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واحد هفتمواحد هفتم

1ــ پوشاك
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ُل ِلَربی  » «ِإنَّ اللَّه َجميٌل يُِحُب الَجمال فَاتَجمُّ
به درستی که خداوند زيباست و زيبايی را دوست دارد

پس به خاطر پروردگارم آراسته می شوم. 
 امام حسن مجتبی (ع)
بحاراالنوار مجلسی، ج٨٣، ص١٧٥

آيا زيبايی و آراستگی تنها به نو بودن لباس 
بستگی دارد؟

چه  لباس،  بيشتر  دوام  و  نگهداری  برای 
نکاتی را بايد رعايت کرد؟

خودنمايی  و  فخر  مائه  نبايد  لباس  اگرچه 
باشد، ولی شرايط و شخصيت اجتماعی افراد با 
نوع پوشش آنها در ارتباط است؛ بنابراين، بايد 

نکاتی را برای نگهداری لباس و دوام آن درنظر گرفت.
دست  چند  داشتن  بنابراين،  می شود؛  کهنه  زود  بپوشيم،  مداوم  را  لباس  يک  اگر 
لباس که متناسب با موقعيت های مختلف اجتماعی (محيط کار و تحصيل، مهمانی و …) 
استفاده شود، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؛ برای مثال، لباس مخصوص مهمانی 
خريد  در  افراط  البته  می شود؛  فرسوده  و  کهنه  زيرا  کرد؛  استفاده  کار  محّل  در  نبايد  را 

پوشاک و ُمدپرستی اسراف است و کار صحيحی نيست.
بافت،  چگونگی  با  گذشته،  سال های  در 
طراحی و چاپ پارچه، شناسايی انواع الياف و 
پارچه و بعضی دوخت های ساده و تزئينات لباس 
نگهداری،  دربارٔه  واحد  اين  در  شديد.  آشنا 
عــروسک  دوخت  و  لـکـه گيری  شست وشو، 

مهارت هايی کسب خواهيد کرد.
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شست و شوی لباس
و  آلوده  باعث  عواملی  چه  شما،  نظر  به 

چروک شدن لباس می شود؟
شست و شوی صحيح، اتو زدن و تا کردن 
ديرتر  باعث  تميزی  و  آراستگی  بر  عالوه  لباس 
کثيف شدن آن می شود و اگر لباس ها بعد از اتو 
شدن به چوب رخت، آويزان شوند، حالت خود 

را بهتر حفظ می کنند.
لباس،  از  معمولی  استفادٔه  هنگام 
آلودگی  و  چرک  را  لباس  وزن  از  درصدی 
مواد  از  عمدتاً  چرک  اين  که  می دهد  تشکيل 
چرب (عرق و ترشحات چرب بدن، پروتئين ها و 
ذرات پوست و مو) و ذرات گرد و غبار تشکيل 

می شود.
البسٔه خيلی چرک را بهتر است ابتدا در 
محلول مادٔه پاک کننده خيساند، اما اين کار در 
ندارد.  ضرورتی  معمولی  چرک  البسٔه  مورد 
قبيل  از  عواملی  تأثير  تحت  شست و شو  عمل 
زدن،  چنگ  (ماليدن،  مکانيکی  عمليات  دما، 
زير و رو شدن در ماشين لباس شويی) و فعل و 

انفعاالت شيميايی شوينده ها انجام می شود.
توجه! قبل از شستن لباس ها بايد آنها را بررسی کرد که لکه و پارگی نداشته باشند. 
و  کنيد  دسته بندی  نوع  و  رنگ  جنس،  براساس  را  لباس ها  شست و شو،  برای  همچنين 

هر  يک را جداگانه بشوييد.
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اتوکشی
کمی  لباس،  شدن  اتو  بهتر  برای  است.  لباس  به  بخشيدن  جلوه  برای  کردن  اتو 
و  و …)  پشم  (پنبه،  طبيعی  الياف  از  که  لباس هايی  به ويژه  می کند،  آسان  را  کار  رطوبت 

در  باشند.  شده  تهيه  مصنوعی  نيمه  الياف 
صورت عدم دسترسی به اتوی بخار می توان 
از آب پاش های کوچک استفاده کرده يا حتی 
قبل از آنکه لباس به طور کامل خشک شود، 
لباس  در  مختصری  رطوبت  زمانی که  يعنی 

مانده است، آن را اتو کرد.
لباس هايی که از الياف مصنوعی تهيه می شوند،  کمتر به اتوکردن نياز دارند؛ چون 
چروک پذيری آنها بسيار ناچيز است و اگر به روش صحيح شسته و خشک شوند، بدون 

اتوشدن می توان آنها را پوشيد.

نگهداری لباس
ميزان  گلستان)  و  گيالن  مازندران،  (استان های  خزر  دريای  حاشئه  در  که  آنجا  از 
طوالنی  مدت  به  کمد  در  البسه  و  منسوجات  طوالنی  نگهداری  باالست،  هوا  رطوبت 
به  مراقبت ويژه نياز دارد؛ چون رطوبت، گرما و تاريکی شرايط مناسبی برای رشد قارچ و 
کپک به وجود می آورند؛ به ويژه اگر لباس ها با رطوبت بدن (عرق) داخل کمد يا کشو قرار 
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١ــ چرا برای شست وشوی لباس ها بايد دقت کرد که از نظر جنس و 
رنگ به هم نزديک باشند؟

٢ــ چرا از انداختن لباس های زير با ساير البسه در ماشين لباس شويی 
بايد خودداری کرد؟

لکه و لکه بری: اثر و عالمت چرک و مواّد رنگی بر روی پارچه يا هر شیء ديگر 
را «لکه» می نامند.

