy                           

...................................        Paste                           

...................................        Cut                              

سپس به دلخواه 5 كلمه ديگر را هم به جدول اضافه كنيد.

بـرای بدسـت آوردن اطالعـات بيشـتري در مـورد يـك موضـوع، از اينترنـت اسـتفاده می كنيـم. اينترنـت 
مطالـب بسـياری در مـورد يـك موضـوع خـاص از تمـام نقـاط دنيـا در اختيـار مـا قـرار می دهد. 

در روی صفحه نمايش خود آيكون هايی به شكل های زير می بينيد. 

آشنایی با اینترنت فعالیت 8
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با انتخاب هریک از آیکن های  می توانید وارد فضای مجازی یا اینترنت شوید. 
یکی از صفحاتی را که می توانید با کمک آن اطالعات مورد نیاز خود را بدست آورید، صفحه جستجوگر 

Google است. به این صفحه ها، موتورهای جستجوگر می گویند.

Google ، اینترانت و ... هستند.  Yahoo و  مهم ترین موتورهای جستجوگر در اختیار ما 
در صفحه های اصلی موتور جستجوگر در قسمت مشخص شده صفحه، )شکل مستطیل( موضوعی را که 

می خواهیم در مورد آن جستجو کنیم، تایپ می کنیم.

محل تایپ مطالبی که 
می خواهیم جست وجو کنیم
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همه/All تنظيم شده است كه مطالب جست وجو  همان طور كه می بينيد موتور جست وجوگر روی قسمت 
شده را به صورت نوشته و تصوير در اختيار شما قرار می دهد.

در هـر موتـور جسـتجوگر، قسـمت های مختلفـی وجـود دارد كـه  در باالی صفحه اصلی مشـخص شـده 
تصاوير/Images برای شـما شرح داده می شود.  همه/All و   اسـت. در اين درس 2 قسـمت از آن، 
فرض كنيد می خواهيم در مورد گل رز آبی مطالب و يا تصاويری از موتور جست وجوگر Google پيدا كنيم. 
اينتر/Enter دستور جست وجو را می دهيم.  در نوار جست وجو »گل رز آبی« را تايپ می كنيم و با زدن 

جستجو/search كليك می كنيم. يا روی كليد 
در اولين صفحه  ای كه در مقابل شما باز می شود، تعدادی تصوير و سپس مطالبی در زمينه »گل رز آبی« 

ظاهر می شود.

نوار جست وجو
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بـا قـرار دادن مـاوس بـر روی هـر يك از نوشـته های آبی رنـگ در صفحه، زيِر نوشـته ها خط دار می شـود 
تغييـر می كند.  و شـكل ماوس بـه صورت 

بـرای اينكـه اطالعـات بيشـتری از گل رز به دسـت آوريـد می توانيد با كليـك بر روی هر يـك از خطوط 
آبـی رنـگ، مطالـب زيـادی دريافـت نماييـد. بـرای مثـال روی قسـمت مشـخص شـده در تصويـر زير، 

كليـك كنيد.
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تصوير /Image  تصاوير مرتبط با موضوع جست وجو شده )گل رز آبی( روی صفحه، نمايش  با انتخاب   
داده می شود.

مطالبـی در زمينـه گل رز آبـی در چنـد صفحـه به نمايـش گذاشـته می شـود كـه می توانيـد مطالعـه كنيد. 
همچنيـن بـرای مشـاهده ادامـه مطالـب )با چرخاندن قسـمت وسـط ماوس(، صفحـه را بـاال و پايين برده 

و مطالـب بيشـتری را ببينيد. 

  Image for گل رز آبی می توانید به جای انتخاب Image روی جمله 
نیز کلیک کنید.

نکته

تصاوير
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روی برخی ديگر از تصاوير كليك كنيد و نتيجه را ببينيد.

شما می توانيد انواع گل رز آبی را مشاهده كنيد.

فـرض كنيـد يكـی از شـكل ها توجـه شـما را جلب كـرده و می خواهيـد فقط ايـن تصوير را مشـاهده كنيد. 
بـرای انجـام ايـن كار ماوس را روی شـكل مـورد نظر خود، قرار بدهيد، ماوس به شـكل  تغيير شـكل 

می دهدكليـك چـپ كنيـد، تصوير مـورد نظر بزرگتر می شـود. 
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اگر بخواهيد تصويری از گل رز آبی را ذخيره كنيد مراحل زير را انجام دهيد:
  Image/ تصوير 1- طبـق روشـی كـه آموخته ايـد واژه گل رز آبـی را جسـت وجو كنيـد و روی آيكـون    
كليـك كنيـد. چنـد تصويـر برای شـما ظاهر می شـود. روی يكـی از تصاوير مـورد عالقه خـود كليك كنيد.

Veiw Image كليك كنيد. 2- در قسمت سمت راست تصوير، روی 

ذخیره کردن تصاویر از اینترنت فعالیت 9

تصوير انتخابی شما باز می شود. 
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3- روی تصوير، راست كليك كنيد از پنجره مقابل  save image as را انتخاب كنيد. 

می توانيد با روشی كه آموخته ايد تصاوير مورد عالقه خود ) ماشين، انواع روبالشی و ...( جست وجو كرده و 
در پوشه ای ذخيره كنيد.

روی  را  تصوير  نشان می دهد.  به شما  را    save مكان  كه  باز می شود  مقابل شما  در  4- صفحه ای 
desktop قرار داده تا ذخيره شود.

Serch جست وجو كنيد.  1- برای تابستان تصاويری را از اينترنت
desktop ذخيره كنيد. 2- تصوير چهارم را انتخاب كنيد و آن را روی

تمرین
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واژگان

Image

Page

Print

Open All

Picture

Shapes

Select

Delete

Cut

Desktop

Save

تصوير

صفحه

چاپ كردن

باز كردن همه

تصوير

شكل ها

انتخاب كردن

حذف كردن

جداكردن

صفحه نمايش

ذخيره كردن

شما در كار با رايانه، با برخي كلمات انگليسي سروكار داريد . به دقت به كلمات نگاه كنيد و با كمك مربي 
آن را بخوانيد و به معني آن توجه كنيد.

كلمه های باال را در صفحه Word به انگليسي تايپ كنيد و برای به خاطر سپردن معنی آن ها با دوستان 
خود تمرين كنيد.

تمرین
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شناخت مشاغل

به تصاوير زير نگاه كنيد و درباره هر يك از مشاغل زير، با هم صحبت كنيد.

درباره يكی از مشاغل باال گزارشی تهيه كنيد.
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فعاليت هارديف
به طور صحيح 
 انجام می دهم

با راهنمايي 
ديگران

 انجام مي دهم

نياز به تالش 
بيشتر دارم

درج جدول1

تايپ مطلب در جدول 2

3word افقی و عمودی كردن صفحه

رنگی كردن سطح خطوط4

رنگ كردن شكل 5

تايپ انگليسی 6

7google شناسايی موتور جستجوگر

بازكردن يك صفحه متنی در اينترنت8

جستجو تصوير از اينترنت 9

ذخيره تصوير از اينترنت10

خود ارزیابي

1- نحوه عملكرد خود را در هر يك از فعاليت های زير عالمت بزنيد.

با توجه به نتايج ارزيابی خود، درصورتی كه در برخی از فعاليت ها مهارت كامل پيدا نكرده ايد، با راهنمايی 
مربی تمرينات بيشتری را انجام دهيد.

2- يكي از فعاليت هاي مورد عالقه من در اين فصل ...........................................................................................  بود.

من با مهارتی كه در اين فصل پيدا كرده ام، می توانم ....................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................................................
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دانش آموز عزيز، در صورتي كه به دليل مشكالت حسي 
يا حركتي در انجام برخي از فعاليت ها با مشكل روبه رو 
انجام  مي تواند  زير  توصيه هاي  از  استفاده  هستيد، 
شما  شود  باعث  و  كند  آسان تر  شما  براي  را  فعاليت ها 

مشاركت بيشتري در انجام كارها داشته باشيد.

1- به هنگام تايپ متن، حتما از نگه دارنده قابل تنظيم كاغذ، در كنار رايانه استفاده كنيد.

3- در صورت نياز، متن مورد نظر براي تايپ، توسط معلم با فونت درشت تر نوشته شود و عالئم با رنگ 
قرمز روي متن مشخص شود.

2- پيشنهاد مي شود به منظور تمركز بيشتر بر كليدهاي صفحه كليد، از كاور مخصوص صفحه كليد استفاده 
نماييد. )سطح پوشش كاور كليدهايی كه در آموزش مورد تاكيد می باشد توسط معلم برش داده تا شما تنها 

به اين كليدها توجه كنيد(.
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با توجه به اهميتي كه حركات انگشتان و همچنين حافظه 
ديداري  در كار با رايانه دارد تمرينات زير را انجام دهيد:

1- از دانش آموز بخواهيد نقطه چين ها را در شكل های مختلف وصل كند.
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2- يك حرف كامل يا عددی را بنويسيد از دانش آموز بخواهيد كه روي آن  حرف يا عدد را كپي كند 
سپس قسمت اول آن عدد يا حرف را بنويسيد تا دانش آموز آن را كامل كند. در مراحل بعدی، قسمت های 
بيشتری حذف می شوند تا باالخره جزء نامشخصی از آن باقی بماند. دانش آموز بايد بتواند با همان سرنخ، 

واژه، عدد يا فرم اصلی را طراحی كند.
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3- از عروسكهای انگشتی استفاده كنيد.دانش آموز بايد بتواند با حركت انگشتانش، عروسك را حركت دهد.

4- تعدادي مداد در اختيار دانش آموز قرار دهيد. از او بخواهيد با مداد تراش، مدادها را بتراشد.

5- تعدادي پيچ و مهره در اندازه های مختلف در 
اختيار دانش آموز قرار دهيد و از او بخواهيد پيچ و 

مهره ها را بسته و سپس آن ها را باز كند.



فصل 2
پوشاک
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انسان از زمان های گذشته با وسیله های مختلفی چروک  
لباس های خود را باز می کرده است. اتو در طی سال های 
طوالنی از یک وسیله فلزی سنگین که استفاده از آن 
خیلی سخت بوده، به شکل امروزی درآمده است. به طور 
از آن وسایل، دستگاه پرس دستی بود که  مثال؛ یکی 
با پارو یا چکش فلزی تخت، به لباس ها ضربه می زدند 
و به این ترتیب چروک ها از بین می رفت. وسیله دیگر 
پارچه های نخی  بین دو تخته،  بود که  دو تخته چوبی 
را می گذاشتند و با پیچاندن آچار، فشار بیش تری به آن 
وارد می کردند و پارچه اتو می شد کار کردن با این وسیله 

نیز سخت و پرزحمت بود. 
دسته  با  آهنی  صفحه  یک  از  که  تخت  اتوی  بعدها 
فلزی تشکیل شده بود، ساخته شد. برای اینکه اتو داغ 
شود، آن را روی آتش نگه می داشتند یا کامال در آتش 
می گذاشتند تا داغ شود، سپس با پارچه آن را برداشته و 
روی لباس می گذاشتند همچنین یک تکه پارچه نازک 
بین لباس و اتو می گذاشتند تا دوده های روی اتو، لباس 

را کثیف نکند.
با  اتو  این  شد.  اختراع  ساده  برقی  اتوی  زمان  گذشت  با 
سیم های جداشدنی به برق وصل می شد. مشکل مهم این 
اتو دیر گرم شدن و زود سرد شدن آن بود، همچنین باید 

برای صاف شدن پارچه بر روی آن، آب پاشیده می شد.
امروزه از اتوی بخار استفاده می شود که یک محفظه آب 
دارد و آب گرم شده در آن، به صورت بخار از حفره های 
کوچک صفحه کف اتو، بیرون می آید و موجب اتوکشی 

مناسب پارچه یا لباس می شود.

بخوانیم
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به تصاویر زیر نگاه كنید. این تصاویر معروف ترین و پُر استفاده ترین وسایل خیاطی را نشان مي دهد.

هر دسته از وسایل باال را در کدام فعالیت خیاطی استفاده می کنید؟

گفت وگو کنید:



52

برای دوخت یک کار ساده به طور مثال دوخت لیف، باید کارهایی به ترتیب انجام شود؛
1( آماده کردن وسایل کار 

2( انتقال الگو بر روی زمینه کار
3( عالمت گذاری زمینه کار جهت برش

4( وصل قطعات برش خورده با سوزن ته گرد و دوخت کوک
5( چرخکاری قطعات وصل شده

6( اتو کاری

در باره  شکل هاي زیر، باهم گفتگو کنید و تصاویر را شماره گذاری کنید: 

گفت وگو کنید:
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دوخت آلبوم سی دی )کار گروهی( فعالیت 1
وسایل و مواد مورد نیاز: 

- پارچه فوتر یا نمدی در چند رنگ
- الگوی آماده در ابعاد 15 × 23 سانتی متر

- سوزن ته گرد )مرواریدی(
- مداد مخصوص یا صابون خیاطي 

- قیچي برش پارچه
- سوزن دوخت دستی

- خط کش
- نخ گلدوزی)عمامه( 

- نخ کوک
- روبان یا نوار قیطان

- دستگاه پانچ

مراحل انجام كار:

1- الگوی آماده را با استفاده از سوزن ته گرد بر 
روی پارچه نصب کنید.

نشده  اختراع  دوخت  ماشین  که  قدیم  زمان های  در 
می شد.  انجام  دستی  صورت  به  فقط  دوخت  بود، 
امروزه نیز برخی دوخت هایی که با دست کار می شود 
دوخت  ماشین  با  دوخت  به  نسبت  بیشتری  ارزش 
دارد. دوخت های دستی در صورتی که به طور منظم 
در  استحکام  ایجاد  بر  دوخته شود عالوه  یکسان  و 

دوخت، باعث زیبایی کار نیز می شود.

دوخت 
دستـی
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3 - الگو را برداشته و با توجه به خط کشی، دور کار 
را برش بزنید.

2- با استفاده از صابون یا مداد خیاطی، دور الگو را 
عالمت گذاری کنید.

4- مراحل بندهای 1 تا 3 را روی رنگ های دیگر 
پارچه، چند بار دیگر انجام دهید.

در این مرحله با استفاده ازدوخت تز ئینی، ابتدا زمینه کار را تزئین کنید:
مانند شکل با مداد مخصوص، طرح های ساده ای بر روی قطعات برش زده، نقاشی کنید. 

سوزن را با استفاده از نخ عمامه، نخ کنید. 
با استفاده از دوخت کوک، بخیه یا زنجیره طرح کشیده شده را گلدوزی کنید. 

123
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5 - )با راهنمایی مربی( 8 سانتی متر از طول کار 
اندازه زده و با صابون  را در چند نقطه با خط کش 

خیاطی عالمت گذاری کنید.

7 - قسمت خط کشی شده را بر روی زمینه کار تا زده و با استفاده از سوزن ته گرد آن را ثابت کنید.

به  خط کش  با  را  شده  عالمت گذاری  نقاط   -  6
یکدیگر وصل کنید.

8 - سوزن معمولی را نخ کنید و قسمت تا شده را  
با دوخت کوک بدوزید.

9 - دور کار را با دوخت دندان موشی بدوزید.
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10 - لبه باالیی را دوال کرده و نقطه  ی وسط را 
مشخص و عالمت گذاری کنید.

12 - مراحل بندهای 5 تا10 را روی سایر قطعات 
پارچه نیز انجام دهید.

پانچ،  دستگاه  از  استفاده  با  را  باالیی  لبه   -  11
سوراخ کنید.

13 - مطابق تصویر، روبان را از جلدهای دوخته 
شده رد کرده و دو سر آن را گره بزنید.

هنگام کار در کارگاه، لباس کار 
مناسب بپوشید. 

هنگام پانچ کردن، زمینه کار را 
با توجه به عالمت نشانه گذاری 

در دستگاه پانچ قرار دهید.

نکته

نکته ایمنی – 
بهداشتی:
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مواد و وسایل مورد نیاز : 
- دو قطعه پارچه در ابعاد 20 ×20 سانتی متر

- الگوی آماده
- سوزن ته گرد 

- صابون خیاطي 
- قیچي برش زیگزاگ
- نخ گلدوزی )عمامه(

- سوزن دوخت معمولی و گلدوزی
- الیاف، پولک و منجوق

تهیه جا سوزنی فعالیت 2

مراحل انجام كار:

1- دو قطعه پارچه را روی میز قرار دهید.

2- الگو را با سوزن ته گرد به دو قطعه پارچه  وصل 
کنید.

عالمت گذاری  خیاطی  صابون  با  را  الگو  دور   -3
کنید.
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5- دو الیه پارچه را با سوزن ته گرد ثابت کنید.

6- خط عالمت گذاری شده )به جز قسمت کوچکی(  
را با دوخت کوک بدوزید.

7- با دست الیاف را از هم جدا کنید.

8- درون جا سوزنی را با الیاف ُپر کنید.

4- سوزن ته گردها و الگو را از پارچه جدا کنید.
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10- دور کار را با در نظر گرفتن اضافه درز )2 سانتی 9- قسمت دوخته نشده را بدوزید. 
متری( با استفاده از قیچی زیگزاک برش بزنید.

مانند فعالیت شماره 2، یک بالشتک تهیه کنید و آن را با استفاده 
از دانه های خشک یا الیاف معطر پر کنید.

می توانید؛ 
1- قبل از شروع به دوخت، 

زمینه کار را تزئین کنید.
2- قبل از پُر کردن جاسوزنی، 
اضافه درز دور کار را عالمت 

گذاری کنید.
3- برای پُر کردن جاسوزنی، 

از ریز خرده های پارچه ای 
استفاده کنید.

نکته

فعالیت تکمیلی

سوزن های ریخته شده بر روی زمین و میز را با آهن ربا 
جمع کنید.  نکته ایمنی – بهداشتی:
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وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه فوتر در ابعاد 

25×25 سانتی متر
- الگوی آماده کیف

- طرح تزیینی
- سوزن ته گرد 
- صابون خیاطی

- خط کش، بشکاف
- قیچي برش پارچه

- سوزن خیاطی
- نخ عمامه

تهیه کیف کوچک چند کاره فعالیت 3

مراحل انجام كار: 

1- الگوی آماده را روی پارچه بگذارید و با سوزن 
ته گرد ثابت کنید.

