
فصل 4
کار با کاغذ
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بخوانیم

دارد.  زیادی  استفاده های  انسان ها،  ما  زندگی  در  است که  موادی  از مهم ترین  یکی  کاغذ، 
انسان ها در گذشته، برای نوشتن و انتقال معلومات خود به دیگران، از وسایلی مانند سنگ، 
استخوان، پوست و چرم حیوانات و برگ درختان، استفاده می کردند. اما، امروزه برای نوشتن 

و انتقال معلومات خود، از کاغذ استفاده می کنند.
اولین ملّتی که در دنیا، موفق به ساخت کاغذ شدند، چینی ها بودند. چینی ها، از پوست درختان 
و مواد گوناگون، کاغذ را ساختند. بعدها، مسلمانان نیز فن کاغذسازی را از چینی ها یاد گرفتند.
در حال حاضر، بزرگ ترین کارخانه ساخت و تولید کاغذ در کشورمان، در استان های گیالن 

و مازندران قرار دارند.
کاغذ انواع مختلفی دارد که امروزه از آنها استفاده های گوناگونی می شود؛ برای مثال: کاغذ 

چاپ و تصویر، کاغذ روزنامه، کاغذ کیسه، ساک، کاغذهای بسته بندی و ...

به تصویرهای پایین نگاه کنید.
هر یک از وسایل زیر از چه ماده ای درست شده اند؟



109

تهيۀ فهرستي از وسايل كاغذي

ساخت پاکت نامه

فّعالیت 1

فّعالیت 2

همان طور که می بینید، برخی از وسایلي که ما روزانه از آنها استفاده می کنیم، از کاغذ ساخته شده است.
در این فصل با مراحل ساخت پاکت های کاغذی آشنا می شوید.

ساخت پاکت، می تواند عالوه بر کاربرد در زندگی روزمره، به عنوان یک شغل خانگی، در آینده مورد توجه 
قرار گیرد.

گروه های سه نفره، تشکیل داده و فّعالیت های زیر را انجام دهید.
- هر گروه، فهرستی از وسایل کاغذی تهیه کند و دربارۀ کاربرد هر یک از آنها در زندگی توضیح دهد.

- آیا در فهرست شما، نام پاکت کاغذی، نوشته شده است؟
- آیا دوست دارید با روش ساختن پاکت کاغذی آشنا شوید؟

وسایل و مواد مورد نیاز:
- الگوی آماده، با ابعاد کاغذ A4 )پیوست 1(

- چسب مایع یا ماتیکي

مراحل انجام کار:

1- الگوی برش زده را روی میز قرار دهید.

28

12
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2- لبۀ سمت چپ را، از خط نقطه چین، به طرف 
قسمت وسط، تا بزنید.

6- دوباره لبۀ پایین را، روی لبه های سمت راست و چپ 
برگردانید و محکم با دست نگه دارید؛ تا خوب بچسبد.

4- لبۀ پایین را هم، با دقت از خط نقطه چین تا 
بزنید.

به  نقطه چین  از خط  را،  راست  لبۀ سمت  حاال   -3
طرف قسمت وسط، تا بزنید.

7- لبۀ باال را از خط نقطه چین، تا بزنید.

5- تای پایین را باز کنید و روی قسمت هاي هاشور 
زده چسب بزنید.

لبۀ کاغذ تیز و برنده است؛ هنگام استفاده از آن، مراقب انگشتان خود باشید.

پس از پایان کار با چسب، دِر آن را محکم ببندید.

توجه

توجه
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اکنون، پاکت نامۀ شما آماده است. آن را در اختیار مدیر مدرسه قرار دهید تا از آن برای دعوت والدین شما، 
برای شرکت در جلسه های انجمن اولیا و دبیران و ... استفاده کند.
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ساخت پاکت کارت تبريک فّعالیت 3

وسایل و مواد مورد نیاز:
- الگوی آماده از کاغذ ضخیم رنگی )پیوست 1(

- چسب مایع یا ماتیکي
- قیچی

1- الگوی آماده را روی میز قرار دهید.

2- خط های دور الگو را، با قیچی برش بزنید.