ذرات چرک موجود در الياف پارچه

مهمانی) بايد آن را در معرض هوا  بنابراين، پس از در آوردن لباس (به ويژه لباس  گيرند؛ 
بگذاريد و تا زمانی که رطوبت دارد، آن را در کمد قرار ندهيد؛ زيرا بوی عرق در آن باقی 

می ماند و رطوبت حاصل از آن موجب آسيب رسيدن به لباس و لک شدن آن می شود.
زمستانی  لباس های  نگهداری  برای 
تا سال بعد بايد آن ها را با پوششی پالستيکی 
و  غبار  و  گرد  رطوبت،  از  پارچه ای،  يا 
وقت  هرچند  و  کرد  حفظ  حشرات  آسيب 
يک بار لباس ها را از کمد خارج کرد و در 

معرض هوا قرار داد.
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دارد.  وجود  مختلفی  روش های  آنها  کردن  پاک  برای  لکه ها،  بودن  متنوع  به علت 
به روش هايی که برای پاک کردن لکه ها از روی لباس و پارچه به  کار می رود «لکه گيری» 

می نامند.
لباس،  شدن  لکه دار  و  شدن  کثيف  محض  به 
زيرا  شست؛  و  کرد  لکه گيری  را  آن  بالفاصله  بايد 
پاک کردن لکٔه کهنه دشوار است و ممکن است هرگز 

پاک نشود.
قبل از لکه گيری، به نکته های زير توجه کنيد:

١ــ قبل از شستن لباس بايد لکٔه ايجاد شده را 
پاک کرد؛ چون مواّد شوينده بعضی از لکه ها را ثابت می کنند.

٢ــ علت و نوع لکٔه ايجاد شده را شناسايی کنيد.
روی  را  بر  لکه  مادٔه  لکه گيری،  از  قبل  ٣ــ 
امتحان  نظر  مورد  لباس  درز  يا  شده  لک  پارچٔه 

کنيد.
٤ــ از آب داغ استفاده نکنيد، چون بعضی 
ثابت  را  گوشت  و  تخم مرغ  خون،  مانند  لکه ها  از 

می کند.
٥  ــ برای جذب لکه های چربی و حتی لکه های حاصل از ريختن نوشابه، آب ميوه و 
مانند اين ها بهترين  کار ريختن قشر نازکی از نمک يا پودر تالک (پودر بچه) و رها کردن 

لکه برای مدت نيم ساعت تا يک ساعت است.
بوی  بيش  و  کم  لکه گيری  فراورده های  زيرا  نکنيد؛  لکه گيری  بسته  محيط  در  ٦  ــ 

نامطبوع و بخارهای سمی دارند.
٧ــ برای پاک کردن بعضی از لکه ها بهتر است به مراکز خشک شويی مراجعه کنيد؛ 

زيرا آنها در زمينٔه لکه بری تبّحر داشته، حّالل های الزم را دارند.
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کرده؛  ايجاد  لکه  نوع  چهار  حداقل  روشن  رنگ  به  پارچه  يک  روی 
سپس با استفاده از روش های لکه بری موجود در جدول زير، بکوشيد لکه ها 

را از روی پارچه پاک کنيد:
معمولی لکۀ خون پودر  يا  صابون  پودر  با  سپس  کنيد  خيس  سرد  آب  در  را  تازه  لکٔه 

شست وشو دهيد. برای لکه هايی که به آسانی پاک نمی شوند، محلول آب نمک 
به کار ببريد. (١/٤ پيمانه نمک را با ٢ پيمانه آب سرد به کار ببريد).

اگر لکٔه خون کهنه و خشک شده باشد بايد به مّدت بيشتری در آب سرد خيسانده 
ژاول  آب  مانند  کننده  سفيد  مايع  از  می توان  سفيد  پارچه های  مورد  در  شود. 

استفاده کرد.

برطرف لکۀ قهوه يا چای برای  می شوند.  پاک  آسان تر  بشوييد،  زودتر  هرچه  را  لکه ها  اين گونه 
بريزيد.  لکه  محّل  روی  زياد  فاصلٔه  از  را  جوش  آب  بايد  لکه ها  نوع  اين  کردن 
اگر امکان شست و شوی سريع آن وجود نداشت، فورًا پارچٔه خيس را روی لکه 
بکشيد اگر پاک نشد، پارچه را به آب و پودر لباس شويی آغشته کنيد و بر روی 

لکه بکشيد، فوری تميز می شود.
کنيد تا  مدتی صبر  بريزيد و  سطح لکه  برروی  نمک  مقداری  همچنين می توانيد 
نمک آن را به خود جذب کند. سپس در صورت فراهم شدن شرايط شست وشو، 

آن را به روش معمول با آب گرم و مواد شوينده بشوييد. 
راهکار ديگر اين است که سطح لکه را با اسپری مخصوص مو بپوشانيد، سپس 
با يک قطعه صابون برروی سطح لکه بماليد و بعد آن را در آب سرد خيس کنيد 

و بشوييد.
به َاستون لکۀ الک ناخن آغشته  پنبه  يا  ابر  از  می توان  نباشد  استات  از  پارچه  الياف  جنس  اگر 

استفاده کرد و آن را روی لکٔه مورد نياز بماليد، بعد پارچه را با آب بشوييد.

آزمايشآزمايش
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بر روی لکه يخ بماليد يا پارچٔه لکه دار را در آب خيلی سرد خيس کرده، کمی لکۀ آدامس و انواع چسب
مواد  در  را  پارچه  و  بتراشيد  کارد  با  را  چسب  يا  آدامس  سپس  کنيد.  صبر 
پاک کننده خيس کنيد. اگر لکه باقی ماند بايد آن  را با ابر اسفنجی آغشته به بنزين 

شست و شو دهيد.

