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اشتراك گذاري اطالعات
               پودمان 8

در دنیای کنونی به سبب گسترش دانش و فناوری و شاخه های علم، همچنین به دلیل محدودیت های زمانی، مالی و اقتصادی، 
ضرورت و اهمیت به اشتراک گذاری اطالعات بیش از گذشته احساس می شود تا جایی که تغییر و تحول در گوشه ای از دنیا در 

سایر جوامع نیز اثرگذار است. ما می توانیم از طریق اشتراک گذاری دانش و معرفت، به رشد و شکوفایی دانش کمک کنیم. 

برخیازمهارتهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:
انتقادی،  تفکر  گروهی،  کارهای  اجرای  مانند  مهارت هایي  کارگیری  به   

پرسش گری و ...؛
 آشنایی با اشتراک گذاری و ضرورت های آن؛

 به کارگیری نرم افزار پاورپوینت برای ارائه نمایشی اطالعات؛
 توانایی ایجاد اسالیدهای نمایشی؛

 توانایی مدیریت اسالیدهای نمایشی؛
 دادن جلوه های ویژه به اسالید و اجزای آن؛

108
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به اشتراک بگذارند و دیگران را نیز  بتوانند دانش خود را در سطح وسیع تری  تا انسان ها  امروزه شبکه های اینترنتی باعث شده 
با داشته های علمی خود سهیم کنند. این باعث خواهد شد تا متفکران و متخصصان کشورهای جهان در یک زنجیرۀ به هم پیوسته 
قرار گیرند و از دستاوردهای یکدیگر بهره ببرند و نهایتًا بتوانند نیازهای جوامع انسانی را رفع کنند. یکی  از راه های اشتراک گذاری 

اطالعات، ارائۀ نمایشی مطالب است. 

1-8-اشتراکگذاریاطالعاتبااستفادهازبرنامهپاورپوینت
ارائه  نمایشی  به صورت  را  آن  پاورپوینت،  برنامۀ  امکانات  از  استفاده  با  و  می کنیم  تهیه  نوآوری  دربارۀ  گزارشی  پودمان،  این  در 
می دهیم. شما می توانید با امکاناتی که یاد می گیرید گزارش هایی را که دربارۀ پودمان های دیگر این کتاب تهیه کرده اید به صورت نمایشی 

در کالس ارائه دهید.

پرسش
 نوآوری چه تأثیری در زندگی ما دارد؟

شناختموضوع
گام اول

پاسخ دادن به موارد زیر ما را در رسیدن به جواب پرسش باال کمک می کند:
 نوآوری چیست؟

 چرا نوآوری اهمیت دارد؟
 نمونه هایی از نوآوری کدام اند؟
 نوآوران چه ویژگی هایی دارند؟

 چگونه می توان نوآوری را تقویت کرد؟
 تأثیرات نوآوری در زندگی ما کدام اند؟
 نوآوری در چه مشاغلی وجود دارد؟
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انتخابمنابعوجمعآوریاطالعات
گام دوم

در این مرحله از منابع مختلف، اطالعات مورد نیاز را جمع آوری می کنیم. برای جمع آوری این اطالعات، از وبگاه شبکۀ رشد 
استفاده می کنیم.

كاركالسی-جمعآوریاطالعاتبرایشناختموضوعنوآوری
در گروه خود، اطالعات مورد نیاز برای شناخت موضوع را جمع آوری کنید.
اطالعاتمربوطبهنوآوری

اطالعات به دست آمدهکلیدواژهاعضای گروه

تعریف نوآوریعضو 1
اهمیت نوآوری

نمونه های نوآوریعضو 2
ویژگی های نوآوران

اگر بخواهید اطالعات به دست آمده را برای هم کالسی های خود ارائه دهید و از اطالعاتی که سایر گروه های کالس جمع آوری 
کرده اند، استفاده کنید، باید این اطالعات را با آن ها به اشتراک بگذارید.

یکی از راه ها برای این کار، ارائۀ نمایشی مطالب است. برنامۀ پاورپوینت امکانات خاصی برای این کار دراختیار 
                        کاربران قرار می دهد.

پردازشومستندسازیاطالعات
گام سوم

 پیش از تهیه یک پروندۀ ارائۀ نمایشی، یک طرح کلی روی کاغذ بکشید و در آن، ضمن دسته بندی مطالب، تعداد 
                    صفحات، مطالب هر صفحه، محل متن و تصاویر در صفحه و ارتباط بین صفحات را مشخص کنید.
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2-8-طراحیصفحاتبرایتهیهاسالیدهاینمایشی
طراحی صفحات برای موضوع نوآوری را می توان به شکل 3-8 انجام داد: 

ص3ص2ص1

 

ص5ص4

شکل1-8-طراحیصفحاتپیشازتهیۀاسالیدهاینمایشی

كاركالسی-تکمیلاطالعاتصفحاتطراحیشده
در گروه خود، اطالعات مربوط به هر پرسش را در صفحات مربوط به آن تکمیل كنید.
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اشتراکگذاریاطالعات
گام چهارم

برای اشتراک گذاری این مطالب، به صورت اسالیدهای نمایشی، از 
نرم افزار پاور پوینت استفاده می کنیم.

اجرا  شکل  در  شده  داده  نشان  مراحل  مانند  را  پاورپوینت  برنامۀ 
کنید.

3-8-تهیۀاسالیدهاینمایشی
روی  پاورپوینت،  برنامۀ  اجرای  از  پس  که  اسالیدی  اولین   

صفحه نمایان می شود، اسالید عنوان )Title slide( است.
روی کادرهای متنی این اسالید کلیک کنید و عبارت های صفحه 

اول را بنویسید.
 






4-8-ایجاداسالیدجدید
برای ایجاد اسالید جدید مراحل زیر را انجام دهید: 

1- در زبانۀ    ، روی  در    کلیک کنید.  

  



شکل2-8-مسیراجرایبرنامۀپاورپوینت

شکل3-8-محیطبرنامۀپاورپوینت

شکل4-8-ایجاداسالیدجدید
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انتخاب  را  مناسب  طرح  موجود،  آمادۀ  طرح های  از   -2
کنید. )برای اسالید دوم، طرح “Title and Content” مناسب 

است(.
3- محتوای صفحۀ دوم را در اسالید دوم درج کنید.




كاركالسی-ایجاداسالیدهاودرجمحتوایآنها
با کمک دوستانتان سایر اسالیدها را ایجاد و محتوای مربوط به هر 
یک را درج  کنید. نوع، رنگ، اندازه و سبک قلم متن اسالیدها را با 

سلیقۀ خود تعیین  کنید.

5-8-درجتصویردراسالید
بیشتر از کلمات است؛  بر مخاطبان  تأثیر تصویر و فیلم  می دانید که 
بنابراین، برای جلب توجه بیشتر مخاطبان، در اسالیدهای نمایشی، سعی 

کنید بیشتر از تصاویر استفاده کنید. 
مراحل  پنجم،  اسالید  در  تصویر  درج  برای 

زیر را انجام دهید:
1- روی نماد   در بخش اشاره شده 

کلیک کنید.
 ،)Insert Picture( 2-در پنجرۀ درج عکس
)با توجه به مسیری که تصویر قرار دارد(، تصویر 

دلخواه را انتخاب کنید.
3- روی دکمۀ  کلیک کنید. 

نکته:

هنگام ارائه نمایشی اسالیدها، دقت داشته باشیدکه 

به  اسالیدها  در  را  مهم  نکات  و  مطالب  رئوس  فقط 

صورت متن و تصویر نمایش دهید و سایر جزئیات را 

به صورت شفاهی بیان کنید تا ارائۀ شما برای مخاطبان 

ازجذابیت و تعامل بیشتری برخوردار باشد.
.

شکل5-8-اسالیددوم

شکل6-8-درجتصویردراسالید
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نکته: با درج تصویر در اسالید، زبانۀ   برای اعمال تغییرات روی تصویر، ایجاد می شود. 


شکل7-8-ریبونمربوطبهزبانۀقالب)Format(تصاویر

4- در سایر اسالیدها تصاویر مناسب درج کنید.

كاركالسی-روش دیگری برای درج تصاویر بیابید.

كاركالسی-ذخیرهکردنپروندهدرپوشۀگروه
در پوشۀ گروه خود پوشه ای با نام مناسب برای اسالیدهای نمایشی ایجاد  كنید و پروندۀ نمایشی گروه خود را در آن ذخیره  كنید.

كاركالسی
با کلیک روی نماد  ، به دلخواه در برخی از اسالیدها، فیلم مناسب درج  كنید.

نكاتایمنی:

 وقتی اطالعات را با دیگران به اشتراک می گذارید، امکان دارد افرادی سودجو، اطالعات شما را به نام خودشان ارائه یا اطالعات 
شما را دست کاری کنند.

جلوگیری  برای  راه هایی 
از این کارها وجود دارد. 

از  یکی  پاورپوینت،  پرونده های  درمورد 
به  اطالعات  تغییر  از  جلوگیری  راه هاي 
با  پرونده  کردن  ذخیره  دیگر،  افراد  وسیلۀ 
قالب .ppsx است. دراین صورت، نمایش 
پرونده فقط به صورت اسالید ممکن است و 

امکان ایجاد تغییرات در آن وجود ندارد.
پرونده،  ذخیرۀ  هنگام  کار  این  برای 
را    آن  نوع  

شکل8-8-ذخیرۀپروندهدرقالبفقطنمایشیانتخاب کنید.   
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بارشفکری

دربارۀ به خطر افتادن اطالعات و راه های پیش گیری از این کار بحث کنید.

6-8-نمایشاسالیدها
تصاویر  میان  در  نخست  اسالیدها،  نمایش  برای 
روی  صفحه،  چپ  سمت  در  اسالیدها  شدۀ  کوچک 
اسالید شمارۀ 1 کلیک کنید؛ سپس روی   کلیک 

کنید.
به این ترتیب اسالید اول نمایش داده می شود. برای 
مشاهدۀ سایر اسالیدها، روی اسالید جاری کلیک کنید 

)یا کلید   را فشار دهید(.  

پرسش:
چنانچه هنگام نمایش اسالیدها، بخواهید نمایش را متوقف کنید و به محیط برنامۀ پاورپوینت بازگردید، چه می کنید؟

در انتهای نمایش اسالیدها، برای بازگشت به محیط برنامۀ پاورپوینت، روی صفحۀ مشکی کلیک کنید؛ یا کلید   را فشار 
دهید.

7-8-ایجادپیوندمیاناسالیدها

در اسالید دوم می توانید از عبارت »اهمیت نوآوری«، پیوندی به محتوای مربوط به آن در اسالید 3 ایجاد کنید و پس از نمایش 
اسالیدهای مربوط به این موضوع، دوباره به اسالید 2 بازگردید.

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
نوآوری«  »اهمیت  عبارت  دوم،  اسالید  در   -1

را انتخاب کنید.
را  نماد     ، زبانۀ   در   -2

شکل10-8الف(ایجادپیوندمیاناسالیدهاانتخاب کنید.  

شکل9-8-نمایشاسالیدها
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باز شده، قسمت    پنجرۀ  3- در 
را انتخاب کنید.

 3 اسالید  شده،  ظاهر  فهرست  در   -4
منتقل شوید(  آن  به  می خواهید  که  )اسالیدی 

را انتخاب کنید.
5- روی دکمۀ Ok کلیک کنید.   

برای بررسی عملکرد پیوند درج شده، اسالید 2 را نمایش دهید و با کلیک روی عبارت مورد نظر، نتیجه را مشاهده کنید.

كاركالسی
با کمک دوستانتان در گروه، سایر پیوندهای میان اسالیدها را ایجاد  کنید.

8-8-درجدکمههایتعاملی
از  مي توانید  اسالیدها،  بین  تعامل  ایجاد  برای 
دكمه هاي تعاملي استفاده كنید. دكمه های تعاملی به شما 
كمك می كند تا هنگام نمایش اسالیدها، ترتیب نمایش را 

مدیریت كنید.
برای درج دکمۀ تعاملی در اسالید 3 )و برگشت به 

اسالید 2(، مراحل زیر را انجام دهید:
1- در زبانۀ  ، روی نماد   

کلیک کنید.
2- در پایین فهرست ظاهر شده، یکی از دکمه ها را 

انتخاب کنید.

شکل10-8ب(ایجادپیوندمیاناسالیدها

شکل11-8الف(درجدكمهتعاملي
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3- در اسالید 3 با کشیدن نشانگر ماوس، دکمۀ تعاملی را رسم کنید. 

شکل11-8ب(درجدکمۀتعاملی 

4- در پنجرۀ ظاهر شده، زبانۀ   را انتخاب کنید.
5- گزینۀ   را انتخاب کنید.

6- از فهرست كشویي:Hyperlink to ، گزینه slide را انتخاب 
كنید. 

این  اسالیدهای  فهرست  از  بازشده  پنجره  در   -7
طریق  از  می خواهید  که  )اسالیدی   2 اسالید  پرونده، 

دکمۀ تعاملی به آن منتقل شوید( را انتخاب کنید.

8- روي دكمه Ok كلیك كنید ) در هر دو پنجره(

نکته:

می توانید با انتخاب زبانۀ  و انجام 

با قرار  تنظیم کنید که  نمایش را طوری  تنظیمات آن، 

)به جای  موردنظر  دکمۀ  ماوس روی  اشاره گر  گرفتن 

به آن  به اسالید مربوط  انتقال  کلیک روی آن(، عمل 

انجام شود.

شکل11-8ج(درجدکمۀتعاملی
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دکمۀ عملکرد خود، گروه در - كالسی كار 
تعاملیراکهدرجکردهایمبررسیمیکنیم.

9-8-جلوههاینمایشی
می توانید برای جّذاب تر شدن نمایش اسالیدها، از جلوه های نمایشی پاورپوینت استفاده کنید.

دو نوع جلوۀ نمایشی در پاورپوینت وجود دارد:
1- جلوۀ نمایشی اسالید؛

2-جلوۀ نمایشی اجزای اسالید.

10-8-جلوۀنمایشیاسالید
کنترل  را  اسالیدها  نمایش  نحوۀ  و  سرعت  می توانید 

کنید. برای این کار:
1- روی اسالید اول کلیک کنید.

 

نکته:

 ،  Play sound: گزینه  انتخاب  با  می توانید 

دكمه تعاملی را به یك پرونده صوتی پیوند دهید تا 

هنگام نمایش اسالیدها، با كلیك روي این دكمه ، 

صدای مورد نظر بخش شود. 

شکل12-8-دادنجلوۀنمایشیبهاسالید
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2- در زبانۀ  ، یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
 پاورپوینت، جلوۀ انتخاب شده را بر روی اسالید نمایش می دهد.

