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بسمه تعالی

فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد ابعاد 
چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، هماهنگ با 

غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، سعی 
شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان 
برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و 
منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه 
برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه 
درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای 

خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند 

فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های 
تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر 

نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص 

این محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور
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همکار گرامی
 

 یکي از محورهاي اساسي آموزش در دوره متوسطه حرفه اي » آموزش حرفه اي« است که عالوه بر توانمندسازي دانـش آموزان 
در انجام مـهارت هاي شغلي،  موجب تسهیل روند اشتغال آنان شده و از سویي با بـهبود خود پـنداره  آن ها، زمینه ارتباط مفید 
با دیگران را فـراهم مي سازد. مـوضوع بحث این کتاب دوخت سرویـس آشپـزخانه است  که یکي از گرایش هاي حرفه 
خیاطي در این دوره است.   خیاطي هنري زیبا با قدمتي طوالني است و در حال حـاضر هم به شکل خـانگي و هم به شکل 
صنعتي کاربـرد دارد  و عالوه بر این که یک مهارت است مي تواند به عنوان ابزاري اقتصادي و همچنین عامل صرفه جـویي 
در هـزینه ها  محــسوب شود. لـذا یکي از رشتـه هاي مفـید براي آموزش دانش آموزان با نـیاز ویژه بوده و داراي گرایش 

هاي  مختلفي از جمله موضوع کتاب حاضر مي باشد.
   با توجه به رویکرد پودماني در آموزش حرفه اي الزم است  از این کتاب براي آمـوزش پــودمان هاي مرتبط با محتواي 
آموزشي کتاب نیز استفاده شود. به عنـوان نـمونه در آموزش »دوخـت نـــوار اریب با پــایه« می تـوانید از محتــوای 
این پودمان، در ساخت یک  آموزان عالوه بر کـسب مهـارت در  تا دانـش  نمایید  درس2، 3، 4، 5، 6 و 10  استفاده 
وسیله تولیدی نیز مشارکت نمایند. در پـیوست کتـاب  جدولی با عنوان »پــودمـان های مرتبط با کتاب دوخت سرویس 

آشپزخانه«جهت راهنمایی همکاران محترم درج شده است.
  در آموزش حـرفه اي به این گروه از دانش آموزان، باید راهـکارهای خاصی بکار گرفته شود که در ذیل  به بـرخي مــوارد 
اشـاره مي شود. امید است همکـاران گـرامي با تـجربیات و خـالقیت خـود متـناسب با ویژگي هر دانش آموز از راهکارهاي 

خاص دیگري براي تسهیل روند آموزش بهره جویند.
-  با توجه به ویژگي و توانمندي دانش آموزان، فـعالیت ها را تا حد امکان به گـام هاي کوچـکتري تقسیم نمایید و  اهداف 
آموزشي را براي هر فرد به گونه اي طراحي و تدبیر نمایید تا امکان دستـیابي دانش آمـوزان به آن هدف میـسر  باشد،  که این 

موفقیت زمینه ساز موفقیت هاي بعدي دانش آموز باشد.
- فضاي کار براي دانش آموزان را ساماندهي کنید تا دانش آموزان خود این سـاماندهي را فـراگیرند و تمرکز و  دقت بیشتري 
در انجام وظـایف داشته باشند. به عنوان نـمونه فـضاي خـاصي براي ابزار و  مواد در نظر گرفته شود  کارهاي نیمه تمام هر 

دانش آموز درجاي مخصوص نگه داري شود و ...
 - قبل از آموزش به دانش آموزان ،  دوخت ها را شخصا انجام دهید تا بتوانید متناسب با هر گام راهنـمایي هاي الزم  را به 

دانش آمــوزان ارائه دهید. 
- آموزش را به شکل کامال عملي ارائه داده و با توضیحات کالمي همراه نمایید.

- در شروع انجام فعالیت توسط دانش آمـوزان، شخصا بر نـحوه انجام کار آنها نظارت نـمایید و راهنمایي هاي الزم را  ارائه 
دهید تا از شـکل گیري عـادات و یا روش هاي غلط در انجام کار ، جلوگیري شود.

- از دانش آموزان بخـواهید بر نحوه انجـام کار خود بـازبیني داشته باشند، زیـرا زمـاني که آنها  خـود به ارزیـابي کار خود    
 مي پردازند، انـگیزه بـیشتري براي بهبود کار خود دارند.

- دانش آموزان را به استفاده از کتاب و تصاویر آن ترغیب نمایید تا عادت استفاده از منابع مربوط در آنها شکل گیرد.
- والدین نقش با ارزشي در فعالیت هاي یادگیري دارند، لذا ضمن برقراری تعامل با آنها و ارایه راهنمایی های الزم  از همکاري 

آنها در فـعالیت هاي خارج از آموزشگاه بهره مند شوید.
 - با توجه به نقش فناوري اطالعات در یـادگیري دانش آموزان، از منـابع مربـوط استفاده نموده و پایگاه های اطالع رسانی 

مفـید را به دانش آموزان معرفي نمایید.



ساختار كتاب:

- در ابتداي هر درس هدف هاي رفتاري آن درس تــدوین شده است وانـتظار مي رود دانـش آموزان به طور کامال عملي به آن 
اهداف دست یابند.

توضیح  با توجه به آن که در تمامي فـعالیت هاي خــیاطي، مراحل مـشترکي وجـود دارد،  از بیان مکــرر آنـها در هر درس اجـتناب 
شده است لـذا این مراحل در ابتداي کتاب تحت عنوان» اهداف رفتاري مشتـرك« قـید شده  و شایسته است  همـکاران ارجـمند 

در حین انـجام فـعالیت هاي عملي،  دستیابي دانش آمـوزان به این اهـداف را نیز مـد نظر داشته باشند.
- مراحل انـجام فــعالیت ها به روش تــحلیل فــعالیت همراه با تــصاویر زنـجیره اي ، تــدوین شده است و هـمکاران ارجمند 

مي توانند در طـراحي برنامه ریزي آموزشي از آن استفاده نمایند.
- در برخي از دروس، به تــناسب موضوع، به نــکات ایــمني اشاره شده است که رعـایت آن از سوي دانــش آمـوزان و مربیان 

مورد تـأکید مي باشد.
- در جمع بندی، کل فرایند کار به صورت خالصه تدوین شده است تا دانش آموز تصویر کلی از محتوی هر درس به دست آورد.

- به منظور انــعطاف در برنامه درسي،  فـعالیت هاي تـکمیلي پیش بیني شده است تا براي دانش آموزان مستعد و عالقمند فرصت 
تمرین و مـمارست بیشتري فراهم شود.

- در برخي واحدهاي کاري،  فعالیت هایي تحت عنوان»گفت و گـوکنید« طراحي شده است که موجـب افــزایش تـعامل بین دانش آمــوزان، 
تــوسعه دانش و تقویت کاربرد واژگان مربوط به کار مي شود. 

- در بخش خـودآزمــایي کــتبي، سؤاالتي مطرح شده که موجـب تـــمرکز بیشتر دانــش آموزان بر دانـش و معـلومات مورد 
نیاز برای انـــجام کار مي شود.

- با توجه به اهمیت انجام کارهاي گروهي و استفاده  بهینه از ظرفیت خاص هر دانش آموز ،  فعالیت هاي عملي طراحي شده است که 
با راهنــمایي مربي، وظایف مـتناسب با تــوانمندي اعضاي گـروه بیـن آنها تقسیم شده و باعث مي شود تـمامي دانش آموزان در 

تولید یک محصول مشارکت داشته و احساس خود ارزشمندي نمایند.