2- دور الگو و نقاط موازنه )عالئم روی الگو( را با صابون عالمت گذاری کرده و دور کار را برش بزنید.

ی متر
7 سانت

7 سانتی متر

ی متر
7 سانت

7 سانتی متر

ی متر
11 سانت

11 سانتی متر
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3- مطابق تصویر، نقاط موازنه را با برشی کوچک 
به وسیله قیچی، روی پارچه مشخص کنید.

4- با کمک خط کش و صابون خیاطی، نقاط عالمت گذاری شده را به هم وصل کنید.

در این مرحله با استفاده از تکه دوزی، ابتدا زمینه کار را تزئین می کنیم:

الگوی اجزای طرح ساده را بر روی تکه پارچه هایی با رنگ متفاوت بگذارید.

طرح   گذاشته شده را با سوزن ته گرد ثابت کنید. 
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دور طرح  را با صابون خیاطی عالمت گذاری کرده 
و برش بزنید.

زمینه  از  قسمتی  روی  بر  را  زده  برش  پارچه  تکه 
کار )به انتخاب خودتان( بگذارید و با سوزن ته گرد 

ثابت کنید.

به دلخواه دور کارها و قسمت هایی از زمینه کار را دور کارها را با دوخت کوک محکم کنید. 
با دوخت تزئینی گلدوزی کنید.

5- با توجه به خط های کشیده شده، طول کار را سه ال تا زده و با سوزن ته گرد ثابت کنید.
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محکم  کوک  دوخت  با  را  زده  سوزن  قسمت   -6
کنید.

7- با استفاده از نخ عمامه، قسمت کوک زده را با 
دوخت دندان موشی بدوزید.

برای پاره کردن نخ از دست یا دندان خود استفاده نکنید و 
نخ را با قیچی برش بزنید. نکته ایمنی – بهداشتی:
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وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه فوتر در دو رنگ متفاوت

 CM طول30  به  روبان  تکه  دو   -
)سانتی متر(

- سوزن ته گرد 
- صابون خیاطي 
- قیچي معمولی

- سوزن خیاطی، نخ عمامه
- الگوی شماره 1 و 2 جامدادی در 

CM 32×10و CM 32×15 :ابعاد

تهیه جا مدادی فعالیت 4

3- الگوی شماره »2« را بر روی پارچه گذاشته 
و با سوزن ته گرد آن را ثابت کنید.

1- الگوی شماره »1« را بر روی پارچه گذاشته و 
با سوزن ته گرد آن را ثابت کنید

2- دور الگو را با صابون خیاطی عالمت گذاری کرده 
و برش بزنید.

مراحل انجام كار:

الگوهای شماره »1« و »2« را 
بر روی پارچه  هایی با رنگ های 

متفاوت بگذارید.
نکته

1

2



65

5- پارچه برش زده شماره »2« را بر روی پارچه 
برش زده شماره »1« قرار داده و با سوزن ته گرد 

ثابت کنید.

خیاطی عالمت گذاری  با صابون  را  الگو  دور   -4
کرده و برش بزنید.

6- دو قطعه پارچه را با دوخت کوک محکم کنید.

7- سوزن را نخ کرده و خطوط کشیده شده )توسط مربی( بر روی زمینه کار را با کوک منظم بدوزید.
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را  روبان ها  از  یک  هر  سر  تصویر،  مطابق   -8
در میان دو لبه پارچه گذاشته و با سوزن ته گرد 

ثابت کنید.

9- سوزن را با استفاده از نخ عمامه، نخ کنید و دور کار را با دوخت دندان موشی بدوزید. 
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استفاده از ماشین دوخت، موجب منظم شدن دوخت و سرعت در کار می شود. همچنین با استفاده از ماشین 
دوخت می توان در کار دوخت، تنوع بسیار زیادی ایجاد نمود.  

کار با ماشین 
دوخت

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه برش زده با ابعاد  55 ×120 سانتی متر

- قالب مقوایی تای لبه شماره 1،  2×50 سانتی متر
- قالب مقوایی تای لبه شماره 2،  3×50 سانتی متر

- کوسن آماده 50×50 سانتی متر
- سوزن ته گرد 

- صابون خیاطي 
- قیچي معمولی

- ماشین دوخت خانگی  
- نخ قرقره معمولی

- نخ چین
- اتوی بخار

- میز اتو
- ُمهر طبیعی )مقطع سیب، ذرت، پرتقال و ...(

- رنگ گواش یا اکریلیک
- قلم مو یا تامپون

- بشقاب

دوخت روکش کوسن فعالیت 5

1- پارچه را از پشت روی میز اتو قرار دهید.
2- مطابق تصویر، قالب لبه شماره »1« را روی 

عرض پارچه قرار دهید.

مراحل انجام كار:
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3- با استفاده از قالب، عرض پارچه را تا زده و لبه ی 
تا شده را اتو کنید.

4-  با استفاده از قالب شماره »2« لبه تاخورده پارچه را بار دیگر تا زده و اتو کنید.

برای جلوگیری از سوختن پارچه، 
درجه اتو را متناسب با جنس 

پارچه  تنظیم کنید و از صفحه 
محافظ اتو استفاده نمایید.

نکته

6- مراحل بندهای 1 الی 6 را برای عرض دیگر 5- لبه ی تا شده را با سوزن ته گرد ثابت کنید.
پارچه انجام داده و سپس هر دو لبه را کوک بزنید.
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7- دو عرض کوک زده را با ماشین دوخت تنظیم شده بدوزید.

در این مرحله با استفاده از چاپ، ابتدا زمینه کار را تزئین کنید:

با توجه به طرح ُمهر، رنگ مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی پالت بگذارید.
ُمهر را با استفاده از تامپون یا قلم مو رنگ بزنید.

ُمهر رنگ شده را به آرامی، بر روی پارچه کوسن بگذارید)انتخاب محل چاپ به دلخواه(.
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پس از اطمینان از اثر گذاری رنگ بر روی زمینه کار، ُمهر را به آرامی از روی زمینه کار بردارید.

پس از اطمینان از خشک شدن اثر چاپ، پشت پارچه را اتو کنید.

9- مطابق تصویر، کوسن آماده را روی پارچه قرار 
دهید.
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10- دو طرف پارچه را بر روی کوسن برگردانید.

12- دو طرف سوزن زده را دوخت کوک زده و 
سوزن ته گردها را بیرون بیاورید.

11- لبه ها را با سوزن ته گرد ثابت کنید و بالش 
را بیرون بیاورید و دور کار را سوزن ته گرد بزنید.

13- قسمت های کوک زده را چرخکاری کنید.
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فعالیت تکمیلی:

14- رو کوسنی را پشت و رو کرده و اتو بزنید.

با راهنمایی مربی، یک روبالشی را با این روش برش زده و بدوزید.

در پایان کار، وسایل استفاده شده برای چاپ را به خوبی 
بشویید. در هنگام شستن وسایل رنگی شده، از دستکش 

یک بار مصرف استفاده کنید.
نکته ایمنی – بهداشتی:
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وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه در دو رنگ 

در   آماده شماره یک  الگوی   -
ابعاد 30×32 سانتی متر

در   دو  شماره  آماده  الگوی   -
ابعاد 30×36 سانتی متر

- سوزن ته گرد 
- صابون خیاطي 
- قیچي معمولی

- ماشین دوخت خانگی  
- نخ قرقره معمولی

- نخ چین، اتوی بخار
- میز اتو، شابلون یا کلیشه
- رنگ گواش یا اکریلیک

- تامپون، پالت تخت

تهیه جا دستمال کاغذی فعالیت 6

1- الگـوی شـماره »1« را روی پارچـه قرار داده 
و بـا سـوزن ته گـرد آن را ثابـت کنید.

2- دور الگــو را بــا صابــون خیاطــی عالمت گذاری 
کــرده و بــرش بزنید.

مراحل انجام كار:

» دوخت بـالـش«

الگوی 1

الگوی 2
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3- بند های یک و دو را برای الگوی شماره»2« 
نیز انجام دهید.

در این مرحله با استفاده از چاپ، ابتدا زمینه کار را تزئین کنید:

با توجه به طرح کلیشه یا شابلون، رنگ    مورد نظر 
را انتخاب کرده و بر روی پالت بگذارید.

پس از اطمینان از اثر گذاری رنگ بر روی زمینه کار، شابلون را بر روی لبه دیگر پارچه گذاشته و کار 
چاپ را ادامه دهید.

چسب  با  دلخواه،  محل  در  را  کلیشه  یا  شابلون 
کاغذی ثابت کنید. 

با استفاده از تامپون رنگ شده، به آرامی، بر روی 
شابلون و پارچه ضربه بزنید.
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4- مطابق تصویر، هر دو پارچه را از طول دوال کرده و نقطه تا را با قیچی عالمت گذاری کنید.

5-  تکه پارچه کوتاه تر را از پشت روی تکه پارچه 
بلندتر گذاشته، عرض دو پارچه را به یکدیگر وصل 

کرده و با سوزن ته گرد ثابت کنید.

6-  عرض  سوزن زده را کوک بزنید.

پس از خشک شدن اثر چاپ، با گذاشتن پارچه محافظ بر روی چاپ آن را اتو کنید.
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7- عملیات بندهای 5 و 6 را برای عرض دیگر نیز 
انجام دهید.

8- دو عرض کوک زده را با ماشین دوخت تنظیم 
شده، بدوزید.

9- درز دوخته شده را اتو کنید.

به  شده  ایجاد  شکاف های  تصویر،  مطابق   -11
وسیله قیچی را بر روی هم گذاشته و با سوزن ته 

گرد ثابت کنید.

10- کار دوخته شده را پشت و رو کنید.

12- زمینه کار و دو درز دوخته شده را از روی کار 
اتو کنید.
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تا بزنید  لبه  را به طرف وسط زمینه کار،  13- دو 
طوری که دو لبه ی کناری روبروی هم قرار گیرد.

14- لبه های تا زده را سوزن ته گرد زده و کوک بزنید.

15- لبه های کوک زده را با ماشین دوخت تنظیم 
شده چرخکاری کنید.
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16- کار را پشت و رو کرده و اتو کنید.

در پایان کار در کارگاه، وسایل برقی را خاموش کرده و 
دوشاخه آن ها را به آرامی از پریز بیرون بکشید.

نکته ایمنی – بهداشتی:
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سـاخـت عـروسـک

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه فوتر یا نمدی

- الگوی آماده شده توسط مربی
- سوزن ته گرد )مرواریدی(

- مداد مخصوص یا صابون خیاطي 
- قیچي برش پارچه

- سوزن دوخت دستی
- نخ گلدوزی)عمامه( و نخ کوک

- الیاف
- ماشین دوخت

دوخت کوسن عروسکی فعالیت 7

مراحل انجام كار:

1- الگوی آماده را با استفاده از سوزن ته گرد بر 
روی دو الیه پارچه نصب کنید.

عروسک های بالشی یکی از زیباترین و پراستفاده ترین عروسک هاست. از این عروسک ها عالوه بر اسباب 
بازی، می توان برای تزئین اتاق و تخت نوزادان و کودکان استفاده کرد.

2- با استفاده از صابون یا مداد خیاطی، دور الگو را 
عالمت گذاری کنید.
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3- با توجه به خطوط عالمت گذاری شده، دور کار 
را برش بزنید.

پس از برداشتن الگو و قبل از 
برش، برای جلوگیری از جا به 
جا شدن دو الیه پارچه، آن ها 
را با سوزن ته گرد ثابت کنید.

نکته

در این مرحله با استفاده از دوخت تزئینی، ابتدا زمینه کار را تزئین کنید:

قطعه  روی  بر  مخصوص،  مداد  با  شکل  مانند 
بریده شده، چشم، ابرو و لب نقاشی کنید.

سوزن را با استفاده از نخ عمامه، نخ کنید.

با استفاده از دوخت دندان موشی، یا زنجیره طرح کشیده شده را گلدوزی کنید.
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4-  )با راهنمایی مربی( دو قطعه پارچه را از رو بر 
روی هم قرار داده و با سوزن ته گرد ثابت کنید.

نخ  را  معمولی  سوزن  کوک،  نخ  از  استفاده  با   -5
کنید.

می توانید به جای چرخکاری از دوخت دستی نیز استفاده کنید. نکته

6-  دور کار را با فاصله کمی از لبه، با دوخت 
کوک بدوزید.

8-  پس از دوخت درز با ماشین دوخت، نخ کوک 
را بشکافید.

7- با کمک مربی دور کار را با توجه به دوخت کوک 
)به جز قسمتی( با ماشین دوخت تنظیم شده بدوزید.
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9-  قبل از پشت و رو کردن زمینه کار، دور کار دوخته شده را با قیچی چاک بزنید.

10- کار را پشت و رو کنید.

12- قسمت دوخته نشده را با سوزن ته گرد به 
هم وصل کرده و بدوزید. 

11- با دست الیاف را از هم جدا کرده و درون 
عروسک را با الیاف ُپر کنید.
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دوخت کوسن عروسکی فعالیت 8

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه چلوار زرد رنگ 

- پارچه نمدی رنگ قرمز
- الگوی آماده بدن و نوک پرنده

- سوزن ته گرد )مرواریدی(
- نخ کوک

- مداد مخصوص یا صابون خیاطي 
- قیچي برش پارچه

- سوزن دوخت دستی
- نخ گلدوزی)عمامه( 

- الیاف
- چشم عروسکی

- چسب پارچه
- ماشین دوخت

2- با استفاده از صابون یا مداد خیاطی دور الگو را 
عالمت گذاری کنید.

مراحل انجام كار:

1- الگوی بدن پرنده را با استفاده از سوزن ته گرد 
بر روی دو الیه پارچه نصب کنید.
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5- مراحل بندهای 1 تا 4 را روی پارچه قرمزرنگ 
برای الگوی آماده نوک نیز انجام دهید.

7- قسمت های سوزن زده را با دوخت کوک محکم 
کنید.

4- الگو را برداشته و با توجه به خط کشی، دور کار 
را برش بزنید.

6- با راهنمایی مربی تکه های مربوط به نوک را با 
سوزن ته گرد به بدن پرنده وصل کنید.

3- به فاصله ی یک سانتی متر، از لبه الگو، روی پارچه را دوباره عالمت گذاری کنید.
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10- دو قطعه آماده شده را از رو، بر روی هم قرار 
با  به هم وصل کرده سپس  ته گرد  با سوزن  داده، 

دوخت کوک محکم کنید.

11- دور کار را به جز قسمت کوچکی با استفاده از 
ماشین دوخت بدوزید.

12-کار را پشت و رو کنید.

8-  با استفاده از دوخت دندان موشی، مقطع نوک 
را به بدنه محکم کرده و تزئین کنید.

قرار  مناسب  محل  در  را  عروسک  چشم                         های   -9
داده، بدوزید یا بچسبانید.

13-  الیاف را با دسـت از هم باز کنید و از قسـمت 
دوخته نشـده، درون بدن عروسک بگذارید.
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14- قسمت دوخته نشده را با سوزن ته گرد به هم وصل کرده و بدوزید.
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بافتنـی
شما در سال گذشته با تهیه موتیف گرد آشنا شدید، امسال با همان شیوه می توانید با 

استفاده از دستگاه موتیف زن چهارگوش، موتیف تهیه کنید.

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- دستگاه موتیف چهارگوش

- سوزن  مخصوص دوخت بافتنی
- نخ کاموایی در دو رنگ

- قیچی کوچک

تهیه موتیف چهارگوش فعالیت 9

مراحل انجام كار:

تا  ببرید  فرو  دستگاه  شکاف  در  را  نخ  سر  1-ابتدا 
محکم کاری سر نخ انجام شود. 

2- مانند تصاویر زیر، نخ کاموایی صورتی ُپر رنگ 
را به دور میله های بیرونی موتیف بپیچید.
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از  آرامی  به  را  نخ ها  دوخت،  اتمام  از  پس   -4
حلقه ها بیرون بیاورید.

آماده  شما  چهارگوش  موتیف 
است.

1- نحوه پیچیدن به صورت کشیدن نخ به دورمیله های روبه روی هم است.
2- پیچیدن  نخ ها باید به صورت مساوی برای همه ی میله باشد. نکته

3- سوزن را نخ کرده و قسمت درونی کار را مانند تصاویر زیر بدوزید.
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3- مطابق تصاویر، نخ کاموایی صورتی کم رنگ را به دور میله های درونی موتیف بپیچید.

4- سوزن را نخ کرده و قسمت درونی کار را مانند تصاویر زیر بدوزید.

مرحله دوم ( تهیه موتیف دو رنگ
مراحل انجام كار:

1-  ابتدا سر نخ را در شکاف دستگاه فرو ببرید تا 
محکم کاری سر نخ انجام شود.

2- نخ کاموایی صورتی ُپر رنگ را به دور میله های 
بیرونی موتیف بپیچید.
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5- پس از اتمام دوخت، نخ ها را به آرامی از حلقه ها 
بیرون بیاورید.

فعالیت شماره »9« را با راهنمایی مربی با استفاده از روبان 
یا نوار ساتن انجام دهید. 

فعالیت تکمیلی
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وسایل و مواد مورد نیاز : 
- دستگاه موتیف زن چهارگوش یا گرد 

- سوزن مخصوص دوخت بافتنی
- نخ کاموایی در دو رنگ متضاد

- نخ کاموایی ضخیم
- قیچی

تهیه رومیزی )کار گروهی( فعالیت 10

1- چندین موتیف به رنگ های گوناگون تهیه کنید.

مراحل انجام كار:

2-  سوزن را نخ کرده و موتیف ها را با استفاده از دوخت بست، به یکدیگر وصل کنید.

تصویر وسایل كار
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اکنون رومیزی شما آماده است

نام چند محصولی را که در این فصل آموختید، بنویسید.

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

تمرین
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دانش آموز عزیز شما در سال های گذشته، با دو شغل خیاط و بافنده آشنا شدید ولی همانطور که می دانید 
مشاغل مختلفی در رابطه با گروه پوشاک وجود دارد، حال که به پایان  دوره اول متوسطه نزدیک شده و در 

سال آینده قدم به دوره دوم متوسطه می گذارید، شما را با چند شغل دیگر گروه پوشاک آشنا می کنیم:

بررسی كنید

به دلخواه در باره ی یکی از شغل های باال، گزارشی تهیه کنید و به کالس ارائه دهید.