پرسش: آیا می توانید گزینه های بیشتری بیابید؟      

3- در قسمت  ، سرعت نمایش اسالید را تعیین کنید.
 در صورت تمایل می توانید با کلیک روی  ، جلوۀ نمایشی انتخاب شده را برای همۀ اسالیدها اعمال 

کنید.
4- در قسمت  ، یکی از موارد را انتخاب کنید:

   برای حرکت با کلیک به اسالید بعدی

   برای حرکت به طورخودکار به اسالید بعدی )زمان نمایش اسالید بعدی را تعیین کنید(.

5- برای سایر اسالیدها جلوه های نمایشی دلخواه اختصاص دهید.

11-8-جلوۀنمایشیاجزایاسالید
جلوۀ نمایشی اجزای اسالید،ارائۀ نمایشی را بسیار جذاب می کند.پاورپوینت، چهارنوع جلوۀ نمایشی برای اجزای اسالید دارد:

1- جلوه های ورودی
2- جلوه های خروجی
3- جلوه های تأکیدی

4- جلوه های مسیر حرکت

برای دادن جلوۀ نمایشی به اجزای اسالید، مراحل زیر را انجام دهید:
1- در اسالید سوم، جملۀ اول را انتخاب 

کنید.
2- در زبانۀ   و قسمت 
انتخاب  را  از جلوه ها  یکی   ،  

کنید.

بر  را  شده  انتخاب  جلوۀ  پوینت   پاور 
شکل13-8-دادنجلوۀنمایشیبهاجزایاسالیدروی جزء اسالید، نمایش می دهد.
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كاركالسی
سعی کنید گزینه های بیشتری را یافته و بررسی کنید.

نکته:با کلیک روی نماد   می توانید پیش نمایش جلوۀ نمایشی را دوباره مشاهده کنید.

كاركالسی
 در ریبون زبانۀ  Animations، روی نمادهای مختلف کلیک می كنیم و عملکرد آن ها را بررسی می كنیم.

3- جلوۀ نمایشی سایر اجزای اسالیدها را تعیین کنید.
4- پرونده را ذخیره کنید.

12-8-درجپسزمینهدراسالید
می توانید  اسالیدها  کردن  زیباتر  برای 
تصاویری را برای پس زمینه آن ها انتخاب کنید. 

برای این کار:
روی    ، زبانۀ   در   -1
کلیک   

کنید.



2- در پنجرۀ ظاهرشده، روی   کلیک کنید.

نکته:می توانید از طرح های موجود این قسمت، یکی را برای پس زمینۀ اسالید انتخاب کنید.

3- در سمت راست پنجرۀ بعدی، گزینۀ   را انتخاب کنید.
4- روی دکمۀ   کلیک کنید.

5- در پنجرۀ  ، تصویر دلخواه را از مسیر مناسب انتخاب کنید.

شکل14-8الف(درجپسزمینهدراسالید
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6- روی دکمۀ     کلیک کنید.
7- در پنجرۀ   روی دکمۀ   کلیک کنید. 

به این ترتیب، تصویر انتخاب شده در پس زمینۀ اسالید قرار می گیرد. 

نکته: اگر می خواهید تصویر انتخاب شده، پس زمینۀ تمام اسالیدها قرار گیرد، در پنجرۀ  ، روی دکمۀ  
 کلیک کنید.

كاركالسی
عملکرد سایر گزینه های پنجرۀ   را بررسی کنید.

كاركالسی
پروندۀ پاورپوینتی را که در گروه خود ساخته اید در پوشۀ گروه ذخیره كنید و آن را در کالس برای دوستانتان نمایش دهید. 

شکل14-8ب(درجپسزمینهدراسالید
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كارغیركالسی
1- با تهیۀ اسالیدهای نمایشی، یک آلبوم عکس از تصاویر دلخواهتان بسازید.

2-گزارشي از محصولي كه در یكي از پودمان هاي زیر تهیه كرده اید، به صورت اسالیدهاي نمایشي در کالس برای هم کالسی های 
خود ارائه دهید:

الف( کسب وکار 
ب( كار با چوب
ج( پرورش گیاه

3-گزارشی را که دربارۀ موضوعات زیر در درس تفکر و سبک زندگی تهیه کرده اید به صورت اسالیدهای نمایشی تهیه کنید و در 
کالس برای هم کالسی های خود ارائه دهید:

الف( تفکر
ب( عدل و انصاف

ج( عقل، دانایی، تجربه

باره  از مطالبی که دراین  بدن می خوانید. گزارشی  با سالمتی  آن ها  انواع ویتامین ها و رابطۀ  4- در درس علوم، مطالبی دربارۀ 
وبگاه   از  نیاز،  مورد  اطالعات  تکمیل  برای  )راهنمایی:  دهید  ارائه  در کالس  نمایشی  اسالیدهای  به شکل  و  کنید  تهیه  آموخته اید، 

»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«  به آدرس  http://behdasht.gov.ir  استفاده کنید(.
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 :ههارت هايي را كه ياد گرفتن :كارهايي كه هي اًجام داده ام

       عنوان پروژه

 :با چه هشاغلي آشٌا شدم

 :هحصولي كه در ايي پودهاى ساخته ام

 :ابزارهايي كه استفاده كرده ام

 :ًكات ايوٌي كه توجه كرده ام
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پرورش و نگه داري گياهان 
        پودمان 9

برخیازمهارتهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:
 آموزش و کاربرد مهارت هایي مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، 

پرسش گری و ...؛
محیطی،  )شرایط  گیاهان  نگه داری  و  مفاهیم پرورش  از  برخی  با   آشنایی 

ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و ...(؛
 آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛

 تولید سبزی، گل و نهال انگور.

با کاشت چند گیاه محیط زندگی خود را زیبا کنید.

124
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ایران یکی از نخستین کشورهایی ست که در آن کشاورزی انجام شده است. حفاری هایی که در اطراف کاشان به عمل آمده است، 
براي  را  راه گذشتگان  نیز الزم است  امروزه  داشته اند.  پیشرفته ای  ایرانی ها کشاورزی  که در شش هزار سال گذشته  نشان می دهد 

گسترش  کشاورزی ادامه دهیم.
با پرورش گیاهان شما می توانید محیط زندگی زیبا داشته باشید یا مواد خوراکی سالمی برای مصرف خانوادۀ خود آماده کنید. 

همچنین بخشی را به فروش برسانید و درآمدی به دست آورید. 
در این پودمان شما پرورش گیاهانی مانند شوید، گل های آپارتمانی مانند گل شمعدانی و پتوس، نهال درخت انگور و کشت سبزۀ 
نوروز را یاد می گیرید. همچنین می توانید، به جای گل، نهال و سبزه ای که در کتاب آموزش داده شده، روش پرورش گل، نهال و سبزۀ 
دیگری را که برای این درس آماده شده است انتخاب کنید یا حتی متناسب با شرایط منطقه و با هماهنگی با دبیر خود، نمونه های دیگری 

را به دلخواه پرورش دهید.



شكل9-1
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بررسی
در  شکل 1-9 اهمیت گیاهان براي آماده كردن یک نمونۀ خوراک نشان داده شده است. این شکل را در گروه بررسی کنید و 

نتیجه را در کالس ارائه دهید.
شغل بخشی از مردم کشور ما کشاورزی ست. مشاغل مربوط به کشاورزی را می توان در چند گروه زراعت، باغبانی، ماشین های 

کشاورزی، دام پروری، صنایع غذایی و منابع طبیعی دسته بندی کرد.
     

 
پ-باغبان ب-کاربرماشینکشاورزی الف-کشاورز

شكل9-2

کشاورزان برای پرورش گیاهان، بسیار تالش می کنند. كارهاي كشاورزي را مي توان به صورت زیر دسته بندي كرد.
 بررسی امکان پرورش یک گیاه

 آماده کردن بستر کاشت
 کاشت
 داشت

 برداشت
 کارهای پس از برداشت 

 
1-9-بررسیامکانپرورشیکگیاه

محیط زندگی گیاه یک سیستم با اجزای گوناگون است و گیاهان بخشی از آن هستند. برای درست کار کردن این سیستم، باید همۀ 
عوامل و نیازهای گیاهان  )دمای هوا، میزان آب، بستر کاشت، مواد غذایی، رطوبت هوا و سایر نیازها( تأمین شود.
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در جدول 1-9 شرایط محیطی و نیازمندی های پرورشی چند گیاه نشان داده شده است. شما می توانید با بررسی منابع، جاهای 
خالی این جدول را پر کنید.

جدول1-9-برخيازنیازمنديهايگیاهان

نور

.....................پاپیتال )عشقه( آمارانتوس.....................
غیر حساسسایه دوست آفتاب دوستسایه – آفتاب دوست

دما

چایدرخت گالبی )دانه دار(   درخت پرتقال)همیشه سبز(.....................
.....................سردسیرینیمه گرمسیریگرم و خشک

آب

برنجنخل مرداب شویدکاکتوس
..........................................بانیاز متوسط به آب .....................

نکته:
برخی از گیاهان، مانند دیفن باخیا، نرگس، گل صد تومانی و ... که در محیط خانه یا باغچه پرورش داده می شوند، سمی هستند و 

می توانند برای افراد خانه، به ویژه کودکان، خطرناک باشند. برخی از گل های سمی در شکل نشان داده شده است.
    


دیفنباخیا نرگس

شكل9-3
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بررسی
در بارۀ گیاهان سمی و آسیب زایی آن ها در گروه خود در اینترنت بررسی کنید و نتیجه را در کالس ارائه نمایید.

كاركالسی-بررسیویژگیهایچندگیاهبرایپرورش
با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی یا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهای خالی جدول 2-9 را پرکنید. در ستون خالی سمت 

چپ ویژگی های یک گل رایج در منطقۀ خود را بنویسید. 
جدول9-2

گیاهان
زینتي

............................شمعدانی پتوسحسن یوسف
................................................................................................................دما

............................نیازآبي
............................آفتاب دوستنور

گیاهان
زینتي

............................اسفناجنعناع شوید
................................................................................................................دما

............................نیازآبي
............................نور

گیاهان
زینتي

............................انگور سیبپرتغال

....................................................................................نیمه گرمسیريدما

................................................................................................................نیازآبي

................................................................................................................نور
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2-9-آمادهکردنبسترکاشت
به جایی که شرایط الزم را برای جوانه زدن گیاه دارد و بذر در آن کاشته می شود، بستر کاشت می گویند. بذِر بخشی از گیاه، مانند 

دانه، غده، ساقه و برگ است که با کاشت و پرورش آن، گیاه دیگری مانند گیاه قبلی تولید می شود.
جدول9-3 

نهالدرختسبزیگل
گلدان، باغچهجعبۀ کاشت یا باغچۀ مدرسه یا خانهگلدان یا باغچهبستر کاشت برای آموزش

گلدان، نهالستانَکرت، قطعهگلدان، گلخانه یا گلستانبستر کاشت برای تولید اقتصادی

بیشتربدانیم
در  موارد  این  کردن است.  و هموار  کلوخه ها، کوددهی  کردن  در کشتزار شامل شخم زدن، خرد  بستر کاشت  آماده سازی 
زمین های کوچک با بیل، شن کش، ماله و ... و در زمین های بزرگ با ماشین ها و دستگاه های ویژه، مانند گاوآهن، پنجه بشقابی و 

... انجام می شود. یکی از کارهای آماده کردن خاک، شخم زدن آن است.

پ(نرم کردن)خردکردن کلوخ ها(ب(شخم ماشینی با گاوآهنالف(شخم دستی با بیل

ج(نهر کندنث( شكل دهي زمینت(هموار کردن زمین
شكل4-9-برایكشتوآبیاري

موادی که باعث حاصلخیزی بستر گیاه و افزایش محصول و مرغوبیت آن می شوند کود نام دارد. کودها دو دسته آلی و 
شیمیایی هستند و پیش از کاشت یا پس از آن، به روش دستی یا ماشینی به گیاه داده می شود.

كوددهي ماشینيكوددهي دستي 
شكل5-9-دوروشپخشكود
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هم اندیشی- آشنایی با وسایل کاشت
برای کاشت گیاه نیاز به وسایلی دارید که برخی از آن ها در جدول 4-9 نشان داده شده است. با هم اندیشی در گروه جاهای خالی 

جدول را پر کنید.
جدول 9-4   

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

كود دامي الك شدهخاك برگ خاك بادي خاك باغچه

1-2-9- آماده کردن جعبه کاشت شوید

1- جعبۀ کاشت مناسبی انتخاب کنید یا  با آموخته های خود از پودمان کار با چوب با چند تکه چوب، جعبه كاشت بسازید.
2- به اندازه یک سوم حجم جعبه کاشت  خاک باغچه، یک سوم ماسه و یک سوم کود حیوانی را باهم مخلوط کنید. برای رعایت 

نکات بهداشتی هنگام کار با خاک، دستکش بپوشید.
3- جعبۀ کاشت را تا چند سانتی متری لبه آن با مخلوط آماده شده پر کنید.

4- روی خاک، با فاصلۀ کم، شیارهایی با عمق 2 تا 3 برابر اندازۀ بذری که می خواهید بکارید ایجاد کنید.

2

34

1

شكل 9-6
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2-2-9-آمادهکردنگلدانبرایکاشتقلمۀشمعدانی

 گلدان را از خاک سبک )مخلوطی از ماسۀ بادی و خاک برگ( پر کنید. به کمک میخ نشاء یا تکۀ نازک شاخۀ درخت در سطح 
خاک گودی کوچکی برای کاشت قلمه ایجاد کنید.

شكل9-7

3-2-9-آمادهکردنباغچهبرایکاشتبذرگلوسبزی

1-  اگر می خواهید شوید را در باغچه بکارید محل کشت آن را با بیل یا بیلچه شخم بزنید. چون بیشتر سبزی ها به خاک حاصل خیز 
نیاز دارند، با هماهنگی و راهنمایی دبیر خود، کمی کود حیوانی و ماسه را نیز با خاک مخلوط کنید.

2- سطح باغچه را با شن کش یا بیل هموار كنید.
3- فاصلۀ ردیف کاشت را با کشیدن نخ روی زمین مشخص کنید و روی زمین شیارهای باریکی ایجاد کنید.

  

شكل9-8

4-2-9-آمادهکردنخزانهبرایکاشتقلمۀانگور

 اگر می خواهید قلمۀ انگور را در گلدان بکارید، با آماده کردن چند گلدان، آن ها را از خاک )مخلوطی از خاک باغچه و ماسه( 
با نسبت برابر پر کنید.

 برای کاشت قلمۀ انگور در باغچه باید خاک محل کاشت قلمه را با بیل شخم بزنید و آن را نرم کنید.

123

12
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3-9-آمادهکردنبذربرایکاشت
روش کاشت گیاهان انتخاب شده در جدول را در گروه بررسی کنید و برای هر کدام یک نمونه گیاه در جای خالی بنویسید.

جدول 9-5
نمونهگیاهشكلشرحروش

انه
تد

دانه اگر در شرایط مناسب کاشته شود، جوانه می زند و کش
گیاه جدیدی به وجود می آورد. 