ارزش يابي 

ارزش یابي این درس به صورت عملي، کتبي و مشاهده اي انجام مي شود.



سخني با دانش آموزان
   هنر خیاطي یکي از مهارت هاي کاربردي مي باشد که یـادگیري آن عالوه برافزایش توانمندي شما، مي تواند

 به عنوان ابزاري براي دستیابي شما به اشتغال باشد.
   عنوان کتـاب شما »دوخت سرویس آشپزخـــانه« است ،  محـتواي ایـن کتـاب دربـارۀ آمـوزش بـرش و

 دوخت سرویس پارچه اي آشپزخانه است در درس هاي مختلف این کتاب با نـحوۀ استفـاده از انــواع ابــزار
 تجهیزات، مواد مصرفي و انتخاب الگوي مناسب، انتقال الگو، برش پارچه، دوخت و اتـوکاري آشنا مي شوید.

 به طور حتم شما این مهـارت را بر اساس عـالقه، تـوانایي و استعداد خود و پس از مشورت با اولیاء مدرسه 
و خانواده انتخاب کرده اید ولي صرف انتخاب، باعث موفقیت شمادر طي کردن دوره متوسطه حرفه اي و بعدها 

اشتغال در بازار کار نمي شود، بلکه باید در دوران تـحصیل  خود در انجام کارها عالقه، پشتکار، دقت و سرعت 
نشان دهید. در زیر به برخي موارد که باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره می شود :

• تالش کنید تمام مراحل برش و دوخت سرویس هاي پارچه اي آشپزخانه را از ابتدا تا انتها به درستي انجام دهید.
• با حـوصله و دقت تـمرین ها را انجام دهید و در مواقع لزوم براي رسیدن به نـتیجه بهتر، تـمرین ها را بارها

 تکرار کنید.  
• با کمک و راهنمایي مربي در حیـن کار، استـعداد و توانایي خود را در بخـش هاي مختلف شناسایي کنید.

• در هنگام انجام کارهاي گروهي، در بـخش هایي فعالیت کنید که باعث بهتر شدن محـصول کار و سرعت در
 انجام کار گروهي مي شود.

• در استفاده از ابزار و تجهیزات به نکات ایمني و بهداشتي توجه کنید.
• در مصرف مواد صرفه جویي کنید.

• از لوازم شخصي خود به دقت نگهداري کنید.
• مهارت هاي آموزش دیده را تا حد امکان در خانه نیز انجام دهید. 

• در انجام مهارت هاي آموزش دیده با بازدید از مراکز خرید، مشاهده مجالت خیاطي، جستجو در اینترنت
 و مشورت با افراد خبره در بین بستگان ، آشنایان حتي االمکان نوآوري داشته باشید. 

• جدول هایي که در قسمت هاي مختلف کتاب درج شده است، مربوط به نـحوه انجام کـارها به صورت فـردي
 و گروهي مي باشد بنابر این در تکمیل آن ها نهایت دقت را به خرج دهید.                    

                                                                                                               

                                                                                                                                      موفق باشید    



»پــايان كـــــار«
       ماشین دوخت و اتو را در خاموش کند و دو شاخه را از پریز بیرون آورد.

       با همکاري دیگر فراگیران ابزار و وسایل را در جاي مناسب خود قرار دهد.
       با همکاري دیگر فراگیران ماشین هاي دوخت، اتو، میزکار و محیط کارگاه را نظافت کند

 و اضافات کار را در سطل بازیافت بریزد.

»حیـن كــــار«
  پشت و روي پارچه را با صابون عالمت گذاري کند.

 پارچه را با توجه به نوع کار بصورت یك الیه یا دو الیه بر روي میز کار پهن کند.
 الگو را از قسمت طول پارچه با توجه به خط راستا به طور صحیح نصب کند.

 شکل الگو، نقاط موازنه و اضافه درز را بر روي پارچه عالمت گذاري کند.
 از روي خطوط عالمت گذاري شده ، پارچه را برش بزند.

 با توجه به نوع کارش، ماشین دوخت خانگي همه کاره و راسته دوز را آماده کند. 
) برداشتن در پوش، تمیزکاري قبل از شروع کار ، گذاشتن پدال در جاي منـاسب  
روشن کـردن مـاشین دوخـت ، نـخ کردن، سـوزن گذاشتن، تنظیم کشش نـخ 

تنظیم درجه دوخت ، گذاشتن پایه( 
  در صورت لزوم اطراف کار را سردوزي کند.

  کار را با عالقه، پشتکار و مداومت در کار انجام دهد.
  در مصرف مواد صرفه جویي کند.

اهداف رفتاري مشترك 
از فراگیر انتظار مي رود در پایان آموزش به اهداف زیر دست یابد.

»شروع كار«
 دستگاه تهویه و المپ هاي مورد استفاده در حین کار را روشن کند.

 روپوش ، کفش ، سربند مخصوص کارگاه را بپوشد.
 وسایل و مواد مورد نیاز را بطور مناسب بر روي میز کار بچیند.



خیاطي یکي از لذت بخش ترین فعالیت ها مي باشد، زیرا مي توان با ساده  ترین
ابزار و مواد زیباترین و مفـیدترین وسایل و البـسه را تهیه کرد به طور مثال در 
زمان هاي قدیم که هیچ گونه امکاناتي نبود، افراد به جاي پارچه، نخ و سوزن از 
پوست و استخـوان حیوانات استفاده وبه وسیله دوخت های دستی ساده؛ لباس

کفش، خیمه، بادبان قایق و... تهیه مي کردند. 

  دانش آموز عزیز آیا شما هم تمایل دارید که با ساده ترین دوخت ها، وسایل کاربردی و زیبا تهیه کنید ؟
 در این کتاب با بخشی از دوخت راسته دوزی تحت عنوان »دوخت سرویس آشپزخانه« آشنا می شوید. 



خیاطي یکي از لذت بخش ترین فعالیت ها مي باشد، زیرا مي توان با ساده  ترین
ابزار و مواد زیباترین و مفـیدترین وسایل و البـسه را تهیه کرد به طور مثال در 
زمان هاي قدیم که هیچ گونه امکاناتي نبود، افراد به جاي پارچه، نخ و سوزن از 
پوست و استخـوان حیوانات استفاده وبه وسیله دوخت های دستی ساده؛ لباس

کفش، خیمه، بادبان قایق و... تهیه مي کردند. 

 به آن  دسته از کارهاي خیاطي که در آن ها از خطوط مستقیم، منحني 
و شکسته استفاده مي شود راسته دوزی مي گویند.

دوخت هاي سرویس آشپزخانه، کوسن و روبالشتي نیز جزو دوخت هاي راسته دوزی مي باشد.

   دوخت   انواع دستمال آشپزخانه،پیش بند ، دستگیره ، دم کنی، رویه قوري، دستکش فر ، جاسیخي، جاي نان  
دستگیره یخچال و   . . . نیزجزو سرویس آشپزخانه مي باشد.





هدف های رفتاری
برش و دوخت دستمال آشپزخانه

درس 1
 از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند به اهداف 

زیر دست یابد.
1.  دستمال آشپزخانه را با توجه به الگوي آماده برش بزند.  

2.  دستمال آشپزخانه را سردوزي کند.  
3. یك دستمال آشپزخانه را به طور مستقل بدوزد.   