شناخت مشاغل
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به طور صحیح فعالیت هاردیف
 انجام می دهم

با راهنمایي دیگران
 انجام مي دهم

نیاز به تالش 
بیشتر دارم

انتقال الگو و در نظر گرفتن اضافه درز1

برش پارچه با قیچی ساده و دالبر2

دوخت زنجیره3

دوخت دندان موشی دور کار4

کار با دستگاه پانچ5

ُپر کردن الیاف6

تکه دوزی7

دوخت با ماشین دوخت8

اتوکاری9

چاپ با ُمهر10

چاپ با شابلون11

بافت موتیف با دستگاه چهارگوش12

وصل کردن موتیف ها به یکدیگر13

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی14

خود ارزيابي

1- نحوه عملکرد خود را، در هر یک از فعالیت های زیر عالمت بزن.

با توجه به نتایج ارزیابی خود ، درصورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید ، با راهنمایی 
مربی تمرینات بیشتری را انجام دهید.

2- یکي از فعالیت هاي مورد عالقه من در این فصل .......................................................................................  بود.
من برای این فعالیت از مواد و وسایل زیر استفاده کردم:  

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

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

من با مهارتی که در این فصل پیدا کرده ام، می توانم .................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................



95

دانش آموز عزیز، در صورتی كه به دلیل مشکالت حسی 
روبرو  مشکل  با  فعالیت ها  از  برخی  انجام  در  حركتی  یا 
انجام  می تواند  زیر  توصیه های  از  استفاده  هستید، 
شما  شود  باعث  و  كند  آسان تر  شما  برای  را  فعالیت ها 

مشاركت بیشتری در انجام كارها داشته باشید.

1- برای گلدوزی می توانید از نخ کاموا و سوزن 
بافتنی )فلزی( استفاده کنید.

2- برای دوخت دور زمینه کارها، به جای دوخت دندان موشی، از دوخت کوک ساده استفاده کنید.

3- شما می توانید برای وصل کردن تکه دوزی ها 
بر روی زمینه کار به جای دوخت، از الیی چسب 

یا پودر چسب زانفیکس استفاده کنید.

4- برای دوخت کوسن عروسکی، از اشکال ساده تر استفاده کنید. به طور مثال گرد و سه گوش.

درون  را  پارچه  دوخت،  درکار  سهولت  برای   -5
کارگاه گلدوزی قرار دهید.
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با توجه به اهمیتي كه هماهنگی اندام ها در انجام فعالیت ها 
دارد، ضروری است كه جهت اجرای صحیح فعالیت 

پوشاک، به تقویت این هماهنگی ها پرداخته شود. یکی از 
این هماهنگی ها، هماهنگی دو دست است كه جهت تقویت 

آن، تمرین های زیر را انجام دهید:

1- تصاویري را مشخص کنید و از دانش آموز بخواهید  به کمک خط کش تصاویر را رسم کند. مثال خط 
صاف، شکل چهارگوش یا مربع، شکل مثلث یا سه گوش.

از دانش آموز بخواهید خطوط و اشکال  را از بزرگ به کوچک بکشید. در این فعالیت استفاده درست  از 
خط کش، اهمیت دارد.
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ابتدا روي زمین یا میز دایره هایي به رنگ هاي آبي و زرد به قطر CM 20 و به فاصله10 الي20   -2
سانتي متر از یکدیگر رسم کنید و توپ هایی در این دو رنگ نیز تهیه نمائید به کمک یک مقواي ضخیم 
آموز بخواهید  از دانش  از روي آن حرکت کند.  بتواند  بسازید که توپ  پلیکا، مسیري  لوله  یا  و  باریک  و 
توپ هاي زرد را به سمت دایره هاي زرد  و توپ هاي آبي را به سمت دایره هاي آبي از روي سطح شیبدار 

مقوا نشانه گیري کند. )براي سخت تر کردن فعالیت مي توان دایره ها را در یک امتداد قرار نداد(

3- لوله پلیکا یا استوانه اي تهیه نمایید، مانند تصویر 
به دست  را  لوله  سر  یک  دانش آموزان  از  یک  هر 
بگیرند و لوله را بطرف همدیگر هل دهند تا بتوانند 

لوله را از جاي اولیه خود حرکت دهند.
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4- شکل هایي پر رنگ را روي صفحه کاغذ سفید بکشید بعد روي  آن کاغذ نازکي قرار دهید. از دانش 
آموز بخواهید که از روي آن اشکال کپي کند. مي توانید در بدو امر از خطوط مورب و دایره استفاده کنید و 
بعد خطوط افقي، عمودي، اشکال هندسي و باالخره حروف و اعداد را بکار گیرید. دانش آموز مي تواند از مداد 

رنگي یا مداد زغالي هم استفاده کند.

5- تصاویر مختلف اعم از تصاویر هندسي و یا سایر اشکال را ترسیم کنید بگونه اي که نیمي از تصاویر 
بشکل نقطه چین باشند. از دانش آموزان بخواهید که بدون برداشتن دست از روی کاغذ، نیمه نقطه چین 

شده را تکمیل کند.



فصل 3
کار با چوب
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بخوانیم

100

در گذشته بسیاری از وسایل زندگی مانند خانه، وسایل آشپزخانه، اسباب بازی و ... از چوب 
خالص ساخته می شد.

امروزه به دلیل رشد جمعیت و لزوم صرفه جویی در مصرف چوب و جلوگیری از قطع بی رویه 
درختان، در ساخت بسیاری از وسایل، از فرآورده های چوبی به جای چوب استفاده می شود. 

در صفحه بعد توضیحاتی درباره فرآورده های چوب داده شده است.
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صفحات فشرده چوبی: 
همانطور که می دانید یکی از فرآورده های مهم چوب، صفحات فشرده چوبی می باشد. این صفحات از مواد 

مختلف ساخته می شوند که به شرح آن می پردازیم: 

فیبر )ام دی اف(: فیبر از خمیر الیاف چوب 
تهیه می شود. که امروزه در ساخت مصنوعات 
 ... و  آشپزخانه، جاکفشی  کابینت  مانند  چوبی 

بسیار کاربرد دارد. 

تخته خرده چوب )نئوپان(: این محصول 
چسب  و  چوب  خرده های  کردن  مخلوط  از 
مخصوص ساخته می شود و روی آن روکش 
چسبانده می شود. از نئوپان، مصنوعات مختلفی 

مانند میز، کتابخانه و ... می سازند. 

تخته سه الیی: تخته سه الیی از چسباندن 
یکدیگر  به  چسب(  )با  چوب  نازک  الیه های 
به دست می آید که در کارهای مشبک سازی 

بسیار کاربرد دارد. 
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کار گروهی - تهیه آلبوم چوب و فرآورده های آن فعالیت 1

وسایل و مواد مورد نیاز:
- قلم مو 

- چسب چوب 
- برچسب کاغذی 

- یک قطعه تخته )نئوپان، ام دی اف، چندالیی( 
به ابعاد 50 × 50 سانتی متر 

- نمونه های کوچک از چوب و فرآورده های آن به 
شکل مربع یا مستطیل

مراحل انجام کار:

2- نام هر یک از نمونه ها را روی برچسب بنویسید 
و زیر هر کدام بچسبانید

از چسب چوب  استفاده  با  را  نمونه های چوب   -1
روی تخته تابلو بچسبانید.

3- تابلو را در محل مناسبی در کارگاه نصب کنید و در هنگام لزوم به آن مراجعه کنید.

اول ایمنی، بعد کار پیام ایمنی

به تابلویی که تهیه کرده اید به دقت نگاه کنید. 
هر یک از این نمونه ها، در ساخت چه وسایلی استفاده می شود؟

گفت وگو کنید:
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به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید:

با استفاده از چوب و صفحات فشرده چوبی، می توان تابلوها و وسایل  همان گونه که در تصاویر می بینید 
تزئینی زیبایی ساخت. 

به ساختن این قبیل وسایل چوبی، »معرق کاری« و »مشبک کاری« می گویند که در این کتاب با ساخت 
برخی از آن ها آشنا می شوید.
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نکته

ساخت الک پشت تزئینی )مشبک کاری( فعالیت 2
وسایل و مواد مورد نیاز:

- کمان اره مویی 
- تیغ اره مویی 

- آچار چوبی، چسب چوب  
- مته دستی، قلم مو 

- سنباده پشت پارچه ای 
- طرح کاغذی الک پشت )پیوست کتاب(

- تخته سه الیی به ابعاد20×20 سانتی متر 
- کمان  گیر

از  استفاده  با  را  الیی  سه  تخته  طرف  یک   -1
قلم مو، به چسب چوب آغشته کنید.

2- طرح الک پشت را به آرامی روی تخته سه الیی بچسبانید. 

مراحل انجام کار:

هنگام چسباندن طرح آن را  از باال روی تخته سه الیی قرار داده سپس بچسبانید 
تا از چروک شدن آن جلوگیری شود. 
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به  را  از خشک شدن کار، خطوط طرح  3- پس 
وسیله کمان اره برش بزنید. 

الف- با استفاده از مته دستی، در داخل خط بسته 
سوراخ کوچکی ایجاد کنید.

پ- تیغه را به کمان اره بسته و آن را محکم کنید تا 
اره، آماده کار شود.

ب- یکی از پیچ های کمان اره را باز کرده و تیغ اره 
را از داخل سوراخ عبور دهید. 

4- برای برش خطوط بسته طرح )چشم الک پشت( مراحل زیر را انجام دهید:

پیچ  سپس  بزنید.  برش  دقت  با  را  بسته  خط  ت- 
کمان اره را باز کرده و کمان اره را از کار جدا کنید.
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دور  و  کنید  آماده  برش  برای  را  کمان  دوباره   -5
قطعات دیگر را برش بزنید.

7- با راهنمایی مربی قطعات آماده شده را به یکدیگر 
متصل کنید تا شکل طرح، کامل شود. 

6- قطعات برش خورده را با استفاده از سنباده تمیز 
کنید.

8-برای زیبا شدن کار، آن را رنگ آمیزی و تزئین کنید. 
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ساخت فیل تزئینی) مشبك كاري( فعالیت 3
وسایل و مواد مورد نیاز:

- کمان اره مویی، تیغ اره مویی 
- آچار چوبی، مته دستی 

- قلم مو، چسب چوب 
- سنباده پشت پارچه ای 

- تخته سه الیی به ابعاد 20 × 20 سانتی متر 
- طرح کاغذی فیل  )پیوست کتاب( 

از  استفاده  با  را  الیی  سه  تخته  طرف  یک   -1
قلم مو به چسب چوب آغشته کنید. 

2- طرح فیل را به آرامی روی سه الیی بچسبانید. 

به  را  از خشک شدن کار، خطوط طرح  3- پس 
وسیله کمان اره برش بزنید.

مراحل انجام کار:
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4- برای برش چشم فیل )خط بسته( مطابق با تصاویر زیر عمل کنید.

دوربری خط بستهعبور دادن تیغهسوراخ کاری

5- قطعات برش خورده را با استفاده از سنباده تمیز 
کنید. 

به  را  شده  آماده  قطعات  مربی  راهنمایی  با   -6
یکدیگر متصل کنید تا شکل طرح کامل شود.

7- برای زیبا شدن کار آن را رنگ آمیزی و تزئین کنید.

از روشی که در ساخت الک پشت  استفاده  با 
را  پرنده  یک   شکل  آموختید  تزیینی  فیل  و 

مشبک کاری کنید) الگو در پیوست کتاب(

فعالیت 4



109

ساخت تابلوي گل ) معرق كاري( فعالیت 5
وسایل و مواد مورد نیاز:

- کمان اره مویی، تیغ اره مویی
- آچار چوبی 

- کاردک، چسب چوب
- طرح کاغذی گل 

- چکش100 گرمی
- روغن جال 

- قلم موی کوچک، تینر روغنی
- تیزک، میخ سایه

- انبر میخ کشی )گاز انبر( 
- یک تخته سه الیی در ابعاد 20 × 20 سانتی متر 

- چوب های توت، عناب، اقاقیا و نارنج از هر کدام یک تکه
- یک قطعه تخته )نئوپان، ام دی اف و ...( بعنوان زیر کار

زیرکار تخته ای است که قطعات معرق روی آن چسبانده می شود که معموالً از جنس نئوپان، ام دی اف و یا چند الیی ساخته می شود.

1- طرح را روی تخته سه الیی بچسبانید و از روی خطوط برش بزنید و قطعات برش خورده را از آن جدا 
کنید.

مراحل انجام کار:

)پ()ب()الف(
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2- تخته سه الیی برش خورده را روی تخته زیرکار 
قرار داده و با استفاده از میخ و چکش آن را محکم 

کنید. 

3- هرکدام از قطعات را با استفاده از چسب چوب 
و طبق دستورالعمل مربی روی چوب های مورد نظر 

بچسبانید.

5- پس از برش کاری با رعایت نکات ایمنی، الگوها 
را با استفاده از تیزک از روی چوب ها جدا کنید. 

تخته  روی  را  خورده  برش  رنگی  چوب های   -6
زیرکار، در جای خود قرار دهید. 

4- پس از خشک شدن قطعات، با استفاده از کمان 
اره آن ها را دوربُری کنید.

نکته

برش شما باید آن قدر دقیق باشد که 
هنگام جاگذاری، قطعه های بریده شده 

به راحتی در جای خود قرار گیرند، 
چنانکه قطعه ای نامناسب بریده شده 

باشد، )کمی بزرگ تر باشد( با استفاده 
از سمباده چوب و یا سوهان باید آن 

را کمی بسایید تا به راحتی در جای خود 
قرار گیرد.
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7- پس از اطمینان از برش صحیح قطعات، آن ها را 
با استفاده از چسب چوب به تخته زیرکار بچسبانید.

هنگام روغن جال زدن از ماسک تنفسی و دستکش استفاده کنید. توجه

8- قسمت های اضافی طرح را به وسیله میخ کش، 
از تخته زیرکار جدا کنید.

10- با استفاده از روغن جال، تابلو را براق کنید.9- روی طرح را با سنباده صاف کنید.

فعالیت پیشنهادی مربی یا دانش آموز در زمینه مشبک بری یا معرق کاری چوب:

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

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

..........................................................................................................................................................................................
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ساخت رحل قرآن مجید فعالیت 6 
وسایل و مواد مورد نیاز:

- اره دستی پشت دار
- گونیا فلزی، پرگار 

- چوبسای و سوهان 
- سنباده پشت پارچه ای نمره80

- دستکش، ماسک تنفسی 
- دو قطعه چوب یا ام دی اف )M.D.F( به ابعاد 

15 × 30 سانتی متر به ضخامت 8 میلی متر
- نقشه رحل قرآن پیوست کتاب

1- با کمک مربی دو قطعه کار را با توجه به نقشه، خط کشی کنید.
مراحل انجام کار:

برای خط کشی قسمت قوس 
دار )دایره ای(، می توانید از یک 
شابلون دایره ای استفاده کنید.

نکته
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قطعه کار را طوری به گیره 
ببندید که هنگام برش کاری 

لرزش نداشته باشد.
نکته

2- قطعه کار را به گیره ببندید.

3- پس از پایان خط کشی، با راهنمایی مربی برش کاری را با اره دستی و اره مویی انجام دهید.

4- لبه های برش خورده قطعات رحل را با سوهان و سنباده پرداخت کنید.
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آج های سوهان، ریزتر و آج های چوبسای، درشت تر است. پس از 
چوبسای برای شکل دهی چوب و از سوهان برای شکل دهی ام دی اف 

استفاده می شود.

نکته

5- قسمت باالی رحل را می توانید به دلخواه خود 
فرم دهید و آن را رنگ آمیزی کنید.

6- بعد از اماده شدن دو قطعه رحل قرآن، از محل 
شیارها، قطعات را داخل هم قرار دهید. 

می توانید از رحلی که ساخته اید 
استفاده  قرآن  قرائت  برای 
کنید و یا رحل را به نمازخانه 

مدرسه هدیه دهید.

هنگام پرداخت کاری از دستکش و ماسک تنفسی استفاده کنید.  توجه



115

1

تمرین 1
مراحل ساخت رحل قرآن را به ترتیب شماره گذاری کنید.
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ساخت جعبه ی چوبی  فعالیت 7
وسایل و مواد مورد نیاز:

- اره دستي ظریف بر، گونیا، گاز انبر
- مداد، چکش، متر 

- میخ در اندازه ی مناسب به تعداد مورد نیاز 
- چوب نرم در ابعاد:

2 × 8 × 30 سانتی متر )چوب شماره ی 1(، دو عدد 
1 × 5 × 40 سانتی متر )چوب شماره ی 2(، سه عدد 
2 × 9 × 40 سانتی متر )چوب شماره ی 3(، یک عدد

1- وسط چوب هاي شماره 2 را 
مداد  و  متر  بوسیله  مطابق شکل 

نشانه گذاري کنید.

2- بوسیله گونیا روي محل نشانه گذاري شده یک 
خط عرضي بکشید.

مراحل انجام کار:

هنگام برش کاري مواظب دست خود باشید. توجه

3- چوب هاي شماره 2 را یکي یکي به گیره ببندید 
و از روي محل خط کشي شده، با  اره دستي برش 

کاري کنید تا 6 عدد چوب یک اندازه بدست آورید.
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4- مراحل قبل را براي چوب شماره 3 نیز تکرار کنید.

فاصله  با  را   1 شماره  چوب هاي  شکل،  طبق   -5
مناسب از هم روي میز کار قرار دهید.

6- چوب هاي برش خورده شماره 2 را روي چوب هاي شماره 1 قرار داده و مطابق شکل با میخ و چکش 
آنها را به هم وصل کنید.

هنگام کار از محکم بودن دسته چکش مطمئن شوید.
هنگام کوبیدن میخ، مواظب انگشتان خود باشید. توجه



118

مانند  نیز  را   3 شماره  خورده  برش  چوب هاي   -7
شکل با میخ و چکش به دو طرف جعبه متصل کنید.

8- پس از پایان کار، ابزار و وسایل را در جاي خود قرار دهید. 
اکنون شما یک جعبه چوبي ساخته اید که مي توانید براي نگه داري وسایل از آن استفاده کنید.
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نام هر یک از وسایل را زیر آن بنویسید:

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

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

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

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

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

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

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

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

تمرین 2

فعالیت پیشنهادی مربی یا دانش آموز برای ساخت یک وسیله چوبی:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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ساخت جعبه وسایل فعالیت انتخابي

وسایل و مواد مورد نیاز:
- چوب های نازک آماده )چوب بستنی( به تعداد الزم 

- چسب چوب

1- دو عدد چوب را مطابق شکل با فاصله مناسب از 
یکدیگر قرار دهید.