دن
هز

قلم

اگر بخشی از ساقه، ریشه و برگ یک گیاه را در شرایط 
مناسب و در بستر مناسب بکارید و شرایط مورد نیاز 

آماده شود، قلمه رشد می کند و گیاه کاملی تولید می گردد. 

دن
بانی

خوا

شاخۀ بعضی از گیاهان را، بدون جدا کردن از تنۀ گیاه 
مادر، در داخل خاک می کارند به گونه ای که جوانۀ 

انتهایی شاخه برای تولید گیاه جدید بیرون از خاک بماند. 

وته
مب
سی
تق

بسیاری از گیاهان علفِی چندساله مانند گل سجافی را 
می توان از زمین بیرون آورد و با جدا کردن بوته های 

ریشه  دار آن و کاشت آن، گیاه جدیدی تولید کرد. 
ش
جو
نپا

رفت
گ

روی ریشۀ برخی از گیاهان مانند درخت خرما شاخه هایی 
رشد می کند که به آن ها پاجوش می گویند. با جدا کردن 
پاجوش، همراه با بخشی از ریشه و کاشت آن، می توان 

گیاه دیگری تولید کرد.   



133

1-3-9-آمادهکردنقلمۀشمعدانی

 یک ساقۀ  شمعدانی را ببرید و آن را به یک یا دو قطعۀ 10 – 5 سانتی متري تقسیم کنید، به 
گونه ای که هر قطعه )قلمه( یک یا دو برگ داشته باشد.  

2-3-9-آمادهکردنقلمۀپتوس

1- شاخۀ پتوس را به اندازۀ 10 – 5 سانتی متری ببرید، به گونه ای که یک یا دو برگ روی 
هر قلمه باقی بماند )برگ های اضافه را می چینیم(. 

2- برای ریشه دار کردن قلمۀ پتوس، انتهای هر قلمه را در آب بگذارید تا ریشه دار شوند.     

شكل9-10

3-3-9-آمادهکردنقلمۀانگوروتولیدنهال

1- هنگام هرس درخت مو، شاخه های آن را می توانید به قطعات نزدیک به 30 سانتی متری تقسیم کنید. )شماره 1(
2- قلمه ها را به مدت 24 ساعت در آب خیس نگه دارید تا برای کاشت آماده شوند.

3- اگر می خواهید قلمۀ انگور را در خانه یا گلخانه ریشه دار کنید، انتهای قلمه  ها را تا عمق 5 سانتی متری در شیارهایی که در بستِر 
کاشت ایجاد کرده اید جای دهید. بخش پایینی قلمه را که در شیار جای دارد با خاک بپوشانید. )شماره 2(

شكل9-11

قلمه را می توان در جای اصلی )باغ یا باغچه( نیز کاشت تا در همان جا ریشه دار شود 
و رشد کند. اگر می خواهید نهال انگور تولید کنید، بهتر است قلمه ها را در گلدان  بکارید 

تا بتوانید پس از ریشه دار شدن، آن را در زمین اصلی بکارید.

شكل9-12

شكل9-9

123

12
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4-3-9-آمادهکردنبذرشوید

باشد.  نداشته  ناخالصی  نباشد(. همچنین  نداشته و ترک خورده و شکسته  آفت  )بیماری و  باشد  باید سالم  برای جوانه زدن  بذر 
بنابراین برای آماده کردن بذر شوید، باید بذری سالم و با کمترین ناخالصی خریداری کنید.

4-9-زمانکاشت
ویژگی گیاهی را که برگزیده اید بررسی کنید تا بتوانید آن را در شرایط و زمان مناسب بکارید. در زیر زمان کاشت چند گیاه پیشنهادی 

آورده  شده است. 
شوید،در مناطق خنک در نیمۀ بهار، در مناطق معتدل، اوایل بهار و در مناطق گرمسیر در پاییز کاشته می شود.

شمعدانی،را می توان در همۀ فصل های سال کاشت.
پتوس،را می توان در همۀ فصل های سال کاشت.

انگور،قلمۀ انگور پس از خزان درخت گرفته می شود. نهال انگور پس از سرمای زمستان در محل اصلی کاشته می شود.
   

شكل9-13

5-9-کاشت
قرار دادن بذر )دانه یا قلمه( در بستر برای جوانه زدن و رشد گیاه جدید در خاک را کاشت می گویند. گیاهان با روش های گوناگونی 

کاشته می شوند: با ماشین یا با دست. بذرها نیز یا منظم یا درهم کاشته می شوند.

شكل14-9-روشکاشتازدیدفاصلۀبذر

1234

الف- درهم- فاصله بذرها در این روش نامنظم 
است، مانند کشت سبزی

ب -منظم - بذرها روی خط ها و ردیف های منظم )خطی 
و ردیفی( کشت می شود، مانند کشت گندم و ذرت
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1-5-9-کاشتبذرشوید

1- با بیلچه چند شیار باریک در بستر کاشت ایجاد کنید.
2- بذر دلخواه را با فاصلۀ 5 سانتی متر و به روش خطی در شیارها بریزید. 

3- روی بذرها را با مواد سبكي مانند كود پوسیده یا ماسه بادی به ضخامت حدود 2 میلي متر بپوشانید. 
4- با آبپاش جعبۀ کاشت را به آرامی آبیاری کنید. 

 شوید را می توانید در جعبه کاشت نیز بکارید.
  

شكل9-15

نکته:می توان بذر شوید را در جعبۀ کاشت و در پشت پنجرۀ پر نور گذاشت تا رشد کند.
2-5-9-کاشتقلمههایشمعدانی

به کمک میخ نشاء یا شاخۀ کوچکی، حفره ای نزدیک به 2 سانتی متر ایجاد کنید. انتهای قلمه ها را در حفره قرار دهید. خاک کنار 
قلمه را با دست کمی فشار دهید تا خاک به ساقه بچسبد. گلدان را به آرامی با آبپاش آبیاری کنید، به اندازه ای که کمی آب از ته گلدان 

بیرون بیاید.
 

شكل9-16

3-5-9-کاشتقلمههایپتوس

ساقۀ قلمه های ریشه دار شده در گلدان را با فاصلۀ مناسب از لبۀ آن در خاک بگذارید و بقیۀ گلدان را با خاک مناسب پر کنید و با 
دست، خاک کنارۀ قلمه ریشه دار را،  کمی فشار دهید. سپس مانند گلدان شمعدانی آن را آبیاری کنید. 

123

123

456
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شكل 9-17

4-5-9- کاشت نهال انگور

باقلمه انگور را که آماده كرده ايد، در چاله ای  برای اين کار نهال  کاشت درخت ممکن است از مرحلۀ کاشت نهال آغاز شود. 
بکاريد.

نهال انگور را می توانید در زمان خواب، بدون آسیب زدن به ريشه، از قلمستان بیرون آوريد. برای اين کار بیل را در فاصلۀ مناسب 
از ريشه )نزديک به 10 سانتی متری ريشه( در خاک فرو ببريد و با اهرم کردن، نهال را همراه با ريشه از زمین بیرون آوريد. سپس آن را، 

در گودالی که بايد کمی از ريشۀ نهال بزرگ تر باشد، در زمین اصلی بکاريد و پیرامون ريشه را با خاک بپوشانید.

روش کار
1- جای کاشت درخت را روی زمین مشخص کنید.

2- گودالی به عمق مناسب با ريشۀ نهال بکنید. 
3- هنگام کندن گودال بايد دقت کنید خاک رويی با خاک زيری مخلوط نشود. 

4- گودال را با خاک زيرين به صورت مخروطی يا کله قندی پر کنید. هنگام گذاشتن نهال در گودال، ريشۀ آن را روی برآمدگی 
بگذاريد تا ريشه ها به هر طرف گسترده شود. خاک را در گودال بريزيد تا طوقۀ نهال هم سطح خاک های جانبی قرار گیرد.

5- نهال را آبیاری کنید.
برای کاشت نهال در محل اصلی به دو نفر نیاز است. يکی از آن ها بايد ساقۀ نهال را طوری بگیرد که طوقۀ درخت در وسط گودال 
و کمی پايین تر از سطح زمین قرار بگیرد و ديگری با بیل يا بیلچه خاک مورد نیاز را در چاله بريزد. در جدول 6-9 زمان مناسب برای 

کاشت نهال درختان آمده است.
جدول 9-6

نمونهنهال

ين 
ورد

فر

شت
يبه

ارد

داد
دادتيرخر
مر

ور
هري

ش

بانمهر
آ

مندیآذر
به

فند
اس

××--×-----×انگورخزان کننده
×-----×××چنارپهن برگ

-----×--×سروسوزنی برگ

زمان کاماًل مناسب برای کاشت - زمان غیر مناسب برای کاشت  * زمان تقريبًا مناسب برای کاشت

1
2

3
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نکته
اگر نهال ریشه دار داخل گلدان باشد و بخواهید آن را در زمین بکارید، در هر فصل و ماه از سال می توانید آن را بکارید ولی باید 

ریشه آسیب نبیند.

6-9-داشت
داشت به کارهایی مانند آبیاری، سله شکنی، وجین کردن، کود دادن، سم پاشی، واکاری و خاک دادن پای بوته ها می گویند که برای 

نگه داری و پرورش گیاه پس از کاشت انجام می شود.
جدول7-9-برخيازكارهايمرحلهداشت

از بین بردن 
علف های هرز 

به صورت دستی یا 
با وسایل مکانیکی

سم پاشیِوجین 

کنترل علف هرز، 
حشرات، آفات و 
بیماری ها با سموم 

شیمیایی

دوباره کاشتن 
بخش هایی که به 
تعداد کافی گیاه 
در آن سبز نشده 

است
ُتُنک کردن واکاری 

حذف برخی از 
گیاهان برای تأمین 
فاصلۀ مناسب بین 

بوته ها

برای نگه داری  
برخی گیاهان

َهَرسَقّیم زدن 

حذف برخی از 
شاخه ها برای رسیدن 

هوا و نور بیشتر و 
آرایش شکل ظاهری

نرم کردن سطح خاک 
کشت، درصورتی که 
سخت شده و ترک 

برداشته باشد

آبیاریَسله شکنی

رساندن آب به گیاه
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یکی از مهم ترین کارهای داشت آبیاری ست. آبیاری باید متناسب با شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه انجام شود و غفلت از این کار 
به خشک شدن یا پوسیدن ریشه و از بین رفتن آن در چند روز، می انجامد. 

1-6-9-نگهداریشوید،شمعدانی،نهالانگور،پتوس

 در دورۀ رشد، از گیاه خود نگه داری کنید. نگذارید بستر كاشت خشك شود.
 در فاصلۀ كاشت تا برداشت، کشت خود را بررسی کنید. هر نوع گیاهي به جز گیاه اصلي در مزرعه، علف هرز محسوب مي شود 

و باید بي درنگ حذف گردد. 
 میانگین رشد هفتگی گیاه را با خط كش اندازه بگیرید و در گزارش نهایي 

بیاورید. 
 بستر کاشت قلمه ها باید همواره به اندازۀ کافی نم دار باشد. برای این کار 

می توانید قلمه ها را با روش های گوناگون آبیاری کنید. 
 در مناطق سردسیر و معتدل می توان، بعد از پایان سرمای زمستان و اوایل 
بهار، گلدان شمعدانی را در فضای بیرون قرارداد. اگر بخواهید می توانید بوته ها 

را از گلدان درآورید و در باغچه بکارید. 

 اگر ریشه گل، گلدان را پر کند، رشد آن کاهش می یابد در این هنگام باید 
گلدان را با گلدانی بزرگ تر )قطر گلدان 2 سانتیمتر یا بیشتر، بزرگ تر باشد( عوض 
کنید برای این کار باید گل را هنگامی که خاک گلدان کمی خشک شده است، از 
گلدان کوچک در آورید و بدون این که خاک اطراف ریشه از هم بپاشد در گلدان 

بزرگ تر بکارید.



 ساقه های پتوس را با َهَرس کردن به شکل مرتب آرایش دهید یا با بستن ریسمان، آن ها را روی دیوار هدایت کنید.
 برخی گیاهان را که نیاز غذایی بیشتری دارند، می توان در فصل رشد به طور ماهانه با کودهای محلول در آب تغذیه کرد.

 بعد از کاشت نهال، مراقبت های ویژه ای مانند آبیاری، مبارزه با بیماری ها و کنترل آفات، هرس کردن، کود دادن، مبارزه با 
علف های هرز، ترمیم جو های آبیاری و نرم کردن خاک پای درختان در زمان های مشخصی انجام می شود.

نکته:زمانهرسدرختانپیشازبیدارشدنآنهاازخوابزمستانهاست.

شكل9-18

شكل9-19
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7-9-برداشت
پس از رسیدن بخش مورد استفاده گیاه، باید آن را با دست یا ماشین برداشت کنیم. بسته به نوع کشت و هدف تولید، ممکن است 

گیاه در مراحل گوناگونی مانند تولید گل یا میوه و .... برداشت شود.

پرسش
هدف کشت گیاهان زیر، برداشت کدام بخش است )دانه، میوه، ساقه و برگ، بخش زیرزمینی( از گیاه است؟

جدول9-8
هدفاصلیکشتنامگیاههدفاصلیکشتنامگیاه

کرفسآفتابگردان

سیب زمینیپنبه

پتوسسیب

اللۀ واژگونگل رز

1-7-9-برداشتشوید

سبزی شوید را پس از رشد کافی و پیش از به گل رفتن می توانید برداشت کنید. برای 
مناسب  دسته های  در  و  ببرید  زمین  سطح  نزدیک  از  قیچی  یا  داس  با  را  ساقه  برداشت، 

بسته بندی و به بازار عرضه نمایید.
باقی مانده  از محل ساقه های  آبیاری کنید.  برداشت، بالفاصله  از  بستر کاشت را پس 

به تدریج جوانه های جدیدی رشد می کند و بعد از مدتی دوباره قابل برداشت می شود.

2-7-9-برداشتشمعدانی

 می توانید گلدان های گل شمعدانی را هنگامی که به گل رفته اند در بازار بفروشید.

3-7-9-پتوس

پس از آن که گیاه کمی رشد کرد و ساقه های آن از لبۀ گلدان آویزان شد یا گلدان را پر 
کرد می توانید آن ها را در بازار بفروشید.

شكل9-20

شكل9-22
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4-7-9- نهال انگور

نهال ها در پاییز همان سال آماده کاشت در محل اصلی یا فروش هستند و می توانید 
آن ها را با گلدان بفروشید. 

   
   

نکته
در زمینۀ کشاورزی، تولید محصوالت ارگانیک که در پرورش آن ها موادی مانند کود شیمیایی، سم و مانند آن ها به کار گرفته نشده 

باشد، پر طرفدار است، زیرا امروزه ثابت شده کاربرد بسیاری از مواد شیمیایی در درازمدت به بدن انسان و طبیعت آسیب می رساند. 

