
پودمان 5

سرویس خواب دوز
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مقدمه 

ترسیم الگوی سرویس خواب کودک 1واحد یادگیری

قرار  فعالیت در زمینه کودک مستلزم 
شاد  و  رنگارنگ  فضایی  در  او  گرفتن 
و  طرح  هماهنگی  است.  تخیلی  و 
و  وسایل  با  کودک  اتاق  فضای  رنگ 
توجه  مورد  باید  او،  اسباب بازی های 
قرار گیرد تا دنیایی رنگین و با آرامشی 

را برای کودک فراهم کند. 
اندازه گیری  چگونگی  بخش  این  در 
لحاف،  از  اعم  کودک  خواب  سرویس 
تشک، بالش، روتختی و محافظ دیوارۀ 
تخت و ترسیم الگوی آنها، تهیۀ الگوی 
کیسه خواب، ساک دستی، تشک بازی 

را می آموزید.
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سرویس خواب دوز

استاندارد عملکرد

شایستگی ترسیم الگوی سرویس خواب کودک

آیا تاکنون به وظایف الگو ساز سرویس خواب کودک دقت کرده اید 

ترسیم الگوی سرویس خواب کودک شامل لحاف، تشک و بالش، با استفاده از اندازه های استاندارد بر اساس 
سفارش مشتری

 چه قطعاتی، سرویس خواب کودک 
را تشکیل می دهد؟

 ابعاد سرویس خواب را چگونه باید 
تعیین کرد؟

کودک  تخت  از  قسمت هایی  چه   
اندازه گیری  باید  خواب  سرویس  برای 

شود؟
 در ترسیم الگوی سرویس خواب چه 

نکات و اصولی باید رعایت شود؟
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اتاق خواب کودک

فکر کنید با توجه به تصویر زیر به نظر شما سرویس خواب کودک باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

 ویژگی های اتاق خواب کودک

ورود یک عضو کوچک به خانه، غالباً با انتظاری طوالنی همراه است. به طور معمول، والدین هر تکه از وسایل 
اتاق کودک را با عشق و دقت بسیار انتخاب می کنند. حتی گاه خرید اسباب بازی های متعدد پالستیکی نظیر 

فیل و خرس و... فراموش نمی شود.

 اتاق کودک  : باید آفتاب گیرتر، دلباز و بی سر و صدا باشد.

 پرده  : پرده های اتاق باید کاماًل در محل خود سفت و محکم شده و از جنسی باشد که در اثر کشیده شدن 
توسط کودک پاره نشده و از محل خود خارج نگردد. 

 کفپوش  : کفپوش اتاق کودکان باید از نوع نرم، قابل شست وشو و از رنگ های شاد و نقش های زیبا انتخاب 
شود. اگر کفپوش از نوع پارکت باشد باید اقدامات الزم جهت پیشگیری از خراب شدن آن انجام گیرد. 
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ویژگی های وسایل وسرویس خواب کودک

به جای کاغذ  قابل شست وشو پوشاند. همچنین می توان  با کاغذ دیواری  را می توان  اتاق کودک   :    رنگ 
و  مالیم  رنگ های  از  باید  نمود،  رنگ آمیزی  شست وشو  قابل  روغنی  رنگ های  انواع  با  را  دیوارها  دیواری، 
رنگ  با  به گونه ای که  نمود  استفاده  اتاق کودک  پنجره  و  دیوارها، سقف، درب  رنگ آمیزی  برای  آرام بخش 

کفپوش نیز هماهنگی داشته باشد و باعث خستگی چشمان کودک نگردد.
 دما  : درجه حرارت اتاق کودک، بهتر است بین ۲۱ الی ۲۳ درجه سانتی گراد باشد و برای کنترل دمای اتاق 

در گوشه ای از اتاق که دور از دسترس کودک باشد، می توان یک دماسنج نصب نمود.

 گهواره  : دو تا سه ماه اول بهتر است، نوزاد در اتاق والدین بخوابد، تخت یا گهواره کودک باید کوچک و 
قابل حمل باشد. برخی از آنهاچرخ دار بوده و همانند سبد دسته دار و سبک وزن هستند که به آسانی قابلیت 
ارتفاع دیواره  برنگردد. حداقل  یا حرکتی  با چرخش  تا  باشد  باید مرکز ثقل داشته  جابه جایی دارند.گهواره 
داخلی آن نیز بایستی ۲0 سانتی متر باشد. بهتر است روی آن قابلیت محافظت با تور را داشته باشد تا از گزیده 

شدن نوزاد توسط حشرات جلوگیری شود.
 تختخواب  : برای جلوگیری از سقوط کودک از روی تختخواب در عین رعایت نکات ایمنی باید استحکام و 

زیبایی آن در نظر گرفته شود.
 محافظ دیواره تخت  : از صدمه  دیدن کودک در اثر برخورد با دیواره های تخت جلوگیری می کند ؛ چون 
کودک هنگام خواب می غلتد، بهتر است محافظ دیواره تخت آماده کنید و به وسیله روبان آن را به نرده های 

تخت وصل کنید. 
 بالش  : بالش های نرم برای نوزاد کاربرد ندارد؛ زیرا باعث می شود صورت کودک در بالش فرو رفته و امکان دارد 
این عمل باعث خفگی او گردد. به عالوه بالش خیلی نرم باعث بد فرم شدن سر نوزاد می شود. نوزادان در ماه های 