2- مطابق شکل چند عدد چوب را چسب بزنید و روی 2 چوب اول بچسبانید تا کف جعبه شما آماده شود.

مراحل انجام کار:
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دقت کنید دو سر چوبهای زیر 
از دو طرف بیرون بزند.

نکته

3- برای ساخت دیواره های جعبه، چوب ها را مطابق شکل دوتا دوتا روی یکدیگر بچسبانید.

با توجه به ارتفاع )عمق( جعبه، به تعداد الزم چوب ها را روی هم بچسبانید. نکته
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ساخت در جعبه فعالیت انتخابي

وسایل و مواد مورد نیاز:
- چوب های نازک آماده )چوب بستنی( به تعداد الزم 

- چسب چوب
- یک قطعه تزئینی بعنوان دستگیره در جعبه

1- دو عدد چوب را مطابق شکل با فاصله مناسب 
از یکدیگر قرار دهید.

2- مطابق شکل چندعدد چوب را چسب بزنید و روی دو چوب اول بچسبانید.

مراحل انجام کار:
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4- چند دقیقه صبر کنید تا چسب خشک شده و 3- قطعه تزئینی را با چسب، وسط در بچسبانید.
چوب ها روی هم محکم شوند.

دقت کنید دو سر چوبهای 
زیر از دو طرف به اندازه یک 

سانتی متر، بیرون بزند.
نکته

5- پس از پایان کار در چسب را ببندید. 

نوارهای  با  یا  را رنگ آمیزی کرده و  به سلیقه خود آن  اکنون شما یک جعبه وسایل ساخته اید. می توانید 
پارچه ای رنگی و .. آن را تزئین کنید. 

کار آماده شده را روی میز خود قرار داده و از آن استفاده کنید. 
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به تصاویر زیر نگاه کنید و با راهنمایی مربی، با استفاده از چوب بستنی و چسب و ... وسایل زیر را بسازید.

فعالیت انتخابي
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شناخت مشاغل

همان طور که می دانید شغل های مختلفی در رابطه با صنایع چوب وجود دارد. شما در سال آینده به دوره 
متوسطه حرفه ای می روید. بنابراین شما را با برخی از رشته های گروه چوب در این دوره آشنا می کنیم.

درباره یکي از شغل های باال گزارشي تهیه کنید.
چه مشاغل دیگري در رابطه با چوب مي شناسید ، توضیح دهید. 

به همراه دبیر خود از یک کارگاه چوب بازدید کنید و گزارشي را تهیه نمایید.

کابینت سازی

درودگری

معرق کاری
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به طور صحیح فعالیت هاردیف
 انجام می دهم

با راهنمایي دیگران
 انجام مي دهم

نیاز به تالش 
بیشتر دارم

چسباندن نمونه های چوب روی تابلو1

بستن تیغه اره مویی2

برش کاری با کمان اره مویی 3

برش کاری با اره دستی4

چسباندن الگو )روی سه الیی( 5

سنباده کاری قطعات مشبک6

مونتاژ قطعات مشبک7

خط کشی رحل قرآن 8

چوبسای کاری رحل قرآن 9

سوهان کاری رحل قرآن 10

وصل کردن دو چوب با میخ و چکش11

ساخت جعبه چوبی12

ساخت وسایل تزئیني با چوب بستني13

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی14

خود ارزیابي

1- نحوه عملکرد خود را، در هر یک از فعالیت زیر عالمت بزن.

با توجه به نتایج ارزیابی خود ، درصورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید ، با راهنمایی 
مربی تمرینات بیشتری را انجام دهید.

2- یکي از فعالیت هاي مورد عالقه من در این فصل .......................................................................................  بود.
من برای این فعالیت از مواد و وسایل زیر استفاده کردم.  

.................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................
من با مهارتی که در این فصل پیدا کرده ام، می توانم .................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................



127

دانش آموز عزیز، در صورتي که به دلیل مشكالت حسي 
روبرو  مشكل  با  فعالیت ها  از  برخي  انجام  در  حرکتي  یا 
انجام  مي تواند  زیر  توصیه هاي  از  استفاده  هستید، 
شما  شود  باعث  و  کند  آسان تر  شما  براي  را  فعالیت ها 

مشارکت بیشتري در انجام کارها داشته باشید.

یا  بزرگنمایی شود و  ارایه شده در کتاب مشکل دارید طرح  در صورتي که در برشکاري طرح هاي   -1
برشکاري را روي اشکال هندسي که مربی برای شما روی تخته سه الیی رسم می کند، انجام دهید.

3- در صورتي که در انجام کلیه گام هاي یک فعالیت مشکل دارید، در انجام برخي گام ها مانند سمباده 
کاري قطعات برش خورده، یا برش هاي ساده با دوستان خود همکاري کنید.

2- در صورتي که براي تعویض تیغه در جمع کردن کمان اره مشکل دارید، از کمان گیر استفاده کنید.
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با توجه اهمیتي که تقویت دامنه حرکتي دست ها  در کار با 
چوب  دارد، تمرینات زیر را انجام دهید:

1- آرنج را صاف در یک خط با شانه قرار دهید، دست به سقف اشاره کند.
دست را به آرامي رها کنید تا دست ها به سمت زمین اشاره کنند.
شانه را صاف نگه دارید آرنج  و شانه را در یک خط حفظ نمایید.
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3- در حالیکه پاها صاف است و سر در مرکز قرار دارد ، بنشینید . بازو را صاف باالي سر بیاورید . از دست 
دیگر براي کشیدن آرنج به سمت جلو در پشت سر استفاده کنید . پشت را صاف و سر را باال نگه دارید.

2- در حالیکه پاها صاف است و سر در مرکز قرار دارد، بنشینید.
بازوي صاف را مقابل قفسه سینه بیاورید از دست دیگر براي نزدیک کردن بازو به قفسه سینه استفاده 

کنید. پشت را صاف و سر را باال نگه دارید.
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4- یک دست خود را باال بگیرید، از دست دیگر براي خم کردن آرنج استفاده کنید در حالیکه شست را به 
شانه همان سمت نزدیک مي کنید. در این حالت فشار وارد نکنید.



فصل 4
کار با کاغذ
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بخوانیم:
استفاده از کارتن یکی از رایج ترین روش ها برای بسته بندی می باشد. 

تولید  را  مقوا  ورق  کاغذ  رول  از  ابتدا  آن  طی  که  است  فرآیندی  کارتن سازی  صنعت 
می کنند. سپس با توجه به نوع محصولی که قرار است بسته بندی شود، آن را به شکل 
مناسب و در اندازه های مختلف می سازند. آن گاه با توجه به نیاز بازار، سلیقه مشتری و نوع 

محصول، اطالعات و تصاویری بر روی کارتن چاپ می کنند. 

از مزایای کارتن برای بسته بندی، می توان به مواردی مانند ارزان بودن بسته بندی، سبک 
بودن، مقاومت آن در برابر فشار و بارندگی و همچنین امکان چاپ بر روی آن اشاره کرد. 

کارتن ها انواع مختلفی دارند: 
- کارتن سوراخ دار: )کارتن با فضاهایی برای 
عبور هوا( مانند کارتن های میوه، کارتن های 

محصوالت لبنی 

هاي   کارتن  شامل  معمولی:  کارتن   -
بندی  بسته  اجاق گاز، یخچال و  بسته بندی 

لوازم خانگی بزرگ و کوچک 

و  فلزی  قطعات  کارتن  دسته دار:  کارتن   -
سنگین که به صورت دسته دار تولید می شود. 
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به تصاویر زیر نگاه کنید و در مورد آن ها گفت وگو کنید.

شما هم نام چند نوع کاال را  که در کارتن بسته بندی می شوند، بنویسید.

گفت وگو کنید:
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3- روی خطوط را به اندازه مناسب )5سانتی متر( از 
دو طرف عالمت گذاری کنید.

2- عالمت گذاری را در لبه دیگر مقوا نیز انجام داده 
و خط کشی کنید.

ساخت کارتن )جعبه( فعالیت 1
وسایل و مواد مورد نیاز:

- مقوا به ابعاد 30×41 سانتی متر
- قیچی 

- خط کش 
- مداد 

- چسب 

1- مقوا را روی میز قرار دهید، ابتدا یک سانتی متر 
از لبه مقوا را از طرف طول، عالمت گذاری نموده و 
سپس بقیه مقوا را با راهنمایی مربی به چهار قسمت 

مساوی تقسیم کنید و عالمت گذاری کنید.

مراحل انجام کار:
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7- روی کلیه خطوط را تا بزنید و مجدداً باز نمایید تا خط تای مقوا، مشخص شود. 

5- روی خطوط 5 سانتی متری را برش بزنید.

4- خطوط عالمت گذاری شده را به هم وصل کنید.

6- مطابق شکل، قسمت 5 سانتی متری )لبه کارتن( را از دو طرف برش زده و جدا کنید.

اگر اندازه مقوای شما 
کوچکتر و یا بزرگ تر باشد 
این اندازه هم کوچک تر و 
یا بزرگتر می شود. )نصف 

عرض یک ضلع( 

نکته
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9- کف کارتن را مطابق شکل روی هم قرار داده و بچسباند.

8- از قسمت لبه 1 سانتی متری، شروع به تا زدن کنید و در پایان دو لبه را به هم بچسبانید.

1

3

2

4
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اکنون شما یک کارتن آماده دارید. می توانید پس از گذاشتن وسیله در درون آن، در کارتن را مطابق شکل 
زیر ببندید.

معمواًل در پست خانه ها، با استفاده از روش فوق، متناسب با وسایل ارسالی، جعبه درست می کنند. شما نیز 
می توانید در منزل با استفاده از کارتن هایی که در اختیار دارید برای برخی وسایل خود جعبه درست کنید.
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وسایل و مواد مورد نیاز:
- الگوی جعبه از جنس مقوای رنگی 

- الگوی در جعبه
- چسب نواری

- طلق
- چسب
- قیچی

- مقوای رنگی
- خرده کاغذهای رنگی 

- خودکار

1- قسمت های اضافه الگوی جعبه را با قیچی جدا 
کنید. 

2- خطوط الگو را تا زده و قسمت های برش خورده را به ترتیب بچسبانید تا جعبه آماده شود.

مراحل انجام کار:

ساخت جعبه هدیه )1( با در طلقی فعالیت 2
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5- با قیچی، قسمت های اضافه در الگوی طلق را از 
صفحه طلقی جدا کنید. 

7- قسمت های کناری را روی هم بچسبانید. 

قرار  جعبه،  در  به  مربوط  الگوی  روي  را  طلق   -3
دهید و آن را با چسب نواری ثابت کنید.

4- مطابق تصویر روی خطوط را با جسم تیزي مثل 
خودکار بی رنگ خط بکشید. با این کار خطوط الگو 

روی طلق منتقل می شود. 

با  و  بزنید  تا  را  روی طلق  خطوط کشیده شده   -6
ناخن یا دسته قیچی روی خط تا را، دوباره خط بکشید.

8- دِر طلقِی جعبه آماده است.
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9- داخل جعبه را با کاغذهای رنگی پر کنید. 
دِر طلقی را روی جعبه بگذارید.

با راهنمایی مربی ، جعبه هدیه را نیز از جنس طلق بسازید.

جعبه  تزیینی،  وسایل  یا  روبان  با  می توانید   -10
هدیه را زیبا کنید.

فعالیت تکمیلی 
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وسایل و مواد مورد نیاز:

- الگوی جعبه از جنس مقوای رنگی 
- چسب                                   

- قیچی
- طلق رنگي  به ابعاد cm10 × 10 ) 3 عدد (          

- خط کش 

1- قسمت های اضافه الگوی جعبه را با قیچی جدا 
کنید و روی خطوط نقطه چین را تا بزنید.

2- به وسیله قیچی قسمت هاي 1و 2و 3 را ببرید و از الگو جدا نمائید.

مراحل انجام کار:

ساخت جعبه هدیه )2( فعالیت 3

 1

 1

 1

 3

 3

 3

 2

 2

 2

 2

در صورت دشواری کار برش در قسمت میانی کار، می توان 
فقط یک بخش از مکعب را طلق گذاشت.  نکته

برای برش قسمت های میانی کار، ابتدا با کمک مربی شیار 
کوچکی برای عبور قیچی ایجاد کنید.

توجه
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4- قسمت های دیگر جعبه را مطابق با مراحل زیر، چسب بزنید و به دیواره کناری کار، بچسبانید تا جعبه 
کامل شود.

3- مطابق شکل های )الف(، )ب( و )پ( دور قسمت مقوایی را چسب بزنید و طلق را روی آن ها بچسبانید.

)الف( 

)الف( 

)پ( 

)ب(

)ب(

قبل از چسب کاری 
روزنامه ای زیر سطح 

کار پهن کنید تا میز به 
چسب آغشته نشود.

نکته
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6- روی جعبه را تزیین کنید. 5- در جعبه را ببندید.

می توانید هدیه کوچکی داخل جعبه بگذارید و به مناسبتي به دوستتان هدیه دهید.

پس از استفاده از چسب، درب آن را محکم ببندید. نکته
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جعبه هدیه با طلق  فعالیت 4
وسایل و مواد مورد نیاز:

- الگوی جعبه 
A4 طلق های رنگی یا سفید به اندازه -

- قیچی 
- چسب نواری

- خودکار بي رنگ
- شکالت یا تنقالت )خشکبار( 

1- کاغذ الگو را زیر طلق قرار دهید و دور الگو و 
طلق را با چسب نواری محکم کنید.

2- بـا یـک خـودکار بي رنـگ، طرح الگـو را روي 
طلـق بکشـید تا جـاي خودکار روي طلق مشـخص 

شود.

الگو  دور  روي قسمت هاي مشخص شده،  از   -3
را ببرید.

مراحل انجام کار:

4 - خطوط را با ناخن یا پشت قیچی خط بیاندازید.

1

2
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5 - با کمک مربی، قسمت 1 و 2 را با قیچی شکاف دهید.

6 - قسمت 3 را از نقطه چین به طرف چپ، تا 
تا  راست،  سمت  روی  را،   4 قسمت  سپس  کنید، 

کنید. 
این کار را برای قسمت 1 و 2 هم انجام دهید. 

)الف( 

)الف( 

)پ( 

)ب(

)ب(

1

3

2

4
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7 - لبه ی نیم دایره های 3 و 4 را روی هم گذاشته 
از قسمت برش 1 رد کنید و مجدداً از قسمت برش 

2 عبور دهید تا دِر جعبه بسته شود. 

لبه کاغذ و طلق، برنده است هنگام کار با آنها مراقب دستان 
خود باشید. 

نکته

می توانید قبل از بستن دِر جعبه، چند شکالت درون آن بگذارید. 
جعبه هدیه خود را در کمد جایزه مدرسه قرار دهید.
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جعبه طلقیفعالیت 5

وسایل و مواد مورد نیاز:

- الگوی جعبه طلقی 
A4 طلق با اندازه -

- قیچی                                    
- خط کش

- چسب نواری
- چسب مایع

با  و  دهید  قرار  طلق  زیر صفحه  را  الگو   -1
چسب نواری محکم کنید. 

مراحل انجام کار:

3- قسمت های اضافه را  با قیچي ببرید.  2- با خودکار بی رنگ و خط کش قسمت های خط 
کشی را روی طلق عالمت بزنید. 
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4- خطوط طلق را تا بزنید و با ناخن، محکم فشار دهید

5- با توجه به تصویر باال مطابق با دستور مربی، قسمت هاي مربوطه را با چسب به هم بچسبانید. 

6- جعبه را کامل کنید

7- با روبان آن را تزیین کنید.
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تزیین جعبه با روبان فعالیت 6
روی جعبه ها را معمواًل با وسایلی مانند روبان و گل تزیین می کنند.

وسایل و مواد مورد نیاز:

- یکی از جعبه های ساخته شده در کالس 
- روبان پارچه ای به اندازه کافی 

- قیچی 

1- با راهنمایی مربی متناسب با اندازه جعبه، روبان انتخاب کنید. )در دو اندازه  مساوی(

مراحل انجام کار:

که  طوری  )به  رو  سمت  از  را  پارچه ای  روبان   -2
قسمت مات روبان رو به شما باشد( روی میز بگذارید.
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3- جعبه را در قسمت وسط روبان قرار دهید.

4- دو طرف روبان را به سمت جعبه برگردانید و روی جعبه گره بزنید.

5- در ادامه گره دوم را به گونه اي بزنید  که قسمتی از روبان، در حلقه گره باقی بماند.

می توانید برای زدن گره دوم، از یکی از دوستان خود کمک بگیرید. نکته
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6- گام هاي 1 تا 5 را با قطعه دیگر روبان، برای آن طرف جعبه نیز انجام دهید. 

می کنید،  استفاده  کاغذی  روبان های  از  اگر 
می توانید با استفاده از قیچی مطابق شکل سر 
روبان ها را حلقوی کنید و با دست برش بزنید. 
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ساخت جعبه های رنگی  فعالیت 7

وسایل و مواد مورد نیاز:

رنگی  مقواهای  روی  الگوی جعبه   -
)2عدد آبی، 2عدد قرمز( 

- طلق )رنگی یا سفید( یک عدد
- الگوی در جعبه 

- چسب 
- قیچی 
- خودکار

1- مقواها را روی میز بگذارید و با روشي که 
آموخته اید، 2 جعبه آبی و 2 جعبه قرمز به یک 
اندازه آماده کنید. )می توانید هر 4 جعبه را به یک 

رنگ نیز بسازید(

مراحل انجام کار:

)الف(

)پ( )ب(
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2- مطابق شکل قسمت های کناری جعبه ها را 
چسب بزنید و  جعبه ها را بهم بچسبانید.

3- الگوی در جعبه را روی طلق انتقال دهید و 
قسمت های اضافه را با قیچی ببرید. 

)الف()الف(

)پ(

)ب()ب(

)پ(
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)ب( )الف(

اندازه طلق از اندازه سطح جعبه ها باید کمی بزرگتر باشد. نکته

می توانید  همچنین  دهید،  قرار  جوراب  سر،  گل  جعبه  خانه های  داخل  می توانید  است.  آماده  شما  جعبه 
خانه های آن را با سنگ های زیبا، گوش ماهی، صدف و ... پر کنید و از آن به عنوان یک جعبه تزئینی 

استفاده کنید. 