8-9- پرورش سبزه های کوزه ای
سبزۀ کوزه ای را مي   توان با یک کوزۀ سفالی و کمی بذر تره تیزک )شاهی( درست کنید. این سبزه برای سفرۀ هفت سین خانواده یا 

فروش به کار مناسب است. 

روش کار
 کوزه را از آب پر کنید و یک شبانه روز آن را نگه داری كنید تا جدار کوزه کاماًل خیس شود.

 یک جوراب نایلونی کهنه روی کوزه بکشید.
 بذر شاهی را که بیست و چهار ساعت در آب خیس کرده اید، به آرامی با دست چنان روی 

کوزه بکشید که بذرها به طور یکنواخت همه جا پخش شوند.
 کوزه را همواره پر از آب نگه داری كنید تا آب از داخل کوزه به جدارۀ آن راه یابد و بذر شاهی 

جوانه بزند. با این کار ریشۀ شاهی به سطح بیرونی کوزه می چسبد.
 کوزه را در محل پر نور قرار دهید و گاه گاهی آن را بچرخانید تا نور به همه جای آن برسد. بعد 

از چند روز کوزه سبز می شود و از تماشای آن لذت خواهید برد.
اگر بخواهید برای فروش در نوروز سبزه بکارید، بهتر است سبزه را در کوزه هایی با شکل های 

زیبا بکارید تا افراد بیشتری تولیدات شما را بخرند.

شكل 9-23

شكل 9-24
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 :ههارت هايي را كه ياد گرفتن :كارهايي كه هي اًجام داده ام

       عنوان پروژه

 :با چه هشاغلي آشٌا شدم

 :هحصولي كه در ايي پودهاى ساخته ام

 :ابزارهايي كه استفاده كرده ام

 :ًكات ايوٌي كه توجه كرده ام
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پوشاك
                پودمان 10

پوشاک در نزد ایرانیان نزدیک به 11 هزار سال پیشینه دارد. از زمان های گذشته ایرانیان در طراحی 
پوشاک و بافت پارچه معروف و صاحب سبک بوده اند. کاله، شلوار، چکمه و شال از پوشاک رایج 
در ایران باستان بوده است. به گونه ای که برخی از پادشاهان و امپراتور ها در پوشش خود از ایران الگو 

می گرفته اند.  

برخیازمهارتهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید.
 آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، 

پرسش گری و ...؛
 آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک )انواع دوخت دستی، ماشین 

دوخت، الگو و ...(؛
 آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛

 گزینش درست پوشاک شخصی؛
یا  شخصی  استفاده  برای  پارچه ای  محصوالت  و  پوشاک  تولید   

فروش.

142
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در این پودمان شما مهارت هایی را یاد می گیرید که با کاربرد آن ها می توانید وسایلی مانند عروسک، روبالشی و ... را بدوزید و 
پوشاک شخصی خود را نگه داری  کنید.

شكل 10-1

 كار كالسی - بررسی چگونگی تولید پوشاک

در گروه خود چگونگی تولید پوشاک را در جدول 1-10 بررسی کنید و جاهای خالی را پر کنید.

جدول 10-1

تهیه الگو .................................انواع پارچه تولید شده 

.................................دوخت پوشاك .................................

1-10- دوخت دستی
دوخت دستی، دوختی است كه با دست و بدون نیاز به ماشین انجام می گیرد. دوخت دستی در دوزندگی خانگی و حرفه ای کاربرد 

دارد. 

 كار كالسی - شناسایی وسایل و چند نوع دوخت دستی

با هم اندیشی در گروه نام وسایل دوخت را كه در جدول 2-10 نشان داده شده است بنویسید.

1234

1

56

3

4

2
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يادآوری:
کوک، یکی از ساده ترین دوخت ها برای اتصال موقت پارچه ها به یکدیگر است. فاصله هر یک از کوک ها بین نیم تا یک سانتی متر 

است.
دوخت بخیه، دوخت محکمی است که از راست به چپ دوخته می شود. فاصله بین دو کوک خیلی کم است، این دوخت شبیه 

دوخت چرخ خیاطی1  است.
پس دوزی، برای دوختی که نباید از رو یا پشت کار دیده شود، به کار می رود. پس دوزی اگر روی سطح پارچه انجام می شود، هربار 
باید یک تار از پارچه را گرفته و سوزن را از میان آن رد کنید. برای پس دوزی کنار خط دوخت ماشین، باید هر بار سوزن را از زیربخیه 
رد کرده، سپس از تای پارچه عبور دهید تا نخ کاماًل پنهان بماند. برای پس دوزی لبه دامن یا دم پای شلوار نیز باید در فاصله هرچند 

بخیه یک بار آن را محکم کنید تا اگر سر نخ پس دوزی به جایی گرفته و کشیده شد، دوخت به آسانی شکافته نشود.
پاک دوزی، برای جلوگیری از ریش شدن پارچه انجام می شود. از جمله این نوع دوخت، دوخت ساده، دندان موشی و ... 

است.
جدول 10-2

قیچي زیگزاك بربشكافقزن....................

.................................................................................نخ چین 

1-  - در اين کتاب به جای واژه جا افتاده ولی نادرست چرخ خیاطی، ماشین دوخت به کار خواهیم برد.
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 كار كالسی -بررسی انواع دوخت

با هم انديشی در گروه ، در جاهای خالی جدول 3-10 نام نوع دوخت را بنويسيد.
جدول 3-10- برخی از روشهای دوخت 

پس دوزی........................................................................

....................................................................پاك دوزی ساده 

 كار كالسی -دوخت ساده دستی- دستمال جيبی )نيمه تجويزی(

در اين کار شما با برخی از دوخت های سادۀ دستی، مانند کوک، بخيه، پس دوزی و زيگزاگ را تمرين می كنيد. با چنين دوخت هايی 
می توانيد يک دستمال شخصی يا کيسۀ نان و ... بدوزيد. 

وسايل مورد نياز:پارچه نخی به رنگ دلخواه به اندازه )40×40(، نخ کوک، قيچی، متر، سوزن ته گرد، خط کش و مل، نخ قرقره 

به رنگ پارچه، نخ ضخيم به رنگ دلخواه.
     

پ- نخ گلدوزیب- انواع نخ برای ماشين دوخت الف - نخ كوك

شكل 2-10- برخی از انواع خط 
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1- خطی به فاصلۀ 4-3 سانتی متر از لبۀ پارچه بکشید.
2- لبه های پارچه را از روی خط تا کنید و سوزن ته گرد بزنید. 

3- با سوزن دستی و نخ کوک، لبه ها را کوک بزنید.
4- لبه تا شده دستمال را پس دوزی کنید. پس دوزی برای مواردی که دوخت نباید از بیرون یا از روی لباس دیده شود کاربرد 

دارد. یکی از روش های پس دوزی دوخت زیگزاگ است.

شكل10-3

2-10-دوختلبهدستمال
اگر پارچۀ دستمال ضخیم است، بهتر است لبۀ آن را با دوخت دندان موشی بدوزید، دوخت دندان موشی از چپ به راست انجام 

می شود. برای این کار نخست دو خط موازی به اندازه دلخواه بکشید. سپس مانند شکل، لبه دستمال را بدوزید. 

     

شكل10-4

برای پارچه های معمولی لبه دستمال را پس دوزی یا لبه دوزی کنید.
  

 
كارغیركالسی-دوختدستیدرزپوشاک

با هماهنگی بزرگ تر خود در خانه با دوخت دستی، چند درز ساده شکافته شده، پوشاک خود یا خانواده را، با نخ هم رنگ و دوخت 
بخیه بدوزید و گزارش کار انجام شده را در کالس ارائه دهید. 

123
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3-10-جنسپارچه
از  نخ  بافته می شوند.  نخ  از  به کار می روند،  برای دوخت پوشاک  پارچه هایی که  پارچه است.  مادۀ مصرفی پوشاک  بیش ترین   
رشته های ظریف طبیعی گیاهی، مانند پنبه یا کتان یا از رشته های طبیعی حیوانی، مانند پشم، ابریشم و مواد مصنوعی )نایلون، ویسکوز( 

به دست می آید. در شكل 5-10 نمونه چند نخ و الیاف آن ها آورده شده است.  



الیاف مصنوعیالیاف پشمالیاف ابریشمالیاف پنبه
  

نخ مصنوعینخ پشمنخ ابریشمنخ پنبه
  

شكل5-10-نخوالیافمربوطبهآن

كاركالسی-شناساییالیافپارچه

وسایلموردنیاز: پارچه )پشمی، پنبه ای، نایلونی و ...( ذره بین، چراغ الکلی یا شمع، کبریت 
کارهای زیر را با رعایت نکات ایمنی انجام دهید و یافته های خود را در جدول  4-10بنویسید.

 هر کدام از پارچه ها را جداگانه با انگشتانتان لمس کنید. 
 چند تار از هر پارچه را جدا کنید و زیر ذره بین ببینید. 

 هر کدام از تارها را جداگانه بسوزانید. 
 چگونگی سوختن و دود حاصل از هر تار را بررسی کنید. 

 خاکستر هر یک را جداگانه بوکنید. 
 خاکستر مانده از هر رشته را بین دو انگشت فشار دهید. 



148

جدول 10-4
چگونگی خاکستربوی حاصل از سوختننوع پارچه

پشم
پنبه

نایلون
ابریشم مصنوعی

کیفیت پارچه پوشاک 
کیفیت پارچه به جنس مواد اولیه، بافت پارچه، ماندگاری رنگ، قابلیت شست و شو و ... بستگی دارد.

4-10- کاربرد چرم در پوشاک
از چرم گاو، گوسفند و ... پوشاک هایی مانند کت، پالتو، کفش، کیف، کمربند و کاله می دوزند. چرم گاو محکم و بادوام و چرم 

گوسفندی دارای نرمی بیشتر است. چرم مصنوعی نیز، از جمله مواد رایج برای تولید پوشاک ارزان است. 

ص

 كار كالسی -دوخت دکمه، جا دکمه و َقَزن 

 الف( یك دکمه مانند شكل 8-10و برای آن جا دکمه بدوزید.
 ب( در بخش دیگر پارچه، برای اتصال دو لبه َقَزن بدوزید.

                         
  

شكل 10-7

 كار كالسی - بررسی کاربرد و ویژگی های چرم و پارچه
1- ویژگی چرم برخی از وسایل چرمی موجود در خانه را بررسی کرده و نتیجه را در گروه جمع بندی کنید.

شكل10-6

)ب()الف(

123
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2- از انواع پارچه هایی که در دسترس دارید آلبومی درست کنید و ویژگی های پارچه ها را در آن بنویسید و در کالس ارائه دهید. 
آلبوم گروه های دیگر را بررسی و به آن ها امتیاز بدهید.

هنگامی که آلبوم ها در کالس ارائه شد آن ها را به درستی نقدکنید وازاین که کار شما را افراد دیگر نقد می کنند آزرده 
نشوید. نقد دیگران، کیفیت کار شما را افزایش خواهد داد.

5-10- دوخت ماشینی 
ماشین دوخت )یا چرخ خیاطی( از وسایل ضروری برای تولید پوشاک است. ماشین های دستی برای دوخت های ساده و ماشین های 
برقی پیشرفته تر برای سردوزی پارچه، گلدوزی، دوخت جادکمه و ... به کار می روند. هنگام کار با ماشین  برقی دست ها آزاد است و 

کار زودتر و با دقت بیشتر انجام می گیرد.

     

8-10 - چند نوع ماشین دوخت 

 كار كالسی - راه اندازی ماشین های دوخت ساده

   نخ مناسب را، با توجه به جنس و رنگ و هدف دوخت، انتخاب کنید.
   میلۀ سوزن را تا حد امکان باال بکشید، پیچ مخصوص را شل کنید و سوزن را به گونه ای که طرف صاف سوزن به سمت پشت 

چرخ باشد در جای خود جا بیندازید. سپس پیچ نگه دارنده را محکم کنید. 
  ماسوره را داخل میله مخصوص قرار دهید و نخ را از مسیر تعیین شده چرخ عبور داده، دور ماسوره بپیچید و با راهنمایی دبیر 

خود ماسوره را پر کنید.
   با راهنمایی دبیر خود، ماسوره را در ماکو جا بدهید و نخ ماسوره را در شیار ماکو بیندازید. سپس ماکو را در جای خود فشار 

دهید تا صدا بدهد. سپس دریچۀ چرخ را ببندید.

شكل 10-9

چندكاره سردوزيخانگي

1234
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با راهنمایی دبیر خود، نخ را روی ماشین از مسیر ویژه عبور دهید و داخل سوزن نمایید. 
اگر سوزن مناسب نیست باید سوزنی با بلندی و ضخامت مناسب، انتخاب کنید. برای این کار 

از فرد آگاه به کار راهنمایی بخواهید.

  

شكل10-11 

نكته
 نخ باید متناسب با رنگ و جنس پارچه برگزیده شود. رنگی که برای نخ برمی گزینید باید  کمی از رنگ  پارچه پر رنگ  تر باشد؛ زیرا 

نخ، روی قرقره پر رنگ تر دیده می شود.
نخ داخل سوزن را با انگشت خود بگیرید و توپی چرخ را بچرخانید تا سوزن یک بار، باال پایین شود و نخ زیر بیرون بیاید. 

پیش از دوخت باید متناسب با نوع پارچه و شرایط کار درجۀ دوخت را روی ماشین دوخت تنظیم کنید.

 

شكل10-12

را  نخ  زیرا  ندهید  پارچه حرکت  بدون  را  ماشین  نخ کردن،  از  نکته: پس 
جمع می کند.

كاركالسی-دوختسادهباماشیندوخت

1- ماشین دوخت را آماده کنید.
2- نخ ها را به سمت راسِت پایه چرخ ببرید. 

شكل10-10

2 134
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شكل10-13
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3- پارچه را زیر پایه بگذارید و پایۀ را پایین بیاورید.
4- روی پارچه در خط راست با ماشین بدوزید.

کارغیرکالسی-آمادهسازیماشیندوختدرخانهودوختسادهباآن

با راهنمایی فردی آشنا به دوزندگی در خانه ماشین دوخت را برای كار آماده كنید)نخ كردن و تنظیم( و دوخت ساده با آن انجام 
دهید. روی پارچه ضخیم و نازک  دوخت ساده انجام دهید و نمونه کار را در کالس به دبیر خود نشان دهید.

چندنکتهبرایکارباماشیندوخت
 هنگام کار با ماشین دوخت مراقب باشید انگشتانتان زیر سوزن چرخ نرود.

 از صندلی مناسب برای کار استفاده کنید.
 از خم کردن پشت، در هنگام کار، خودداری کنید.

 اگر با پارچۀ سفید کار می کنید بهتر است، پیش از آغاز به کار، دست هایتان را بشویید و خشک کنید.
 پس از هر ساعت کار پیوسته، اندکی نرمش کنید و راه بروید.