لکه های شکالت و کاکائو روی هر نوع پارچه قابل شست و شوست. لکه را با لکۀ شکالت و کاکائو
آب گرم و صابون يا پودر لباس شويی شست وشو دهيد.

آن را با آب نيم گرم و صابون شسته، بعد با آب اکسيژنه و به وسيلٔه اسفنج بشوييد، لکۀ علف
سپس آن را با آب خوب شست و شو دهيد.

برای از بين بردن لکٔه عرق از روی پارچٔه پنبه ای و کنفی می توانيد با کمی محلول لکۀ عرق بدن
آب نمک محل لکه را بشوييد، سپس با پاک کننده شست و شو دهيد.
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لکۀ انواع جوهر (روان نويس يا 
خودکار)

برای از بين بردن لکٔه جوهر برروی فرش يا لباس، مقداری ماست روی محّل 
لکه بريزيد و ماست را با قاشق جمع کنيد. چند مرتبه اين کار را تکرار کنيد تا 
می توان  نيز  َاستون  با  را  آن  باشد،  تازه  جوهر  لکٔه  اگر  برود.  بين  از  کامالً  لکه 
پاک کرد. در مورد پارچه های سفيد می توان از آب ژاول برای از بين بردن لکه 

استفاده کرد.

ابتدا آن را با پاک کن، پاک کنيد تا کم رنگ شود، اگر لکه باقی ماند، پارچه را به لکۀ مداد
الکل آغشته کنيد، و روی آن را ماساژ دهيد و سپس با صابون بشوييد.

شمع را با لبٔه کارد از روی لباس بتراشيد. لکٔه باقی مانده را بين دو ورقٔه کاغذ لکۀ شمع
کاهی و دستمال کاغذی قرار دهيد و با اتوی گرم چند لحظه بر روی آن فشار 
دهيد، شمع باقی مانده بر اثر گرما ذوب شده و جذب کاغذ می شود، سپس با مواد 

پاک کننده شست  وشو دهيد. چنانچه لکه پاک نشد، از بنزين استفاده کنيد.

 بيشتر بدانيد
شست و شوی منسوجات نايلونی: يکی از الياف مصنوعی پرمصرف 
در صنعت نساجی نايلون است که برای بافت جوراب و انواع لباس ها کاربرد 
را  آن  بايد  بلکه  شست،  داغ  آب  با  نبايد  را  نايلونی  منسوجات  دارد.  فراوان 
مدتی در آب ولرم و پودر صابون يا پودرهای شويندٔه معمولی خيساند، سپس 
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با کمی تکان دادن در کف صابون آن را، آب کشی کرده 
و می توانيد با توجه به   دستورالعمل ماشين لباس شويی 

نيز آن ها را بشوييد.
نبايد لباس های نايلونی را فشار داد يا با چالندن 
خود  به  زيادی  آب  نايلون  الياف  چون  کرد؛  آب گيری 

روی  بر  چروک هايی  دارد  امکان  فشردن  اثر  در  نتيجه،  در  نمی کند،  جذب 
لباس ايجاد شود که بعد از خشک شدن نيز از بين نرود.

پارچٔه نايلونی اگر خوب شسته شود، به اتو نيازی نخواهد داشت. در 
با  اتو  زيرا  کنيد؛  استفاده  کرده،  گرم  کمی  را  اتو  می توانيد  ضرورت  صورت 
حرارت باال نايلون را خراب می کند و ممکن است اتوی داغ به پارچه بچسبد 

و به آن آسيب برساند.
لکه بری چربی از روی لباس های چرم و جير: برای از بين بردن لکه 

از روی لباس های چرمی، مايع ظرف شويی 
را روی آن بماليد و بگذاريد خشک شود، 
در  دهيد.  جال  را  آن  دستمال  با  سپس 
بردن  بين  از  برای  جير،  پارچه های  مورد 
لکٔه چربی، تکه ای پارچه را به سرکٔه سفيد 
آغشته کنيد و روی محّل لکه بماليد تا پاک 

شود.

عالئم بين المللی نگهداری از پوشاک
معموالً عالئمی روی بر چسب (شناسنامه) پوشاک ديده می شوند که روش نگهداری 
و شست وشوی آنها را مشخص می کند. با توجه به اين عالمت ها و رعايت آنها، پوشاک 

از عمر و دوام بيشتری برخوردار خواهند بود.
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نکته: نقاط موجود در عالمت اتو، ميزان حرارت مناسب برای آن پارچه را نشان 
حرارت  حرارت باال، با دو نقطه  می دهد؛ برای مثال، عالمت اتو با سه نقطه 

متوسط و با يک نقطه  حرارت کم را نشان می دهد.

ميزان دمای آب برای شست و شو

با دست شسته شود.

از مادۀ سفيد کننده می توان استفاده کرد.

از اتو می توان استفاده کرد.

از خشک کن لباس شويی می توان استفاده کرد.

از خشکشويی می توان استفاده کرد.

(نام شرکت توليد کننده)

ــ با آب ٣٠ درجه شسته شود 
ــ از ماده سفيد کننده نمی توان استفاده کرد
ــ از اتو با حرارت متوسط استفاده شود

ــ خشک شويی امکان پذير است

نمونه ای از برچسب يک لباس
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فعاليتفعاليت

جدول زير را کامل کنيد.