برش و دوخت دستمال آشپزخانه

     پارچه از جنس نخی ، پنبه ای یا حوله ای ظریف گلدار یا ساده 

     الگوي آماده دستمال آشپزخانه

     ملزومات خیاطي

دستمال آشپزخانه یکی از وسایل کاربردی در هر آشپزخانه ای است که از آن برای 
نظافت ، خشك کردن و حفاظت از وسایل آشپزخانه استفاده می شود.
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1(  پارچه را از طرف رو روی میز پهن کنید و الگو را روی آن نصب کنید.

2( دور الگو را با صابون عالمت گذاری کنید سپس برش بزنید. 
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3( دور دستمال آشپزخانه را سردوزي کنید.
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از دستمال آشپزخانه براي چه کارهایي مي توان استفاده کرد؟

براي حفظ بهداشت  دستمال هاي آشپزخانه چه باید کرد؟

آیا شما با دوخت نوع دیگري از دستمال آشپزخانه آشنا هستید

آن را براي دوستان خود توضیح دهید.

در گوشه ي دستمال آشپزخانه اي که تهیه کرده اید
یك طرح تکه دوزي بچسبانید یا گلدوزي کنید.
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در بیشتر فعالیت هاي خیاطي از ابزار، مواد مصرفي و تجهیزات مشترکي استفاده می شود.

که دراین کتاب از آن ها با عنوان ملزومات خیاطي نام برده مي شود .
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هدف های رفتاری
برش و دوخت پیش بند

درس
از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند به اهداف 

زیر دست یابد.
1. پارچه را به صورت دوالبرش بزند.

2. مشمع را مطابق پارچه برش بزند.    
3. پارچه و مشمع را به یکدیگر متصل و سپس نوار دوزي کند. 

4. قسمت های مختلف پیش بند را به ترتیب صحیح ، نوار دوزی 
کند.

5. یك پیش بند را به طور مستقل بدوزد.   

2



 برش و دوخت پــیش بـند

 پارچه پنبه ای 
 نوار اریب به مقدار الزم

 آستري ازجنس مشمع ظریف
 الگوی آماده پیش بند 

 ملزومات خیاطي

  استفاده از پیش بند نشانه تمیزي و با سلیقه بودن فرد است زیرا از
  کثیفی و خیس شدن لباس به هنگام آشپزي و نظافت جلوگیري مي کند.    
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3( دور الگو را با یك و نیم سانتي متر اضافه درز، عالمت گذاري کنید و برش بزنید.

2( الگو را با توجه به خط راستا و نقاط موازنه بر روي پارچه نصب کنید.

1( پارچه را از روي آن را به صورت دوال روي میز پهن کنید.
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4( پارچه برش خورده را بر روی پارچه
 مشمایی قرار داده وعالمت گذاری کنید.

 و مشمع را برش بزنید.

5( پـارچه بــرش خورده و 
مشــمع را با استـفــاده از 
سوزن تـــه گـرد یا دوخت
 کـــوك به هم وصـل کنید.

از آن جايي كه ممكن است پس ازشست و شوي پیش بند
پارچه پیش بند آب برود. بهتر است قبل از برش، پارچه شسته شود 

يا از پارچه هايي كه آبرفت ندارند، استفاده شود. 
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1( پایین دامن پیش بند را نواردوزی کنید.

2( باالی پیش بند را نواردوزی کنید. 

به فاصله مناسب انگشتان تا سوزن چرخ خیاطی توجه كنید
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3(  50  سانتي متر نوار اریب را به صورت بندینك نواردوزی کنید. )کمربند پیش بند(

4(  ادامه بندینك را به حلقه پیش بند وصل کنید. 
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5(  50   سانتی متر  از ادامه ي نوار اریب را به صورت بندینك چرخ کنید. )حلقه گردن(

6(  ادامه نوار را به باالی حلقه وصل کنید و طرف دیگرحلقه پیش بند را نوار دوزي کنید.

7(  در پایان ادامه ي نوار اریب را به صورت بندینك بدوزید. )کمربند پیش بند( 





براي دوخت پیش بـند احتیاج به پـارچه پـنبه اي، مشمع نازك و نـوار اریب داریم.
الگــوي آمـاده ما در واقع نـیمي از پـیش بــند است به همین دلیل آن را بـر روي
دوالي بسته پارچه مي اندازیم ولي به هنگام برش آستري باید پـارچه برش خورده

را به صورت باز بر روي مشمع قرار دهیم  سپس نوار دوزی دور کار را انجام می دهیم.

 برای پیش بند خود، یك جیب  به شکل و اندازه دلخواه برش بزنید
 سپس روي آن را تکه دوزی یا گلدوزی کرده به پیش بند وصل کنید. 

با استفاده از پارچه ضدآب و الگوي آماده ارائه شده در این درس ، پیش بند یك الیه 
تهیه کنید.

به نظر شما چرا الزم است برای پیش بند از آستري مشمع استفاده کرد؟
در چه مواردي مي توان پیش بند را بدون مشمع دوخت؟

چرا الگوي پیش بند را باید از طرف روي پارچه، عالمت گذاري  کرد؟
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1 . براي برش پیش بند، بهتر است الگو را .........................  پارچه قرار مي دهیم؟
2 . براي جلوگیري از خیس شدن لباس، از پیش بند ................ استفاده مي شود.   

3 . آیا پارچه مشمع نیاز به دوخت سردوز دارد؟ 
4. یکي از راه هاي تشخیص پشت و روي پارچه چیست؟ 

الف( ترکي پارچه 
ب( عرض پارچه 
ج( بیراهه پارچه 

5. کدام قسمت پیش بند در ابتدا نواردوزي مي شود؟ در شکل مشخص کنید.

پس از دوخت پیش بـند به صورت انفـرادی ، تشکیل گروه دهید و بر
 اساس توانمندی و عالیق خود ، وظایف زیر را بین اعضا تقسیم کنید:

-  انتقال و نصب الگو
-  برش و وصل پارچه و مشمع

-  دوخت نوار و بندینك  
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پس از دوخت پیش بـند به صورت انفـرادی ، تشکیل گروه دهید و بر
 اساس توانمندی و عالیق خود ، وظایف زیر را بین اعضا تقسیم کنید:

-  انتقال و نصب الگو
-  برش و وصل پارچه و مشمع

-  دوخت نوار و بندینك  

هدف های رفتاری
برش و دوخت  رويـــه قــــوری

درس
از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند به اهداف زیر دست یابد.

1. پارچه را به صورت دو الیه از قسمت رویه پارچه پهن کند. 
2. پارچه، آستری و پشم شیشه را برش بزند. 

3. پشم شیشه را بین دو الیه پارچه وآستری قرار دهد. 
4. بندینك حلقه شده را بر روي نقطه موازنه نصب کند.
5. دوخت دو تکه آماده شده رویه قوري را انجام دهد. 

6. پس از پشت و روکردن ، قسمت پایین رویه قوری  را نوار دوزی کند. 
7. یك  رو قوري را به طور مستقل بدوزد.
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 الگوی آماده 

 پارچه پنبه اي 

 پارچه آستری از جنس چلوار 

 پشم شیشه 

 ملزومات خیاطي

 روقوري عالوه بر زیبایي گرماي قوري را حفظ مي کند و سبب مي شود 

که چاي زودتر دم بکشد و در مصرف انرژي صرفه جویي شود.

32



1( پارچه را به صورت دوال تا کنید به طوري که روي پارچه بیرون باشد. 

2( الگو را روی پارچه با سوزن ته گرد یا وزنه ثابت کنید و با صابون عالمت گذاری کنید.
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3( سه سانتي متر جای دوخت
 بگذارید و برش بزنید.