اول به بالش نیاز ندارند. 
 تشک  : تشک های فنری برای کودکان توصیه نمی شود. معموالً از تشک هایی که مستقیماً بر روی چوب 
بست تخت قرار می گیرد، استفاده می شود. این نوع تشک ها را می توان از بازار خریداری نمود و اگر بخواهیم 
خودمان تشک کودک را تهیه کنیم، آن را به اندازه ابعاد تخت، ضخامت کافی با پارچه های قابل شست وشو 

دوخته و داخل آن را از پنبه پر کنید. 
 لحاف  : نوزاد در ماه های اول پس از تولد، باید در رختخوابی گرم و راحت بخوابد و کاماًل پوشیده باشد. 
الزم نیست برای گرم کردن او از چندین روانداز مختلف که روی بدن کوچکش سنگینی کرده و مزاحم او 
باشد، استفاده کرد. بهتر است به جای لحاف پنبه ای از پتوهای پشمی یا پنبه ای سبک ملحفه شده به نسبت 

موقعیت جغرافیایی محل زندگی کودک استفاده شود.
 رنگ   :رنگ ها باید به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط با کودکان مورد استفاده قرار گیرد چرا که کودکان 
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رنگ ها را دوست دارند و به سادگی با زبان خود نسبت به آنها واکنش نشان می دهند. آنها خیلی زود می توانند 
به سراغ  نوپا  از کودکان  بسیاری  قائل شوند.  تفاوت  بین رنگ ها  ماهگی  و در ۶  را تشخیص دهند  رنگ ها 
رنگ هایی می روند که برای آنها جذاب و چشمگیر باشد. قرمز، رنگی است که خیلی سریع توجه کودکان را 
به خود جلب می کند و پس از آن رنگ های زرد، آبی، سبز و نارنجی مورد انتخاب کودک هستند. در سنین 
رشد، دختربچه ها معموالً رنگ هایی مانند بنفش، صورتی و ارغوانی را ترجیح می دهند درحالی که پسربچه ها 

به سراغ رنگ های آبی، قهوه ای و مشکی می روند.
رنگ های گرم معموالً کودک را پر انرژی و ذهنش را فعال می کند. این رنگ ها فضا را بزرگ نشان داده و 
احساس امنیت به کودک می دهد اما آرام بخش نیستند،بنابراین برای خواب مناسب نیستند به خصوص که 
رنگ های سرد  آنها می شود.  بی خوابی  و  بدخوابی  باعث  احتماالً  و  است  زیاد  انرژی کودک  روی  آنها  تأثیر 
برخالف رنگ های گرم یک فضای آرام و ساکت ایجاد می کنند. اگر میزان آن زیاد باشد باعث ایجاد حس 

افسردگی و دلتنگی می شود.

اندازه گیری قسمت های مختلف تخت و سرویس خواب کودک 

ترسیم  برای  شما  نظر  به   
کودک  خواب  سرویس  الگوی 

به چه اندازه هایی نیاز داریم؟

فکر کنید
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 اندازه گیری تخت

تقسیم  دسته  به سه  بازار  در  موجود  تخت های  داریم؛  نیاز  تخت  اندازه های  به  کودک  دوخت سرویس خواب  برای 
می شوند:

1 نوزادان 0 تا ۲ سال 
2 کودک ۲ تا ۶ سال 

3 نوجوان 7 تا ۱۳ سال

طول، عرض و ارتفاع تخت را اندازه گیری کنید. 
اندازه های فضای داخلی تخت های بچگانه به شرح زیر می باشد.

عرضطولانواع تخت

8045نوزاد

کودک

۱۳070

۱۳570

۱4070

۱8080نوجوان
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جدول اندازه های سرویس خواب کودک 

مالفه روی تشکبالش لحاف تشک موارد استفاده ابعاد سرویس خواب کودک

-۶595۱00۱۱0۳040روزمره نوزاد 

 808090۲5 ۳595۱۲0 45گهواره 

70۱۳0۱۱0۱۳540۶0۱۱0۱70تخت کودک 

-۱۲0۱40۱۳0۱50۳555 روزمره

80۱80۱50۱804570۱۲0۲۲0تخت نوجوان 

جدول اندازه های وسایل اتاق خواب کودک 

محافظ دیواره تخت کیسه خوابتشک دو لبهتشک بازی ابعاد وسایل اتاق خواب کودک

۱۱0۱۱0۶585نوزاد 
4580

4580
5090-

4570---کودک

بررسی کنید آیا جداول سایز دیگری مناسب سرویس خواب کودک وجود دارد؟ فعالیت 
عملی 
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عالئم قراردادی ترسیم الگو

 به نظر شما عالئم و خطوط ترسیم شده روی تصویر زیر نشان دهنده چیست؟
 آیا می توانید هر کدام از این عالئم و نشانه ها را دسته بندی کنید؟

این عالئم قراردادی، در ترسیم الگو ما را در شناخت صحیح تر الگو راهنمایی می کند، این عالئم و خطوط 
قراردادی هستند.

 راستای دوالی باز پارچه

 عالمت چیدن: حرکت فلش جهت چیدن  عالمت چین: مکان چین روی الگو

 راستای دوالی بسته پارچه  خط ممتد: ترسیم خطوط اصلی الگو

 عالمت پیلی: عالمت تای پیلی

 عالمت جا دکمه عالمت دگمه

 عالمت گونیا

 خط چین: ترسیم خطوط غیر اصلی

 عالمت موازنه: قطعات الگو خط بلند و کوتاه: ترسیم خطوط مرکزی الگو
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ترسیم الگوی لوازم تخت خواب

 ترسیم الگوی تشک 

مدل اول

مرحله اول
 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا 

رسم کنید و تقاطع آن را »  نقطه۱« بنامید.
 از»  نقطه۱« مستطیلی به طول »95 سانتی متر« و 

عرض »۶5 سانتی متر« رسم کنید.
۱۲  ۳  و4=95 سانتی متر
۱۳  ۲  و4=۶5 سانتی متر

 از نقاط »۱ و ۲« به اندازه »۱0 سانتی متر« داخل 
شده، نقاط »5 و ۶« به دست می آید. 