مفهومعالمت

نکاتی در مورد دوخت عروسک
١ــ برای دوخت عروسک با دست يا چرخ، ابتدا بايد تکه ها را به هم 
کوک بزنيد يا با سنجاق ته گرد به هم وصل کنيد، آن گاه از پشت پارچه شروع 

به دوختن کنيد.
دوخت  است  بهتر  بدوزيد،  را  پارچه  دست  با  اگر      می خواهيد  ٢ــ 
با  عروسک  دوختن  برای  درشت،  زيگزاگ  دوخت  بزنيد.  «دندان موشی» 
چرخ مناسب است. نخ مورد نياز بهتر است، ضخيم و همرنگ پارچه باشد. 
تمام قسمت پشت عروسک را ندوزيد بلکه بايد يک تکٔه کوچک را به صورت 
ندوخته باقی بگذاريد تا پارچه را بتوانيد از آن طرف برگردانيد. اين قسمت را 

پس از پر کردن عروسک، بايد از روی کار به صورت مخفی بدوزيد.
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٣ــ نکتٔه مهم در مورد ظرافت و تميزی عروسک اين است که پرزهای 
پارچه را قبل از دوختن با دست يا قيچی به طرف روی پارچه برگردانيد.

و  ابری  پارچٔه  با  دوخت  ٤ــ 
پارچٔه  دوخت  با  تفاوتی  پارچه های    ديگر، 
تميزی  و  ظرافت  به  فقط  ندارد؛  پوليش 
بيشتری نياز دارد؛ چون دارای پرز نيست 

که معايب را بپوشاند.

پرکردن عروسک: برای پرکردن عروسک می توان از مواّد مختلف 
الياف  قالی،  کرک  از:  عبارت اند  اين کار  برای  مواد  بهترين  کرد؛  استفاده 

پلی استر و تکه های ابر.
عروسک بسازيد
وسايل مورد نياز

(پارچه ای  ابری  يا  کرکی  پارچٔه  ١ــ 
کرکی که يک اليه ابر ظريف به   آن چسبيده 
يا  نارنجی  يا  صورتی  رنگ های  به  است) 
در  انتخابی  عروسک  رنگ  با  مطابق  سفيد 
تصوير مقابل به اندازٔه ٢٠* ١٥ سانتی متر.

٢ــ پارچٔه کتانی به رنگ زرد يا سبز يا 
آبی برای لباس عروسک ها به  اندازٔه ٩* ٤٠ 

سانتی متر.
به  شکل  دايره ای  کتانی  پارچٔه  ٣ــ 
قطر ٥/٥ سانتی متر، قهوه ای مايل به نارنجی 

برای بينی عروسک.
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٤ــ مهرٔه سياه برای چشم های عروسک (٢ عدد)
٥  ــ مواد پرکننده مانند الياف پلی استر، کُرک و … (٢٠٠ گرم)

روش دوخت
١ــ الگو را به کاغذ ديگری منتقل کنيد و روی پارچه بگذاريد.

٢ــ تکه ها را با ٠/٥ سانتی متر اضافٔه درز، قيچی کنيد.
٣ــ از طرف روی پارچه، تکه های گوش خرگوش را به هم متصل کنيد 
و تکٔه اليی را روی آن قرار دهيد و آنها را با هم بدوزيد، ته آن را باز بگذاريد 

و پشت و رو کنيد.
٤ــ تکه های سر را از دو روی پارچه روی هم بگذاريد و گو ش های 
انتهای آن را باز  بدوزيد.  آماده را بين آن قرار دهيد و تکه های سر را به هم 

بگذاريد و برگردانيد و با الياف پرکنيد. بدن را مانند سر درست کنيد.

اليیيک چين در جلو ايجاد کنيد
فقط جلو را 
کوک بزنيد

بدن را مانند سر درست کنيد

الياف پلی استر

بينی

جمع کنيد و نخ را بکشيد
کوک بزنيد
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٥  ــ قسمت های باز سر و بدن را به هم متصل کنيد و درز را تو بگذاريد 
و بدوزيد.

٦  ــ بينی  عروسک را درست کنيد. (اطراف پارچه ای دايره ای شکل 
ريز  کوک  سانتی متر  يک  فاصلٔه  با  تصوير  مطابق  را  سانتی متر   ٥/٥ قطر  به 
بزنيد. سپس کمی نخ کوک ها را بکشيد و وسط پارچه را با مقداری از مواد 
پرکننده (الياف پلی استر) پُر کنيد، سپس نخ را کامل بکشيد تا پارچه جمع و 

بينی آماده شود.
نيم  و  ببريد  تکه  دو  کدام  هر  از  کنيد.  درست  را  عروسک  لباس  ٧ــ 

سانتی متر برای درز، اضافه بگذاريد.
ساخته  هم  مانند  خرس  و  گربه  خرگوش،  عروسک  سه  هر  نکته: 
می شوند؛ تنها تفاوت آن ها در گوششان است. برای گوش های گربه و خرس 

تکه ها را از طرف روی پارچه به روی هم بگذاريد، بدوزيد و برگردانيد.

در اينجا بدوزيد

مهره ها را بدوزيد

بينی را بدوزيد

خرگوش ... سفيد
گربه ... قهوه ای روشن
خرس ... سبز خزه ای
از هر کدام دو  برش

نوار کش
دور حلقه آستين را 

چرخ کنيد.
بدوزيد  را  درزها 
سانتی متر   ٢/٥ و 
آستين  حلقهٴ  برای 

باز بگذاريد.