 برای جلوگیری از جمع شدن پارچه های لطیف و لغزنده، به هنگام دوخت، یك كاغذ نازك زیر پارچه بگذارید و 
سپس درز را بدوزید. در پایاِن كار، كاغذ را از پارچه جدا کنید.

دوختسادۀزیپ: این روش برای درز پشت یا پهلوی پوشاکی مانند دامن به شکل ساده به کار 
می رود. دقت کنید که یک طرف درز لباس را نزدیک دندانۀ زیپ و طرف دیگر آن را روی زیپ چنان 
بدوزید که زیپ را بپوشاند. برای یكی از پوشاك كهنه خود یا در یك پارچه یك زیپ را به روش ساده 

بدوزید. 

كارغیركالسی-دوختسادهزیپ

وسایلموردنیاز-نخ کوک، قیچی، متر، سوزن ته گرد، خط کش و مل، نخ قرقره به رنگ پارچه، زیپ ساده
 

6-10-اتوکردن
اتو برای بر طرف کردن چروک لباس و جلوه دادن به آن به کار برده می شود. 

  

شكل10-14
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ص

شكل15-10شكل10-16

كاركالسی-اتویپوشاک

 آب جوشیدۀ  سرد شده را داخل مخزن اتو بخار بریزید.
 ارتفاع میز اتو را تنظیم کنید. 

 اگر کف اتو کثیف است، تا اتو داغ است آن را با یك حوله و محلول آب و 
جوش شیرین پاک كنید و سپس اتو را روی  دستمال نخى، خشك بكنید.

 با راهنمایی دبیرتان جنس پارچه و برچسب آن را بررسی کنید و سپس درجۀ 
اتو را تنظیم و آن را روشن کنید.

 لباس پشمی را از پشت اتو کنید یا یك پارچه )از جنس پنبه ای ظریف( روی لباس بكشید و سپس آن را اتو كنید.  
 مراقب مواد پالستیکی به کار رفته در لباس )دکمه ها، زیپ ها، منجوق و ...( باشید. برای جلوگیری از آب شدن این مواد، این 

بخش های پوشاک را از پشت اتو کنید. 
 برای اتوی درزهای پارچه و لباس تیره، رو اتو به کار ببرید.

 از اتو کردن الیاف پالستیکی و نخ نامرئی خودداری کنید؛ زیرا آن ها در برابر گرمای کم نیز آسیب می-بینند.
 لباس اتو شده را روی رخت آویز قرار دهید و پس از خنک شدن داخل کمد بیاویزید.

 

ص

 شكل 10-18

 بعد از پایان اتوکشی، آب داخل مخزن بخار را خالی کنید.

كارغیركالسی-اتویپیراهنیاشلوار
با هماهنگی خانواده در خانه، یک پیراهن نخی یا شلوار خودتان را اتو کنید.

میزاتوبلنداتوپرساتوبخار

شكل10-17
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كاركالسی-دوختروبالشیکیسهایباماشیندوخت

وسایل الزم : پارچه روبالشی با طرح و اندازه دلخواه برای یک بالش، بالش 

ساده، کاغذ الگو، متر خیاطی، مداد و خط کش، مل، نخ و سوزن، سوزن ته گرد، 
قیچی، ماشین دوخت، اتو بخار.

1- ابعاد بالش را اندازه بگیرید. سپس پنج سانتی متر به عرض و طول بالش 
طول  برای  باید  باشد  متفاوت  بالش  سر  دوخت  نوع  بخواهید  اگر  کنید.  اضافه 

پارچه نوع دوخت سر بالش را در نظر بگیرید )جای دوخت، دکمه یا زیپ(. 
2- اندازه ها را با خط کش روی کاغذ الگو پیاده کنید و الگو را ببرید.

3- برای زیبا تر شدن کار، طرح پارچه های پشت و روی روبالشی را هماهنگ انتخاب کنید. با در نظر گرفتن شکل بالش، مکان 
قرار دادن الگو را برگزینید.




شكل10-20

4- الگو را در راستای تار و پود پارچه، رو و زیر بالش، قرار داده و دور پارچه را ببرید.
5- پشت و روی پارچۀ روبالشی را برعکس، روی هم قرار دهید و آن ها را با سوزن ته گرد به هم وصل کنید.

 


شكل10-21

نظر  در  زیپ  یا  دکمه  دوخت  برای  را  بالش  سر  یک  بدوزید.  هم  به  را  آن ها  و  بگذارید  باقی  سانتی متر   2/5 پارچه ها  لبۀ  از   -6
بگیرید.

7- لبه های پارچۀ پشتی را تا یک سانتی متر ببرید. برای اینکه وقتی رو بالشی را برمی گردانید، گوشه های آن خوب و مرتب قرار 
بگیرد، بهتر است گوشه ها را از نزدیک خط دوخت ببرید.

123
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شكل10-19



154

8- رو بالشی را به رو برگردانید و لبه های آن را اتو کنید. 

ص

10-22

9- بالش را در داخل رو بالشی قرار دهید و جای آن را تنظیم کنید.
10- با نخ و سوزن شکاف باقی مانده رو بالش را بدوزید.

 


شكل10-23

7-10-گزینشپوشاک
ایرانی پوشاک  به همین دلیل اقوام  با امکانات و شرایط بومی خود تولید می کردند.  در گذشته پوشاک را افراد محلی متناسب 

گوناگونی دارند. برخی از این پوشاک هنوز هم در بین آنان رواج دارد. 

كاركالسی-بررسی پوشاک اقوام ایرانی
در گروه خود بررسی کنید، هر شکل نشان دهندۀ پوشاک کدام اقوام ایرانی است؟

جدول10-5

................................................................................ابیانه
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نوع پوشاک به عوامل دیگری هم بستگی دارد. برای نمونه مردم نواحی سردسیر پوشاک ضخیم از جنس پشم یا ... می پوشند. 
مردم مناطق گرم پوشاک نازک  از جنس پنبه، ابریشم یا ... به تن می کنند. 

یکىازعواملشادابىوسرزندگی،پوشیدنلباسآراستهوپاکیزهاست.

رنگپوشاک
رنگ نیز یکی از عوامل مهم در گزینش پوشاک است که باید با شرایط آب و هوایی، موقعیت اجتماعی، سن افراد و ... متناسب 

باشد. رنگ پیشنهادی پوشاک برای شرایط جنسی و سنی در جدول 6-10 آمده است:

جدول 10-6
رنگ های ترکیبی آبی سفید، سبز سفید، زرد سفید، صورتی، گل بهی و سفیدنوزاد

رنگ های درخشان مانند زرد، نارنجی، صورتی، سفید، قرمز روشن و آبی روشن.کودک
رنگ های شاد مانند نارنجی و. . . دختران نوجوان 
رنگ های آبی، سبز، قهوه ای روشن، بنفش و. . . پسران نوجوان 

رنگ های گرم و ترکیبیزنان جوان
سفید، آبی روشن، طوسی کم رنگ، آبی خاکستری، سبز خاکستری، قهوه ای روشن و. . . مردان جوان

این رنگ ها برای برخی آیین ها و مناطق پذیرفته شده اند و شاید برای برخی مراسم یا مناطق مناسب نباشند. 
پوشیدنپوشاکسفیددراسالممستحباستوبرتنکردنلباسسیاهکراهتدارد.

مناسبتپوشاک
پوشاک را باید متناسب با شرایط انتخاب کرد. برای نمونه، پوشیدن پوشاک ورزشی برای محل کار درست نیست.

پوشاکخانه باید راحت، بادوام و قابل شست و شو باشد. 
پوشاکرسمی از پارچۀ مرغوب باشد، به آسانی اتو شود، كاماًل تمیز و آراسته باشد. 

لباسورزشی باید راحت، دارای رنگ شاد، قابل شست و شو و بادوام باشد. 
لباسمحیطکار باید ایمن و بادوام باشد. 

نکاتیدرموردگزینشلباسزیر
 اندازۀ لباس  زیر باید مناسب باشد. لباس تنگ مانع خواب آسوده می شود.

 زیرپوش های نخی، عرق بدن را بیشتر جذب می کنند و کمتر حساسیت پوستی ایجاد می کنند. 
 بهتر است زیرپوش ها را هر روز یا یک روز در میان، عوض کنید.

 زیرپوش هایی با الیاف مصنوعی نمی توانند رطوبت و عرق بدن را خوب جذب کنند. 
 زیرپوش های آستین دار برای جذب عرق زیر بغل مناسب ترند. 

 احتمال حساسیت  پوست بدن به رنگ، در زیرپوش های رنگی بیشتر است.
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هم انديشی :
در گروه خود در مورد هر يك از ويژگی های گزينشی پوشاك كه در زير آمده است گفتگو كنيد و نتيجه را در كالس ارائه دهيد. 

 قابليت اتوکشی ساده و راحت بودن 
 مناسب بودن رنگ  بهای خريد

 شرايط آب و هوای منطقه  ثابت بودن رنگ 
 تناسب با ارزش های اجتماعی مدل پوشاک 

  قابليت شست و شو نوع جنس و مواد اوليه

8-10- نگه داری  پوشاک
يکی از شايستگی های هر فرد نگه داری  درست پوشاک خود است. نگه داری  درست پوشاک مايه بهره وری بيشتر و کاهش هزينۀ 

خانواده خواهد شد. 
به از جامه عاریت خواستنکهن جامه خویش پیراستن 

1-8-10- شست و شوی پوشاک

روش رايج برای تميز کردن پوشاک، شست و شوی دستی يا ماشينی آن ها با آب و مواد پاک کننده است. از وسايل مورد نياز برای 
شست و شوی دستی پوشاک می توان ظرف شست و شو مانند تشت، مواد شوينده مانند پودر رخت شويی و دستکش را نام برد.

بیشتر بدانیم- نشانه های شستشو و اتو کردن
برای نگه داری  بهتر از پوشاک به نشانه های )برچسب( نگه داری  دقت کنيد. )جدول 10-7(

جدول 10-7 

 اين لباس را با درجۀ زياد اتو 
کنيد.

اين لباس قابل شست و شو 
نيست.

اين لباس را با آب ولرم و با 
دست بشوييد.

 اين لباس را با آب 95 
درجه بشوييد.

 از حاّلل های شيميايی 
)پرکلرواتيلن( برای 

خشک شويی اين لباس استفاده 
نکنيد.

 از مواد سفيدکننده استفاده 
نکنيد

7- از خشک کن استفاده 
 اين لباس را اتو نکنيدنشود.
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نكاتایمنی:

برای پرهیز از پیشامدهای ناگوار, اجرای درست کارهای گفته شده نیاز به آموزش دارد. بنابراین این کارها را در مدرسه زیر نظر 
دبیر یا راهنمایی افراد کاردان انجام دهید. 

كاركالسی-شستوشویپوشاکبادست

وسایل مورد نیاز: پوشاک، شوینده، تشت، دستکش، آب، سبد، رخت آویز

روشکار
     پوشاکی را که نیاز به شست و شو دارند بر اساس رنگ و جنس دسته بندی نمایید.

 تا حدود نصف حجم تشت، آب ولرم درآن بریزید.
 کمی پودر لباس شویِی ویژۀ شست و شو را با دست در تشت بریزید.

 از دستکش استفاده کنید و پودر را در آب حل کنید.
 دسته های پوشاک را، با توجه به جنس و رنگ، جداگانه خیس کنید و با راهنمایی دبیر بشویید )برخی از پارچه ها را نباید چنگ 

زد زیرا حالت پارچه عوض می شود(.
 لباس ها را با آب تمیز آبکشی کنید .

 پس از شستن پوشاك برای جلوگیری از چروک شدن آن ها، پوشاك شسته شده را کمی نم دار آویزان کنید. برخی از پارچه ها 
مانند پارچه های پشمی را نباید آویزان كرد زیرا چنین پارچه هایی اگر آویزان شوند شكل آن به هم می ریزد.

كارغیركالسی-شستشوباماشینلباسشویی

با راهنمایی بزرگ تر خود در خانه، لباس های افراد خانواده 
گزارشی  انجام شده  کار  از  و  بشویید  لباس شویی  ماشین  با  را 

بنویسید و در کالس ارائه نمایید.
2-8-10-لکهبریپوشاک

باید هرچه زودتر لکه بری کرد. لكه بری  پوشاک لکه دار را 
متناسب با نوع لکه انجام می شود. در جدول 8-10 چند روش 

شكل24-10ساده برای زدودن برخی لکه ها پیشنهاد شده است.   
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جدول 10-8
روش لکه برینوع لکه

لکه را در محلول پودر یا مایع لباس شویی خیس کنید و سپس آن را در باالترین دمایی که برچسب لباس اجازه می دهد بشویید بستنی
و آبکشی نمایید. 

تا می توانید تکه های آدامس را از روی سطح پارچه ِبَکنید. سپس یک تکه یخ را که در کیسۀ فریزر گذاشته اید چند بار روی آدامس
سطح پارچه بمالید تا  ماندۀ آدامس خشک و شکننده شود و با پشت چاقویی که تیز نباشد آن را جدا کنید. سپس لکه را با 

شستشو با مایع لکه َبر1  یا پودر لباس شویی  و برای برخی سطوح با شامپوی فرش پاک کنید.
لباس لکه شده را با پودر ماشین لباس شویی )دارای سدیم پرکربنات یا سدیم پربورات( بشویید.چای
تکه های شکالت و کاکائوی خشک شده را با پشت چاقویی که تیز نباشد بَکنید. سپس محل لکه را با پودر لباس شویی کاکائو

بشویید. اگر مواد ریخته شده نرم باشد، نخست محل لکه را با یخی که در نایلون گذاشته اید سرد کنید تا ماده شکننده شود. 
لکه را خیس کنید، سپس سطح آلوده شده را با صابون رخت شویی و آب گرم، بشویید.کره 
روی آن گلیسیرین بمالید و سپس آن را با آب سرد بشویید.جوهر

 كار كالسی -برطرف کردن لکه های لباس

وسایل الزم 

پارچه در چند رنگ، صابون یا پودر رخت شویی، آب، تشت، پنبه، دستمال کاغذی، دستکش رخت شویی، آب میوه رنگین، شمع، 
جوهر، چای، قهوه، کاکائو، کره، روغن نباتی، روغن ماشین

روش کار

1- پارچه ها را به قطعات کوچک تقسیم کنید.
2- در پارچه ها، با موادی که دارید ایجاد لکه کنید.

3- پارچه های لکه دار را با رعایت نکات ایمنی و راهنمایی دبیر از لکه ها پاک نمایید و سپس آن ها را بشویید.

9-10- دوخت اسباب بازی پارچه ای
یکی از مهارت هایی که شما در این درس می آموزید دوخت اسباب بازی پارچه ای است، با این کار می توانید اسباب بازی ساخته 

شده را هدیه دهید یا آن را بفروشید. نمونه هایی از چند عروسک و اسباب بازی در شکل زیر نشان داده شده است. 