4( پارچه بریده شده را 2 بار بر روی پشم شیشه بگذارید و با سوزن ته گرد ثابت کنید و برش بزنید.
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 6( پشم شیشه را بین دو الیه رویه و آستری قرار دهید و با سوزن ته گرد ثابت کنید.

5( پارچه بریده شده را روی دو الیه
 پارچه آستری بگذارید و با سوزن ته گرد

 ثابت کنید و برش بزنید.
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1(  الیه هاي آماده شده دوطرف روقوري را به طور جداگانه سردوزي کنید.

 2(   یك بندینك به طول 8 سانتي متر آماده کنید و آن را به صورت حلقه در آوردید
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3 (  بندینك را به باالی یك تکه از روقوری وصل کنید و با سوزن ته گرد ثابت کنید.

 4(  تکه ها را با توجه به نقاط موازنه به همدیگر وصل کنید و دوخت آن را انجام دهید.
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5(  کار انجام شده را پشت و رو کنید،
سپس آن را اتو کنید.

 6(  نوار دوزي پایین رو قوری را به صورت دستي یا با استفاده از ماشین دوخت انجام دهید. 
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 با دوستان خود در مورد فواید استفاده از روقوري صحبت کنید. 

 با  استفاده از الگوي آماده اي که مربي در اختیار شما قرار می دهد، مراحل برش و دوخت روقوري
 » چهار تکه « را  مانند روقوري » دو تکه « انجام دهید.

یك روقوری را تکه دوزی یا گلدوزی کنید. این کار تزئینی را پس از  برش و قبل از دوخت انجام دهید.

براي دوخـت روقــوري عالوه بر پـارچه  رویـه به پـشم شـیشه و آستـري نیز نـیاز داریم.
 براي بـــرش دوالیه رویــه از الگــوي آماده استفــاده مي کنـیم سپس پـشم شـیشه و

 آستـري را مطابق رویه  بــرش مي دهیم. پس از نصب دقــیق بندینك بر روي نقطه موازنه
 دو تکه روقـوري را با استفاده از ماشین دوخت به همدیگر وصل و کار را پشت و رو مي کنیم.

 نوار دوزي پایین روقوري آخرین مرحله ي کار است.
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1. براي برش رو قوری پارچه را به صورت  ..................  پهن مي کنیم و
 الگو را روي آن قرار مي دهیم.

 
2. برای دوخت رویه قوری بجای پارچه پنبه اي مي توان از پارچه..........................استفاده کرد.

3. براي دوخت روقوري از چه موادي بین پارچه و آستر استفاده مي کنیم؟
 الف( پالستیك

 ب( پشم شیشه 
 ج( مقوا

 د( خرده پارچه
 

4. بهترین محل دوخت بندینك 
کدام شماره است؟
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   پس از تشکیل گروه، وظایف زیر را بین اعضا تقسیم کنید:
 نصب  و  انتقال الگو

  برش و وصل پارچه، پشم شیشه و آستري
  نوار دوزي و وصل بندینك  
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت دم كنی دور كش دار و تزئینی

درس
از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند به اهداف زیر دست یابد.

1. خطوط مشخص شده بر روي الگو را بر روي پارچه انتقال دهد. )دور کش دار و تزئیني(
2. محل عالمت گذاري شده را به وسیله بشکاف باز کند. )دور کش دار(

3. با استفاده از سنجاق قفلي کش را از لیفه عبور دهد و گره بزند. )دور کش دار(
4. الیه هاي پارچه اي و پشم شیشه را با توجه به نقاط موازنه به یکدیگر وصل، سردوزي

 و نواردوزي کند. )تزئیني(
5. دم کني آماده شده را اتو کند. )دور کش دار و تزئیني(

6. دم کني دور کش دار و تزئیني را به طور مستقل بدوزد. 
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دم کنی یکی از وسایل سرویس آشپزخانه است
 استفاده از آن باعث مي شود حرارت، بو و طعم محتویات درون ظرف 

 حفظ شود و بخار حاصل از پخت روي غذا نریزد.

  پارچه رویه و آستري پنبه ای 
 الگوی آماده دم کنی 

  ملزومات خیاطي 
 نوار اریب 

 کش با پهناي یك سانتی متر 
 کاربن رنگي 
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1( پارچه را به صورت یك الیه پهن کنید. سپس الگو را بر روی پارچه ثابت کنید.

2( یك سانتي متر جای دوخت بگذارید دور تا دور الگو را با صابون عالمت گذاري کرده و برش بزنید.

45  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



3( پارچه را با استفاده از سوزن ته گرد )یا وزنه ( بر روی آستر
 نیز قرار دهید و آستري را برش بزنید.

4( خطوط مشخص شده بر روي الگو را با استفاده
 از کاربن بر روي آستري منتقل کنید.
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47  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



5( پارچه و آستري را با توجه به نقاط موازنه بر روي هم قرار دهید
سپس به وسیله سوزن ته گرد یا دوخت کوك ساده ثابت کنید.
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  1(  دور دم کني را با استفاده از ماشین دوخت خانگي بدوزید.

2(  قسمتي از دوخت را باز بگذارید.  

49  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



3( کار را پشت و رو کنید.

4( کار دوخته شده را اتو کنید.
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4( كار دوخته شده را اتو كنيد.

5( خطوط مشخص شده توسط كاربن را چرخ كاري كنيد.)قسمتي از دوخت را باز بگذاريد.(

 7( در پايان قسمت دوخته نشده را بدوزيد. 

6( با استفاده از سنجاق قفلی كش را  از 
درون ليفه عبور داده و دو سر كش را بدوزيد . 

51  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »





 پس از برش دم کنی،  برای تزئین کار می توانید لبه دم کنی را تور دوزي یا روبان دوزي  کنید.

 معموالً دم کني ها در سه سایز تهیه مي شود. شما هم با توجه به سایز یکي از قابلمه هاي
 موجود در منزل یك دم کني تهیه کنید. 

  براي دوخت دم کني دورکش دار از دو الیه رویه و آستـري استفـاده مي کنیم 
دم کنی را برش می زنیم هنگام دوخت دور دم کني حدود 4 الي 5 سـانتي متـر 

را نمي دوزیم و از همان محل دم کـــني را به طـــرف رو بــرمي گردانیم و از 
روي عالمتـگذاري لیفــه را مي دوزیم سپس کــش را از داخل لیــــفـه رد 

مي کنیم  و دو سر کـش را وصـــل و قسمت دوخت نشده را مي دوزیم.  

53  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



پارچه رويه و آستري پنبه ای 

 الگوی آماده دم كنی 

پشم شيشه

 نوار اريب 

ملزومات خياطي 
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1( پس از قرار دادن الگو روی پارچه ، دور آن را  يك و نيم سانتي متر اضافه درز عالمت گذاري كنيد و برش بزنيد.

2( پـارچه را بر روی پـشم شـيشه و

سپس آستري قرار دهيد و برش بزنيد.

55  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



بهتر است قبل از دوخت،  روی دم کنی را
 با تکه دوزی و گلدوزی یا چاپ پارچه تزئین کنید. 

3(  پشم شيشه  را بين دو اليه پارچه قرار دهيد و با سوزن ته گرد ثابت كنيد. 
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بهتر است قبل از دوخت،  روی دم کنی را
 با تکه دوزی و گلدوزی یا چاپ پارچه تزئین کنید. 

1( دور دم كنی را سردوزی كنيد. 

2(  دور دم كني را با نوار اريب بدوزيد.