۱5  ۲  و۶=۱0سانتی متر
وصل  یکدیگر  به  خط کش  با  را   »5 و   ۶« نقاط   

کنید. 
اندازه ۱0 سانتی متر داخل   از نقاط »4 و ۳« به 

شده نقاط »8 و 7« به دست می آید. 
۳7  4  و 8=۱0سانتی متر

 نقاط »8 و7« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. 
 از نقاط »۳ و ۱« به اندازه ۱0 سانتی متر پایین آمده،نقاط »۱0 و 9« به دست می آید. 

۱9  ۳  و ۱0=۱0سانتی متر
 نقاط »9 و ۱0« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید،نقاط »۱۲ و ۱۱« به دست می آید.

 نقاط »۱۱ و ۱« و »۱۲و۳« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. 
 از نقاط »4 و ۲« به اندازه ۱0 سانتی متر باال رفته، نقاط »۱4 و ۱۳« به دست می آید. 

۲۱۳ 4 و ۱4=۱0سانتی متر
 نقاط »۱4 و ۱۳« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید، نقاط »۱۶ و ۱5« به دست می آید.

 نقاط »۱۶ و 4« و »۱5 و ۲« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. )تصویرباال(
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 قسمت زیرین تشک 
مستطیلی به طول » 95 سانتی متر« و 

عرض» ۶5 سانتی متر« رسم کنید.

مرحله دوم
 خطوط ۱7۱8 و ۱9۲0 را به 
فاصله » 7 سانتی متر« و موازی خطوط 

۱۲ و ۳4 رسم کنید. 
 خطوط ۱7۱9 و ۱8۲0 را به 
فاصله » 7 سانتی متر« و موازی خطوط 

۱۳ و ۲4 رسم کنید.
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مدل دوم 
تشک یک تکه

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا رسم کنید و تقاطع آن را » نقطه۱« بنامید.
 از » نقطه۱« مستطیلی به طول »۱۳0 سانتی متر« و عرض » 70 سانتی متر« رسم کنید.

۱۲  ۳  و4=۱۳0سانتی متر 
۱۳ ۲ و 4=70 سانتی متر

__ ۱ فاصله۱۳« را محاسبه کرده » نقطه 5« به دست می آید.
۲ 

« 
۱5 = ۱۳۱ فاصله __

__ ۱ فاصله۲4« را محاسبه کرده » نقطه ۶« به دست می آید. ۲
۲ 

« 
۲۶ = ۲4۱ فاصله __

۲ 
 نقاط »۶ و 5« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید؛ تا رویه و زیرین تشک از یکدیگر جدا شود. )تصویر باال(

 الگوی تشک سنین مختلف جدول سایز را رسم کرده و با یکدیگر مقایسه کنید.
 یک مدل الگوی تشک انتخاب کرده الگوی آن را رسم کنید.

فعالیت 
عملی 
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ترسیم الگوی بالش 

فکر کنید آیا می توانید با دیدن انواع مدل بالش الگوی آن را ترسیم کنید.
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قسمت زیرین بالش

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و تقاطع آن را » نقطه5« بنامید.
توجه کنید: برای دگمه خور و سجاف زیرین بالش » ۱0 سانتی متر« به طول بالش اضافه می کنیم.

 از » نقطه 5« مستطیلی به طول » 50 سانتی متر« و عرض » ۳0 سانتی متر« رسم کنید.
5 7 ۶ و8=۱0+40 سانتی متر 
5 ۶ 7 و8=۳0سانتی متر

فاصله ۶8 « را محاسبه کرده، نقاط» 9 و ۱0« 
 

۱ __
۳ 

فاصله 57 « و »  
 

۱ __
۳ 

 از نقاط » 8 و7« به اندازه »  
به دست می آید.

59 = )57( ۱ __
۳ 

۶۱0 = )۶8( ۱ __
۳ 

 نقاط»۱0 و 9« را با خط کش به یکدیگر وصل کرده و آن را قیچی کنید. )تصویر ۲(   

 مدل اول  : نوزادی

قسمت رویه بالش
 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و تقاطع آن را  

» نقطه۱« بنامید.
عرض    و  سانتی متر«   40« طول  به  مستطیلی   »۱ نقطه   « از   

»۳0 سانتی متر«رسم کنید. )تصویر ۱(
۱ ۳ ۲ و4=40 سانتی متر
۱ ۲ ۳ و4=۳0سانتی متر
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 از نقاط»۱0 و 9« به اندازه » ۳/5 سانتی متر« داخل شده، نقاط» ۱۲ و ۱۱« به دست می آید.
9 ۱۱ ۱0 و۱۲= ۳/5 سانتی متر

 نقاط »۱۲ و ۱۱« )سجاف( را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. )تصویر ۳(   
 از نقاط »ʹ۱0 و ʹ9« به اندازه » ۳/5 سانتی متر« داخل شده، نقاط» ۱4 و ۱۳« به دست می آید.

9ʹ  ۱۳ ۱0 وʹ  ۱4= ۳/5 سانتی متر 
 نقاط»۱4 و ۱۳« )سجاف( را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. )تصویر 4(

 از نقاط»۱۱ و ۱۲« به اندازه » ۱/5سانتی متر« داخل شده، نقاط» ۱۶ و ۱5« به دست می آید.
۱۱ ۱5 ۱۲ و۱۶= ۱/5سانتی متر 

 نقاط »۱۶ و ۱5« )دگمه خور( را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. )تصویر ۳( 
 از نقاط»۱4 و ۱۳« به اندازه » ۱/5 سانتی متر« داخل شده، نقاط » ۱8 و ۱7« به دست می آید. 