      

شكل 10-25

1- کاربرد برخی مواد لکه بر روی پارچه رنگی ممکن است رنگ آن را تغییر دهد.

)پ ()ب ()الف (



159

كارغیركالسی-دوختتوپچهلتکه

وسایلموردنیاز: وسایل دوخت، پارچه کتانی از لباس های فرسوده در دو رنگ مکمل کاغذ سفید، نخ محکم همرنگ پارچه، 
سوزن خیاطی متناسب با جنس پارچه، پنبه )برای پر کردن توپ(

روشکار
1- شکل شش ضلعی را به اندازه دلخواه یا هر ضلع 7-5 سانتی متر روی 

کاغذ بکشید.
با  و  گذاشته  پارچه   روی  را  آن  و  ببرید  قیچی  با  را  دور شکل  2- سپس 

سنجاق ته گرد محکم کنید تا حرکت نکند.
3- با مداد طرح کاغذی را به تعداد مورد نیاز، روی پارچه بکشید )برای نمونه 7 شش ضلعی سیاه و 15 شش ضلعی سفید(.

4- حال با قیچی دور خط دوخت را با کمی فاصله ببرید. توجه داشته باشید گوشه شش ضلعی ها را به اندازه چند میلی متر برش 
دهید تا هنگام دوخت جمع نگردد.

5- برای دوخت مانند شکل، شش ضلعی ها را کنار هم قرار داده و با ماشین دوخت بدوزید.      

نکته: به دلخواه خود و با هماهنگی دبیر می توانید طرح های دیگری  را نیز تکه دوزی کنید

شكل10-27

كارغیركالسی-بررسیمشاغل

کنید در جدول 10-9  بررسی  را در منطقۀ خودتان شناسایی و در گروه  پوشاک  یا خدماتی  تولید  از مشاغل بخش  نمونه  چند 
بنویسید.

جدول10-9
كارهاییكهشاغلانجاممیدهدنامشغل

شكل10-26
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 :ههارت هايي را كه ياد گرفتن :كارهايي كه هي اًجام داده ام

       عنوان پروژه

 :با چه هشاغلي آشٌا شدم

 :هحصولي كه در ايي پودهاى ساخته ام

 :ابزارهايي كه استفاده كرده ام

 :ًكات ايوٌي كه توجه كرده ام
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خوراك
               پودمان 11

برخیازمهارتهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:
 آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، 

پرسش گری و ...؛
 آشنایی با بــرخی از مفاهیم صنایع و مواد خوراکی )مواد خــوراکی سالم 

و ناسالم، روش های  نگه داری  مــواد خــوراکی و ...(؛
 آشنایی با برخی مشاغل صنایع و مواد خوراکی
 آماده کردن ناشتایی، ناهار یا شام و میان وعده؛

 فرآوری و نگه داری  برخی مواد خوراکی )ماست، کره، بسته بندی حبوبات 
و ...(؛
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نگه داری  مواد خوراکی جلوگیری از  از  نگه داری  مواد خوراکی ست. هدف  آماده سازی و  تبدیل،  موضوع صنایع خوراکی، 
تغییرات ناخواستۀ در خوراک در فاصلۀ تولید تا مصرف است. شما در این پودمان آماده كردن مواد خوراكی برای ناشتایی  ، ناهار ، 
شام و میان وعده را  می آموزید، همچنین برخی از روش های فرآوری مواد خوراکی مانند تولید ماست، تولید خیار شور، خشک کردن 

سبزی، بسته بندی حبوبات و ... را به کار خواهید برد. 
با توجه به تولید محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف ایران، با ایجاد کارگاه های کوچک و مشاغل خانگی صنایع خوراکی 
 مانند تهیه کنسرو، رب گوجه فرنگی، خیار شور و ... می توانیم با آموزش این پودمان  افزون بر کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 

به ایجاد اشتغال در منطقه و کشور خود کمک کنیم.

1-11- آماده کردن ناشتایی
بیشتر افراد  در نوبت های  ناشتایی )صبحانه(، ناهار و شام مواد مورد نیاز بدن خود را دریافت می کنند.

 كار كالسی - بررسی خوراکی مناسب برای ناشتایی

با هم اندیشی دربارۀ ویژگی های منطقه، عادات خود و مانند این موارد، خوراکی را که برای ناشتایی مناسب یا نامناسب می دانید در 
جدول 1-11  مشخص کنید و دلیل آن را بنویسید.

جدول 11-1
چرا؟بلی/ خیرمواد خوراکی

ویتامین زیادبلییک لیوان آب میوه طبیعی

یک لیوان شیر گرم

پنیر یا کره

نان/ برنج

مغز گردو

کاکائوی موجود در شیر جذب کلسیم را در شیر کاهش می  دهد.خیرشیرکاکائو

2-11- شناسایی مواد خوراکی 
گزینش مواد خوراکی یکی از عوامل مهم در تندرستی ست. با به کارگیری چند راه ساده می  توان غیربهداشتی بودن برخی از مواد 

خوراکی را شناسایی کرد.
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كاركالسی-شناساییموادخوراکیسالموناسالم

در جدول 2-11 برخی از مواد خوراکی سالم و ناسالم نشان داده شده است. باهم اندیشی در گروه مواد سالم و ناسالم را شناسایی 
کنید.

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

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

نكته:مواد خوراکی کپک زده، به ویژه میوه ها و سبزی ها، نباید مصرف شوند.کپک های موجود در مواد خوراکی سم هایی ترشح 
می  کنند که می  تواند باعث سرطان شود. از آنجایی که این سم، به عمق مادۀ خوراکی نفوذ می  کند، باید همۀ مادۀ خوراکی کپک زده 

دور ریخته شود. جدا کردن بخش کپک زده یا شستن یک مادۀ خوراکی کپک زده و خوردن  باقی ماندۀ آن بهداشتی نیست.

كاركالسی-گرمکردنشیر)نیمهتجویزی(

وسایل و مواد مورد نیاز

 شیر پاستوریزه 1 لیتر              وسیله ای برای گرم کردن مانند اجاق گاز
 شیر داغ کن یا قابلمه            لیوان 4 عدد

1- شیر را در ظرف مناسبی بریزید.
2- ظرف شیر را روی شعله اجاق گاز بگذارید.

3- اجاق گاز )یا گاز پیک نیک( را با راهنمایی دبیر خود به روش زیر روشن کنید.  
شكل11-1

 جدول 11-2 

5678

24 13
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 شیرهای اجاق گاز را بررسی کنید که باز نباشند.اگر شیری بازمانده نخست   
آن را ببندید.

 شیر گاز متصل به اجاق گاز را باز کنید. 
 شمعک اجاق گاز را با کبریت یا فندک روشن کنید.

 اگر اجاق گاز شمعک ندارد، نخست کبریت یا فندک روشن کنید، سپس 
کبریت روشن را به شعلۀ دلخواه نزدیک نمایید.

 شیِر شعلۀ گاز را کمی به داخل فشار دهید و به راست بچرخانید. سپس اجاق 
را روشن کنید. اگر اجاق روشن نشد یا کبریت خاموش شد، دسته را به چپ بچرخانید تا شیر اجاق گاز بسته شود.

  دوباره مراحل 4 تا 5 را انجام دهید تا اجاق گاز روشن شود.
4- پس از روشن شدن اجاق گاز، ظرف شیر را روی اجاق گاز بگذارید تا شیر به آرامی  بجوشد.

5- شیر جوشیده را در 4 لیوان بریزید و در کالس نوش جان کنید.

نکته
1- برای آشنایی با کاربرد هر وسیله، بهتر است دفترچۀ راهنمایی را که شرکت تولید کنندۀ آن ارائه می دهد، بخوانید یا از کسی که 

با آن وسیله کار کرده است راهنمایی بخواهید.
ایمنی

سر رفتن شیر و مانند آن ها روي اجاق گاز می تواند باعث خاموش شدن شعله گردد. اگر شعله خاموش شد، باید شیر گاز را ببندید 
و پس از خارج نمودن گاز منتشر شده، اجاق گاز را برای روشن كردن آماده کنید.

2- اگر شیر، پاستوریزه یا استریلیزه باشد نیازی به گرم کردن ندارد، زیرا با گرم کردن، برخی از مواد خود را از دست می دهد. ولی 
افرادی که دوست دارند برای ناشتایی شیر گرم بخورند باید شیر را با دمای کم گرم 
کنند و اگر شیر پاستوریزه در دسترس نیست و شما به ناچار شیر خام را برای ناشتایی 
گرم می کنید، پس از جوش آمدن شیر، آن را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در دمای جوش 

نگه دارید.

كاركالسی-آمادهکردنناشتاییبرایخانواده)پختتخممرغ(-نیمهتجویزی
با هماهنگی با بزرگ ترهای خود )مانند پدر یا مادر(، برای ناشتایی افراد خانواده تخم مرغ نیمرو یا آب پز درست کنید و آن را با تزیین 

مناسب سر سفره بیاورید و از كار انجام شده گزارشی بنویسید.

شكل11-3

شكل11-2
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شكل 11-4 3-11- سفره آرایی
سفره آرایی میز ناشتایی، ناهار و شام، افزون بر اینکه سلیقه و هنر شما را نشان می  دهد، اشتهای خانواده را زیاد و خوراک آماده شده 
را دلپذیرتر می کند و خانواده از خوراک و زیبایی سفره بیشتر لذت می  برند؛ بنابراین چیدن سفره را با دقت و حوصله انجام دهید. از 

کاری که انجام داده اید گزارشی همراه با عکس آماده کنید و در کالس ارائه دهید.

 کار غيرکالسی - آداب غذاخوردن

با مراجعه به منابع )كتاب های مرجع ، اینترنت و ...( و پرسش از بزرگترهای خود در خانواده در مورد آداب غذا خوردن كه در 
دین اسالم به آن سفارش شده است تحقیق كنید و نتیجه را در كالس ارائه دهید. 

4-11- فرآوری ماست، کره و دوغ 
با راهنمایی دبیر یا کمک بزرگ تر خود در خانواده، فرآوری ماست، کره و دوغ را انجام دهید.

 کار غير کالسی - فرآوری ماست خانگی )نيمه تجویزی(

مواد و وسایل مورد نياز برای فرآوری یک کيلو ماست:
 مایه )ماست ساده(        2 قاشق غذاخوری

 شیر پرچرب                   1 لیتر
 یک قابلمۀ متوسط

 یک حولۀ بزرگ تمیز  
روش کار 

1- شیر را در قابلمه بجوشانید و بگذارید کمی سرد شود، به اندازه ای که 
اگر انگشت را درون شیر فرو ببرید گرمی آن را حس کنید، بدون آنکه انگشت 

را بسوزاند.
2- ماست را از کنار ظرف، داخل شیر بریزید و شیر را آهسته هم بزنید تا 

شیر با ماست مخلوط شود.
3- دِر قابلمه را بگذارید و روی آن را با حوله یا پتو بپوشانید. شیری را که مایه زده اید 4 تا 5 ساعت بی حرکت در اتاق نگه دارید 

شكل 11-5

پبالف
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تا ماست بسته شود.
4- پس از اینکه ماست بسته شد ظرف را در یخچال بگذارید تا کاماًل سرد شود.

     

ص

ص

شكل 6-11-فرآیند تهيه ماست 
1- مواد ووسایل 2- گرم كردن 3- خنك كردن شير 4- مایه زنی  5- گرم نگه داشتن 6-ماست آماده 

بهتر است هنگام پذیرایی، ماست را با تزیینات زیبا سر سفره بیاورید.

 كار كالسی - تهيه كره ودوغ از ماست 
مواد و وسایل مورد نياز:

ماست محلی  پر چرب، آب خنک، یخ خرد شده، بطری آب، قیف، آبکش با سوراخ های بسیار ریز، تنظیف، عرق نعنا، نمک.
ماست آماده شده در خانه را درون بطری بریزید و به همان اندازه آب خنک و مقداری یخ خرد شده اضافه کنید.در بطری را ببندید 

و آن را آنقدر تکان دهید تا کره از دوغ جدا شود.
بطری را از کمر برش داده و محتوی بطری را در ظرفی كه  روی آن تنظیف كشیده اید یا آبكش با سوراخ ریز گذاشته اید، بریزید. 
كره روي تنظیف مي ماند و دوغ آن داخل ظرف پایینی می ریزد. کره را مالش دهید با این عمل دانه های کره فشرده می شود و آب از 

بین ذرات چربی خارج می گردد.
برای تهیه دوغ، به مایع جمع شده در ظرف پایینی مقداری نمک و عرق نعنا اضافه کنید و آن را داخل بطری بریزید و برای 
گاز دار شدن آن یک عدد نخود خام در ظرف بیاندازید. در بطری را ببندید و 12 ساعت در دماي محیط نگه دارید سپس آن 

را داخل یخچال بگذارید.

456
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شكل 11-7
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تخمير
تبدیل شیر به پنیر، شیر به ماست و انگور به سرکه با فرآیند تخمیر انجام می شود. در این روش میکرب های مفید رشد می کنند و از 
رشد میکرب های بیماری زا جلوگیری می شود. در این صورت ماندگاری مادۀ خوراکی افزایش می یابد و هم طعم و مزۀ بهتری در مادۀ 

خوراکی ایجاد می شود.

شكل 11-8

5-11-  ميکرب زدایی مواد خوراکی
برخی از مواد خوراکی که از بیرون خریداری می شود، به دلیل روش نادرست نگه داری  یا فرایند آماده سازی، ممکن است آلوده 
به میکرب باشد و موجب بیماری شود؛ بنابراین باید برای اطمینان از بهداشتی بودن مواد خوراکی، روش های میکرب زدایی در مورد 

آن ها به کاربرده شود.                         

بيشتر بدانيم- نكات بهداشتی و ميكروب زدایی مواد خوراكی 
 کشک مایع را، حتی اگر پاستوریزه باشد، پیش از مصرف با اضافه کردن مقداری آب به مدت ۱۵ تا ۲۵ دقیقه بجوشانید؛ زیرا 

میکرب های خطرناك در كشك باز، می توانند باعث مسمومیت و مرگ شوند.
سبزی هایی را که خام می خورید باید پیش از نگه داری  در یخچال به روش زیر بشویید و بسته بندی کنید.