57  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



 4(  با چند بار رفـت و بـرگشت دوخت را محکم کنید. ) محکم کاری (

3(  ادامه نوار اریب را به صورت حلقه درآورید
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 همان طور كه مي دانيد دم كنی را در سايزهای مختلف

 تــهيه مي  كنند، آيا مي دانـيد اين  انـدازه  ها چـگونه 

 به دست مي آيد؟ 

 مزايا و معايب دم كنی هاي دوركشدار و تزئيني را با هم مقايسه كنيد و  با همكاري

 گروه جدول زير را كامل كنيد. 
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براي دوخت دم کني تزئیني از سه الیه رویه، پشم شیشه و آستري

استفاده مي کـنیم، 

 پـــشم شـیشه را بـین دولــایه رویــه و آستـری قـرار می دهیم و

 و آن را سردوزي مي کنیم سپس دور کار را نواردوزي مي کنیم. 

1. هنگام دوخت دم کني چند سانتي متر جاي دوخت براي رد کردن کش مي گذاریم؟ 

الف(  3 سانتي متر    

ب(  1/5 سانتي متر    

ج(  5 سانتي متر     

د(  6 سانتي متر 

2. در دوخت دم کني تزئیني قبل از نوار دوزي چه کاري را انجام می دهیم؟          

الف( دم کني را سر دوزي مي کنیم.    

ب( دور دم کني را با دست پس دوزي مي کنیم.   

ج( دور دم کني را با ماشین دوخت شالل مي زنیم.   

د( نوار را با سنجاق ته گرد به دور دم کني نصب مي کنیم.

61  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



3(  كدام يك از موارد زير براي تعيين اندازه دم كني بكار مي رود؟

     الف( اندازه درب قابلمه

     ب( در حدود 5 الی10 سانتيمتر بزرگتر از درب قابلمه

     ج(  در حدود 5 الی10 سانتيمتر كوچكتر از درب قابلمه

     د( بدون در نظر گرفتن اندازه درب قابلمه 

تمرين عملي »دوخت دم كني دور كش دار «

 پس از تشكيل گروه، وظايف زير را بين اعضا تقسيم كنيد:

- نصب و  انتقال الگو

-  برش پارچه و آستري  

-  دوخت درزها و ليفه ها 

-  رد كردن كش از ليفه   

4(  در دم كني تزئيني عالوه بر دو اليه پارچه از .......................... استفاده مي كنيم.

62



هدف های رفتاری
 برش و دوخت دستگیره

درس
از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند به اهداف زير دست يابد.

1. با استفاده از خط كش و صابون خطوط مخصوص ابر دوزي را بر روي پارچه مشخص كند.
2. خطوط مشخص شده بر روي دستگيره برش خورده را ابر دوزي كند.

3. بندينك حلقه شده را به گوشه دستگيره وصل كند.
4. دور دستگيره را توسط نوار اريب وبندينك  بدوزد.

5. يك دستگيره را به طور مستقل بدوزد.   

5



 استفاده از دستگيره باعث مي شود، حرارت و محتويات درون ظرف و بخار حاصل 
از پخت، بر روی دست نريزد و انگشتان تماس مستقيم با ظروف داغ نداشته باشند.

 پارچه پنبه اي  

 الگوی آماده 

 پشم شيشه 

 ملزومات خياطي 

 نوار اريب به مقدار الزم 

 پايه ابر دوزي 
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1( پس از قـرار دادن الگـــو

 بر روي دو اليه پارچه دور الگو

 را عالمت گذاري كنيد.

2( سه سانتي متر اضافه درز براي

 دوخت بگذاريد و برش بزنيد.

65  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



3( پارچه بريده شده را بر روی دواليه

 آسترقراردهيد و برش بزنيد.

پارچه بريده شده را بر روی  )4

 پشم شيشه قراردهيد و برش بزنيد

)اين عمل را تكرار كنيد(.
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5(  با استفاده از خط كش و صابون خط هايي را بر روي پارچه مشخص كنيد.

6(  پشم شيشه را بين دو اليه پارچه 

و آستري قرار دهيد وكوک بزنيد.

67  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



7(  خطوط مشخص شده را ابر دوزي كنيد.

 8(  دور دستگيره را با ماشين دوخت سردوز كنيد.
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9( نــوار اريب را با دست و يا با پــايه نـواردوزي بدوزيد

 در گـوشه راست دستگيره حدود 7 سانتی متر نوار اريب اضافه را به صورت بندينك بدوزيد.

نکته:
بهتر است پارچه ي دستگیره  از جنسي باشد

 که در مقابل حرارت مقاوم باشد.     

عمليات دوخت را براي جفت ديگر دستگيره تكرار كنيد.

69  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »





پس از برش پارچه دستگيره، روی آن را تكه دوزی يا گلدوزی كنيد، سپس دوخت هاي الزم را انجام دهيد.

شما مي توانيد دستگيره ها را در شكل هاي مختلف:  مثلث ،دايره و ستاره اي تهيه كنيد.

 به تصوير زير توجه كنيد و با گروه خود درباره چـگونگي

 دوخـت آن بحث كنيد سپس در صورت نـياز با راهنمايي

 مربي خود اقدام به دوخت آن نماييد.  

71  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



 مزايا و معايب دستگيره با بندينك جدا و يك سره را  مقايسه كنيد

 و  با همكاري گروه جدول زير را كامل كنيد. 

براي دوخــت دستــگيره از دواليه پــارچه و يك اليه پــشم شــيشه 

استفــاده مي  كنيم. پــس از بــرش ســه لـــــايه آنــــها را روي هـم

 قــرارمی دهيم و دستـــگيره را ابـــردوزي مي كنيم و در پـايان دور 

كار را نواردوزي مي كنيم. 
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1. قبل از نواردوزي دستگيره بهتر است چه دوختي دور آن زده شود؟   

الف( دندان موشی   

ب( پس دوزي  

ج( سر دوزي

د( شالل ساده 

2. در دوخت دستگيره ما بين دواليه پارچه از .................................... استفاده مي كنيم.

3. می توان برای دوخت دستگيره بجای پارچه پنبه اي از پارچه..........................استفاده كرد.

4. خطوط مخصوص چرخكاري )ابردوزي( را بعداز برش مشخص مي كنيم.

صحيح               غلط

برش ،چرخكاري، سردوزي و نواردوزي يك دستگيره را با توجه

 به الگـــويي كه معلم در اخــتيار شما قـرار مي دهد، به صورت 

گروهی انـجام دهيد.

73  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »





هدف های رفتاری
 برش و دوخت دست کش فر

درس
از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند به اهداف زير دست يابد.

1. اليه هاي پارچه، پشم شيشه و آستري را مطابق الگو برش بزند. 
2. دوخت اليه  هاي پارچه، پشم شيشه و آستري را مطابق دستورالعمل انجام دهد.  

3. در جاي مشخص شده چرت )شكاف كوچك ( بزند.
4. پايين دستكش را پس از قرار دادن آستري درون رويه ، نواردوزي كند.

5. به طور مستقل يك دستكش فر تهيه كند.
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  دستكش فر يكی از وسايل ضروری سرويس آشپزخانه است كه استفاده از آن 
 باعث مي شود، حرارت و محتويات درون ظرف و بخار حاصل از پخت وپز بر روی

 دست نريزد و دست و انگشتان در تماس مستقيم با ظروف داغ، آسيب نبيند.