۱۳ ۱7 ۱4 و۱8= ۱/5 سانتی متر  
 نقاط»  ۱8 و ۱7« )جا دگمه( را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. )تصویر 4( 

الگوی چین

 مستطیلی به طول »۱75 سانتی متر« و عرض »5 سانتی متر« رسم کنید. )تصویر باال(
۱9 ۲۱ ۲0 و۲۲= ۱75 سانتی متر
۱9 ۲0 ۲۱ و۲۲= 5 سانتی متر

الگوی چین بالش نوزاد
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 مدل دوم: کودک

قسمت رویه بالش

برای ایجاد لبه دور تا دور بالش محاسبه ابعاد آن بدین صورت انجام می گیرد.
محاسبه لبه خارجی بالش:

 ابعاد بالش کودک=۶0 سانتی متر × 40سانتی متر
 عرض اضافه شده 47سانتی متر = 7سانتی متر + 40سانتی متر
 طول اضافه شده ۶7 سانتی متر = 7سانتی متر + ۶0 سانتی متر

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و آن را » نقطه۱« بنامید.
 از » نقطه ۱« مستطیلی به طول» ۶7 سانتی متر« و عرض» 47 سانتی متر« رسم کنید.

۱ ۳ ۲ و4 =۶7 سانتی متر 
۱ ۲ ۳ و4 =47سانتی متر 

 خطوط 5۶ و 78 را با فاصله» ۳/5 سانتی متر« و موازی با خطوط ۱۲ و ۳4 رسم کنید.
 خطوط 57 و ۶8 را با فاصله» ۳/5 سانتی متر« و موازی با خطوط ۱۳ و ۲4 رسم کنید. )تصویر ۱(
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 از نقاط »۱۳ و ۱4« به اندازه » ۳/5 سانتی متر« داخل شده، نقاط» ۱۶ و ۱5« به دست می آید.
۱۳ ۱5 ۱4 و۱۶= ۳/5سانتی متر

 نقاط »۱۶ و ۱5« )سجاف( را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. )تصویر ۳(
 از نقاط »ʹ۱4 و ʹ۱۳« به اندازه » ۳/5 سانتی متر« داخل شده، نقاط» ۱8 و ۱7« به دست می آید.

13ʹ  ۱7 =14ʹ ۱8= ۳/5 سانتی متر 
 نقاط »  ۱8 و ۱7« )سجاف( را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. )تصویر 4(

 از نقاط »۱5 و ۱۶« به اندازه » ۱/5سانتی متر « داخل شده، نقاط » ۲0 و ۱9« به دست می آید.
۱5 ۱9 ۱۶ و۲0= ۱/5 سانتی متر 

 نقاط »۲0 و ۱9« )دگمه خور( را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. )تصویر ۳(
 از نقاط » ۱8 و ۱7« به اندازه » ۱/5سانتی متر « داخل شده، نقاط » ۲۲ و ۲۱« به دست می آید.

۱7 ۲۱ ۱8 و۲۲= ۱/5 سانتی متر 
 نقاط »۲۲ و ۲۱« )جا دگمه( را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. )تصویر 4(

قسمت زیرین بالش
 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و » نقطه9 « بنامید.

 از » نقطه 9« مستطیلی به طول » 77 سانتی متر« و عرض » 47 سانتی متر« رسم کنید.
9 ۱۱ ۱0 و۱۲=۱0+۶7 سانتی متر
9 ۱0 ۱۱ و۱۲=47سانتی متر

توجه کنید: برای دگمه خور و سجاف زیرین بالش » ۱0 سانتی متر« به طول بالش اضافه می کنیم.

__ ۱ فاصله 9۱۱ و ۱0۱۲ را محاسبه کرده، 
۳ 

  
نقاط» ۱4 و ۱۳« به دست می آید.

۱۱۱۳ = )9۱۱( ۱ __
۳ 

۱۲۱4 = )۱0۱۲( ۱ __
۳ 

 نقاط »۱4 و ۱۳« را با خط کش به یکدیگر وصل 
کرده و آن را قیچی کنید. )تصویر ۲(
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 مدل سوم: نوجوان

قسمت رویه بالش

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و تقاطع آن را » نقطه۱« بنامید.
 از »  نقطه ۱ « مستطیلی به طول »70 سانتی متر« و عرض »45 سانتی متر« رسم کنید.

۱ ۳ ۲ و4=70 سانتی متر
۱ ۲ ۳ و4=45سانتی متر

__ ۱ فاصله ۱۲ و ۳4  را محاسبه کرده، نقاط » ۶ و 5« به دست می آید.
۲ 

  
۱5 = )۱۲( ۱ __

۲ 

۳۶ = )۳4( ۱ __
 از نقاط» ۲ و 5 « به اندازه » ۱5 « داخل شده، نقاط » 8 و 7« به دست می آید. ۲

۲ 8 5 و  7 = ۱5 سانتی متر
 نقاط»7 و 8« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

__ ۱ فاصله ۱۳ و 5۶  را محاسبه کرده، نقاط » ۱0 و 9« به دست می آید.
۲ 

 
۱9 = )۱۳( ۱ __

۲ 

5۱0 = )5۶( ۱ __
 نقاط »9 و ۱0« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. ۲
از نقاط»۳ و 9« به اندازه » 7 سانتی متر« پایین آمده، نقاط » ۱۲و۱۱« به دست می آید.