 سبزی را پاک کنید )قسمت های اضافی، فاسد و زرد سبزی را جدا کنید(.
 برای گرفتن گل و الی سبزی، آن ها را در ظرف مناسبی بریزید و با آب پر کنید و سبزی ها را به شدت در آب تکان دهید. سپس 

سبزی ها را از آب خارج کنید و داخل آبکش بریزید و این کار را دوباره انجام دهید تا گل و الی آن پاک شود.
 برای از بین بردن تخم انگل ها باید دوباره سبزی ها را در یک ظرف مناسب پر از آب بگذارید و به ازای هر لیتر آب 1 تا 3 قطره 
مایع ظرف شویی در آن بریزید. سپس با دست به هم بزنید تا تمام سبزی در کف حاصل از مایع ظرف شویی قرار گیرد. بعد از 5 دقیقه 

سبزی ها را از ظرف خارج کنید و در آبکش بریزید و به خوبی با آب سالم آبکشی کنید.
باید سبزی های شسته شده را در محلول پرکلرین میکرب زدایی کنید. برای این کار می توانید   برای از بین بردن میکرب ها 

راهنمای کاربرد محلول پرکلرین )گرد کلر( را از روی برچسب آن، به کار ببرید.
 پس از ضد عفونی کردن باید سبزی ها را از محلول درآورید و با آب سالم به خوبی بشویید.
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 برای شستن و میکرب زدایی کاهو، کلم پیچ و ... باید نخست برگ های آن را از هم جدا کنید.
شستن و میکرب زدایی میوه ها مانند همین کار در سبز ی هاست.

 ممکن است داخل قوطی  کنسروهای سبزی، گوشت و ... میکرب های کشنده ای وجود داشته باشند؛ بنابراین باید پیش از 
باز کردن کنسرو آن را در آب بجوشانید. برای این کار، قوطی کنسرو را به مدت 20 دقیقه در آب در حال جوشیدن قرار دهید. 

توجه کنید که آب کاماًل روی قوطی کنسرو را پوشانده باشد.
این میکرب در محیط های مرطوب و در نبود هوا رشد می کند؛ بنابراین از نگه داری  قوطی کنسرو در یخچال و محیط های 
مرطوب خودداری کنید؛ زیرا رطوبت موجود در یخچال موجب زنگ زدگی، آلودگی میکربی و فساد باکتریایی در کنسرو می شود. 

ماندۀ مواد خوراکی کنسرو بازشده را در ظرف شیشه ای درپوش دار و در یخچال نگه داری کنید.

نکاتبهداشتیتهیهموادخوراکی
 هنگام آماده کردن خوراک، اگر به صورت، مو، تلفن و ...دست زدید 

باید دوباره دستان خود را بشویید.
 بیشتر مواد خوراکی خام دارای میکرب های بیماری زا هستند، بنابراین 

خوراکی خام و پخته را در یخچال دور از هم نگه داری كنید. 
 تا جایی که ممکن است مواد خوراکی نشسته را داخل یخچال نگذارید. 
اگر وقت کافی برای شستن آن ها ندارید، این مواد را در کیسه های تمیز دربسته، 

جدا از دیگر مواد خام یا پخته بگذارید.
 اگر مرغ و گوشت منجمد به درستی از حالت انجماد خارج نشود، ممکن است گرما برای پختن مرکز آن ها کافی نباشد. 

بهترین راه برای رفع انجماد مواد خوراکی گذاشتن آن ها در یخچال است.
 تخته های خرد کن گوشت، مرغ و سایر مواد پروتئینی باید جدا از تخته های 

خرد کن سبزی ها باشد.
ویژۀ سرخ کردنی در آشپزی خانگی کاربرد  مایع معمولی و  نوع روغن   دو 
دارد. روغن مایع معمولی برای پخت و ساالد و روغن سرخ کردنی تنها برای سرخ 

کردن به کاربرده می شود. از روغن سرخ کردنی می  توان 2 تا 3 بار، آن هم در طول یک 
روز، استفاده کرد و پس از آن باید روغن باقی مانده را دور ریخت.

 از گرم کردن زیاد روغن مایع و آب کردن روغن جامد در قوطی فلزی به علت ایجاد ترکیب های سمی خودداری کنید.

شكل 11-9

شكل 11-10
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6-11-آمادهکردنناهاروپذیرایی

كاركالسی-پختسوپجو
موادالزمبرای4نفر

12 قاشق سوپ خوریجو پوست کنده
2 عددهویج متوسط

1 عددسیب زمینی متوسط
1 عددپیاز متوسط

4 عددبال و گردن مرغ
4 قاشق سوپ خوری جعفری خردشده

به مقدار کافینمک، زردچوبه و فلفل 
به مقدار کافیآب لیمو

دو قاشق سوپ خوریرب گوجه فرنگی

آمادهسازیمواد
 جو را پاک کنید و بشویید و 2 ساعت زودتر از پخت سوپ خیس کنید.

 پیاز و سیب زمینی را پوست بکنید و به صورت نگینی  خردکنید.
 هویج را بشویید و به صورت نگیني  خردکنید.

روشپختسوپجو
1- جو پوست کنده، مرغ، هویج و پیاز را با یک لیتر آب درون قابلمه بریزید و نزدیک به یک ساعت بپزید.

2- پس از اینکه جو کمی پخت، سیب زمینی، نمک، فلفل، زردچوبه و رب گوجه فرنگی را به آن بیفزایید و روی شعلۀ کم 2 تا 3 
ساعت بپزید تا جو لعاب بیندازد. 

3- در پایان پخت، جعفری خردشده را اضافه کنید و بگذارید سوپ با شعلۀ کم 10 دقیقه بپزد.
4- سوپ را در ظرفی بکشید و روی آن را با جعفری خردشده تزیین کنید.

5- هنگام خوردن سوپ بهتر است چند قطره آب لیمو ی تازه به آن بیفزایید.
6- سوپ به عنوان پیش غذا و گرم خورده می شود و می  تواند به همراه نان، خوراک کاملی باشد. 

  

الف

ب

شكل11-11
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		شكل	11-12

	كار	غيركالسی	-	پخت	ناهار	یا	شام	و	پذیرایی	از	خانواده

با راهنمایی و کمک بزرگ تر خانواده، عدس پلو یا خوراک مناسبی برای خانوادۀ خود برگزینید و آن را بپزید و از پذیرایی انجام شده، 
گزارشی همراه با عکس آماده کنید و در کالس ارائه دهید. در اینجا روش پخت عدس پلو توضیح داده می شود.

عدس پلو را می توان با گوشت یا بدون آن پخت. عدس پلو با ماست بسیار خوش مزه است ولی برای جذب بیشتر آهن، بهتر است با 
موادی مانند سبزی خوردن یا فلفل سبز که دارای ویتامین C هستند، خورده شود.

	کار	غير	کالسی-	پخت	عدس	پلو

مواد	الزم	برای	4	نفر
3 پیمانه برنج

1/5 پیمانه عدس
300 گرم گوشت چرخ کرده

1 پیمانه کشمش پلویی
1 عدد پیاز بزرگ

3 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده
1 قاشق غذاخوری زردچوبه

به مقدار الزم روغن و نمک و فلفل
یک عدد سیب زمینی متوسط

شكل	11-13

123

456
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آمادهسازیمواد
1- مواد مورد نیاز را اندازه گیری کنید و روی میز آماده سازی قرار دهید.

2- برنج راپس از پاک کردن،چندین بار با آب بشوییدتا آب آن زالل شود.سپس برنج را به مدت 2 ساعت درآب ونمک نگه دارید. 
3- کشمش را بشویید و به مدت یک ساعت در آب نگه دارید تا خیس بخورد.

4- پیاز را بشویید، پوست بکنید و خردکنید.
5- سیب زمینی را پوست بکنید و به شکل حلقه های نازک برش دهید.

روشپخت
1- عدس را با 2 لیوان آب داخل قابلمه بپزید. مراقب باشید تا عدس له نشود.

2- همراه با پخت عدس، درون یک قابلمه دیگر آب بریزید و بگذارید جوش بیاید. 
3- آب و نمک برنج را خالی کنید و برنج را در آب جوش بریزید.

4- هنگام جوشیدن برنج 2 تا 3 قاشق روغن به آن اضافه کنید. در فاصله جوشیدن برنج کف آن را بگیرید.
5- زمانی که برنج می  جوشد، گاهی چند دانه برنج را بردارید و میان دو انگشت فشار دهید یا داخل دهانتان بگذارید. اگر اطراف 
برنج نرم و مغز آن کمی خام بود برنج آمادۀ آبکش کردن است. برنج را در آبکش بریزید و کمی آب ولرم روی آن بریزید تا لیزی و شوری 

برنج گرفته شود.
6- برای دم کردن برنج، در قابلمه به اندازه ای که کف قابلمه چرب شود، روغن بریزید.

ته دیگ  برای  دیگر  مادۀ  هر  یا  سیب زمینی  حلقه های  با  را  قابلمه  کف  شود.  داغ  تا  بگذارید  اجاق گاز  شعلۀ  روی  را  قابلمه   -7
بپوشانید.

شكل11-14
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8- برنج و عدس را الیه الیه داخل قابلمه بریزید. بعد از اینکه همه برنج و عدس را داخل قابلمه ریختید با ته قاشق چند حفره درون 
پلو ایجاد کنید.

9- بعد از 5 دقیقه، مخلوط آب و روغن را روی برنج بریزید )برای درست کردن مخلوط آب و روغن باید نصف استکان روغن و 
نصف استکان آب را در یک کاسه بریزید و روی اجاق داغ کنید(. 

10- دما را کمی زیاد کنید تا برنج شروع به بخار کند. سپس شعله را کم کنید و دم کنی را بگذارید و اجازه دهید برنج دم بکشد. 
11- هنگامی که برنج دم می  کشد مایۀ گوشت را آماده کنید. یک پیاز را به شكل نگینی خردکنید و در روغن تفت دهید تا نرم شود. 
سپس گوشت چرخ کرده را اضافه کنید و در دمای مالیم تفت دهید تا رنگ گوشت تغییر کند. پس از آن نمک، فلفل، زردچوبه و 

کشمش را به مایه بیفزایید و چند دقیقه بعد از روی شعله بردارید.
12- عدس پلوی آماده را داخل ظرف بکشید و با برنج زعفرانی و مایۀ گوشت تزیین کنید.

نکاتایمنی
چنین  می کند.  تهدید  را  بزرگ ساالن  و  کودکان  آشپزخانه ها،  در  ناگوار   پیشامدهای 
 ... و  پا  دست،  در  بریدگی  برق گرفتگی،  سوختگی،  آتش سوزی،  انفجار،  بیشتر  پیشامدهایی 

است 
اتفاق می  افتد. اگر ماهیتابه روی   خیلی از آتش سوزی ها هنگام سرخ کردن خوراکی ها 
یا  پارچه  کنید، سپس  را خاموش  اجاق  نخست  بریزید.  آب  آن  روی  نباید  گرفت،  آتش  اجاق 

حوله ای خیس روی ماهیتابه بیندازید و صبر کنید تا سرد و خاموش شود.

پذیراییومهماننوازی
مواد  مهمان  از  پذیرایی  هنگام  است  بهتر  می دانند.  فرد  هر  برجسته  ویژگی های  از  یكى  را  مهمان نوازی  و  مهماندارى  ایرانیان، 

خوراکی را به اندازه تهیه و با تزیینی زیبا آماده کنید.

هماندیشی
در گروه خود درباره  آدابی که برای مهمانداری مناسب می دانید، گفت وگو كنید و نتیجه را در جدول 3-11 بنویسید.

جدول11-3
آدابمهمانداری

آراستگی ظاهری
سالم و احوال پرسی

معرفی افراد
چگونگی برخورد

پذیرایی

شكل11-15
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7-11- نگه داری  مواد خوراکی
یکی از مهمترین اهداف صنایع خوراکی افزایش زمان ماندگاری است. یک تنوع بسیار زیادی برای نگهداری مواد خوراکی در 
سرتا سر دنیا به کار گرفته می شود. مواد خوراکی بوسیله حرارت دهی، سرد کردن، خشک نمودن، نمک سود کردن، اسیدی کردن، 
جداسازی اکسیژن، کنسرو کردن، تخمیر، افزودن نگهدارنده های مختلف و غیره نگهداری می شود و اغلب این روشها به صورت 

ترکیبی با یکدیگر استفاده می شود.
 نگه داری  مواد خوراکی در سرمای باالی صفر درجه )يخچال(:

 نگه داری مواد خوراکی در دمای کم از فساد زودهنگام آن جلوگیری می کند. 
 گوشت و مرغ را باید در جایخی نگه داری کنید.

 لبنیات را در طبقه های باالیی یخچال و تخم مرغ ها را در طبقه میانی و سبزی و میوه را در طبقه های پایین یخچال بگذارید. دمای 
بخش پایینی یخچال خانگی را o c 4 + در نظر می  گیرند.

 گرم ترین بخش یخچال بخش درونی دِر یخچال است. مواد خوراکی فاسد نشدنی  مانند آبلیمو، سس ها و نوشیدنی ها را می توان 
در این بخش نگه داری کرد.

نگه داری  مواد خوراکی در سرمای زير صفر )فريزر يا سردخانه زير صفر(: 
در روش خانگی مواد خوراکی منجمد شده را در فریزر که دمای آن o c 18- تنظیم شده است، نگه داری  می  کنند. دمای فریزر، 
هنگامی که مواد خوراکی درون آن است، نباید از o c 12- باالتر بیاید. در جدول 4-11 زمان نگه داری  انواع گوشت ها در فریزر 

نشان داده شده است. 
جدول 11-4

ماده خوراکی
فريزر دما )o c 18-( يخچال

)o c( زمان نگه داری زمان نگه داری دما
3 ماه12 ساعت0 تا 4گوشت چرخ کرده

18-9 ماه3-2 روز0 تا 2قطعات گوشت بسته بندی شده
12-7 ماه8-6 روز0 تا 2گوشت مرغ تازه

-10-6 روز4 تا 6برش کالباس بسته بندی شده
-3 هفته0 تا 6تخم مرغ

-6-4 هفته4 تا 6سس مایونز
-3-2 روز0 تا 4شیر پاستوریزه
3 ماه3-2 روز0 تا 2ماهی پر چربی

5-4 ماه6 روز0 تا 2ماهی کم چربی

گوشت ها و میگو را در طبقات باال و سبزی ها، نان و ... را باید در طبقات پایین تر فریزر نگه داری کرد.
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خشککردنسبزیومیوه
فساد اغلب مواد خوراکی بیشتر به علت فعالیت میکرب ها و آنزیم های موجود در مواد خوراکی ست. خشك كردن باعث كم شدن 

فعالیت میکرب ها و آنزیم های موجود در مواد خوراکی می شود.

  

ص

شكل11-16

كاركالسی-خشککردنسبزی

با راهنمایی بزرگ تر خود خشک کردن سبزی را انجام دهید. از کار انجام شده گزارشی همراه با عکس تهیه کنید و آن را در گروه 
بررسی و نتیجه را در کالس ارائه دهید. سبزی را می توانید خردشده یا همراه با ساقه خشک كنید.

موادووسایلالزم- سبزی )نعناع یا شوید(، پارچه تمیز، پنکه
 روش کار

1- مواد زائد، ساقه های محکم و بخش های فاسد آن را جدا کنید. 
2- سبزی پاک شده را بشویید و آب آن را بگیرید.