مراحل انجام کار:

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

هنگام استفاده از قیچی، مراقب انگشتان خود باشید. توجه
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4- قسمت 3 را، از نقطه چین به طرف قسمت 2، تا 
بزنید.

6- تای قسمت 4 را باز کنید و روی قسمت های 
هاشور زده، چسب بزنید.

8- لبۀ قسمت 5 را، از روی خط نقطه چین، تا 
بزنید.

می توانید از پاکت ساخته شده، برای فرستادن کارت تبریک به افراد مورد عالقه خود استفاده کنید.

3- قسمت 1 را از نقطه چین، به طرف قسمت 2 تا 
بزنید.

5- قسمت 4 را، از نقطه چین، بر روی قسمت های 
1 و 3 تا بزنید.

7- دوباره، قسمت 4 را تا بزنید و با دست محکم 
نگهدارید؛ تا خوب بچسبد.

2

2

2

2

2

3

4

4

4

5

5

5

5

5
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فّعالیت تکمیلی
- با استفاده از مهارتی که در ساخت پاکت پیدا کرده اید، می توانید وسایل و پاکت های تزیینی دیگری را 
نیز با کاغذ بسازید. تصویرهای زیر، ساخت یک پاکت تزیینی را نشان می دهد. با راهنمایی دبیر خود، این 

پاکت را بسازید.

1

3

5

2

4

6

خرده های کاغذ را در سطلی مخصوص بریزید؛ تا برای عمل بازیافت 
مورد استفاده قرار گیرد.

نکته
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)A 5 ساخت پاکت نامه اداری )اندازه فّعالیت 4

وسایل و مواد مورد نیاز:
- الگوی آماده از کاغذ کاهی ضخیم )پیوست 1(

- چسب مایع یا ماتیکی
- قیچی

1- الگوی آماده را روی میز قرار دهید.

2- خط های دور الگو را با قیچی، برش بزنید.

مراحل انجام کار:
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4- لبۀ سمت راست را، از خط نقطه چین روی لبۀ 
سمت چپ، تا بزنید.

6- پس از چسب زدن، لبۀ سمت چپ را روی لبۀ 
سمت راست، برگردانید و محکم با دست نگه دارید؛ 

تا خوب بچسبد.

8- دوباره لبۀ پایین را باز کنید؛ چسب بزنید و تا 
کنید. سپس لبۀ پایین را محکم با دست نگه دارید؛ 

تا خوب بچسبد.

3- لبۀ سمت چپ را از خط نقطه چین، به طرف 
قسمت وسط، تا بزنید.

5- تای سمت چپ را باز کنید و روی قسمت 
هاشورزده چسب بزنید.

7- لبۀ پایین را، روی لبه های سمت راست و چپ، 
تا بزنید.
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9- لبۀ باال را، مانند لبۀ پایین، از خط نقطه چین تا بزنید.

می توانید پاکت نامه ساخته شده را، در اختیار مدیر مدرسه قرار دهید تا در فّعالیت های اداری مدرسه از آن 
استفاده کند.



118

آیا می دانید چرا باید در استفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم؟

تصویرهای زیر، مراحل تولید کاغذ را نشان می دهد.

یکی از راه های کمک به حفظ محیط زیست و جنگل ها، صرفه جویی در مصرف مواد کاغذی می باشد.

بریدن تنۀ درخت

کندن پوست تنۀ درخت

درست کردن خمیر کاغذ

حمل چوب به کارخانه

تبدیل چوب به تکه های ریز

ساخت کاغذ

12

3

5

4

6
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ساخت پاکت خريد دسته دار فّعالیت 5

وسایل و مواد مورد نیاز:
- الگوی آماده از کاغذ ضخیم رنگی )پیوست 1(

- چسب مایع یا ماتیکی 
- قیچی

- 3 تکه مقوا به ابعاد:
9 × 4 سانتی متر )یک عدد(
6 × 2 سانتی متر )دو عدد(

- روبان یا نوار قیطانی به اندازۀ الزم
- دستگاه سوراخ کن

1- الگوی آماده شده و برش زده را، روی میز قرار 
دهید.

2- قسمت 1 را از روی نقطه چین تا بزنید و سپس 
باز کنید.