4- از روی خطوط، طلق را تا بزنید و مطابق با تصویر، قسمت های مربوطه را به هم بچسبانید. 
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شما در این فصل با ساخت جعبه ها و تزئین آنها آشنا شدید. 
حاال با یک روش دیگر بسته بندی هدیه، آشنا می شوید. 

به تصاویر زیر توجه کنید.

استفاده از کاغذ کادو براي بسته بندي و یا گذاشتن کادو در درون جعبه هاي تزئیني، 
هدیه ما را زیباتر مي سازد.
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بسته بندی هدیه با کاغذ کادو   فعالیت 8

وسایل و مواد مورد نیاز:

- یک جلد کتاب 
- یک برگ کاغذ کادو 

- قیچی 
- چسب پایه دار

مراحل انجام کار:
با نگاه کردن به تصاویر، یک جلد کتاب را با کاغذ 

کادو بسته بندی کنید. 

)1(

)2()3(
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بسته بندی یک جعبه با کاغذ کادو )انتخابی( فعالیت 9
یک جعبه مانند جعبه وسایل خانگی یا جعبه کفش را با راهنمایی مربی با کاغذ کادو بسته بندی کنید.

)4(

)6(

)8(

)5(

)7(

)9(
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تصاویر زیر برخی مشاغل مرتبط با کاغذ را نشان می دهد.

بررسی کنید

درباره یکی از مشاغل باال، گزارشی تهیه و به کالس ارائه دهید. 
چه مشاغل دیگری را می شناسید که در ارتباط با کاغذ و بسته بندی  باشد؟

شناخت مشاغل
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فعالیت هاردیف
به طور صحیح 
 انجام می دهم

با راهنمایي 
دیگران

 انجام مي دهم

نیاز به تالش 
بیشتر دارم

ساخت کارتن )جعبه( بدون الگو1

برش مقوا با قیچی2

ساخت جعبه طلقی3

ساخت جعبه هدیه 4

تزیین  جعبه با روبان 5

بسته بندی وسایل با کاغذ کادو 6

رعایت نکات بهداشتی و ایمنی7

خود ارزیابي

1- نحوه عملکرد خود را، در هر یک از فعالیت های زیر عالمت بزن.

با توجه به نتایج ارزیابی خود، درصورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید، با راهنمایی 

مربی تمرینات بیشتری را انجام دهید.

2- یکي از فعالیت هاي مورد عالقه من در این فصل ............................................................................  بود.

من برای این فعالیت از مواد و وسایل زیر استفاده کردم.  

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

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

من با مهارتی که در این فصل پیدا کرده ام، می توانم ..................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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1- از الگوهاي آماده ای که مربی در اختیار شما می دهد، استفاده کنید تا نیاز به برش نداشته باشید.

2- در صورتي که در تا زدن طلق مشکل دارید از معلم بخواهید خطوط تا را با وسیله اي مانند خودکار 
بي رنگ مشخص کند. همچنین قبل از کار روی الگوی آماده، جهت دست ورزی تمرین هایی جهت تازدن 

و برش روی یک طلق انجام شود.

دانش آموز عزیز، در صورتی که به دلیل مشکالت حسی 
روبرو  مشکل  با  فعالیت ها  از  برخی  انجام  در  حرکتی  یا 
انجام  می تواند  زیر  توصیه های  از  استفاده  هستید، 
باعث شود شما  و  کند  تر  آسان  برای شما  را  فعالیت ها 

مشارکت بیشتری در انجام کارها داشته باشید.
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با توجه به اهمیتي که حرکات دست و انگشتان  در کار با 
کاغذ دارد، تمرینات زیر را انجام دهید:

1- مطابق شکل  یک تعداد نوار کاغذی آماده کنید و زنجیر درست کنید. 

در صورتي که دانش آموز نتوانست نوار باریک تهیه کند، 
ابتدا نوارهای باریک را برای وی آماده کنید. نکته
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2- شکل های مختلف را از مجله های رنگی، قیچي کنید.

3- شکل های مختلف بریده شده را روی یک مقوا مانند کالژ بچسبانید.
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4- مطابق شکل با وصل کردن نقطه چین ها طرح را کامل کنید.
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5- مطابق شکل  روی دایره ها و خطوط با نوک پنجه راه بروید. به محل های اتصال که رسید جفت پا 
بپرید.



فصل 5
کشاورزی و دامپروری

برداشت چعندر قندمزرعه آفتابگردان

درختان و درختچه های تزئینی گل های فصلی

سالن مرغ داریجوجه کشیپرورش شترمرغ
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بخوانیم
گیاهان فضای آزاد به گروهی از گیاهان زینتی گفته می شود که در فضای سبز، باغچه ها و 
بوستان ها )پارک ها(کاشته می شوند. مانند: انواع گل ها و گیاهان علفی، پیچ ها، درختچه ها 

و درختان بلند.

گل ها و گیاهان فضای آزاد را به سه گروه بزرگ تقسیم می کنند:
1ــ گیاهان بوته ای فصل گرم: این گیاهان فقط در هوای گرم رشد کرده وتولید گل می کنند.

آنها را در بهار و تابستان در فضای آزاد )باز( می کارند. مانند:

2 ــ گیاهان بوته ای فصل سرد: این گیاهان در هوای سرد یا خنک بهتر رشد کرده و تولید 
گل می کنند. آن ها را در فصل های پاییز و زمستان در فضای باز پرورش می دهند. مانند: 

درختچه های زینتی

گل جعفری

گل کلم زینتی

گل های فصلی

گل ناز آفتابی

گل شب بو

گل کوکب

گل پامچال
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بوته ای دایمیدرختچهدرخت

3ــ گیاهان دائمی:
 این گیاهان می توانند گرما و سرما را تحمل کنند. بنابراین در تمام فصل ها در فضای آزاد 

دیده می شوند. مانند:

به محلی که در آن گیاهان فضای آزاد کاشته می شود، فضای سبز می گویند. فضاهای سبز 
نقش بسیار مهمی در پاک سازی هوا، زیبا سازی شهر، تامین آرامش و بهداشت شهروندان دارد.

فضاهای سبز دارای انواع مختلفی است.
1ــ فضاهای سبز عمومی:

مانند بوستان هایی که همه افراد می توانند از آن استفاده 
کنند.

2ــ فضاهای سبز خیابان ها و میدان های شهر: 

3ــ فضاهای سبز نیمه خصوصی: 
مانند فضاهای سبز بیمارستان ها، دانشگاه ها، مدارس ...

4ــ فضاهای سبز خصوصی:
مانند باغ ها و باغچه های داخل محوطه خانه ها که مالک 

خصوصی دارد.
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در فضاهای سبز اطراف مدرسه یا خانه شما چه نوع گیاهانی وجود دارند؟

گفت وگو کنید:

مقدمه
شما در سال هفتم با سبزیکاری و در سال گذشته با گل ها و گیاهان زینتی درون خانه ای یا آپارتمانی آشنا 
شدید. امسال با گیاهان فضای آزاد )فضای باز( آشنا خواهید شد. با انجام فعالیت های تعیین شده، می توانید 

بخشی از فضای پیرامون خود را به فضای سبز تبدیل کرده و از آن لذت ببرید.
تصاویر زیر برخی از گیاهان یک بوستان )پارک( را به شما نشان می دهد.  

برخی از گل ها و گیاهان فضای باز، بوته ای فصلی 
هستند.

درختان پارک ها از نظر اندازه و شکل با یکدیگر 
فرق دارند.

درختچه های یک پارک بسیار گوناگون می باشند.

سطح زمین بیشتر پارک ها از چمن پوشیده شده 
است.
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آشنایی با درختان و درختچه های یک بوستان 
همراه معلم خود از یک بوستان یا فضای سبز، بازدید کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید. 

1ــ درختانی را که برگ آنها به شکل  است ، نشان دهید.

برگ درختان کاج همانند سوزن، باریک و کشیده است.

2ــ درختانی راکه برگ آن ها به شکل  است، نشان دهید.

برگ برخی از درختان مانند درخت توت، پهن است.
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3ــ درختانی را که برگ آن ها به شکل  است، نشان دهید.

4ــ درختانی را که برگ آن ها به شکل  است، نشان دهید.

5 ــ درختانی  را که شاخه های آن آویزان است، نشان دهید.

برخی از درختان، شاخه های خود را به سوی پایین آویزان می کنند. به این درختان مجنون می گویند، مانند 
بید مجنون

درختانی مانند اقاقیا دارای برگ شانه ای هستند.

برگ برخی از گیاهان مانند درخت چنار، به صورت پنجه ای است.
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6 ــ درختچه هایی را که شاخه آن به دور درختان دیگر یا داربست پیچیده شده است، نشان دهید.

7 ــ درختچه هایی را که به علت پیوسته بودن، مانند دیوار سبز هستند، نشان دهید.

برخی از درختچه ها دارای شاخه های پیچنده و باال رونده هستند لذا به دور درختان یا داربست پیچیده و 
باال می روند یا آویزان می شوند. به این درختچه ها، پیچ می گویند.

با کاشت برخی از درختچه ها در کنار هم، دیوار سبز یا پرچین طبیعی، تشکیل می شود.

به تصاویر زیر نگاه کنید. همان طور که می بینید، برخی از گیاهان دارای برگ های قرمز، قهوه ای و یا 
زرشکی هستند. آیا می توانید با گردش در فضای سبز، نمونه ای از این گیاهان را نشان دهید؟
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ایجاد و نگهداری فضای سبز در مدرسه
حیاط یا محوطه مدرسه هر چقدر هم کوچک باشد، می توان بخشی از آن را  به فضای سبز اختصاص داد. 
َول، جعبه ...،  برای  همچنین می توان با استفاده از گلجای یا جاکاشت ها، مانند تایر فرسوده اتوموبیل، َکَ

زیبایی و شادابی محیط، اقدام به ایجاد فضای سبز کرد.
تصاویر زیر چند نمونه »گلجای« را نشان می دهد.

قدر شناس باشید: در بوستان ها و فضای سبز گردش کنید و از مناظر زیبای آن لذت ببرید. با کارگران 
زحمت کش بوستان ها با مهربانی و ادب رفتار کنید. خدا را بخاطر آفریدن گل ها و گیاهان زیبا شکر کنید.

خدایا شکرت
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برای ایجاد فضای سبز به ترتیب زیر عمل می کنند: 

در حیاط مدرسه می توانید جاهای مناسبی را برای کاشت بذر یا نهال گیاهان زینتی پیدا کنید.

ــ همراه مربی خود از محوطه مدرسه بازدید کنید.
ــ محل مناسب برای ایجاد فضای سبز را با راهنمایی مربی خود مشخص کنید.

فعالیت 1

تعیین محل کاشت )زمین یا گل جا(

آماده کردن محل یا وسایل کاشت

کاشت گیاهان

مراقبت از فضای سبز ایجاد شده

تعیین محل مناسب برای ایجاد فضای سبز یا قرار دادن گلجای

شما هم برای این که در ایجاد فضای سبز مدرسه خود موفق باشید، به ترتیب  باال فعالیت های تعیین شده 
را انجام دهید.
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اگر مدرسه شما زمین کافی برای ایجاد فضای سبز را ندارد، محل قرار دادن گلجاها را تعیین کنید. )  البته 
می توانید از زمین و گلجای هر دو استفاده کنید(

شرایط مدرسه شما تقریبا همانند کدام یک از تصاویر است؟

پاسخ دهید

آماده سازی زمین برای کاشتفعالیت 2

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- لباس و کفش مناسب کار

- ماسک دهانی
- عینک و کاله آفتابی

- دستکش، بیل
- بیلچه یا شفره

- کود دامی پوسیده
- شن کش، نخ بنایی

مراحل انجام کار:

1- محل کاشت را مشخص کنید و با بیل یا بیلچه 
آن را شخم بزنید.
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کلوخه ها  به  بیل  پشت  با  شخم،  ضمن  در   -2
ضربه بزنید و آن ها را خرد و نرم کنید.

3- در ضمن کار هرگونه ناخالصی )سنگ، نایلون،....( موجود در روی زمین را جمع کنید.

4- سطح زمین را با استفاده از بیل و شن کش، نرم و هموار کنید.
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123

5- در اطراف زمین خود، پشته یا مرز ایجاد کنید. با ضربه پشت بیل، مرزها را محکم کنید.

6- کرت خود را به دو یا چند کرت کوچک تر تقسیم کنید.

7- در گوشه ای از کرت ها، چاله ای ایجاد کنید. گلدانی را برای پخش مناسب آب، در این چاله ها قرار دهید.
اکنون زمین شما برای کاشت آماده است.

مرتب کردن اطراف گلدانکار گذاشتن گلدانایجاد چاله
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کاشت بذر گیاهان فضای باز
یکی از روش های پرورش گیاهان فضای باز، کاشت بذر آن ها می باشد. برای آب  و هوای سرد، بذر بنفشه 

و برای آب و هوای گرم، بذر گل جعفری پیشنهاد می شود.

کاشت بذر گل) بنفشه، جعفری، تاج خروس و ...( در زمینفعالیت 3

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- سرند، بیلچه
- میخ چوبی 
- دستکش 
- آب آبیاری

- ماسک دهانی
- عینک و کاله آفتابی

- لباس و کفش مناسب کار
- کود دامی پوسیده یا خاک برگ

- بذر بنفشه )حدود یک گرم برای هر مترمربع زمین(

مراحل انجام کار:

1- قسمتی از زمین های آماده شده را در نظر بگیرید.
2- در یکی از کرت ها بذر گیاه مورد نظر خود را روی زمین بپاشید.
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3-مقداری کود نرم روی کرت، سرند کرده یا بپاشید تا بذر ها کامال پوشانده شوند.

4-کرت خود را آبیاری کنید. 
برای این کار سر شلنگ را در گلدان قرار دهید . شیر آب را به آهستگی باز کنید. پس از پرشدن گلدان، آب 

بتدریج در سطح کرت پخش می شود.

به تصاویر زیر نگاه کنید، در کدام روش آبیاری، جابجایی خاک مقایسه کنید 
کمتر بوده است؟

آبیاری با قرار دادن شلنگ داخل گلدانآبیاری با قرار دادن شلنگ روی خاک
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- در کرت دیگری بذرها را به صورت خطی بکارید. برای این که خط ها صاف باشند، به ترتیب زیر عمل کنید.

5 – نخ کشی بین چوب ها

3- کامل کردن چوب ها در سر دیگر کرت

1-تهیه چوب های به طول مشخص

7- جمع کردن نخ ها

2- فرو کردن چوب ها در یک سر کرت به فاصله مشخص

4- بستن نخ به چوب اول

6 – ایجاد شیار)شکاف( در زیر نخ ها

8 – کاشت بذرها داخل شیارها
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ــا  ــه ی ــا بیلچ ــا، ب ــاندن روی بذره ــرای پوش - ب
شــفره، خــاک دو طــرف شــیار را روی بــذر حرکــت 

ــد. ــرده کنی داده و فش

- روی کرت را با کود عمل  آوری شده بپوشانید و شروع به آبیاری کنید.

- آبیاری را تا خیس خوردن کامل کرت، به آرامی ادامه دهید.

- عملیات آبیاری را یک روز در میان انجام دهید تا بذرها جوانه زده و رشد کنند.

12

گیاهان رشد یافتهکامل شدن جوانه زنیشروع جوانه زنی
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- محلول پاشی و وجین کرت خود را با راهنمایی مربی به موقع انجام دهید.

می توانید بخشی از باغچه مدرسه یا در صورت امکان حیاط خانه خود را به روش گفته شده بذر کاری کنید. 
برای این کار از بذر گیاهان دیگر مانند میناچمنی، یا گل جعفری استفاده کنید.

 اگر به خوبی از گیاهان خود مراقبت کنید، کامال جوانه می زنند و به موقع برای فروش 
یا کاشت در محل اصلی مانند بوستان و باغچه، آماده می شوند. توجه

فعالیت تکمیلی

بیشتر بدانید: 
مینا چمنی از گل های فصل سرد است. 

به سرما مقاوم است و در رنگ های مختلفی 
دیده می شود.

می توان بذر یا نشای آن را در باغچه کاشت.  
وتا  می رود  گل  به  پاییز  اوایل  از  گیاه  این 
گرم شدن هوا دراواخر بهار شادابی خود را 

حفظ می کند. 
گل جعفری از گل های فصل گرم است. 

و  زرد  )نارنجی،  رنگ  سه  در  جعفری  گل 
طالیی( دیده می شود.

این گیاه از اوایل بهار به گل می رود. 
دوام  زیادی  مدت  و  است  مقاوم  گرما  به 

می آورد.
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به هر ظرفی )بجز گلدان( که در آن گیاه کاشته شود، گلجای می گویند. برخی از آن ها بزرگ و گران قیمت 
هستند. در حالی که برخی دیگر، از وسایل بدون استفاده یا دور ریختنی تهیه می شوند.

برای انتخاب گلجا به ترتیب زیر عمل کنید: 
- در مورد وسایل قابل استفاده به عنوان گلجا، با خانواده و مربیان خود مشورت کنید.

- در مورد پیشنهاد های مختلف با دوستان خود تبادل نظر کنید.
توجه کنید: وسایل مورد استفاده باید با دوام، سبک، بهداشتی و ایمن باشند.

- تصمیم نهایی را به اطالع مربی خود برسانید.
- با تایید مربی اقدام به فراهم کردن گلجا نمایید.

- گلجای را در محلی که مربی تعیین می کند، قرار دهید. 

آماده سازی گلجا یا جاکاشت ها فعالیت 4

به تصاویر زیر نگاه کنید و بگویید هر یک از گلجاها، از چه درست شده اند؟

گفت وگو کنید:
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کاشت بذر در یک گلجای الستیک اتومبیل فعالیت 5
وسایل و مواد مورد نیاز: 

- بذر یکی از گیاهان فضای باز )مانند گل اطلسی(
- مایع ظرفشویی

- رنگ روغنی
- اسفنج
- بیلچه

- الستیک )تایر( فرسوده اتومبیل
- قلم موی نقاشی

- لباس و کفش مناسب کار
- دستکش

- کاله و عینک آفتابی

مراحل انجام کار:

1- بیرون الستیک را با مایع یا پودر ظرف شویی 
به خوبی شسته و تمیز کنید.