 پارچه رويه و آستري از جنس پنبه اي  

 پشم شيشه

 ملزومات خياطي

نوار اريب به مقدار الزم
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1( الگوی دستكش فر را روی دواليه پارچه قرار دهيد و پس ازعالمت گذاری
 بايك و نيم سانتي متر اضافه درز برش بزنيد.

2( پارچه برش زده را بر روي آستري، سپس پشم شيشه قرار دهيد و برش بزنيد.

77  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



 3( اليه پشم شيشه و آستري را روي هم قرار دهيد و هر دواليه را
 توسط دوخت كوك به يكديگر وصل كنيد.

4( بند هاي 2 و 3 را تكرار كنيد.   

5( بندهاي 1 الي 5 را براي جفت ديگر دستكش نيز انجام دهيد.
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6(  دو تكه پارچه رويه را از قسمت رو، روي هم قرار دهيد و دور آن را به جز قسمت پايين چرخ كنيد.

7( بين انگشت شست و ديگر انگشتان را چرت بزنيد.

79  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



9( دو تكه پشم شيشه و آستري را از طرف آستري روي هم قرار داده چرخ كرده و سپس سردوزي كنيد.

8( روي انگشتان را چرت بزنيد. نکته: 

ز باشد.
ضافه در

ن ا
یزا

ر از م
توجه کنید طول چرت کمت

نکته:
براي دوخت پارچه هاي ضخیم یا چند الیه پارچه ، عالوه بر استفاده

 از پـایه فـشار باید از سوزن و درجه دوخـت مناسب استفاده کرد.
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نکته:

ز باشد.
ضافه در

ن ا
یزا

ر از م
توجه کنید طول چرت کمت

نکته:
براي دوخت پارچه هاي ضخیم یا چند الیه پارچه ، عالوه بر استفاده

 از پـایه فـشار باید از سوزن و درجه دوخـت مناسب استفاده کرد.

نکته :
 براي آسان چرخ کردن پشم شیشه روي

 آن یك الیه کاغذ پوستي قرار دهید.

براي درست جـابه جـا شدن بخش داخـلي در رویـه

 یــکبار دست خود را وارد   دستــکش کرده و آن

 را  با کمك انگشتان به طور صحیح جاگذاري کنید.

10( كار انجام شده را وارد رويه كنيد.  

81  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



هنگام کار با چرخ خیاطی ، به طور صحیح بنشینید

 تا سالمت بدن شما حفظ شود.

 11( پايين دستكش را با دوخت كوک محكم كنيد سپس آن سردوزي كنيد.

 12( پس از سردوزي پايين دستكش را نوار دوزي كنيد.
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براي دوخت دستكش فر نياز به پارچه پنبه اي، پشم شيشه و آستري داريم

 دو اليه رويـه را به صورت جـداگانه مي دوزيم قسمت داخــلي دستــكش

شامل؛ آستـري و پشم شيشه را نـيز به صورت جـداگانه مي دوزيم و سپس 

قسمت داخلي را در رويه دستكش قرار مي دهيم. 

چرا هنگام كار با فر، به جاي دستگيره از دستكش فر استفاده مي شود؟

چرا هر چه طول دستكش بلندتر باشد بهتر است؟
.1
.2
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت جاسیخی

درس
از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند به اهداف زير دست يابد.

1. برش جاسيخي را براساس الگوي مورد نظر انجام دهد.
2. جهت عبور نخ قيطان ، باالي جاسيخي را بصورت ليفه بدوزد.

3. كفي جا سيخي را با توجه به نقاط موازنه به بدنه جاسيخي وصل كند.
4. بطور مستقل يك جاسيخي تهيه كند.

7



  براي جابجايي و نگهداري صحيح سيخ ها از جاسيخي استفاده مي شود،
 جاسيخي از پراكنده شدن و نامرتب بودن آن ها در آشپزخانه جلوگيري مي كند.

 سيخ ها را بايد از قسمت انتهاي آن، درون جاسيخي قرار داد.

پارچه  از جنس متقال ضخيم

آستري ازجنس پنبه اي

 نوارقيطان 

الگو های آماده جاسيخي

 نوار اريب به ميزان الزم

ملزومات خياطي
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1( پس از گذاشتن الگوي شماره 1 بر روي دو الی پارچه و در
 نظرگرفتن يك سانتي متر جاي دوخت دور آن را بـرش بزنيد. 

2( قسمت باالي پارچه را براساس نقاط موازنه تا بزنيد و به صورت ليفه بدوزيد.

87  کتا ب خـیاطی »د و خت سرویس  آشپزخانه »



با چند بار رفت و برگشت انتهای دوخت را محکم کاری کنید.

3( الگوي شماره 2 را روي دو الي پارچه قرار دهيد و نقاط موازنه
 را عالمت گذاري كنيد و با در نظر گرفتن اضافه درز برش بزنيد.

4( درز طولي پارچه را تا قبل از ليفه بدوزيد و سر دوخت را محكم كنيد.
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5( دو اليه پارچه تكه شماره 2 را با توجه به نقاط موازنه به كيسه جاسيخی بدوزيد.

در پایان هر یك از مراحل کار ، درستی انجام کار خود را 
بررسی و اشکاالت احتمالی را بر طرف کنید.
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6( كار دوخته شده را پشت و رو كنيد و نوار قيطان را از قسمت ليفه رد كنيد و دو طرف آن گره بزنيد.
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 چه راه هاي ديگري جهت محكم كردن نوار قيطان مي شناسيد با راهنمايي مربي انجام دهيد.   

 چرا پارچه جاسيخي بايد از جنس ضخيم
 مثل متقال يا برزنت باشد؟

در دوخت جـاسيخي پس از گـذاشتن الگوي جـاسيخي بر روي
 دو اليه پارچه و برش آن، ليفه را چرخكاري مي كنيم و دوخت

 درز و كفي را انجام مي دهيم.  
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1. در دوخت دستكش فر كدام قسمت را چرت مي زنيم روي شكل نشان دهيد.

 

2. چه پارچه اي براي دوخت جاسيخي مناسب است؟
3. در قسمت ................. جاسيخي از دواليه پارچه استفاده مي كنيم.

4. براي ثابت ماندن نوار قيطان در ليفه، دو طرف نوار قيطان را گره مي زنيم.
صحيح                غلط 
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 پس از تشكيل گروه، وظايف زير را بين اعضا تقسيم كنيد
 و نسبت به انجام كار اقدام كنيد.:

- انتقال و نصب الگو
-  برش و وصل پارچه، پشم شيشه و آستر  

-  دوخت اليه هاي پارچه، پشم شيشه و آستر/ چرت و نوار دوزي 
- اتوكاري
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت کیسه محافظ سبزیجات و میوه

درس
از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند به اهداف زير دست يابد.
1. پس از برش مشمع و آستري، نوار تترون دوال شده را بين دواليه قرار دهد.

2. وسط عرض نوار را تشخيص دهد، دوال كند و اتو بزند.
3. لبه ي نوار اتو شده را بين دو اليه مشمع و آستر قرار دهد و بدوزد.

4. محل دوخت نوار و بدنه ي كيسه )مشمع و آستر( را پس از برگرداندن اتو بزند.
5. كيسه محافظ سبزيجات و ميوه را به طور مستقل بدوزد.
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مقدار زيادي  از حجم سبزيجات و ميوه ها از آب تشكيل شده است به همين دليل
 براي اين كه مدت بيـشتري در يخـچال بمانند، بهتر است آن ها را در كيسه هاي

 محافظ نگهداري كرد.