۳ ۱۱ 9 و۱۲= 7 سانتی متر
 نقاط »۱۲ و ۱۱« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. 

 قطعات الگو را شماره گذاری نمایید.
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قسمت زیرین بالش
مستطیلی به طول »70 سانتی متر« و عرض »45 سانتی متر« رسم کنید. )تصویر۶ (

۱ʹ 3ʹ ۲ وʹ 4ʹ =70 سانتی متر
۱ʹ  ۲ʹ ۳ وʹ 4ʹ =45سانتی متر

یک مدل الگوی بالش انتخاب کرده الگوی آن را رسم کنید.   فعالیت 
عملی 
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ترسیم الگوی لحاف 

 به نظر شما چه تفاوت هایی در لحاف سرویس خواب سنین مختلف، دیده می شود؟
 به نظر شما چه ضخامتی مناسب سرویس خواب کودکان می باشد؟

فکر کنید
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 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید وتقاطع آن را » نقطه1« بنامید.
 از » نقطه 1« مستطیلی به طول » 90 سانتی متر« و عرض » 80 سانتی متر« رسم کنید.

1 2 3 و4=90 سانتی متر 
1 3 2 و4=80 سانتی متر

 خطوط 56 و 78 را با فاصله » 10 سانتی متر« و موازی با خطوط» 12 و 34« رسم کنید.
 خطوط 57 و 68 را با فاصله » 10 سانتی متر«و موازی با خطوط »13 و 24«رسم کنید.

 نقاط» 5 و 1«، » 6 و 2«، »7 و 3«، »8 و 4« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 خطوط» 910 و 1112« را با فاصله» 7 سانتی متر« و موازی با خطوط »12 و 34« رسم کنید.

 خطوط» 57 و 68« را با فاصله» 7 سانتی متر«و موازی با خطوط» 13 و 24« رسم کنید.
__ 1 فاصله 56 را محاسبه کرده،» نقطه 13« به دست می آید.

2 
  

513 = )5 6( 1 __
__ 1 فاصله 78 را محاسبه کرده، نقاط » 15 و14« به دست می آید. 2

3 
  

714 14 و1515 و8 = )78( 1 __
 نقاط» 14و 13«را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید. 3

 از » نقطه 5« به اندازه »10 سانتی متر« پایین آمده، »نقطه 16« به دست می آید.
5 16 =10 سانتی متر 

 از » نقطه 14« به اندازه »10 سانتی متر« داخل شده، »نقطه 17« به دست می آید.
14 17 =10 سانتی متر

 نقاط» 17و 16«را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید.

 مدل اول: نوزادی 
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قسمت زیرین لحاف
مستطیلی به طول »90 سانتی متر « و عرض» 80 سانتی متر« رسم کنید.

__ ۱ خط ۶۱۳ را محاسبه کرده،» نقطه ۱8« به دست می آید.  
4 

  
۶ ۱8 = )۶۱۳( ۱ __

4 
 از نقاط» ۱5 و ۱۳« به اندازه »5 سانتی متر« پایین آمده، نقاط » ۲0 و ۱9« به دست می آید.

۱۳ ۱9 ۱5و۲0=5 سانتی متر
 نقاط» ۱9و ۱5« و » ۲0 و ۱8 « را با خط کش منحنی به یکدیگر وصل کنید. 
 قطعات الگو را شماره گذاری کنید و نقاط موازنه را مشخص کنید.)تصویر باال(
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 مدل دوم: کودک

 به نظر شما چه رابطه ای بین ابعاد تخت و لحاف تخت وجود دارد؟
 آیا می دانید چه طرح و رنگ های مناسب لحاف کودکان می باشد؟

فکر کنید

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و تقاطع آن را » نقطه1« بنامید.
 از » نقطه 1« مستطیلی به طول » 135 سانتی متر« و عرض » 110 سانتی متر« رسم کنید.

1 2 3 و4=135 سانتی متر 
1 32 و4=110سانتی متر

 خطوط »56 و 78« را با فاصله »10 سانتی متر« و موازی با خطوط »12 و 34« رسم کنید.
 خطوط » 57 و 68« را با فاصله »10 سانتی متر« و موازی با خطوط »13 و 24« رسم کنید.

 نقاط» 5   و1« و» 6  و 2« و »7 و 3« و »  8 و 4« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
__ 1 فاصله 5 6 را محاسبه کرده، نقاط » 10 و9« به دست می آید.

3 
  

59 9و10 10 و6= )56( 1 __
3 
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 آیا در انتخاب مدل و طرح لحاف باید تناسب آن با سن کودک در نظر گرفته شود؟
 دو مدل لحاف برای نوزاد وکودک انتخاب کرده، الگوهای آن را ترسیم کنید.

فعالیت 
عملی 

__ ۱ فاصله78 را محاسبه کرده، نقاط » ۱۲ و۱۱« به دست می آید.
۳ 

  
7۱۱ ۱۱و۱۲ ۱۲ و8 = )78( ۱ __

۳ 
 نقاط »۱0 و 9« و »۱۱ و ۱0« به صورت منحنی مواج به یکدیگر وصل کنید.

قسمت زیرین لحاف
مستطیلی به طول »  ۱۳5 سانتی متر« و عرض» ۱۱0 سانتی متر«رسم کنید.
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 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و تقاطع آن را » نقطه۱« بنامید.
 از » نقطه ۱« مستطیلی به طول »۱80 سانتی متر« و عرض »۱50 سانتی متر« رسم کنید.