متر 
نتی 

 سا
١٧

ول 
ه ط

ی ب
وار

ش ن
ک

يد.
دوز

به ب
اد ل

متد
ر ا
را د

لبه را تا بزنيد و چرخ کنيد
لباس عروسک ها

خرگوش
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را  عروسک  زير  قسمت  و  حذف  را  عروسک  پاهای  اگر  پيشنهاد: 
بلندکرده، صاف کنيد و بدنٔه عروسک را به صورت يک کيسٔه توخالی بدوزيد، 
عروسک های  انواع  از  که  باشيد  داشته  دستکشی  عروسک  يک  می توانيد 

نمايشی به شمار می آيد.
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به اضافۀ نیم سانتی متر برای درز )برای 
گوش، سر و بدن صورتی برای خرگوش 
صورتی روشن برای گربه نارنجی روشن 

برای خرس(

2 برش

تا کنید

برای برگرداندن 
باز بگذارید

برای برگرداندن 
باز بگذارید

جلو
پشت

تا کنید

جای گوش 

بینی 
1برش            

)صورتی مایل به قرمز 
برای خرگوش قهوه ای 
مایل به قرمز برای گربه 
نارنجی  برای خرس(    

برای برگرداندن 
باز بگذارید

برای برگرداندن 
باز بگذارید

ربه 
ش گ

گو گوش خرس

برای برگرداندن 
باز بگذارید

گوش خرگوش

4 برش             گوش

خرسالگوی توپ

گربهجای گوش 

جای گوش ها 
خرگوش

بدن

2 برش
سر
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فعاليتفعاليت

ساخت توپ پارچه ای 
وسايل مورد نياز:

١٢ رنگ متفاوت پارچٔه ابری يا پوليشی يا چرم مصنوعی (از هر   رنگ 
به اندازٔه الگو؛ می توانيد از ٣ الی ٤ رنگ مختلف استفاده کنيد.)

روش دوخت
ــ الگوی پنج ضلعی زير را روی پارچه های مورد نظر قرار دهيد و با 

سنجاق ثابت کنيد.
ــ در پشت پارچه با مداد يا خودکار، شکل الگو را عالمت گذاری کنيد 

و با اضافٔه يک سانتی متر برای درز، آنها را برش دهيد.
ــ دوازده تکه به همين روش آماده کنيد.

ــ بعد از بريدن تکه های الزم و عالمت گذاری، مطابق تصوير، ابتدا يک 
تکه را در وسط بگذاريد و پنج تکٔه ديگر را در اطراف آن بدوزيد. (با دست يا 

با چرخ خياطی دوخته شود.)

نکته: برای تهئه توپ و عروسک بزرگ تر از اندازٔه کتاب، می توانيد با 
استفاده از بزرگ نمايی در زيراکس، الگوها را بزرگ کنيد.
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فعاليتفعاليت

ــ سپس دو ضلع مجاور هر تکه را به هم بدوزيد.
ــ شش تکه ديگر را نيز به همين روش بدوزيد.

هم  روی  وضلع های  گذاشته  هم  روی  را  شده  آماده  تکه  دو  سپس  ــ 
باز  را  آن  توپ  پرکردن  برای  بايد  که  ضلع  يک  جز  به  بدوزيد،  يکديگر  به  را 

بگذاريد.
با  را  آن  توپ،  برگرداندن  از  بعد  ــ 

الياف پلی استر يا کرک قالی پرکنيد.
ــ قسمت باز توپ را با دست بدوزيد.

نکته: توجه داشته باشيد که تکه های 
تا  بدوزيد  هم  از  دور  را  مشابه  رنگ های  با 

رنگ های توپ متنوع به نظر آيد.

وسايل مورد نياز:
دکمه و مهره های رنگی
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مانند  می شوند؛  پيدا  منازل  همٔه  در  قطعاً  که  لوازمی اند  از  دکمه ها 
دکمه های لباس های قديمی ای که ديگر استفاده نمی کنيد. با داشتن تعدادی 
دکمه و مهره های رنگی و کمی خالقيت می توانيد يک اثر هنری ايجاد کنيد.

به تصاوير زير با دقت نگاه کنيد و بکوشيد يکی از آنها را بسازيد:
١ــ برای تهئه گوشواره هايی که در 
گوشواره، سرمٔه  تصوير می بينيد، به گيرهٔ 
فنری ساده، دکمه و مهره های رنگی نياز 

است.
موجود  دکمه های  از  استفاده  با 
با  هماهنگ  گوشواره هايی  می توانيد 

لباستان بسازيد.
٢ــ مانند تصوير مقابل، دکمه های 
روبان  رنگارنگ را بر روی يک نوار يا 
کرده ايد،  مچتان  دور  اندازه  قبل  از  که 
بايد  را  بند  طرف  يک  البته  بدوزيد. 
ديگر  طرف  سر  که  دکمه ای  اندازٔه  به 
به   اين  بدوزيد؛  کرده  دوال  می خورد، 
بند  دوالی  می توانيد  به راحتی  ترتيب، 
شده  دوخته  دکمه های  از  يکی  دور  را 
بيندازيد و دستبندتان را بر روی دستتان 

ثابت کنيد.
دستبند  تهئه  برای  ديگر  شيؤه 
مورد  دکمه های  که  است  اين  دکمه ای 
ظريف  کش های  داخل  از  را  نظرتان 
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عبور دهيد و گره بزنيد. با اين روش می توانيد گردن بند نيز بسازيد.
رنگارنگ و متفاوت را به کمک نخ و سوزن  ٣ــ می توانيد دکمه های 
بر روی يک کيف ساده بدوزيد. با اين کار، هم دکمه ها مصرف شده اند و هم 
اينکه کيفتان از سادگی درآمده است. يادتان باشد که در دوخت دکمه ها از 

هيچ گونه نظمی پيروی نکنيد.
می توان  ديگری  کارهای  چه  رنگی،  مهره های  و  دکمه  از  استفاده  با 

انجام داد؟

١ــ چگونه با عمليات خشک شويی می توان مواّد چرک و لکه ها را از 
بين برد؟

تميز  را  لباس  آب،  کمک  با  شوينده ها  و  پاک کننده  مواد  چگونه  ٢ــ 
می کنند؟
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2 ــ خـوراك
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خوراک
به تصاوير نگاه کنيد.