 مشمع نرم و نازک 

 پارچه آستري از جنس چلوار 

 پارچه تترون رنگي

 نوار قيطان 

 الگوي آماده كيسه سبزي    

 ملزومات خياطي  
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1. پس از قرار دادن الگو و برش قطعات كار، مشمع بريده شده را روي چلوار قرار دهيد و برش بزنيد.    

2. نواري از پارچه تترون به عرض 14 سانتي متر  و به طول لبه ي كيسه سبزي برش بزنيد

 در کارهایي که از چند رنگ پارچه استفاده مي شود 
هماهنگي رنگ ها به کار زیبایي مي دهد.
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3. نوار را از نقاط موازنه و از عرض پارچه به صورت دوال تا كنيد و اتو بزنيد.

4. لبه ي نوار را ميان دو تكه رويه و آستري قرار دهيد و چرخ كنيد.

 براي زیباي کار می توان از تور یانوار تزیینی 
استفاده کرد.
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4. لبه ي نوار را ميان دو تكه رويه و آستري قرار دهيد و چرخ كنيد.

5. دو تكه رويه و آستري را برگردانيد و درز دوخت شده را از سمت آستري اتوي پرس بزنيد.

6. يك سانت باالتر از درز را چرخ كنيد. 
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7( براي ايجاد ليفه به فاصله2 سانتي متر باالتر از دوخت قبلي را دوباره چرخ كنيد.

8( كار آماده شده را دوال تا كنيد به صورتي كه مشمع 

به طرف داخل و آستـري به طرف بـيرون باشد.    
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9( كار دوال شده را با سوزن ته گرد ثابت كنيد سپس درز پايين و پهلوي كيسه سبزي را چرخ كنيد

 و با ماشين دوخت سر دوزي كنيد. 

10(  از كنار درز ليفه، شكاف كوچكي جهت عبور نوار قيطان ايجاد كنيد.
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11. نوار قيطان را از قسمت ليفه رد كنيد و دو طرف آن را گره بزنيد.

برای جلوگیری از پارگی
رویه مشمع باید درجه

دوخت بخیه درشت باشد.
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 همانطور كه مي دانيد براي حفظ تـازگي و مانـدگاري ميوه از كيسه محافـظ استفاده

 مي شود، با دوستان گروه خود بحث كنيد؛

 براي حفظ بهداشت و ايمني، از چـه نوع مشمع هايي بايد در دوخت كيسه محافـظ

 استفاده كرد؟ 

 براي حفظ بهداشت كيسه سبزيجات) پس از استفاده( ، چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟

 براي تـهيه كيـسه سبـزيجـات به مــشمع نـرم ، پـارچه آستـري

 و نوار قيطان نياز داريم پس از انجام برش ها، نوار را بين دو اليه 

مشمع و آستـري قـرار داده و آن را مي  دوزيم پس از دوخت ليفه

دور كيسه را دوخته و سردوزي مي كنيم.
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت کیسه نان زیپ دار

درس
از فراگير انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند به اهداف زير دست يابد.

1. ابتدا و انتهاي زيپ را نشان دهد.
2.  ابتداي زيپ را از محل چرت شروع و انتهاي آن را به همان چرت وصل كند.

3. زبانه زيپ را وارد دو لبه زيپ كند و زيپ را ببندد. 
4. پارچه دوخته شده  راپشت ورو كند. 

5. دو طرف درزها را چرخ كاری كند.
6. كيسه نان زيپ دار را به طور مستقل بدوزد.
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برای حفظ كيفيت نان و جلوگيری از خشک و بيات شدن آن
 بايد از كيسه ي نان استفاده كرد. اگر مدت طوال نی نان را در كيسه قرار دهيم

 نان كپک می زند بهتر است هر چند وقت يک بار كيسه را شستشو دهيم
 و در معرض جريان هوا و نور خورشيد قرار دهيم.    

 مشمع نرم 

 پارچه آستري

 زيپ متري 150 سانتی متر 

 الگوي آماده 

 ملزومات خياطي                                                                
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1(  پس از قرار دادن الگو و برش مشمع و آستري، نقاط موازنه را بر روي پارچه مشمع عالمت گذاري كنيد.

2( دور پارچه آستري را سر دوزي كنيد.  
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3( مشمع و آستري را به وسيله دوخت كوك يا سوزن ته گرد به همديگر وصل كنيد و نقاط موازنه را چرت بزنيد.

108



5( سر زيپ را از سر چرت با سوزن ته گرد وصل كنيد.

4(  دو لبه زيپ را به طور كلي از هم جدا كنيد.
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6( ادامه زيپ را تا سر همان چرت ، بوسيله سوزن ته گرد به بدنه جای نان متصل كنيد و بدوزيد.

7( ماشين زيپ را وارد دو لبه ي زيپ كنيد و سر آن را بست بزنيد.

زیپ را با استفاده از پایه زیپ بدوزید.
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براي تهيه كيسه نان به مشمع نرم، پارچه آستري و زيپ متري 

نياز داريم.

 پس از برش، آستري را سر دوزي كرده و مشـمع و آستـري

 را روي هم قرار مي دهيم و از نقطه موازنه شـروع به دوخت

 زيـپ مي كنيم . در پـايان ماشين زيپ را نصب مي كنيم.     

انواع زيپ در اندازه هاي 20، 30و 50 سانتي متري را با زيپ متري مقايسه كنيد، 

تفاوت ها و شباهت ها را بنويسيد.   
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت دستگیره یخچال

10درس
از فراگير انتظار می رود در پايان به اهداف زير دست يابد.

1. آستری و رويه را شناسايی كند.
2. خطوط راهنمای زيپ چسبان را با دقت بروی آستری و رويه انتقال دهد.

3.با استفاده از سوزن ته گرد و دوخت كوك آستری و رويه را به هم وصل كند. 
4. دور آستری و رويه وصل شده را سردوزی و نوار دوزی كند. 

5. يک رويه دستگيره يخچال را به طور مستقل بدوزد.



پارچه تترون رنگي

پارچه آستري از جنس متقال يا پنبه اي 

 نوار اريب

 اليي چسب

 الگوي آماده 

 ملزومات خياطي                                                                
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1. پس از قرار دادن الگو و برش قطعات كار، اليي چسب را به پشت آستري 

بچسبانيد.

2. آستري و رويه را بر روي يكديگر قرار دهيد

 و دور آن را كوك بزنيد.     

برای زیبایی کار چند ردیف روبان به صورت مورب
 بر رویه و آستری چرخ کاری  کنید.
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 زیـپ چسبان باید با تـوجه به نـقاط موازنه مشخص شده ، بر روي

 کار دوخته شود تا چسباندن دو لبه به صورت صحیح انجام شود.

4. يک طرف زيپ چسبان را روي رويه كار دوخته

 و طرف ديگر چسب را روي آستري بدوزيد.

3. دور كار را با نوار اريب بدوزيد. 
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 زیـپ چسبان باید با تـوجه به نـقاط موازنه مشخص شده ، بر روي

 کار دوخته شود تا چسباندن دو لبه به صورت صحیح انجام شود.

4. يک طرف زيپ چسبان را روي رويه كار دوخته

 و طرف ديگر چسب را روي آستري بدوزيد.



چرا بايد زيپ چسبان با توجه به نقاط موازنه دوخته شود؟

با استفاده از پارچه هاي براق يک نمونه دستگيره يخچال تهيه كرده 

و دور آن را با تور تزئين كنيد. و به جاي زيب چسبان از بندينک و يا دكمه 

و جا دكمه استفاده كنيد.

براي دستگيره يخچال به دو اليه پارچه، زيپ چسبي و نوار

 اريب نياز داريم.