3- سبزی را خردکنید )نه خیلی ریز و نه خیلی درشت(.
4- سبزی خردشده را روی پارچۀ تمیزی در اتاقی که هوا در آن جریان دارد به صورت الیۀ نازک بریزید تا خشک شود. استفاده 

از پنکه، زمان خشک شدن سبزی را کمتر و کیفیت سبزی خشک شده را بهتر می کند. 
5- پس از گذشت چند روز چندتکه از سبزی را در کف دست بگذارید و با دست دیگر آن را بسایید. اگر سبزی کاماًل پودر شود 

نشان دهنده خشک شدن آن است و می توانید سبزی را جمع آوری کنید.
6- برای جلوگیری از آلوده شدن سبزی خشک شده، بهتر است آن را در قوطی های در دار بریزید و در جای خشک، خنک و 

تاریک نگه داری کنید تا سبز و معطر بماند.

روشهایخشککردن
یکی از مهم ترین روش های نگه داری  مواد خوراکی خشک کردن آن است که به دو روش انجام می شود:

روش سنتی- خشک کردن در دمای محیط )در برابر نور خورشید یا سایه(؛
روش صنعتی- خشک کردن با گرمای مصنوعی، برای این روش دستگاه های خشک کن به کاربرده می شود.
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8-11-میانوعده
نوبت های خوراکی  این  به  دیگر خوراک کمی می خورند.  بار  و شام یک  ناهار  بین  و  بار  ناهار یک   و  ناشتایی  بین  افراد  برخی 

میان وعده می گویند.
 بخشی از انرژی و مواد مورد نیاز بیشتر افراد مانند کودکان و نوجوانان با خوردن دو تا سه میان وعده برآورده می شود؛ بنابراین 

گزینش خوراک برای این نوبت ها بسیار اهمیت دارد.
مصنوعی،  رنگ های  داشتن  با  بلكه  نمی سازند،  برآورده  را  بدن  نیاز  مورد  مواد  تنها  نه  ارزش  كم  وعده های  میان   خوردن 
شیرین کننده های مصنوعی، مواد شیمیایی نگه دارنده، اسانس ها و روغن های زیان آور موجب کم خوری و برخی بیماری  ها می  شوند. 

كاركالسی-شناساییمیانوعدههایسالموناسالم
باهم اندیشی در گروه خود، میان وعده های سالم و ناسالم و دلیل گزینش خود را در جدول 5-11 بنویسید.

برای خشک کردن سبزی، خشک کردن آن ها در نکته  بهترین روش 
کار باعث پوسیدگی یا کپک زدن آن ها می شود.سایه است. ولی باید دقت کنید که سبزی ها روی هم قرار نگیرند زیرا این 

 اگر سبزی ها را در نور آفتاب خشک کنید، عالوه بر آن که رنگ 
دست  از  نیز  را  ویتامین های خود  از  زیادی  مقدار  می کند،  تغییر  آن ها 

می دهند.
استفاده  از روش صنعتی  و سبزی  میوه  برای خشک کردن  امروزه 

مناسبی برای روش سنتی ست.می شود که به دلیل بهداشتی بودن، سرعت زیاد و کیفیت بهتر، جایگزین 
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جدول 11-5

..................................................................ناسالم

..................................................................داشتن رنگ مصنوعی

......................سالم............................................

......................داشتن ویتامین و مواد معدنی ............................................

 كار غيركالسی - تهيۀ ذرت بو داده )نيمه تجويزی (

 مواد و وسایل مورد نیاز: ذرت مخصوص 100 تا 150 گرم، نمک  به مقدار الزم، روغن مایع- یك قاشق غذاخوری، قابلمه 

متوسط
روش کار

قابلمه را روی اجاق گاز بگذارید و کف آن را با روغن مایع چرب کنید.  -1
شعلۀ زیر قابلمه را روشن کنید )شعله گاز باید کمی زیاد باشد( تا قابلمه کمی داغ شود.  -2

نمک را اضافه کنید. بهتر است ذرت بو داده را کم نمک تهیه کنید.  -3
یک الیه ذرت، در قابلمه بریزید.  -4

5- دِر قابلمه را بگذارید و چند دقیقه روی شعله نگه داری دارید. با باز شدن ذرت ها صدای برخورد ذرت بازشده به قابلمه شنیده 
می شود.

6- هنگامی که صدای برخورد ذرت ها قطع شد، یعنی تمام ذرت ها بازشده است، دِر قابلمه را بردارید و ذرت ها را در یک ظرف 
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دیگر بریزید تا ذرت های بازشده نسوزند. 

		 		

ص

ص

شكل	11-17	

10-11-	نگه	داری		مواد	خوراکی	با	مواد	نگه	دارنده
مواد خوراکی را می توان با برخی مواد نگه دارنده برای مدت طوالنی تر نگه داشت. در اینجا تهیۀ خیارشور که در آن نمک مادۀ 

نگه دارنده است، آورده شده است.

	كار	غیركالسی	-تهیۀ	خیار	شور	)نیمه	تجویزی(
مواد	و	وسایل	الزم	-	ساقۀ خشک شدۀ شوید، گلپر، سیر، فلفل سیاه و قرمز، خیار قلمی، نمک، برگ مو، سبزی ترخون، ترازو، 

ظرف جوشاندن آب نمک، سبد، چاقو
 خیارها را با آب سرد بشویید )خیار مورد استفاده باید کاماًل سبز، قلمی و بدون لک باشد. درصورتی که از خیار ساالدی استفاده 

می کنید، به منظور ایجاد سوراخ های ریز در پوست خیار و نفوذ آب نمک، باید آن ها را برس بزنید(.
 خیار و مخلوط افزودنی ها را که آماده کرده اید، الیه به الیه در ظرف بریزید.

 متناسب با اندازۀ خیار آماده شده )به اندازه ای که ظروِف تهیۀ خیار شور را پر کند( آب را بجوشانید 
)اگر  بریزید  سرکه  سوپ خوری(  قاشق   5( سی سی   80 و  نمک  گرم   70 جوشیده  آب  لیتر  هر  برای  و 
نمک زیاد بریزید خیارشور چروکیده و تو خالی می شود. اگر مقدار نمک کم باشد خیارشور لیز و نرم 

می شود(.
 آب نمک را به ظروف حاوی خیار و مواد افزودنی اضافه کنید تا ظرف پر از آب نمک شود.

شكل	11-16 برای خروج هوا ظرف را 24 ساعت در دمای اتاق نگه داری دارید. پس از آن، ظرف را با آب 

456

123
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نمک پر کنید. 
 در ظرف را به گونه ای ببندید تا هوا وارد ظرف شود.

 ظرف خیار شور را یک هفته در دمای محیط و پس از آن در جای خنک نگه داری كنید.

موادنگهدارنده
همان گونه که ماندگاری خیار در آب نمک بیشتر می شود، برخی مواد شیمیایی طبیعی یا مصنوعی دیگر نیز برای 
نگه داری  مواد خوراکی به کار گرفته می شوند که به آن ها نگه دارنده  می گویند. این مواد از فساد میکربی مواد 

خوراکی جلوگیری می کنند. 

بیشتربدانیم-موادنگهدارندهغیرمجاز
امروزه از مواد نگه دارنده شیمیایی مانند اسیدها، نیتریت، سوربات، بنزوات و ... برای نگه داری  بیشتر مواد 
خوراکی فرآوری شده در برخی کارخانه ها استفاده می شود. بعضی از نگه دارنده های شیمیایی برای بدن ضرر 
دارد و مصرف بیش از اندازۀ آن ها سرطان زاست. از خوردن یا کاربرد مواد خوراکی ای که با مواد نگه دارندۀ 

  غیرمجاز نگه داری  می شوند، خودداری کنید.

هماندیشی
نام برخی محصوالت کشاورزی را که در برخی از فصل ها در منطقۀ شما ارزان است، در جدول 6-11 بنویسید و برای جلوگیری 

از به هدر رفتن و استفاده از آن ها در دیگر فصل ها روشی را پیشنهاد کنید.

 جدول 11-6
روشپیشنهادیناممحصول

تولید کشمش، شیره انگور، سرکه و آب غورهانگور

11-11-بستهبندیخانگیحبوبات
 خریدمادۀاولیه)حبوبات(: برای آنکه هزینۀ تولید کمتر شود، بهتر است 

حبوبات بوجاری شده را از کشاورز خریداری کنید.

شكل11-19
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 نمونهبرداری: برای نمونه برداری می توانید وسایل ویژۀ نمونه برداری را به کار ببرید. وسیلۀ نمونه برداری را در جهات مختلف 
گونی فرو ببرید و نمونه را داخل ظرفی بریزید. نمونۀ حبوبات دریافتی باید تازه و سالم، بدون بوی ناخوشایند و بدون آفت زنده باشد. 

از پذیرش هرگونه حبوبات آلوده به آفات، مواد خارجی، مواد سمی و فاسد شده یا 
ناخالص خودداری کنید. 

 پاک کردن: برای پاک کردن حبوبات از یک میز استیل استفاده کنید. 
در این مرحله باید مواد خارجی مانند سنگ، پوشال، دانه های آفت زده، آسیب دیده یا 

سینی  بزرگ را جدا کنید.
پیش  باید  کرده اید  انتخاب  بسته بندی  برای  که  را  محصولی   درجه بندی: 
از بسته بندی درجه بندی کنید. این کار را می توانید دستی یا با دستگاه های خودکار 

انجام دهید. 
 وزن کردن: حبوبات را می توانید در بسته های بزرگ )در گونی كنفی  یا کیسه های متقالی( یا در بسته های كوچك پالستیكی 

برای خرده فروشی بسته بندی کنید. بهتر است بسته بندی به گونه   ای باشد که محتویات داخل بسته را نشان دهد.
 دربندی اولیه: سلفون های پر شده را با دستگاه دوخت حرارتی دربندی کنید.

 برچسب گذاری:  بر روی هر بسته  از فرآورده که به بازار عرضه می  شود باید نام و 
نشانی واحد تولیدی، شمارۀ مجوز، نام تجاری، تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت و شرایط 

نگه داری  درج شود.

بسته بندی  برای حمل ونقل حبوبات  اولیه،  بسته بندی  از  پس  ثانویه:   بسته بندی 
شده، بسته ها باید در کارتن یا در نایلون بسته بندی شده و سپس به انبار محصول برده شود.

به دیگران، فروش محصول و  بازاریابی شامل شناسایی مصرف کنندگان، شناساندن محصول خود   بازاریابی و فروش:  
رضایت مشتری است.  

شكل11-20

شكل23-11شكل22-11شكل11-21

شكل11-24
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بستهبندی
بسته بندی مواد خوراکی یک روش نگه داری  ست. بسته بندی نادرست موجب از بین رفتن همۀ زحماتی می شود که برای تولید 

صرف شده است. به طور کلی بسته بندی دارای دو نقش اساسی است:
 حفاظت از غذا در مدت ماندگاری آن؛

 تبلیغ فرآورده های تولیدشده برای فروش بیشتر.

12-11-تهیۀشیرینیپنجرهای)نیمهتجویزی(
  موادموردنیاز:

75 گرم نشاستة گل )گندم(
5 عدد تخم مرغ

5-4 قاشق سوپ خوری گالب
1/2 قاشق چای خوری وانیل

2 قاشق سوپ خوری آرد 
به مقدار الزم روغن و پودر قند

روشکار
نشاسته را در گالب حل  کنید و تخم مرغ ها را هم بزنید. سپس محلول نشاسته، گالب، آرد و وانیل را به تخم مرغ هم زده بیفزایید و 

مخلوط را از صافی رد کنید.
روغن را در ظرف مناسبی داغ کنید و قالب را در روغن قرار دهید و پس از آنکه قالب داغ شد، آن را تا لبه در مایه فرو ببرید. 

سپس قالب را در روغن داغ فرو ببرید تا مایه آزاد شود. 
شیرینی ها را در صافی قرار دهید تا خنک شوند و روغن اضافی آن گرفته شود. در پایان پودر قند را روی شیرینی  های  سرد شده 

بپاشید.

بررسی 
در جدول 9-11 برخی از مشاغل رایج در منطقۀ خود را که در حوزۀ مواد خوراکی می شناسید، بنویسید.

جدول 11-7
آشپزفروشندگانکارکنانکارخانههایموادخوراکیمشاغلخانگی
حلیم پزآب میوه فروشکارشناس آزمایشگاه مواد خوراکیشیرینی سنتی

مدیر تولید خرد کردن و بسته بندی قند
مدیر  کنترل کیفیت
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 :ههارت هايي را كه ياد گرفتن :كارهايي كه هي اًجام داده ام

       عنوان پروژه

 :با چه هشاغلي آشٌا شدم

 :هحصولي كه در ايي پودهاى ساخته ام

 :ابزارهايي كه استفاده كرده ام

 :ًكات ايوٌي كه توجه كرده ام
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راه اندازی بازارچه در مدرسه
نکاتی برای راه اندازی بازارچه در مدرسه

 نیازسنجی- فکر کنید که هم کالسی ها، معلمان و اولیای دانش آموزان به چه کاال یا خدمتی نیاز دارند.
 تبلیغات- از بستگان نزدیک خود، دبیران و دوستانتان در مدرسه دعوت کنید تا از بازارچۀ شما دیدن کنند.

 پیش بینی امکانات مورد نیاز- فهرستی از وسایل الزم برای راه اندازی غرفه تان فراهم و آن ها را آماده کنید.
 نام تجاری )برندینگ( - برای غرفۀ خود یک نام انتخاب کنید.

 معرفی- محصول و خدماتی را که در بازارچه و غرفۀ خود ارائه کرده اید به بازدیدکنندگان معرفی کنید.
   

 نوآوری در ارائه - تالش کنید در نحوۀ ارائه کاالها و خدماتتان نوآوری داشته باشید.
 مشتری مداری- تالش کنید محصول خود را با بهای مناسب بفروشید.

 امنیت - جای امنی برای پولی که هنگام فروش کاال در بازارچه به دست می آورید در نظر بگیرید.
 کارگروهی - به یاد داشته باشید که با همکاری و تقسیم وظایف در گروه، غرفه برتری خواهید داشت.

 همیاری : از اولیای مدرسه و والدین خود برای راه اندازی بازارچه کمک بگیرید و برای شرکت در آن از آنان دعوت کنید.

                    

         
بررسی

برخی از دانش آموزان با هماهنگی بزرگ تر خود، برای خانواده یا آشنایان، کارهای سبک انجام می دهند و از این راه با کسب 
درآمد، برخی از وسایل مورد نیاز خود را تهیه می کنند. شما اگر بخواهید چنین کاری انجام دهید، در منطقه نیازسنجی کنید و اگر 

مورد مناسبی یافتید، نسبت به تولید و فروش آن اقدام کنید.
 