2-می توانید بیرون الستیک ها را به دلخواه خود رنگ آمیزی کنید. برای این کار از رنگ های روغنی و 
قلم موی نقاشی ساختمان استفاده کنید.
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3- الستیک  را با کیسه زباله پوشش دهید.

دقت کنید اندازه کیسه ای که استفاده می کنید، متناسب با اندازه تایر باشد.

مناسب )به اندازه است(                      نا مناسب )کوچک است(

4- در کف کیسه چند سوراخ کوچک ایجاد کنید.
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مقداری خاکبرگ یا کود دامی 
پوسیده  به خاک اضافه کنید. 
سپس سطح آن را به شکل 

دلخواه )کامال صاف، برآمده یا 
حتی فرو رفته ( مرتب کنید.

دقت کنید

5- داخل الستیک را با خاک باغچه پر کنید.

6- بذر را  داخل بستر آماده شده، بکارید.
7- روی بذر را با کود دامی یا خاکبرگ بپوشانید.

9- آبیاری اول را به قدری ادامه بدهید تا کمی آب 
از زیر گلجا )الستیک( خارج شود.

8- به آرامی شروع به آبیاری کنید.

راهنمایی  با  را  وجین  و  بعدی  آبیاری های   -10
مربی به موقع انجام دهید.

در آبیاری های بعدی ، آب نباید از گلجای خارج شود. توجه
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11- پس از مدتی گیاهان گلجای شما گل خواهد داد. با افزایش تعداد گلجا ها ، محیط پیرامون خود را 
سرسبز و زیبا کنید.  

بیشتر بدانید: 
نشا به گیاه کوچکی می گویند که از کاشت 
یک  در  را  گیاه  بذر  می آید.  بدست  بذر 
کرت کوچک یا داخل گلخانه می کارند و 
و  شده  بزرگ  تا  می کنند  مراقبت  آن  از 
تبدیل به نشا شود. سپس نشاها را از زمین 
خارج کرده و برای فروش درون جعبه قرار 
می دهند. جعبه ها را برای کاشتن به محل 
اصلی )بوستان ها و فضاهای سبز( ارسال 

می کنند.

نشاکاری
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شما می توانید برای کاشت برخی از گل ها، نشای آنها را خریداری کنید. 

نشای گل ابری

نشای گل بنفشه

نشای گل تاج خروسی

نشای گل جعفری

کاشت نشا فعالیت 6

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- دستکش

- کاله و عینک آفتابی
- بیلچه

- شلنگ و سرشلنگ
- آب کشاورزی

- چند جعبه نشای گل
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1- وسایل مورد نیاز را تحویل بگیرید و به باغچه مدرسه مراجعه کنید.
2- بخشی ازباغچه آماده شده را به کاشت نشای گیاهان فضای باز اختصاص دهید.

آفتاب(،  به  پشت  )ترجیحا  کرت  گوشه  یک  از   -3
شروع به کندن چاله کاشت نمایید.

5- نشاها را درچاله قرار داده و اطراف آن را خاک 
دهید.

7- به همین ترتیب، کاشتن نشاها را ادامه دهید.

4- به آرامی یک یا دو نشا را از جعبه خارج کنید.

6- خاک اطراف بوته را فشار دهید تا بوته محکم 
به خاک بچسبد.

8-  بعد از کاشت، نسبت به آبیاری نشاها اقدام کنید.

مراحل انجام کار:
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9- از باغچه یا فضای سبز خود به دقت مراقبت کنید. )وجین، سله شکنی، آبیاری مرتب(

سعی کنید از آب به درستی استفاده کنید. هدر دادن آب اشتباه بزرگی است. توجه

فعالیت تکمیلی

می توانید بخش دیگری از باغچه مدرسه، حیاط خانه خود و یا در گلجاهای مختلف به این روش، نشاکاری 
کنید. از نشای گیاهان مختلف استفاده کنید. در انتخاب نوع گیاهان با مربی خود مشورت کنید.

ابری از گیاهان مناسب برای فصل گرمبنفشه از گیاهان مناسب برای فصل سرد
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کاشت قلمه برای تولید نهال در گلدانکاشت قلمه برای تولید نهال در زمین

کاشت نهال فعالیت 7

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- بیل

- بیلچه
- شیلنگ

- سرشیلنگ
- دستکش

- کاله و عینک آفتابی
- نهال درختچه 

نهال کاری

به درختان و درختچه ها در مرحله کوچکی یا کودکی 
یا کاشت  بذر  با کاشت  نهال  تولید  نهال می گویند. 
درختان  قلمه  و  بذر  کاشت  می گیرد.  صورت  قلمه 
انجام  زمین  یا  گلجا،  گلدان،  در  نهال،  تولید  برای 

می شود.

نهال شمشاد
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شروع کندن چاله

چاله آماده کاشت

بیرون ریخنن خاک چاله

مراحل انجام کار:

موقع کندن چاله، به صورتی  بنشینید که به زانو و کمر شما فشار وارد نشود. توجه

1- گودالی برای کاشت نهال، ایجاد کنید.

1

3

2

2- نهال داخل گلدان را به ترتیب زیر از گلدان، خارج کنید.

12
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3

5

4

6
اگر گلدان نایلونی بود ، آن را پاره کنید. در صورتی که پالستیکی بود با وارونه 

کردن و ضربه زدن به کف و بدنه گلدان، نهال را از آن خارج کنید. )همانند شکل(  دقت کنید

 به جای ضربه زدن به گلدان، 
می توانید گلدان را وارونه کرده 
و لبه آن را به یک جسم سخت 

بزنید.
توجه

3- ریشه نهال را همراه با خاک اطراف آن، در چاله کاشت قرار دهید.
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4- خاکی را که از کندن چاله در آورده بودید، به اطراف نهال اضافه کرده و فشرده کنید.

5- بقیه نهال ها را به همین ترتیب بکارید.
6- پس از کاشت نهال اقدام به آبیاری آن ها نمایید. 

7- در پایان کار پس مانده ها )نایلون، گلدان...( را 
جمع آوری کرده و تحویل دهید.

8- آبیاری نهال را طبق برنامه مربی تکرار کنید.

9- اگر پیرامون نهال ها، علف هرزی پیدا شد، آن 
را وجین کنید.

آبیاری یک نهال رشد یافته
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در همه موارد  مراقب پاکیزگی محیط زیست خود باشید. آلوده کردن محیط 
زیست، اشتباه بزرگی است.

امام صادق علیه السالم :
ِ ما َعِمَل الّناُس َعَمالً اََجلَّ و ال أطَیَب ِمنُه اِزَرُعوا و اغِرُسوا َواللَّ

کشت کنید و درخت بنشانید؛ به خدا قسم آدمیان کاري برتر و پاک تر از این نکرده اند.

توجه

فکر کنید

به محیط زیست خود ستم نکنیم

می توانید بخش دیگری از باغچه مدرسه، حیاط خانه خود و یا در گلجاهای مختلف به این روش، نهال کاری 
کنید. از نهال گیاهان مختلف استفاده کنید. در انتخاب نوع گیاهان با مربی خود مشورت کنید.

فعالیت تکمیلی
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بیشتر بدانید: 
در کشـور عزیـز مـا 15 تـا 22 اسـفند را 
هفتـه منابع طبیعـی نامگـذاری کرده اند. 
اولیـن روز ایـن هفتـه یعنـی 15 اسـفند، 
روز درختـکاری اسـت. بسـیاری از مردم 
در ایـن روز، در جاهای تعیین شـده اقدام 
اداره هـای  نهـال می کننـد.  کاشـت  بـه 
تهیـه  در  شـهرداری ها،  و  کشـاورزی 
نهـال و روش  کاشـت، بـه مـردم کمک 

می کننـد. 
شـما هـم بـا مشـارکت در کاشـت نهال، 
روز درختـکاری را گرامـی بداریـد و بـه 
ایـن ترتیـب، نقشـی در زیبـا سـازی و 

آبـادی کشـور خـود داشـته باشـید.
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یکی از مشاغل باغبانی، تولید نشای گل و 
گیاهان زینتی فضای باز است. آقای پویان 
باغبانی است که در این شغل، مشغول بکار 
است. او با عالقمندی وظایف خود را انجام 
چه  بذر  زمانی،  هر  در  می داند  او  می دهد. 
مناسب  زمان  در  تا  بکارد  را  نوع گل هایی 
نشای آن ها آماده گردد. او این مهارت ها را 
در هنرستان کشاورزی آموزش دیده است.

در این گلخانه به غیر از آقای پویان، افراد 
دیگری هم مشغول به کار هستند. که فعالیت هایی مانندکنترل آفات، آبیاری، برداشت، بارگیری و ... را 

انجام می دهند. 
به تصاویر زیر نگاه کنید و نام هر فعالیت را در زیر آن بنویسید.

آقای پویان امروز یکی از تولید کنندگان موفق نشای گیاهان زینتی 
است. 

شناخت مشاغل

................................................بررسی سالمت گیاه

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

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

................................................
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یا  سبز  فضای  از  مراقبت  باغبانی،  مشاغل  از  دیگر  یکی 
بوستان داری است. آقای آریان در زمینه نگهداری از فضای سبز، 
مهارت دارد. او این مهارت را با آموزش و تمرین زیاد کسب کرده 
است. آقای آریان در حال حاضر پیمانکار نگهداری یک بوستان 
است و با همکاري کارکنان خود، از این بوستان به خوبی مراقبت 

مي کنند.

تصاویر زیر برخي از وظایف کارکنان آقاي آریان را نشان مي دهد.

کود دهی زمینمرتب کردن حاشیه چمن ها

کاشت نهال

مراقبت از گیاهان در برابر سرما

آبیاری

چمن زنی

آماده سازی زمین برای کاشت

کاشت نشای گیاهان فصلی

شخم زدن اطراف درختان 

آیا دوست دارید در آینده در مشاغل  مربوط به باغبانی، فعالیت کنید؟ فکر کنید
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1- نحوه عملکرد خود را، در هر یک از فعالیت های زیر عالمت بزن.

به طور صحیح فعالیت هاردیف
 انجام می دهم

با راهنمایي دیگران
 انجام مي دهم

نیاز به تالش 
بیشتر دارم

تمیز کردن سطح باغچه از ناخالصی ها1

شخم زدن باغچه2

نرم و هموار کردن سطح زمین یا باغچه3

پخش کود دامی در سطح زمین یا باغچه4

مخلوط کردن کود دامی با خاک باغچه5

تعیین وسایل مناسب به عنوان گلجای6

تمیز کردن گلجای با آب و مواد شوینده7

آماده کردن گلجای برای پرکردن مواد بستری8

پر کردن گلجای از مواد بستری9

کاشت بذر گیاهان زینتی10

کاشت نشای گیاهان زینتی11

کندن چاله برای کاشت نهال12

کاشت نهال در باغچه13

آبیاری باغچه14

وجین علف های هرز15

رعایت نکات بهداشتی16

رعایت نکات ایمنی17

همفکری و مشاوره با دیگران18

تمیز کردن و تحویل وسایل کار19

با توجه به نتایج ارزیابی خود، درصورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید، با راهنمایی 
مربی تمرینات بیشتری را انجام دهید.

2- یکي از فعالیت هاي مورد عالقه من در این فصل .......................................................................................  بود.
من برای این فعالیت از مواد و وسایل زیر استفاده کردم.  

  .................................................................................................................................................................................................
من با مهارتی که در این فصل پیدا کرده ام، می توانم .................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................

خود ارزیابي
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دانش آموز عزیز، در صورتی که به دلیل مشکالت حسی 
روبرو  مشکل  با  فعالیت ها  از  برخی  انجام  در  حرکتی  یا 
انجام  تواند  می  زیر  های  توصیه  از  استفاده  هستید، 
باعث شود شما  و  کند  تر  آسان  برای شما  را  فعالیت ها 

مشارکت بیشتری در انجام کارها داشته باشید.

1- در صورتی که کار با بیل برای شما سخت است، از بیلچه استفاده کنید.
2- چنانچه حرکت دادن فرقون با بار،  برای شما مشکل است، آن را به فرد دیگری واگذار کنید و شما در 

پر کردن، تخلیه یا پخش کود با او همکاری کنید.
3- اگر کارکردن بر روی زمین برای شما مشکل است، کاشت را در گلجای و یا روی میز انجام دهید.

6- چنانچه در کندن چاله بزرگ و عمیق برای کاشت نهال مشکل دارید، نهال های کوچک درختچه ها را 
با راهنمایی مربی برای کاشت انتخاب کنید. این نهال ها به چاله کاشت بزرگ نیاز ندارند.

7- دسته بیل یا شن کش را متناسب با قد خود انتخاب کنید.

4- از گلجاهایی استفاده کنید که سبک، فراوان و بی خطر باشند. الستیک ماشین یکی از بهترین وسایل 
برای این کار  است.

5- اگر جابجایی الستیک های بزرگ برای شما سخت بود، از الستیک کوچک )الستیک ماشین سواری( 
به عنوان گلجای استفاده کنید.
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9- در کارها با یکدیگر همکاری کرده و تا حد امکان به صورت تیمی یا گروهی کارکنید.

7- چنانچه به علت لرزش دست یا ناتوانی در حفظ تعادل، قادر به بذر پاشی نمی باشید، به ایجاد شیار اقدام 
کرده و بذرها را درون شیار بکارید؛ یا این که، کاشت بذر را به دوستان خود واگذار کرده و شما عملیات 

دیگری مثال آبپاشی را انجام دهید.
8- از آبپاش و سایر وسایل سبک و ایمن استفاده کنید.

به نظر شما “ کار گروهی" چه 
خوبی هایی دارد؟  نظر بدهید
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کاشت گیاهان در سطح وسیع یا بزرگ را زراعت می گویند. در سال های 
قبل با تعدادی از گیاهان زراعی آشنا شدید . امسال با تعداد دیگری از این 

گیاهان که به آن ها گیاهان صنعتی می گویند،آشنا می شوید.   
گیاهان صنعتی به طور مستقیم قابل مصرف نیستند بلکه در کارخانه ها به مواد خوراکی یا پارچه تبدیل 
می شوند. به همین علت به آن ها گیاهان صنعتی می گویند. گیاهان صنعتی باعث اشتغال افراد زیادی در 

مزرعه و کارخانه ها می شوند. برخی از گیاهان صنعتی عبارتند از:
چغندر قند 

از ریشه چغندر قند، شکر و قند بدست می آید.

زراعت

چغندر قند ریشه بزرگ غده ای دارد.

گاهی برداشت بوسیله کارگران انجام می شود.

در کارخانه، از غده چغندر قند، قند و شکر تهیه می کنند.

چغندر قند را در سطح وسیع کشت می کنند.

گاهی چغندر قند را با ماشین برداشت می کنند.

غده های چغندر قند را به کارخانه قند منتقل می کنند.
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پنبه را در سطح وسیع کشت می کنند.

پنبه را با دست یا با ماشین برداشت می کنند.

در کارخانه پنبه پاک کنی، دانه ها و الیاف از یکدیگر جدا می شوند. دانه ها به کارخانه های روغن کشی و  الیاف به 
کارخانه های ریسندگی و بافندگی فرستاده می شوند.

پنبه
پنبه یک گیاه صنعتی است که در کارخانه ها از آن، پارچه و روغن تولید می کنند. 
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در شکل های زیر برخی دیگر از گیاهان صنعتی و محصوالت آن ها را می بینید.

نیشکر

آفتابگردان

سویا

محصوالت گیاهشکل گیاهنام گیاه 

آیا کار یا کارهایی در زراعت وجود دارد که شما عالقمند باشید ، در آینده آن را انجام دهید؟

پاسخ دهید



204

پخش کود دامی

ساختن جوی های آبیاری

خاک دادن پای بوته

فروش محصول

نرم کردن و هموار کردن زمین

کاشت بذر

تنک و واکاری

برداشت محصول

شخم زدن زمین با تراکتور

پخش کود شیمیایی

انجام آبیاری

سم پاشی

شناخت مشاغل

انواع  او با کمک همکاران خود،  امیر حافظ زارعت کار یا زارع است. 
گیاهان صنعتی را پرورش می دهد.

کار آن ها مراحل زیادی دارد. تصاویر زیر برخی از این کارها را نشان 
می دهد. در مورد تصاویر با هم گفتگو کنید.

بررسی کنید

در منطقه شما چه نوع گیاه صنعتی کاشته می شود؟ با بازدید و گفتگو با کشاورزان، مشخص کنیدکه چه 
کارهایی در رابطه با تولید این گیاهان انجام می دهند.
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به فعالیت های مربوط به پرورش جانوران یا حیوانات اهلی، دامپروری می گویند. پرورش حیوانات منافع 
زیادی دارد. مرغ یکی از این حیوانات سودمند است. تولید گوشت مرغ و تخم مرغ یکی از مناسب ترین 

راه های تامین پروتئین مورد نیاز انسان می باشد که در تمام دنیا رواج دارد. 
به صنعت تولید مرغ و تخم مرغ، مرغداری می گویند. در مرغداری فعالیت های زیادی انجام می شود. 

برخی از فعالیت های مرغداری عبارتند از:

1 - جوجه کشی
در این فعالیت از تخم مرغ ، جوجه یک روزه تولید می کنند.

دامپروری

جوجه  دستگاه  داخل  را  مخصوص  های  مرغ  تخم  1ـ 
کشی قرار می دهند و دستگاه را تنظیم می کنند.

4ـ جوجه های مرغوب را بسته بندی کرده و می فروشند.

و  تشکیل شده  مرغ  تخم  داخل  تدریج  به  ها  جوجه  2ـ 
رشد می کنند.

به  و  شده  جوجه  به  تبدیل  مرغ ها  تخم  سرانجام  3ـ 
اصطالح سر از تخم در می آورند.



206

مراحل پرورش مرغ گوشتی در یک سالن مرغداری

1ـ جوجه در روز اول 

4ـ مرغ رشد یافته

2ـ جوجه ها بعد از 20 روز

3ـ جوجه ها بعداز 45 روز

2- پرورش مرغ گوشتی
در این فعالیت، جوجه های یک روزه را از مراکز جوجه کشی خریداری می کنند. با رعایت ایمنی و بهداشتی 
آن ها را به سالن پرورش مرغ گوشتی منتقل می کنند. حرارت، نور و هوای سالن را تنظیم می کنند و به 

جوجه خوراک مناسب می دهند تا رشد کرده و به مرغ گوشتی تبدیل شوند.