برای داشتن تغذئه مناسب، کدام تصوير را انتخاب می کنيد؟ چرا؟
برخورداری از تندرستی، بدون داشتن تغذئه مناسب ممکن نيست. اگر هر يک از 

مواد غذايی، بيشتر يا کمتر از حّد نياز به بدن برسد، مشکالتی برای ما به وجود می آورد.
در سال های گذشته، در مورد مواّد مغذی و بهداشت مواّد غذايی مطالبی آموختيد 
و همچنين در مورد انتخاب غذا و مواد غذايی سالم و حفظ مواّد مغذی آن، مهارت هايی 
دوران  در  غذايی  نيازهای  و  غذايی  عادت های  غذايی،  گروه های  با  امسال  کرديد.  کسب 

مختلف زندگی آشنا می شويد و روش پخت چند نوع غذای ساده و سالم را می آموزيد.



133

گروه های غذايی
غذايی  مواد  گروه  هر  در  که  می شوند  تقسيم  گروه  شش  به  غذايی  مواد  به طور کلی، 

متنوعی قرار دارند:

نان،  انواع  مثل:  غالت؛  و  نان  گروه  ١ــ 
برنج و ماکارونی

بهتر است از غالت کامل، استفاده شود 
و  چاقی  از  مانع  و  قندخون  کنترل  باعث  چون 

ديابت می شود.

٢ــ گروه ميوه جات
ميوه ها  بيماری ها  از  پيشگيری  منظور  به 
خانواده  غذايی  برنامٔه  در  فصل  تنوع  با  بايد  را 

قرار داد.

٣ــ گروه سبزيجات
مواد  ويتامين ها،  انواع  حاوی  سبزی ها 

معدنی و فيبر هستند.
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حبوبات  تخم مرغ،  گوشت،  گروه  ٤ــ 
و مغزها

اين گروه از منابع تأمين کننده پروتئين 
هستند.

٥  ــ گروه شير و لبنيات

محدود  بايد  آنها  مصرف  که   … و  قندها  چربی ها،  مانند  غذايی؛  مواّد  ساير  ٦  ــ 
باشد.

١ــ آيا يک خانوادٔه چهار نفره در سنين مختلف به يک نوع غذا نياز 
دارند؟

٢ــ چه عواملی در مقدار و نوع مواد 
غذايی برای افراد مختلف مؤثر است؟
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تغذيه  در سنين مختلف
متفاوت  افراد،   … و  فعاليت  جنس،  به  توجه  با  زندگی،  مختلف  دوران  در  تغذيه 

است؛ بنابراين، در تهئه برنامٔه غذايی يک خانواده بايد به تقسيم بندی زير توجه کرد:
بسياری  اثر  کودک  نمو  و  رشد  روی  بر  تغذيه  کودکی:  دوران  در  تغذيه  الف) 
دارد و رشد کودکانی که تغذئه نادرست و ناکافی دارند، نسبت به کودکانی که خوب تغذيه 

می شوند، کمتر است.
تا قبل از ٦ ماهگی غير از شير مادر، هيچ غذايی نبايد به نوزاد داده شود. پس از سّن 
شش ماهگی، ديگر شير مادر به تنهايی جوابگوی نيازهای غذايی طفل نيست و بايد تغذئه 

کمکی را شروع کرد. غذای کمکی را طبق شکل زير، می توان به کودک داد.
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غذای  وعدٔه  سه  بر  عالوه  مدرسه  سنين  کودکان  دبستان:  سنين  در  تغذيه  ب) 
است.  سن  اين  غذايی  وعده های  مهم ترين  از  صبحانه  دارند.  نياز  وعده  ميان  به  اصلی، 
در   اين دوران، ارزش غذايی ميان وعده ها بايد در نظر گرفته شود. دانش آموزان بايد بدانند 
تنقالت  ساير  و  نمک  چيپس،  چون  موادی  کند،  تأمين  را  آن ها  نيازهای  می تواند  آنچه 
گروه  چند  يا  يک  از  که  غذايی اند  ارزش  دارای  موادی  بلکه  نيستند؛  غذايی  کم ارزش 
اصلی غذايی تهيه شده باشند؛ مثل: انجير خشک، برگٔه زردآلو، ميوه هايی مثل پرتقال و 

ليمو   شيرين، ساندويچ هايی مثل نان و پنير و سبزی و …، سبزيجاتی مثل هويج و کاهو.

پ) دوران نوجوانی و بلوغ: در اين دوره، از نظر جسمی و روحی تغييراتی در   افراد 
ايجاد می شود و به علت سرعت رشد، نيازهای تغذيه ای افزايش می يابد. توصيه می شود در 

برنامٔه غذايی روزانه، از گروه های غذايی مختلف به ويژه شير و لبنيات استفاده شود.



137

هر گروه به دلخواه، يکی از دوران زندگی را انتخاب و در مورد نيازهای 
غذايی آن، با هم بحث کرده و نتيجه را در جدول زير ثبت و برای ساير گروه ها 

اعالم کنند.
دوران يا شرايط 

مختلف
ميزان نياز به 

انرژی
مواد غذايی که بيشتر 

نياز دارند
مواد غذايی که کمتر 

نياز دارند
١ــ پيری

٢ــ ميان سالی
٣ــ بيماری
٤ــ نوجوانی

کمتر
............
............
............