 پس از تعيين محل دوخت زيـپ، دو اليه پـارچه را بر روي

 هم قرار داده، دور آن كار را نوار دوزي مي كنيم در پايان

 دوخـت زيـپ چسبان را انجام مي دهيم.  
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سرويس آشپزخانه عالوه بر استفاده اي كه در كارهاي آشپزي و آشپزخـانه دارند

 براي تزئين نيز به كار مي روند شما نيز مي توانيد با استـفاده از طرح هاي جديدي

 كه در بازار، مجالت ، ژورنال ها و يا سايت های مرتبط مي بينيد هنر خود را در اين

 زمينه به روز كنيد.

 به اتفاق مربي خود به محل فروش سرويس هاي آشپزخانه برويد

 و با مدل هاي ديگر كار آشنا شويد، آيا مي توانيد مشابه آن ها را تهيه كنيد،

 گزارش كوتاهي بنويسيد.
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1. جنس كيسه داخلي محافظ سبزيجات از ................................... است.

2. محل رد شدن نوار قيطان در كيسه سبزی را مشخص كنيد.

3. شروع دوخت سر زيپ در كيسه نان از ........................... است.

4. براي اينكه ماشين زيپ از جاي خود خارج نشود سر آن را .......................... مي زنيم.

5. محل وصل زيپ چسبی در دستگيره يخچال را با .............................. مشخص می كنيم.

6. يک طرف زيپ چسبان را روي رويه كار و طرف ديگر چسب را روي ......................... مي دوزيم.
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پس از تشكيل گروه، وظايف زير را بين اعضا تقسيم كنيد

و سپس شروع به دوخت نماييد:

 انتقال و نصب الگو

 برش پارچه آستري، مشمع و نوار تترون  

 دوخت درزها، ليفه و سردوز 

  رد كردن قيطان از ليفه و محكم كردن سر قيطان

كار گروهی خود را بررسی كنيد

آيا همه اعضای گروه كار خود را به درستی انجام داده اند؟.................................................................

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

چه پيشنهاداتی برای بهتر شدن كار گروهی خود داريد؟.....................................................................

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

.......................................................................................................................................................
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هدف های رفتاری
 برش و دوخت رومیزی

درس
از فراگير انتظار مي رود در پايان به اهداف زير دست يابد

1. قطر ميز را شناسايي كند.
2. قطر ميز و افتادگي را اندازه بگيرد.

4. پارچه را دوبار دوال كند.
5. براساس اندازه بدست آمده لبه روميزي را عالمت گذاري كند.

6. نقاط عالمت گذاري شده به صورت نيم دايره را به همديگر وصل كند.
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روميزي براي پوشش ميز و زيبايي آن استفاده مي شود، 
روميزي در اشكال مختلف دايره، مربع، مستطيل و ... تهيه مي گردد.    

 پارچه تترون، پوپلين، ساتن و ............ 
 ملزومات خياطي
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1( براي تهيه روميزي ابـتدا
 قــــــطر ميـــــز را
 انــــدازه گــيري كنيد.

2(ارتفـــاع ميز )افــتادگي (
را به دلخواه اندازه گيري كنيد.

 اندازه افتادگي میز در واقع با توجه به ارتفاع میز محاسبه مي شود که

 مي تواندهمه ي ارتفاع میز، نیمي از آن یا هر اندازه دلخواه دیگري باشد.  

*دانش آموز عزيز براي آشنايي با قطر به كتاب رياضي سال دوم دوره ي متوسطه حرفه اي مراجعه كنيد
 و از معلم رياضي يا كارگاهي خود راهنمايي بخواهيد.
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4. پارچه مورد نظر را يك بار از طرف عرض و يك بار از طرف طول دوال كنيد تا پارچه چهار ال شود.   

مثال : اگر فرض کنیم قطر میز 50 سانتی متر و ارتفاع مورد نظر
برای افتادگی 30 سانتی متر باشد مقدار پارچه مورد نیاز و طول

رومیزی به صورت زیر محاسبه می شود:

3( برای تهيه روميزی محاسبات مربوط به كار را انجام دهيد:
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5( متر را از نقطه الف به طرف نقطه ب بگذاريد و به اندازه     قطر روميزی عالمت گذاری كنيد.

6( متر را از نقطه الف به سمت نقطه ج بگذاريد و به 
اندازه       قطر روميزی عالمت گذاری كنيد.
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7( مانند تصوير به اندازه     قطر روميزی بين نقطه
ب و ج  را چند بار عالمت گذاری كنيد.
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8( محل هاي عالمت گذاري شده را به صورت نيم دايره با صابون به هم وصل كنيد. 
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9. دور روميزي را با ماشين اورلوك سردوزي يا نواردوزي كنيد.

برای زيباتر شدن روميزی می توانيد  دور، وسط يا برخي از قسمت  هاي
 آن را تكه دوزی، گلدوزی، روبان دوزی يا هويه كاري كنيد.

 اگر با نخ همرنگ  دور پارچه رومیزي را سردوزي کنید
 نیازي به تو گذاشتن رومیزي نیست. 
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در صورت تمايل با كمک و راهنمايي مربي خود يک روميزي مربع شكل تهيه و آن را تزيين كنيد.
 در اندازه گيري پارچه به؛ اندازه يک ضلع ميز+ اندازه افتادگي ميز+ جاي دوخت لبه  توجه كنيد.

چرا بر روي روميزي مشمع يا شيشه گذاشته مي شود؟
)دو مورد را بيان كنيد(.

.............................................................. .1
                                                      ............................................................. .2
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 پس از محاسبه اندازه روميزي، پارچه را به صورت چهار ال تا مي زنيم
 و به اندازه طول در نظر گـرفته شده براي روميزي، عـالمت گذاري ها 

را انجام داده، پايين روميزي را برش مي دهيم سپس دور روميزي را
 سردوزي مي كنيم.  

1.  افتادگي روميزي براساس اندازه دلخواه از .............................. ميز مي باشد.

2.  مقدار پارچه جهت برش روميزي دايره براساس ............................... و افتادگي روميزي محاسبه مي شود.

»دوخت روميزي«
با توجه به روميزي گرد و اندازه هاي آن يک روميزي از جنس مشمع بي رنگ برش بزنيد.
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اتوكاری ساده

دوخت هاي اوليه با ماشين دوخت خانگي

تكميلی ساده )پُر كردن، سر نخ زدن، پشت و رو كردن(     

تزئين البسه )تكه دوزي آماده و چاپ(

دوخت هاي اوليه با دست و ماشين دوخت صنعتي

انتقال الگو و برش پارچه

دوخت نواراريب با پايه

دوخت زيپ )1(

اتوكاري تكميلي

دوخت پارچه های خاص

كاربري اليي)بي بافت- بافت دار(

دوخت زيپ )2(

همه ی درس ها

درس های 9-8-7-6-4-3      

همه ی درس ها

برخی فعاليت های تكميلی

همه ی درس ها

همه ی درس ها به جز درس روميزی

درس های 10-6-5-4-3-2

درس9

همه ی درس ها

درس 9-8

درس 10

درس 10
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شما با یادگیری دوخت سرویس آشپزخانه می توانید :

با كار در كارگاه های توليدی و يا شخصی به كسب درآمد بپردازيد.
با تهيه برخی اقالم ضروری آشپزخانه در اقتصاد خانه صرفه جويی كنيد.

توليدات خود را به مناسبت های مختلف به اطرافيان هديه دهيد.
از اوقات فراغت خود به صورت بهينه ای استفاده كنيد.
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