آبخوری   دانخوری

بررسی کنید

با  را  استفاده می شود  از گوشت مرغ  آن  نام غذاهایی که در 
پرسش از خانواده و آشنایان جمع آوری کنید.

شما گوشت مرغ را بیشتر به چه صورتی مصرف می کنید؟
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سالم بودن خوراک مرغ ها، واکسیناسیون، بهداشت مرغ و سالمت محصوالت مرغداری با دقت کنترل می شود.

تخم مرغ ها توسط کارگران یا به طور خود کار جمع آوری و بسته بندی می شوند.

مرغ های نیمچه با تغذیه و مراقبت خوب بزرگ شده و شروع به تخمگذاری می کنند.

3- پرورش مرغ تخمگذار
در این فعالیت، مرغ های کوچک )نیمچه = پولت( را از واحدهای پرورش مرغ مادر، خریداری کرده و آن ها 
را داخل سالن، در قفسه هایی نگهداری می کنند. با رعایت بهداشت و تغذیه مناسب از این مرغ ها، تخم 

مرغ تولید می کنند.

هستند.  مرغ ها  مراقب سالمتی  بهداشتی،  اصول  رعایت  با  همواره  دیده  آموزش  کارگران  و  کارشناسان 
سازمان دامپزشکی با بازدیدهای مرتب، سالمت مرغداری ها و محصوالت تولیدی آن ها را کنترل می کند. 
درصورت سالم بودن تخم مرغ ها، آن ها را تایید کرده و اجازه فروش می دهد. هنگام خرید تخم مرغ، به 

مهر یا برچسب سالمت محصول دقت کنید.
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بیشتر بدانید: 
عالوه بر پرورش مرغ های معمولی، مرغ های دیگری هم پرورش داده می شوند. 

به تصاویر زیر نگاه کنید و از لیست اسامی، نام مناسب هر تصویر را در زیر آن بنویسید.

شترمرغ، بوقلمون، کبک، بلدرچین، غاز، اردک، مرغ و خروس خانگی، پرندگان زینتی

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................
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شناخت مشاغل

آقای کیان در  واحد پرورش مرغ گوشتی کار می کند. شغل او  نظارت 
بر پخش خوراک در دانخوری ها است. او به کار خود عالقمند است و 
در نظر دارد در آینده یک واحد پرورش مرغ گوشتی کوچک، راه اندازی 

کند.
مشاغل زیادی در یک واحد مرغداری وجود دارد مانند: دامپزشکی، تکنسین آزمایشگاه، کارشناس تغذیه، 
نظافتچی، نگهبانی، مسئول فروش، تکنسین  بهداشت،  آماده سازی خوراک، مراقب دام، مراقب  متصدی 

تجهیزات، متصدی تاسیسات و ...
تصاویر زیر برخی از فعالیت های یک مرغداری گوشتی را نشان می دهد.

تنظیم غذای مرغ ها

 جمع آوری تخم مرغ ها

اندازه گیری تغییرات وزن و تعداد 
تخم مرغ ها

بررسی سالمتی مرغ ها

ضدعفونی فضای مرغداری

دادن خوراک و داروی مرغ ها

تنظیم فضای جوجه ها

تنظیم شرایط سالن

تمیز کردن سالن برای مرحله بعد
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با توجه به اهمیتي که هماهنگي بین مهارت حرکتي 
درشت و دو نیمه بدن در انجام فعالیت هاي کشاورزي و 
دامپروري دارد به همین منظور تمرین هاي زیر را انجام 

دهید:

راه رفتن شبیه خرسراه رفتن خرگوشي

راه رفتن خرچنگي

بازدید

در صورت امکان از یک مرغداری بازدید کرده و یا فیلمی از پرورش مرغ ها در یک مرغداری مشاهده 
کنید. در مورد آن باهم گفت وگو کنید و گزارشی از مشاهده خود به مربی ارایه دهید. در گزارش به موارد 

زیر اشاره کنید:
محل و زمان بازدید.

نوع مرغداری )تخمگذار، گوشتی، جوجه یک روزه(. 
محصوالت مرغداری)تخم مرغ، گوشت، جوجه، کود مرغی(.

1ــ  متناسب با دستور مربي و با توجه به تصویر، راه رفتن برخي حیوانات را تقلید کنید.
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راه رفتن شبیه کانگورو

پریدن پروانه

2 ــ متناسب با دستور مربي و مطابق با تصاویر بازي هاي زیر را انجام دهید:
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بازي لي لي

حرکت از بین موانع )جفت پا پریدن(

بازي میدان موانع از آسان به سخت 
)راه رفتن معمولي( 

حرکت از بین موانع) لي لي کردن(



فصل 6
صنايع غذايي
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بخوانیم
امروزه شیرینی، شربت، تنقالت و ... از خوراکی های خوشمزه و لذیذی هستند که مردم در 
بیشتر مناسبت ها مانند اعیاد و عزاداری ها و هم چنین در انجام برخی از کارهای سرگرم کننده 

مانند تماشای فیلم، مسابقه و ... از آن استفاده می کنند. 
که  دارد  زیادی  بدن ضررهای  برای  غذایی  مواد  این  زیاد  مصرف  می دانید  که  همان طور 
می توان به باال رفتن وزن، افزایش چربی و قند خون اشاره کرد. بنابراین اگر بخواهیم سالم 
باشیم و به بیماری های مختلفی دچار نشویم باید به میزان کم از این مواد غذایی استفاده 
کنیم. هم چنین در مصرف آنها باید به مفید و سالم بودن این مواد توجه کنیم. به عنوان نمونه 
تنقالتی مانند گردو و کشمش از مواد غذایی سالمی هستند که اگر به میزان مناسب مصرف 

شوند، به بدن آسیبی نمی رسانند.
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به تصاویر زیر نگاه کنید و با گفت و گو در گروه بگویید برای جلوگیری از فاسد شدن و هدر رفتن این مواد 
غذایی از چه روش هایی استفاده می کنید؟ 

در سال های گذشته با برخی از روش های مختلف نگهداری مواد غذایی مانند منجمد کردن، خشک کردن، 
گرما دادن و تهیه شور و ترشی آشنا شدید. هم چنین درباره ی بسته بندی و اهمیت آن در بهداشت و سالمت 
مواد غذایی مطالبی آموختید و دانستید تمامی این فعالیت ها بخشی از مشاغل مربوط به صنایع غذایی است. 
امسال می خواهیم شما را با برخی دیگر از فعالیت های ساده صنایع غذایی که به آسانی در خانه قابل اجرا 

می باشد، آشنا کنیم. مانند تهیه شربت، دسر، شیرینی، تنقالت و ... 

گفت وگو کنید:

شکل های زیر چه نوع محصولی را نشان می دهد؟
درباره ی موارد استفاده از آن توضیح دهید.
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مراحل انجام كار :

1- نعناع ها را پاک کنید و خوب بشویید. )برگ های 
زرد، لهیده و خشک را از شاخه های نعناع جدا کنید( 

2- سبزی های شسته شده را در سبد بریزید تا آب 
اضافی آنها خارج شود.

شربت یکی از نوشیدنی هایی است که در فصل تابستان به دلیل گرمای هوا، از آن استفاده می شود. نوشیدن 
شربت در این فصل از گرمازدگی و عطش جلوگیری می کند. هم چنین از شربت در مراسم مختلف مانند 

جشن، مهمانی و عزاداری ها استفاده می شود. اکنون با طرز تهیه دو نوع شربت آشنا می شوید.

تهیه شربت سکنجبین فعالیت 1

وسايل و مواد مورد نياز: 
- نعناع تازه  چند شاخه   )250 گرم( 

- شکر  2 کیلوگرم    
- سرکه سفید 1 لیوان   )200 گرم( 

- آب 6 لیوان 
- ظرفی برای تهیه شربت 

- شیشه در دار
- سبد و لگن 

- برچسب و خودکار
- صافی 

- قیف
- دستکش
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3- نعناع ها را به صورت دسته ای درآورده و دور آن 
را با نخ ببندید. 

4-گاز را با رعایت نکات ایمنی روشن کنید. 

5- با نظارت مربی شکر و آب را در ظرفی روی حرارت بجوشانید و از صافی یا پارچه تمیزی رد کنید و 
دوباره روی اجاق بگذارید. 

است  جوشیدن  حال  در  شربت  که  6-زمانی 
نعناع ها را داخل شربت قرار دهید و صبر کنید تا 

شربت قوام بیاید.

به هنگام برداشتن قابلمه 
از روی اجاق گاز، حتمًا از 
دستکش استفاده کنید. 

نکته
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9- نام شربت را بر روی برچسب بنویسید و آن را 
روی شیشه بچسبانید.

11- وسایل کار را پس از شستن و خشک کردن در جای خود قرار دهید. 

8- شربت را پس از خنک شدن از صافی رد کنید 
و با قیف در شیشه بریزید.

10- شیشه شربت را در جای خنک نگهداری کنید. 

7-در این مرحله سرکه را به شربت اضافه کنید. پس از چند جوش، شربت را از روی حرارت بردارید.

 در صورت غلیظ بودن شربت مقدار کمی آب جوش به مواد 
اضافه کرده و کمی آن را بجوشانید. اکنون با توجه به تعداد نفرات 
مقداری شربت در پارچ بریزید و با آب خنک خوب به هم بزنید و 

همراه با دوستان خود میل کنید. 

نکته
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تهیه شربت به لیمو فعالیت 2

وسايل و مواد مورد نياز: 
- به درشت رسیده   2 کیلوگرم )یا آب به 3 لیوان( 

-  دستگاه آب میوه گیری
- شکر   2 کیلوگرم     

- آب لیمو نصف لیوان 
- آب   4 لیوان )یک لیتر( 

- صافی    
- شیشه 

- برچسب و خودکار 
- چاقو، تخته و قاشق

- سبد و لگن   
- قیف

مراحل انجام كار :

1- ابتدا به را تمیز کرده و بشویید. 

جدا  را  آن  خراب  قسمت های  و  به  دانه های   -2
کنید. 
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5- آب به را در شربت بریزید و بگذارید با حرارت 
متوسط بجوشد تا شربت آن قوام بیاید. 

6-  پس از قوام آمدن شربت، آن را از روی حرارت 
برداشته و آب لیمو را اضافه کنید و با قاشق چندبار 

به هم بزنید. 

3- با نظارت مربی، با کمک چاقو، به ها را روی تخته خرد کنید و آب آنها را به وسیله آبمیوه گیری بگیرید.

4- شکر و آب را در ظرفی روی حرارت بجوشانید و از صافی یا پارچه تمیزی رد کنید و دوباره روی اجاق 
بگذارید. 
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درباره فواید استفاده از شربت سکنجبین توضیح دهید.  فکر کنید

8- نام شربت را بر روی برچسب بنویسید و آن را 7- شربت را پس از خنک شدن، در شیشه بریزید. 
روی شیشه بچسبانید.

10- وسایل کار را پس از شستن و خشک کردن، در 
جای خود قرار دهید.

9-  شیشه شربت را در جای خنک نگهداری کنید.

فعالیت غیرکالسی

با همکاری یکی از اعضای خانواده خود، یک نوع شربت تهیه کنید. سپس گزارش کار انجام شده را در 
کالس برای دوستان خود ارایه دهید.
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گفت وگو کنید:

تهیه دسر مسقطی  فعالیت 3
وسايل و مواد مورد نياز: 

- نشاسته   150 گرم   
- خالل بادام بوداده )در صورت تمایل(   50 گرم 

- شکر   300 گرم    
- چاقو 

نصف فنجان   - کره آب شده 
- قاشق چوبی یا تفلون 

- گالب نصف فنجان    
- آب   4 لیوان )یک لیتر( 

- صافی       
- هل کوبیده نصف قاشق چایخوری 

- خالل یا پودر پسته به مقدار الزم    
- ظرفی برای تهیه مسقطی 

- سینی یا ظرف مستطیل شکل    
- ظرفی برای حل کردن نشاسته 

شکل های زیر چه نوع محصولی را نشان می دهد؟ 
در چه مواقعی از آنها استفاده می شود؟ 

آیا می دانید برای تهیه آنها از چه موادی استفاده شده است؟ 

دسر نوعی میوه، شیرینی یا ماده غذایی شیرین مانند مسقطی، شله زرد، ژله، حلوا و ... است که بعد ازخوردن  
غذا مصرف می گردد. از دسرها بیش تر در مهمانی ها، جشن ها، مناسبت ها و ... استفاده می شود. 

اکنون می خواهیم با طرز تهیه دسر مسقطی آشنا شویم. مسقطی شیرینی نرم و خوش طعم و بویی است که 
از آن بیشتر برای سفره های افطاری در ماه رمضان استفاده می شود. 
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مراحل انجام كار :

1- نشاسته را در آب سرد حل کرده و به هم بزنید. 

2- مواد را از صافی رد کرده و در ظرف مناسبی 
بریزید.

3- با رعایت نکات ایمنی اجاق گاز را روشن کنید.

مالیم  حرارت  روی  را  ظرف  مربی  نظارت  با   -4
اجاق قرار دهید و مرتب هم بزنید تا مواد گلوله نشود 

و به ته ظرف نچسبد.

بهتر است برای هم زدن مواد، از قاشق چوبی و یا تفلون استفاده کنید. نکته

5- پس از جوش آمدن مواد و اندکی غلیظ شدن آن، با نظارت مربی کره آب شده و شکر را به آن اضافه کنید. 
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چند  از  پس  و  کرده  اضافه  را  گالب  پایان  در   -8
جوش، شعله را خاموش کنید.

9- سینی را کمی چرب کرده و مواد را در آن بریزید 
تا خنک شود )در صورت تمایل می توانید مسقطی 
نفره  یک  کوچک  کاسه های  در  نفرات  تعداد  به  را 

ریخته و با پودر پسته تزیین نمایید(.

غلیظ شدن مواد تا حدی باشد که خط قاشق روی آن 
باقی بماند. نکته

6- مواد را مرتب هم بزنید تا نشاسته بپزد و غلیظ 
شود.

7- خالل بادام و هل را به مواد اضافه کنید و چندبار 
با قاشق هم بزنید )در این حالت مواد به روغن افتاده 

و غلیظ می شود(.
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10- پس از خنک شدن، مسقطی را به شکل لوزی 
بریده، با پودر یا خالل پسته تزیین کنید.

11- در پایان، وسایل کار را تمیز کرده و در جای 
خود قرار دهید. 

با افزودن مقداری زعفران حل شده به این مخلوط، می توانید 
مسقطی زعفرانی داشته باشید!

آیا می دانید
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تهیه یک نوع دسر محلی )انتخابی( فعالیت 4

با نظارت مربی و با توجه به منطقه محل زندگی خود، یک نوع دسر محلی تهیه کنید. 

نام دسر: ...........................

وسایل و موادی که استفاده کردم: 

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

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

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

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

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

کارهایی که در این فعالیت انجام دادم: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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گفت وگو کنید:

تصاویر زیر چه نوع محصولی را نشان می دهد؟ 
از این محصول بیش تر در چه زمان هایی استفاده می شود؟ 

در تصاویر باال با برخی از انواع شیرینی های خشک و تر آشنا شدید. شیرینی های خشک، شیرینی هایی 
هستند که در تهیه آنها از خامه استفاده نمی شود و می توان آنها را برای مدت کوتاهی در بیرون از یخچال 
نگه داشت. اما شیرینی های تر، شیرینی هایی هستند که در تهیه آنها از خامه استفاده می شود پس باید در 
یخچال نگهداری شوند. اکنون با طرز تهیه دو نوع شیرینی آشنا می شوید تا در صورت تمایل برای خانواده 

و یا دوستان خود در خانه آماده کنید.
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1-  با کمک مربی مواد الزم را آماده کنید.

2- پودر قند و وانیل را با هم مخلوط کنید. 

تهیه شکالت مغزدار  فعالیت 5

وسايل و مواد مورد نياز: 
- بیسکویت ساده )بیسکویت مادر( پودر شده   150 گرم

- پودر قند  150 گرم
نصف قاشق چایخوری - وانیل 

- مغز گردو خرد شده    75 گرم
- مغز پسته خرد شده    75گرم

- کره    150 گرم
- پودر کاکائو به مقدار الزم

- کاغذ آلومینیوم    یک ورق کوچک
- ظرفی برای تهیه شیرینی

- ظرفی برای آب کردن کره
- دیس، ظرف شیرینی خوری

- چنگال، کارد

مراحل انجام كار :
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3- کره را روی حرارت کتری آب کنید و به مواد اضافه کنید.

4- بیسکویت پودر شده را هم کم کم به مواد اضافه کرده و خوب با چنگال هم بزنید تا کاماًل مخلوط شود. 

5- مغز گردو و پسته را به مواد اضافه کرده و به هم بزنید.
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7- کاغذ آلومینیوم را روی یک سطح صاف یا سینی پهن کنید.
8- با کمک مربی خمیر را به صورت لوله ای در وسط کاغذ قرار دهید.

6- مقداری پودر کاکائو نیز اضافه کنید و مواد را کاماًل هم بزنید تا به صورت خمیری یک دست دربیاید.

10- مواد را به مدت یک ساعت در فریزر یا یخچال 9- دو سر کاغذ را مانند شکالت ببندید.
قرار دهید.
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11- شکالت را از یخچال بیرون بیاورید و با کارد 
حلقه حلقه ببرید.

12- کاغذ آلومینیم را جدا کنید و شکالت ها را در 
ظرف بچینید.

13- وسایل کار را پس از شستن و خشک کردن در جای خود قرار دهید.

برای جلوگیری از شل شدن شکالت، اضافه آن را در یخچال نگه داری کنید. نکته
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1- مواد را با راهنمایی مربی آماده کنید.

با  و  ریخته  ظرفی  در  را  آرد  مربی،  نظارت  با   -2
حرارت کم بو دهید. سپس شعله را خاموش کنید.

تهیه شیرینی میکادو  فعالیت 6

وسايل و مواد مورد نياز: 
- روغن مایع   250 گرم

-  پودر گردو یا نارگیل    75 گرم
-  آرد سفید    125 گرم

- نان میکادو )بستنی(    4 عدد
- پودر قند   150 گرم
- کاکائو به مقدار الزم

- دارچین    1 قاشق چایخوری
- کاردک، چنگال، قاشق

- سینی

مراحل انجام كار :

3- روغن را به آرد اضافه کنید.