۱ ۲۳ و4=۱80 سانتی متر 
۱ ۳ ۲ و4=۱50سانتی متر

 از نقاط»۳ و ۱« به اندازه » 45 سانتی متر« پایین آمده، نقاط» ۶ و5 سانتی متر« به دست می آید.
۱ 5 ۳ و۶= 45 سانتی متر 

 نقاط» ۶ و 5« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 از نقاط»۳ و ۱« به اندازه » 75 سانتی متر« پایین آمده، نقاط» 8 و7« به دست می آید.

۱ 7 ۳ و8= 75 سانتی متر 
 نقاط» 8 و7« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

 از نقاط »4 و ۲« به اندازه » ۲5سانتی متر« باال رفته، نقاط» ۱0 و 9« به دست می آید.
۲ 94 و۱0= ۲5 سانتی متر 

ترسیم الگوی روتختی 

 به نظر شما چه رنگ هایی مناسب روتختی نوجوانان است؟
 آیا می دانید چه طرح و رنگ های مناسب روتختی نوجوان می باشد؟

فکر کنید

 مدل سوم: نوجوان 
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 نقاط» ۱0 و 9« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.
 قطعات الگو را شماره گذاری کنید و نقاط موازنه را مشخص کنید. 

 برای ترسیم الگوی لحاف نوجوان چه تغییراتی را باید مد نظر قرار دهیم؟
 یک مدل روتختی را انتخاب کرده، اندازه های آن را تخمین زده و الگوی آن را ترسیم کنید.

فعالیت 
عملی 

قسمت زیرین لحاف
مستطیلی به طول »۱80 سانتی متر« و عرض »۱50 سانتی متر«رسم کنید.
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ترسیم الگوی محافظ دیواره تخت خواب کودک 

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و تقاطع آن را» نقطه۱« بنامید.
 از » نقطه ۱« مستطیلی به طول » 70 سانتی متر« و عرض » 40 سانتی متر« رسم کنید.

۱ ۲۳ و4=40 سانتی متر
۱ ۳۲ و4=70سانتی متر

 از نقاط»۳ و ۱« به اندازه » ۱5سانتی متر« پایین آمده، نقاط» ۶ و5« به دست می آید.
۱ 5 ۳ و۶= ۱5 سانتی متر 

 نقاط» ۶ و5« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

 آیا می دانید برای محافظت از کودک در تخت خواب چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟
 به نظر شما الیه بین رویه و زیرین محافظ دیواره تخت کودک چیست؟

فکر کنید
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فعالیت  یک مدل الگوی محافظ تخت کودک انتخاب کرده الگوی آن را رسم کنید.
عملی 

__ ۱ فاصله ۱۳ و 4 ۲ را محاسبه کرده، نقاط» 8 و7« به دست می آید.
۲ 

  
۱8 = )۱۳( ۱ __

۲ 

۲7 = )۲4( ۱ __
 نقاط» 8 و 7« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. ۲

 از »  نقطه 8« به اندازه » 5 سانتی متر « باال رفته » نقطه 9« به دست می آید.
 از نقاط» ۳ و ۱« به اندازه » ۲0سانتی متر« داخل شده، نقاط » ۱۱و۱0« به دست می آید.

۱ ۱0 ۳ و۱۱= ۲0 سانتی متر 
 از »   نقطه 7« به اندازه » ۱5 سانتی متر « باال رفته » نقطه ۱۲« به دست می آید.

7۱۲= ۱5 سانتی متر
 نقاط»۶ و ۱۲ و 5« را به صورت منحنی به یکدیگر وصل کنید.

 از نقاط»۳ و ۱« به اندازه » ۲ـ۳ سانتی متر« پایین آمده، نقاط » ۱4و۱۳« به دست می آید.
۱ ۱۳۳و۱4= ۲-۳ سانتی متر 

 نقاط» ۱0 و ۱۳« و » ۱۱ و 9 و ۱0« و » ۱4 و ۱۱« را به صورت منحنی به یکدیگر وصل کنید.
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 ترسیم الگوی کیسه خواب 

ترسیم الگوی وسایل اتاق خواب 

مرحله اول
 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و تقاطع آن را » نقطه۱« بنامید.

 از » نقطه ۱« مستطیلی به طول »50 سانتی متر« و عرض » ۶5 سانتی متر« رسم کنید.
۱ ۲ ۳ و4=۶5 سانتی متر 
۱ ۳ ۲ و4=50 سانتی متر

__ ۱ فاصله ۱۲ را محاسبه کرده، » نقطه 5« به دست می آید.
۲ 

  
۱5 = )۱۲( ۱ __

__ ۱ فاصله ۳4 را محاسبه کرده، » نقطه ۶« به دست می آید. ۲
۲ 

  
۳۶ = )۳4( ۱ __

۲ 
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مرحله دوم 
 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و تقاطع آن را » نقطه 8« بنامید.

 از » نقطه 8« مستطیلی به طول »50سانتی متر« و عرض» ۳0 سانتی متر« رسم کنید.
8 9 ۱0 و۱۱=50 سانتی متر 
8 ۱0 9 و۱۱=۳0 سانتی متر

 نقاط »5 و ۶« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید و به اندازه » 40 سانتی متر« ادامه دهید، نقاط» 7و۶« 
به دست می آید.

۶7=40 سانتی متر
 نقاط »۳ و 7 و 8« را به صورت منحنی به یکدیگر وصل کنید.

الگوی زیر کیسه خوابالگوی روی کیسه خواب
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آستر کیسه خواب
الگوی رویه و زیرین کیسه خواب را کنار یکدیگر قرار داده، رولت کنید.