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

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

....................
شير و لبنيات

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

چربی ها و ............

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

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

عادت های غذايی
در سال های قبل آموختيد که عادات غذايی از دوران کودکی شکل می گيرد و اگر 
به وجود  باالتر  سنين  در  فرد،  برای  را  ناگواری  عوارض  نشود،  اصالح  نادرست  عادات 

می آورد.
برخی از عادت های غذايی نامناسب، 

عبارت اند از:
نخوردن  صبحانه:  نخوردن  ١ــ 
صبحانه و گرسنگی در ساعات اّولئه صبح، 
بی حسی  و  بی حالی  تمرکز،  عدم  باعث 

می شود.
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جهت افزايش اشتها برای صرف صبحانه، چه راه حل هايی به نظرتان می رسد؟ آنها 
را فهرست کنيد:

١ــ .................................................. 
٢ــ .................................................. 
٣ــ .................................................. 

سوسيس،  مثل  غذاها،  نوع  غيرخانگی:  اين  غذاهای  مصرف  به  تمايل  ٢ــ 
از  بيشتر  غذايی،  برنامٔه  در  است  الزم  دارند.  کمی  غذايی  ارزش  و …  همبرگر  کالباس، 

غذاهای سنتی خانواده که شامل همٔه گروه های غذايی است، استفاده شود.

٣ــ نامنظم بودن وعده های غذايی
٤ــ مصرف بی روئه تنقالت، و  غذاهای چرب و شور.

تغذئه نامناسب چه عوارضی به دنبال دارد؟
با توجه به سؤاالت فوق، تصوير صفحٔه بعد را کامل کنيد.
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چاقی
افزايش مقدار چربی و ذخيرٔه آن در بافت ها موجب اضافه وزن و چاقی می شود. 
موردنياز  ميزان  دريافت کالری بيش از  عبارت اند از:  عواملی که سبب چاقی می شوند، 

بدن، کم کاری، نداشتن تحرک و فعاليت بدنی کافی، و اختالالت جسمی.

الغری

سکته

مشکالت روانی

تغذيۀ نامناسب

پيشگيری از چاقی
برای جلوگيری از اضافه وزن، رعايت نکات زير ضروری است:

ــ از همٔه گروه های غذايی در حّد اعتدال مصرف شود.
ــ به جای تنقالت پرچرب، از ميان وعده های سالم مثل لبنيات، ميوه و سبزی استفاده 

شود.
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افزايش  و …  دوچرخه سواری  پياده روی،  مثل  ورزش هايی  با  را  بدنی  فعاليت  ــ 
داده، وقت ورزش را نبايد با هيچ کار ديگری پر کرد.

 بيشتر بدانيد

راهنمای انتخاب مواد غذايی روزانه (برای افراد سالم بالغ)

تعداد واحد مورد گروه غذايی
نياز

مواد مغذی اصلی
موجود در گروه

مواد غذايی و اندازۀ هر 
واحد آن

١ــ شير و لبنيات
گروه سنی٭ ١: ٢ 

واحد
گروه سنی٭٭ 
٢: ٤ــ٣ واحد

پروتئين: کلسيم، فسفر، 
روی، بعضی ويتامين های 

گروه ب، ويتامين آ

شير و ماست ــ ١ ليوان
پنير ــ ٤٥ تا ٦٠ گرم

کشک پاستوريزه ــ ١ ليوان
11 ليوان

2
بستنی پاستوريزه ــ 

٭ گروه سنی ١ــ گروه بزرگ ساالن سالم و بالغ است.
٭ ٭ گروه سنی ٢ــ گروه سنی در حال رشد، جوانان و زنان باردار و شيرده است.

٢ــ گوشت، 
حبوبات و مغزها و 

تخم مرغ
گروه سنی ١ و ٢
٣ــ٢ واحد

پروتئين، آهن، روی 
بعضی ويتامين های 

گروه ب

گوشت پخته ــ ٦٠ تا ٩٠ گرم 
تخم مرغ ــ ٢ عدد

حبوبات پخته شده ــ ١ ليوان
1 ليوان

2
حبوبات خام ــ 

1 تا ١ ليوان
2

مغزها ــ 
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گروه سنی ١ و ٣٢ــ ميوه ها
٤ــ ٢ واحد

ويتامين ث، ويتامين آ 
بعضی ويتامين های گروه 

ب، فيبر

1 ليوان
4

ميؤه خشک ــ  
12  ليوان ميؤه پخته ــ 
3  ليوان

4
آب ميوه ــ 

ميؤه متوسط (هلو، سيب، 
پرتقال) ــ ١ عدد
1
4

طالبی متوسط ــ 
1 ليوان

2
حبه انگور ــ 

گروه سنی ١ و ٤٢ــ سبزی ها
٥  ــ ٣ واحد

ويتامين آ، ويتامين ث، 
اسيد فوليک، منيزيم، 

فيبر

 1
2

سبزی خام خرد شده ــ 
ليوان

سبزی های برگ دار خام ــ 
١ ليوان

1 ليوان
2

سبزی پخته ــ 
سيب زمينی متوسط ــ ١ عدد

گروه سنی ١ و ٥٢  ــ نان و غالت
١١ــ٦

نشاسته، بعضی 
ويتامين های گروه ب، 
آهن، منيزيم، فيبر، روی

انواع نان ــ ٣٠ گرم
نان سنگک و بربری ــ ١ کف 

دست
بـرنج و مــاکــارونـی پخته ــ 

3 ليوان
4

1 ــ 
2

٦ــ گروه متفرقه
نوشيدنی های  چاشنی ها،  و  شوری ها  ترشی ها،  شيرينی ها،  چربی ها،  شامل: 
در  و  شود  غذايی  گروه های  جايگزين  نبايد  گروه  اين  مصرف  گازدار.  و  شيرين 
مصرف  به طورکلی  شود.  دقت  فرد  هر  موردنياز  کالری  ميزان  به  بايد  آن  مصرف 

