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متون درسى اختیاری کلیٔه رشته ها، سال اّول.
برنامه ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و 

کاردانش وزارت آموزش و پرورش.
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پرورش. دفتر  تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. د. عنوان. هـ. فروست. 
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درس اختیاری کلیۀ رشته ها

سال اّول
آموزش متوسطه فنی و حرفه ای

شمارۀ درس 5667



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى

برنامه ریزى محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتابهاى درسی فنى و حرفه اى و کاردانش
نام کتاب: تزیین منزل ـ 353

مؤلفان: زهره سمیعی ، منیره ایران نژاد
 آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزیع: ادارۀ کلّ  نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی  

تهران: خیابان ایرانشهر شمالى ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهید موسوى(
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طراح جلد:  محمد حسن معماری
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چاپخانه: سهند
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همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
نشانى  به  کتاب  این  محتواى  دربارۀ  را  خود  و  نظرات  پیشنهادات 
درسی کتابهای  تألیف  دفتر   4874/15 شمارۀ   پستى  صندوق   تهران   ـ 

 فنى و   حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پیام  نگار)ایمیل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 



اول باید اخالصتان را قوی بکنید، ایمانتان را قوی بکنید، … و این اخالص 
و ایمان، شما را تقویت می کند و روحیٔه شما را باال می برد و نیروی شما جوری 

می شود که هیچ قدرتی نمی تواند )با شما( مقابله کند.
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