 کیسه خواب برای چه سنینی استفاده می شود؟
 یک مدل کیسه خواب را انتخاب کرده و الگوی آن را ترسیم کنید.

فعالیت 
عملی 
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ترسیم الگوی تشک بازی

فکر کنید آیا می دانید تشک بازی، مناسب چه سنی است و چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
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الگوی کف تشک بازی
را         آن  تقاطع  کرده،  رسم  هم  بر  عمود  خط  دو   

» نقطه۱« بنامید.
 از »  نقطه ۱« دایره ای به شعاع » 45 سانتی متر« 

رسم کنید. » نقطه ۲« به دست می آید.
۱ ۲=45سانتی متر

 از »  نقطه ۱« دایره ای به شعاع » 70 سانتی متر« 
رسم کنید. » نقطه ۳« به دست می آید.

۱ ۳=70سانتی متر

الگوی سر تشک بازی
را         آن  تقاطع  کرده،  رسم  هم  بر  عمود  خط  دو   

» نقطه4« بنامید.
 از »نقطه 4« دایره ای به شعاع » 45 سانتی متر« 

رسم کنید. » نقطه 5« به دست می آید.
4 5=45سانتی متر

الگوی پای تشک بازی
را         آن  تقاطع  کرده،  رسم  هم  بر  عمود  خط  دو   

» نقطه۶« بنامید.
 ۲۲/5  « اندازه  به   »۶ »نقطه  از  افقی  خط  روی   
و7«   8 « نقاط  کنید،  جدا  طرفین  به  سانتی متر« 

به دست می آید.
۶ 8 ۶ و7=۲۲/5 سانتی متر

 روی خط عمودی از »نقطه ۶« به اندازه » ۱۲/5 
۱0و9«   « نقاط  کنید،  جدا  طرفین  به  سانتی متر« 

به دست می آید.
۶ 9 ۶ و۱0=۱۲/5 سانتی متر
 نقاط »7 و 9 و 8 و ۱0 و 7« را به صورت منحنی 

به یکدیگر وصل کنید.  
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 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید و » نقطه۱۱« بنامید.
 از » نقطه ۱۱« مستطیلی به طول » ۱۱0 سانتی متر« و » عرض 5 سانتی متر« رسم کنید.

۱۱ ۱۲۱۳ و۱4=۱۲0 سانتی متر
۱۱ ۱۳ ۱۲ و۱4=5 سانتی متر

الگوی گوش تشک بازی
 خطی افقی به طول» ۲0 سانتی متر« رسم کنید دو طرف آن را نقاط »۱۶ و 

۱5« بنامید.  
۱5 ۱۶=۲0 سانتی متر

__ ۱ فاصله ۱5۱۶ را محاسبه کرده، » نقطه ۱7« به دست می آید.
۲ 

  
 )۱5۱7( = )۱5۱۶( ۱ __

۲ 
 از » نقطه ۱7« به اندازه » ۱5 سانتی متر« باال رفته،» نقطه ۱8« به دست می آید.

۱7 ۱8=۱5 سانتی متر 
 نقاط »۱۶، ۱8 و ۱5« به صورت منحنی به یکدیگر وصل کنید.

الگوی دست تشک بازی
 الگوی پای تشک بازی را رولت کنید.

 نقاط »7 و 8« را به صورت منحنی مانند شکل رسم کنید. 

 خط منحنی را قیچی کنید. 
 قطعات الگو را شماره گذاری کنید. 
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 به نظر شما ساک دستی مناسب وسایل کودک چه ویزگی هایی باید داشته باشد؟
 آیا می توانید ساک دستی مناسبی را برای وسایل کودک طراحی کنید؟

فکر کنید

 الگوی رویه و پشت

مرحله اول 
 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و تقاطع آن را » نقطه۱« بنامید.

 از » نقطه ۱« مستطیلی به طول»  ۳5 سانتی متر« و »  عرض ۳0 سانتی متر« رسم کنید.
۱ ۲ ۳ و4=۳0سانتی متر 
۱ ۳ ۲ و4=۳5 سانتی متر

 از نقاط»۳ و ۱«به اندازه » ۱5سانتی متر« پایین آمده، نقاط» ۶ و 5« به دست می آید.
۱ 5 ۳ و۶= ۱5 سانتی متر 

 نقاط» ۶ و 5« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. )خط راهنمای دهانه جیب(
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مرحله دوم
از الگوی رویه و پشت ساک دستی خطوط 5 ۲ و 

۲ 4 و 4۶ و ۶ 5 را رولت کنید.

 الگوی کف ساک

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و تقاطع آن را » نقطه7« بنامید.
 از » نقطه 7« مستطیلی به طول» ۳5 سانتی متر« و عرض » ۱0 سانتی متر« رسم کنید.

7 8 9 و۱0=۱0سانتی متر 
7 9 8 و۱0=۳5 سانتی متر

الگوی رویه و پشت ساک دستی

جیب پشت ساک دستی
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 الگوی کناره ساک

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و تقاطع آن را 
»  نقطه ۱۱« بنامید.

عرض   و  سانتی متر«   ۳5 « طول  به  مستطیلی   »۱۱ » نقطه  از   
» ۱5 سانتی متر« رسم کنید.

۱۱ ۱۲۱۳ و۱4=۳5سانتی متر 
۱۱  ۱۳ ۱۲ و۱4=۱5 سانتی متر
فاصله ۱۱۱۳ را محاسبه کرده، »نقطه ۱5« به دست می آید. ۱ __

۲ 
  

 ۱۱۱5 = )۱۱۱۳( ۱ __
۲ 

شده،  داخل  ۲/5سانتی متر«   « اندازه  به   »۱۱ و  نقاط» ۱۳  از   
نقاط» ۱7 و ۱۶« به دست می آید.