آنها بايد محدود باشد.
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و  مطالعه  با  و  کنيد  تهيه  می خوريد،  روز  هر  که  غذاهايی  از  فهرستی 
جمع آوری اطالعات دربارٔه ميزان نياز شما به غذاهای مختلف، بررسی کنيد 
مصرف  نياز  حّد  از  بيشتر  کدام يک  از  و  کمتر  غذايی  گروه های  کدام  از  که 

کرده ايد.

بررسی کنيد
بررسی کنيد

به گروه های مختلف تقسيم شويد و هر گروه يک يا چند تحقيق زير را 
انجام داده، از نتايج آن گزارشی به کالس ارائه دهيد.

١ــ روش های درست و نادرست تغذئه مردم منطقٔه شمال را در برنامٔه 
غذايی بررسی کنيد (با ذکر دو مثال).

٢ــ با توجه به تنوع مواّد غذايی در منطقٔه شمال، چه تغييراتی می توان 
در نوع تغذئه مردم اين منطقه ايجاد کرد تا به سالمت افراد کمک کند؟

تغذئه  از  ناشی  که  را  شمال  منطقٔه  خاّص  بيماری  يک  هر   گروه  ٣ــ 
نامناسب است، معرفی کرده، راجع به داليل آن تحقيق کند و سپس نتيجه را 

به کالس گزارش دهد.
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مرور آموخته ها

1

2

7

6

3

4

5

8

9

*

*

*

*

١ــ شير مادر تنها غذای مناسب تا اين سن است.
٢ــ يکی از گروه های غذايی پر ويتامين

٣ــ نخوردن اين وعدٔه غذايی باعث عدم تمرکز و بی حالی می شود.
٤ــ هميشه مقدم بر درمان است.

٥  ــ برخورداری از تندرستی بدون داشتن آن ميسر نيست.
٦  ــ يکی از عوارض افزايش چربی در بدن

٧ــ يکی از غذاهای غيرخانگی مضر
٨  ــ يکی از عواملی که در تنظيم برنامٔه غذايی افراد خانواده مؤثر است.

٩ــ از گروه های غذايی که در دوران نوجوانی و بلوغ بيشتر بايد مصرف شود.
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فعاليتفعاليت

با کنار هم قرار دادن حروف خانه های ستاره دار، کلمٔه رمز را پيدا کنيد و راجع 
به آن دو سطر بنويسيد.

راهنمايی: رمز جدول، کلمه ای به گويش مازندرانی است.

هر گروه يکی از فعاليت های زير را انتخاب نمايد و غذای آن را تهيه و 
از دوستان خود پذيرايی کند.

١ــ کماج
مواّد الزم: 

ــ برنج خرد شده (نيم دانه): نيم کيلو
ــ شير: يک ليتر

ــ تخم مرغ: دو عدد
ــ شکر: به اندازٔه دلخواه

به  کرده:  آب  زعفران  يا  زردچوبه  ــ 
مقدار الزم

ــ نمک: يک قاشق چای خوری.
روی  و  می کوبيم  را  آن  کمی  و  می شوييم  را  برنج  ابتدا  تهيه:  طرز 
حرارت قرار می دهيم تا رطوبت آن گرفته شود. شير را می جوشانيم و پس از 
سرد شدن، به آن برنج، شکر، نمک و تخم مرغ و زعفران يا زردچوبه اضافه 
مايع  از  مقداری  کرده،  چرب  کمی  را  تابه  کف  سپس  می کنيم و هم می زنيم. 
آماده شده را داخل آن می ريزيم و با شعلٔه کم، سرخ و پس از چند دقيقه آن را 

پشت و رو می کنيم.
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٢ــ رولت خرما
مواّد الزم: 

ــ  خرما: ٢٥٠ گرم
ــ کره: ١٠٠ گرم

ــ خالل پسته و بادام: هر کدام يک قاشق غذاخوری.
طرز تهيه: پوست و هستٔه خرما را خارج می کنيم و با کمی کره تفت 
آن  روی  می کنيم.  پهن  سينی  در  کامالً  را  شده  داده  تفت  خرمای  می دهيم. 

خالل پسته و بادام می ريزيم. به شکل دلخواه آن را برش می زنيم.

٣ــ ُاملت قارچ
مواّد الزم: 

ــ تخم مرغ: ٤ عدد
ــ فلفل دلمه ای خرد شده: ٢ ليوان

ــ سير: ٤ حبه
ــ قارچ خرد: ٣ ليوان
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ــ جعفری خرد شده: ٤ قاشق
ــ روغن: ٥٠ گرم

ــ نمک و فلفل: به مقدار الزم.

طرز تهيه: فلفل دلمه ای را همراه با روغن داخل تابه می ريزيم و ٢ تا ٣ 
دقيقه تفت می دهيم. سير خرد شده و قارچ را نيز به مخلوط باال اضافه می کنيم 
تا کمی حرارت ببيند. سپس تخم مرغ های زده شده را اضافه کرده، با نمک و 

فلفل آن را مزه دار می کنيم. در پايان، جعفری را روی آن می ريزيم. 