در هنگام تفت دادن نیازی به سرخ شدن آرد نیست؛ فقط  کافی است که بوی 
آرد به مشام برسد.

نکته
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4- در صورت تمایل مقداری کاکائو و دارچین به مواد اضافه کنید و خوب به هم بزنید. 

6- یک عدد نان میکادو )نان بستنی( را در یک سینی بزرگ قرار دهید.
7- با قاشق مقداری از مواد را روی نان بریزید و با کاردک کاماًل روی نان پهن کنید. 

5- پودر قند و پودر نارگیل را به مواد اضافه کنید و آنها را به هم بزنید.
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8ــ نان بعدی را روی مواد قرار دهید و با دست آن را فشار دهید تا بچسبد.

9ــ دوباره با قاشق مقداری از مواد را روی نان بریزید و با کاردک کاماًل روی نان پهن کنید.

10ــ نان بعدی را روی مواد قرار دهید و با دست 
فشار دهید تا بچسبد. 

11ــ این کار را تا چهارمین نان ادامه دهید.
12ــ در صورت تمایل می توانید روی شیرینی آماده 
شده را با مخلوط پودر کاکائو و کمی پودر قند یا پودر 

پسته تزیین کنید.

13ــ سینی را به مدت یک ساعت در یخچال قرار دهید تا مواد میان نان ها بسته و سفت شود.
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15ــ شیرینی ها را به طور منظم در ظرف بچینید.

14ــ شیرینی را از یخچال درآورید و به وسیله کارد 
لوزی،  )مربع،  دارید  به هر شکلی که دوست  را  آن 

مستطیل( ببرید. 

16ــ  وسایل کار را پس از شستن و خشک کردن، 
در جای خود قرار دهید.

مصرف زیاد شیرینی برای بدن چه ضررهایی دارد؟  فکر کنید
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تهیه یک نوع شیرینی محلی )انتخابی( فعالیت 7

با نظارت مربی و با توجه به منطقه محل زندگی خود یک نوع شیرینی محلی تهیه کنید. 

نام شیرینی: ...........................

وسایل و موادی که استفاده کردم: 

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

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

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

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

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

کارهایی که در این فعالیت انجام دادم: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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گفت وگو کنید:
به تصاویر زیر نگاه کنید و درباره آنها توضیح دهید. 

آیا می دانید برای تهیه آنها از چه موادی استفاده شده است؟

گندمک، برنجک، ذرت بو داده )پاپ کورن( از تنقالت می باشند. از این تنقالت می توان به عنوان یک میان 
وعده غذایی سالم نیز استفاده کرد به شرط آن که خیلی شیرین، شور یا روغنی نباشند. اگرچه بسته های 
آماده این غالت در بازار وجود دارد ولی بهتر است که آنها را در منزل تهیه کرد تا از نظر بهداشتی و سالم 

بودن آن اطمینان داشته باشید.  
به جای خوردن چیپس و پفک که برای بدن مضر هستند از این تنقالت مفید و 

سالم )به اندازه مناسب( استفاده کنید. 
نکته
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تهیه ذرت بو داده )پاپ کورن( فعالیت 8

1- با رعایت نکات ایمنی اجاق گاز را روشن کنید.

2- قابلمه را روی اجاق بگذارید تا کمی گرم شود. 

3-مقدار کمی روغن داخل قابلمه بریزید.

4- با نظارت مربی ذرت ها را داخل قابلمه ریخته و مقداری نمک به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. )در 
صورت تمایل می توانید برای مزه دار کردن ذرت ها از فلفل یا آویشن هم استفاده کنید.(

وسايل و مواد مورد نياز: 
- دانه ذرت خشک   یک لیوان 

- نمک به مقدار الزم 
- کاسه

- ظرفی برای بو دادن ذرت
- قاشق

- روغن مایع سرخ کردنی
- دستکش

مراحل انجام كار :
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5- در قابلمه را ببندید و زیر شعله گاز را برای چند 
ثانیه زیاد و سپس کم کنید.

)بعد از حدود یک دقیقه ذرت ها با صدا باز شده و به 
در ظرف می خورند.(

نگه  را محکم  قابلمه  بار در  ثانیه یک  6- هرچند 
داشته و قابلمه را تکان دهید که ذرت ها نسوزند. 

زیر  شد،  تمام  ذرت ها  و صدای  سر  که  وقتی   -7
قابلمه را خاموش کنید.

8- بعد از حدود یک دقیقه در قابلمه را باز کنید و 
ذرت ها را در کاسه بریزید.

9- در پایان، وسایل کار را تمیز کنید و در جای خود قرار دهید. 

ذرت را به مقداری درون قابلمه بریزید که دانه های 
ذرت روی هم قرار نگیرند. 

نکته

برای نگه داشتن در قابلمه و تکان دادن آن حتمًا از 
دستکش استفاده کنید. 

برای تهیه ذرت بو داده، از ذرت های تازه و خشک 
استفاده کنید. 

نکته

نکته

درباره ضررهای استفاده از تنقالتی مانند چیپس و پفک توضیح دهید. فکر کنید
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گفت وگو کنید:
به تصاویر زیر نگاه کنید و درباره آنها توضیح دهید.

که  آشنا شدید. همان طور  غذایی  مواد  و سالمتی  در حفظ  آن  اهمیت  و  بسته بندی  با  در سال گذشته 
در تصاویر باال مشاهده می کنید برای بسته بندی محصوالت از روش ها و دستگاه های مختلفی استفاده 

می شود. اکنون با یکی از روش های ساده بسته بندی آشنا می شوید. 
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پاک کردن و بسته بندی حبوبات فعالیت 9

1- برای پاک کردن حبوبات، مقداری از آن را در 
سینی بریزید.

2- حبوبات شکسته، خراب، سنگ و ... را از حبوبات 
سالم جدا کنید.

3-حبوبات پاک شده را در کاسه بریزید. 
4- بقیه حبوبات را مانند مراحل باال پاک کنید.

مقدار  پالستیکی  کیسه  هر  در  مربی  کمک  با   -5
250 گرم حبوبات بریزید.

وسايل و مواد مورد نياز: 
از هر  لپه(  )لوبیا چیتی، نخود،  - حبوبات 

کدام نیم کیلو
- سینی

- برچسب و خودکار
- کیسه پالستیک

- لگن )کاسه(
- دستگاه دوخت حرارتی

- ترازو 
- سبد 

مراحل انجام كار :
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الف- لبه کیسه ها را مرتب کرده و آنها را روی هم 
قرار دهید.

تا دهانه  برده  باال  را  اهرم )دستگیره( دستگاه  ب- 
دستگاه باز شود.

7- دهانه کیسه ها را با دستگاه دوخت حرارتی ببندید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید.

پ- لبه های کیسه را مطابق شکل بر روی دستگاه 
قرار دهید.

لبه های  تا  بیاورید  پایین  را  دستگاه  دستگیره  ت- 
کیسه به هم دوخته شود. 

8- بسته های حبوبات را کنترل کنید تا لبه ها کاماًل به هم چسبیده باشد.

به هنگام پایین آوردن دستگیره دستگاه، مراقب 
انگشتان دست خود باشید.

نکته

6- هر یک از کیسه ها را با ترازو وزن کنید تا 
وزن آنها درست باشد.
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9-  نام حبوبات، مقدار و تاریخ بسته بندی آن را روی برچسب بنویسید و برچسب را روی کیسه بچسبانید. 

در  مناسب  زمان  در  تا  کنید  نگه داری  مناسبی  محل  در  و  بگذارید  سبد  درون  را  آماده  بسته های   -10
نمایشگاه مدرسه به فروش برسانید.

11- در پایان، وسایل کار را تمیز کرده و در جای خود قرار دهید.
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فعالیت گروهی

بازدید گروهی

با نظارت مربی، از انواع مختلف حبوبات، خریداری کرده و آن ها را پس از تمیز کردن و بسته بندی برای 
فروش در نمایشگاه مدرسه آماده کنید. 

به همراه مربی خود از یک کارگاه شیرینی پزی بازدید کرده و از نوع فعالیت هایی که در این کارگاه انجام 
می شود،گزارشی تهیه کنید.

فعالیت پیشنهادی مربی یا دانش آموز:

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................................
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تصاویر زیر برخی از مشاغل مربوط به صنایع غذایی را نشان می دهد. در مورد کار هر یک از آن ها توضیح 
دهید.

شناخت مشاغل

بررسی كنید

در صورتی که بخواهید در منزل کار بسته بندی حبوبات را انجام دهید و از این راه به درآمد خانواده خود 
کمک کنید؛ چه فعالیت هایی را باید انجام دهید تا در کارتان موفق شوید؟
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به طور صحيح فعاليترديف
انجام مي دهم 

با راهنمايي ديگران 
انجام مي دهم

نياز به تالش 
بيشتر دارم

اندازه گیری مواد غذایی 1

پوست گرفتن مواد غذایی2

خرد کردن مواد غذایی3

پخت برخی مواد غذایی4

بو دادن مواد غذایی5

پاک کردن مواد غذایی6

شستن مواد غذایی7

8

رعایت نکات بهداشتی و ایمنی 
کار )مراقبت از انگشتان هنگام 

کار با چاقو، شستن دست ها قبل 
از تهیه مواد، مراقبت از خود 
هنگام کار با اجاق گاز و…(

تهیه یک نوع شربت 9

تهیه یک نوع دسر 10

تهیه یک نوع شیرینی11

تهیه نوعی از تنقالت12

خود ارزیابي

1- نحوه عملکرد خود را، در هر یک از فعالیت های زیر عالمت بزن.

با توجه به نتایج ارزیابی خود، درصورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید، با راهنمایی 
مربی تمرینات بیشتری را انجام دهید.

2- یکي از فعالیت هاي مورد عالقه من در این فصل ......................................................................................  بود.
من برای این فعالیت از مواد و وسایل زیر استفاده کردم.  

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

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

من با مهارتی که در این فصل پیدا کرده ام، می توانم ................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................
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دانش آموز عزيز، در صورتی كه به دليل مشکالت حسی 
يا حركتی در انجام برخی از فعاليت ها با مشکل روبرو 
انجام  می تواند  زير  توصيه های  از  استفاده  هستيد، 
فعاليت ها را برای شما آسان تر كند و باعث شود شما 

مشاركت بيشتری در انجام كارها داشته باشيد.

2- چنانچه در نگهداشتن ظروف شیشه اي مشکل دارید از ظروف پالستیکي استفاده نمایید.

4- در صورتي که در استفاده از چاقوي معمولي برای خرد کردن مواد مشکل دارید از چاقوهاي یک بار 
مصرف استفاده کنید.

1- چنانچه به دلیل حرکتي و یا تعادلي کار با اجاق گاز براي شما خطر آفرین مي باشد در آماده سازي مواد 
جهت پخت با دوستان خود همکاري کنید.

3- به هنگام استفاده از تخته مخصوص خرد کردن و به منظور جلوگیری از حرکت آن، تخته را روي سطح 
کار ثابت کنید و یا هنگام کار یک پارچه حوله اي نم دار در زیر تخته بیندازید.
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با توجه به اهميتي كه هماهنگي بين دو دست و همچنين 
راه رفتن در فعاليت هاي مربوط به صنايع غذايي دارد 

تمرينات زير را انجام دهيد:

1- با هر دست خود یک تخته پاک کن بردارید و همزمان، با دو دست، تخته را پاک کنید.

2- روي خطوط مارپیچی کشیده شده بر روي زمین به شکل »گردو شکستم« حرکت کنید . سپس 
همین مسیر  را عقب عقب راه بروید.
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را روی  بایستید و مطابق شکل، کتابی  3- صاف 
و  مستقیم  مسیر  یک  در  سپس  بگذارید.  خود  سر 

کوتاه راه بروید.

4- پارچ آبي را در دست بگیرید و همزمان حرکت 
کنید.

5- تکه اي خمیر در کف دست بگیرید و با کف دست دیگر آن را به صورت توپ هاي کوچک در آورید  
و درون ظرفي بریزید. توجه کنید که دست زیرین ثابت و دست باالیي حرکت داشته باشد. این عمل را با 

هر دو دوست خود انجام دهید.
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فصل 7
فصل آزاد

دانش آموز عزیز همان طور كه مي دانيد هدف از ارایه درس كار و فناوري در این دوره، ارائه تمرینات عملی 
برای توانایي به كارگيري وسایل و ابزار، استفاده از مواد در ساخت برخي وسایل، انجام برخي فعاليت هاي 
روزمره زندگي، ایجاد آمادگی برای ورود به یکی از رشته های مهارتی در دوره متوسطه حرفه ای و... بوده 

است.
همان طور كه مي دانيد در برخي فصل هاي این كتاب فّعاليت هایی متناسب با بعضی از رشته هاي مهارتي 

دوره متوسطه حرفه اي ارائه شده است. براي مثال:
فّعاليت های فصل پوشاك متناسب با رشته هاي مهارتي كمك كار خياط، دوخت حوله، دوخت پرده و ...

فّعاليت های فصل چوب متناسب با رشته هاي مهارتي مشبك بري، درودگري، كمك رویه كوب مبل و ...
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قالي بافي،  کفش،  تعمیر  لوله کشي،  مانند  حرفه اي  متوسطه  دوره  مهارتي  رشته هاي  از  تعدادي  براي  اما 
گبه بافي و ... در کتاب کار و فناوري فعالیت هاي خاصي پیش بیني نشده است، به همین جهت در این فصل 
شما مي توانید با راهنمایي و نظارت مربي خود فعالیت هایي را متناسب با رشته مهارتي آینده خود در دوره 

متوسطه حرفه اي انجام دهید.

دانش آموز عزیز پس از انجام هر فعالیت جدول زیر را کامل کنید.

نام فعاليت
خود ارزيابي

نياز به تالش بيشتر دارمبا راهنمايي ديگران انجام مي دهمبه طور صحيح انجام مي دهم

خالصه گزارش فصل آزاد:
فعالیت هایي که در این فصل انجام دادم در ارتباط با رشته مهارتي ..................................................................................بود.
برخي فعالیت هایي که در این فصل انجام دادم ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................بود.
وسایل و موادي که استفاده کردم:

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................بود.

فّعالیت های فصل کشاورزي متناسب با رشته هاي مهارتي کمک کار باغبان، پرورش کاکتوس، سبزي کاري و...
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پیوست
همکار گرامی: الگوها را متناسب با اندازه های داده شده 

رسم کنید و یا با دستگاه کپی، الگوها را بزرگتر کنید.

الگوی فعالیت شماره 2 فصل کار با کاغذ: )ساخت جعبه(

12 سانتی متر

12 سانتی متر

12 سانتی متر

4 سانتی متر

0/5سانتی متر

0/5سانتی متر

4 سانتی متر

4 سانتی متر 4 سانتی متر
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الگوی فعالیت شماره 2 فصل کار با کاغذ: )ساخت دِر جعبه(

12/3 سانتی متر

12/3 سانتی متر

12/3 سانتی متر

12/3 سانتی متر
2 سانتی متر

2 سانتی متر

2 سانتی متر

2 سانتی متر

0/5سانتی متر

0/5سانتی متر
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10 سانتی متر

10 سانتی متر

8 سانتی متر

8 سانتی متر

8 سانتی متر

8 سانتی متر

1 سانتی متر

1 سانتی متر

10 سانتی متر

10 سانتی متر

الگوی فعالیت شماره 3 فصل کار با کاغذ: )ساخت جعبه هديه(
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1

2

الگوی فعالیت شماره 4 فصل کار با کاغذ: )جعبه هديه با طلق(

34
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12 سانتی متر

12 سانتی متر

12 سانتی متر

12 سانتی متر

متر
تی 

سان
 7

متر
تی 

سان
 7

متر
تی 

سان
 7

متر
تی 

سان
 7

متر
تی 

سان
 3

متر
تی 

سان
 3

متر
تی 

سان
 3

متر
تی 

سان
 3

3 سانتی متر 3 سانتی متر

1 سانتی متر

1 سانتی متر

الگوی فعالیت شماره 5 فصل کار با کاغذ: )جعبه طلقی(
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10 سانتی متر

10 سانتی متر

10 سانتی متر

متر
تی 

سان
 10

متر
تی 

سان
 10

متر
تی 

سان
 10

متر
تی 

سان
 10

متر
تی 

سان
 10

متر
تی 

سان
 10

متر
تی 

سان
 10

متر
تی 

سان
 10

10 سانتی متر

1 سانتی متر 1 سانتی متر

الگوی فعالیت شماره 7 فصل کار با کاغذ: )جعبه  های رنگی(
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الگوی فعالیت شماره 7 فصل کار با کاغذ: )دِر جعبه  های رنگی(

20/5 سانتی متر

متر
تی 

سان
2

متر
تی 

سان
1

متر
تی 

سان
1

متر
تی 

سان
1

متر
تی 

سان
1

متر
تی 

سان
2

متر
تی 

سان
2

متر
تی 

سان
2

2سانتی متر

2سانتی متر

2سانتی متر

20/5 سانتی متر2سانتی متر

متر
تی 

سان
 20

/5

متر
تی 

سان
 20

/5
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1

1

2

2

3

3

الگوی فعالیت شماره 2 فصل کار با چوب: )ساخت الک پشت(
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1

2

2

3

3

4

4

1

الگوی فعالیت شماره 3 فصل کار با چوب: )ساخت فیل(
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الگوی فعالیت شماره 4 فصل کار با چوب: )ساخت پرنده(

3

3
3

5
4

4
5

5

1

1

5 66

6
6

3
2

2
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عناب

عناب

عناب

اقاقیا

اقاقیا

اقاقیا

عناب نارنج

توت

توت

الگوی فعالیت شماره 5 فصل کار با چوب: )ساخت گل(
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الگوی فعالیت شماره 6 فصل کار با چوب: )ساخت رحل قرآن(
15 سانتی متر

2/5 سانتی متر

شعاع 3 سانتی متر

7/5 سانتی متر

7/5 سانتی متر

متر
تی 

سان
 7

متر
تی 

سان
 14

متر
تی 

سان
 1/

2

متر
تی 

سان
 30



264

يادداشت:


	001-048-C156-4
	049-098-C156-4
	099-C130-C156-4
	131-164-C156-4
	165-212-C156-4
	213-264-C156-4