۱۱ ۱۶۱۳و۱7= ۲/5سانتی متر 
 نقاط» ۱۲ و ۱۶« و » ۱4 و ۱7« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید.

 از نقاط » ۱7 و ۱۶« نیمسازی به اندازه » ۲ سانتی متر« به داخل 
رسم کرده، سپس منحنی کناره ساک را رسم کنید.

 الگوی جیب کناره

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و تقاطع آن را » نقطه ۱8« 
بنامید.

 از »  نقطه ۱8« مستطیلی به طول » ۱8 سانتی متر« و عرض » ۱5 سانتی متر« 
رسم کنید.

۱8 ۱9۲0 و۲۱=۱8سانتی متر 
۱8  ۲0 ۱9 و۲۱=۱5 سانتی متر

یک مدل ساک مناسب وسایل کودک را انتخاب کرده و الگوی آن را ترسیم کنید. فعالیت 
عملی 
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ترسیم الگوی تشک دو لبه

 به نظر شما تشک دولبه مناسب چه سنی است؟
 آیا می توانید بالش های تشک دولبه را خارج از تشک وصل کنید؟

فکر کنید
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ترسیم الگوی تشک دو لبه
 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا 

رسم کنید و تقاطع آن را » نقطه۱« بنامید.
 از» نقطه ۱« مستطیلی به طول »85 سانتی متر« 

و عرض »۶5 سانتی متر« رسم کنید.
۱۲  ۳  و4=85 سا نتی متر
۱۳۲و 4=۶5 سانتی متر
 از نقاط »۱ و ۲« به اندازه »۱0 سانتی متر«داخل 

شده،نقاط »5و۶« به دست می آید. 
۱5۲و ۶=۱0سانتی متر
وصل  یکدیگر  به  خط کش  با  را   »5 و   ۶« نقاط   

کنید. 
اندازه ۱0 سانتی متر داخل   از نقاط »4 و ۳« به 

شده نقاط »8 و 7« به دست می آید.
۳74و 8=۱0سانتی متر

وصل  یکدیگر  به  خط کش  با  را   »7 و   8« نقاط   
کنید. 

پایین  اندازه ۱0 سانتی متر  به   از نقاط »۳ و ۱« 
آمده،نقاط »۱0و9« به دست می آید. 

۱9۳و ۱0=۱0سانتی متر
 نقاط »9 و ۱0« را با خط کش به یکدیگر وصل 

کنید،نقاط »۱۲و۱۱« به دست می آید.
 از نقاط »4 و ۲« به اندازه ۱0 سانتی متر باال رفته، 

نقاط »۱4و۱۳« به دست می آید. 
۲۱۳4و ۱4=۱0سانتی متر

 نقاط »۱4 و ۱۳« را با خط کش به یکدیگر وصل 
کنید،نقاط »۱۶و۱5« به دست می آید.

ترسیم الگوی پشت تشک 
عرض                 و  سانـتی متر«   85« طول  به  مستـطیلی 

» ۶5 سانتی متر« رسم کنید.
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 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا رسم کنید و تقاطع آن را » نقطه ۱7« بنامید.
 از» نقطه ۱7« مستطیلی به طول »70سانتی متر« و عرض »۳0 سانتی متر« رسم کنید.

۱7۱8  ۱9 و۲0 =70 سا نتی متر
۱7۱9۱8و ۲0=۳0 سانتی متر

 از نقاط »۱9 و ۱7« به اندازه ۱0 سانتی متر پایین آمده، نقاط »۲۲ و ۲۱« به دست می آید. 
۱7۲۱۱9 و ۲۲=۱0سانتی متر

 نقاط »۲۲ و ۲۱« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. 
 از نقاط »۲0 و ۱8« به اندازه ۱0 سانتی متر باال رفته، نقاط »۲4 و ۲۳« به دست می آید. 

۱8۲۳۲0 و ۲4=۱0سانتی متر
 نقاط »۲4 و ۲۳« را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. 

ترسیم الگوی رو بالش استوانه ای

 ترسیم الگوی رو بالش استوانه ای مدل شکالتی
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 ترسیم الگوی رو بالش استوانه ای ساده

 مستطیلی به طول» 40 سانتی متر« و »عرض ۳0 سانتی متر« رسم کنید
 دایره ای به قطر» ۱0 سانتی متر« رسم کنید. 

 در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم به وسیله گونیا رسم کنید و تقاطع آن را 
» نقطه۲5« بنامید.

 از» نقطه۲5« مستطیلی به طول »40سانتی متر« و عرض »۳0 سانتی متر« 
رسم کنید.

۲5۲۶  ۲7 و۲8 =40 سا نتی متر
۲5 ۲7۲۶ و ۲8=۳0 سانتی متر

 تفاوت تشک دولبه با دیگر تشک ها در چیست و برای چه سنی مناسب است؟
 الگوی یک مدل تشک دولبه رسم کنید.

فعالیت 
عملی 

 دو خط عمود بر هم رسم کرده، تقاطع آن را » نقطه۲9« بنامید.
 »۳0 » نقطه  کنید.  رسم  سانتی متر«   5 « شعاع  به  دایره ای   »۲9 »نقطه  از   

به دست می آید.
۲9 ۳0=45سانتی متر
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ارزشیابی پایانی

۱ـ الگوی مدل رو تختی روبه رو را ترسیم کنید. 

۲ـ الگوی دیواره محافظ روبه رو را ترسیم کنید.

۳ـ الگوی تشک بازی روبه رو را ترسیم کنید. 