3- قسمت 5 را از روی نقطه چین تا بزنید و سپس 
باز کنید.

مراحل انجام کار:

1 2
3

33

4

4

5

5
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پایین  لبه های  تمام  باال،  مرحله  انجام  از  پس   -5
قسمت های 5،4،3،2،1 را از نقطه چین تا بزنید و سپس 

باز کنید.

8 – لبۀ چسب زده شده را روی قسمت 5 بچسبانید.

7- لبه کنار قسمت 1 را باز کنید و چسب بزنید.

4 - حاال، خط های نقطه چین بین قسمت های
 4 و 2 را نیز تا بزنید و سپس باز کنید.

6- دو تکه مقوا را، در تای لبه پاکت که عالمت گذاری 
قسمت های1، 3و5  در  مقواها  بچسبانید.  است،  شده 

قرار می گیرد.

9- لبۀ پایین قسمت 3 را چسب بزنید؛ سپس آن را 
بر روی لبه های پایین قسمت های 2 و 4 برگردانید 

و با دقت بچسبانید.

234

1234

4
5

5
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اندازه  به  قیطانی،  نوار  دو   -11
الزم تهیه کنید.

پاکت  باالی  قسمت های   -10
را، با دستگاه پانچ، سوراخ کنید.

از  را  قیطانی  نوار  سر  دو   -12
داخل  به طرف  شده،  ایجاد  سوراخ 

پاکت ببرید و گره بزنید.
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ساخت چتر تزئينیفّعالیت تکمیلی 

حاال، کیف خرید دسته دار شما آماده است. برای آنکه کف پاکت شما محکم باشد، می توانید یک تکه مقوا 
به ابعاد 9 × 4  سانتی متر، در کف آن قرار دهید.

در تصویرهای زیر مراحل ساخت چترهای تزئینی به شما آموزش داده شده است.

1- دایره اي روی کاغذ رنگی بکشید و با راهنمایي 
دبیر آن را به 8 قسمت مساوی تقسیم کنید. 

2- یکی از مثلث ها را جدا کنید و دور دایره را با 
قیچی ببرید.
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4- چترتزیینی شما آماده است. 
یک چوب نازک مثل خالل دندان به وسط چتر بچسبانید و از آن برای تزیین استفاده کنید.

به شکل  تا  بپیچانید؛  را  دایره  دو طرف  حاال،   -3
قیف در آید. لبه های آن را روی هم بچسبانید.

پاکت  نامه های اداری نام های مختلفی مانند A4 ،A 3 و A 5 دارند، می دانید چرا؟ 
علت آن را بررسی کنید و توضیح دهید.

بررسی کنيد
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به تصاویر زیر نگاه کنید، هر یک از افراد، چه کاري انجام مي دهند؟

همان طور که مي بینید، کاغذ، یکي از کاالهاي اساسي در زندگي ما مي باشد و شغل هاي زیادي در ارتباط 
با آن وجود دارد، مانند: کار در کارخانه هاي کارتن سازي و چاپخانه ها.

شناخت مشاغل
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بررسی كنيد

فّعالیت هاردیف
به طور صحیح 
 انجام می دهم

با راهنمایي 
دیگران

 انجام مي دهم

نیاز به تالش 
بیشتر دارم

تا زدن کاغذ از روي خط1

برش کاغذ با قیچی2

چسباندن کاغذ3

ساخت پاکت خرید4

رعایت نکات بهداشتي و ایمني کار5

خود ارزيابي

1- نحوۀ عملکرد خود را، در هر یک از فّعالیت های زیر عالمت بزنید.

چه شغل هاي دیگري در ارتباط با کاغذ وجود دارد؟ در مورد یکي از آنها گزارشي بنویسید.

فّعالیت پیشنهادی دبیر یا دانش آموز:
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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با توجه به نتایج ارزیابی خود، درصورتی که در برخی از فّعالیت ها مهارت کامل را پیدا نکرده اید، با راهنمایی 

دبیر تمرین های بیشتری را انجام دهید.

2- یکي از فّعالیت هاي مورد عالقۀ من در این فصل .......................................................................................  بود.

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

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

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

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

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


