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بسم ا... الرحمن الرحیم

فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد ابعاد چهارگانه 
زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف 

نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
تا  برنامه ریزی درسی است، سعی شده  فرایند  از  ویژه که بخشی  نیازهای  با  تدوین محتوای کتب دانش آموزان  در 
مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک و 
فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، 
آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد 
توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و 
همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های 

الزم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران 

را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های تألیف 
کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این 

محتوا به این سازمان منعکس نماید.

دکتر مجید قدمی
                    معاون وزیر و رییس سازمان

آموزش و پرورش استثنایی کشور



سخنی با مربیان 

صنایع دستی تبلور ذوق، هنر و اندیشه انسان بوده و بیانگر آداب و رسوم و اعتقادات مردم می باشد و ترویج 
این هنر و فرهنگ از اهم وظایف هر ایرانی است. 

 آموزش این هنرها عالوه بر احیاء فرهنگ دیرین ایرانی و اسالمی باعث غنای روحی و روانی دانش  آموزان شده و 
در رفع نیازهای مادی آنها مؤثر است.

در این مجموعه به هنر کار با گچ و قالب  های گچی پرداخته شده است که قدمتی دیرینه در خاک ایران دارد و 
یادگیری آن عالوه بر افزایش حس خودباوری دانش  آموزان موجب استفاده بهینه از اوقات فراغت شده و آنها را 

در کسب استقالل مالی یاری می  رساند. در آموزش فّعالّیت های این کتاب به نکات زیر توّجه کنید:
     فعّالیّت ها به صورت گام به گام ارایه شده است ولی می  توانید فعّالیّت  ها را به گام  های کوچک تری تقسیم 
کنید. هم چنین عالوه برآموزش هر گام توالی آموزش گام ها نیز  مورد توّجه قرار گیرد تا دانش آموزان بتوانند به 

طور مستقل فّعالّیت مورد نظر را انجام دهند.   
 از خالقیت و نوآوری خود و دانش  آموزان در ارایه فّعالّیت های تکمیلی استفاده کنید. 

با توجّه به اینکه این هنر به اشتغال زایی این دانش آموزان کمک می کند، آموزش  های خود را با نیاز بازار روز 
هماهنگ کنید. 

ممکن است دانش آموز در یک جلسه چند فّعالّیت را انجام بدهید ولی آموزش را روی یک فّعالّیت متمرکز 
کنید.

ارزشیابی این درس به صورت عملی می باشد:
امید است با ارایه نقطه نظرات خود، ما را در رفع کاستی های این کتاب یاری نمایید تا در چاپ بعدی مورد 

لحاظ قرار گیرد.



 سخنی با دانش آموزان عزیز 

هنر گچ  بری یکی از هنرهای اصیل و قدیمی ایران زمین است که جزیی از فرهنگ و تمّدن ما 
ایــرانیان است. بوسیله این هنر ساختمان  ها و منازل ما زیبا شده و زندگی  صمیمی تر و گرم  تر می 

شود. 
امروزه حرفه گچ  بری جزئی از صنعت ساختمان سازی شده است و درآمد خوبی برای کسانی که در 

این هنر و حرفه کار می  کنند به وجود آورده است. 
شما عزیزان با آموختن این حرفه می توانید فرد ارزشمندی برای خانواده و جامعه خود باشید. 
سعی و کوشش شماست که مربیانتان را دلگرم می  کند و به همه ثابت می  کند که توان یادگیری این 

حرفه زیبا و جالب را دارید. 
امیداوریم که بتوانید این حرفه را به طور کامل فرا بگیرید و آینده ای روشن در پیش روی خود 

قرار دهید.



٨

یکی از نیازهای انسان زیباسازی محیط اطراف می باشد، افراد با توّجه به ذوق و سلیقه خود و استفاده از گل های 
طبیعی یا دست ساخته، دوخت های زیبا و انواع مجسمه، محیط پیرامون خود را تزیین می کنند . 

شما نیز با یادگیری ساخت قالب های گچی می توانید هم به زیباسازی محیط خود اقدام کنید و هم به کسب در آمد 
بپردازید.  

مقدمه 
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نکات ایمنی و کمک های اّولیه

بیاورد.  به وجود  افراد خطرهایی  برای  اولیه همواره می تواند  مواّد  و  ابزارها  از  استفاده  در حرفه های گوناگون 
استفاده ی صحیح و داشتن دّقت فراوان هنگام کار، این خطرها را از بین برده و فرد در امان خواهد بود. به همین دلیل 

الزم است درمحیط کارگاه برای جلوگیری از خطرهایی احتمالی به موارد زیر دّقت داشته باشید. 
1 در مواقع ضروری ازجعبه کمک های اولیه ی کارگاه استفاده کنید.                                                        

1 در هنگام بروز حادثه برای خود یا دوستان، خونسردی خود را حفظ کنید. 
2 مربی را از مشکل به وجود آمده با خبر کنید.

3 در صورت آسیب دیدگی جدی، سریعًا با اورژانس تماس بگیرید. 

جعبه کمک های اولّیه

وسایل مورد نیاز در جعبه ی کمک های اولّیه

شماره تلفن اورژانس 115

نکته : به یاد داشته باشید که پیشگیری بهتر از درمان است.
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روش پانسمان زخم های سطحی 

1 زخم را با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مانند 
بتادین بشویید. 

زخم  چسب  از  بریدگی  بودن  کم  صورت  در   2
استفاده کنید.

3 اگر زخم وسیع بود، با استفاده از گاز استریل و 
باند روی زخم را ببندید.

مواّد  از  استفاده  هنگام   : نکته 
ضدعفونی کننده به تاریخ مصرف آن ها 

توّجه کنید.
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با کمک مربی خود نام وسایل زیر را بنویسید .

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

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

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

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

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

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



1٢

 یادآوری و تکمیل قالب ریزی

در سال گذشته مراحل کامل دوغاب ریزی در قالب های کوچک، ساده و کم عمق را یاد گرفتید امسال عالوه بر 
قالب های سال گذشته، از قالب هایی با اندازه های بزرگ تر و عمق و ظرافت بیشتر استفاده می کنیم.

1 چند قالب با اندازه ها و ظرافت متفاوت انتخاب کنید. 
2 قالب ها را تمیز کرده، و روی میز بچینید .

3 داخل قالب ها را با مایع ظرف شویی رقیق شده، آغشته کنید. 
4 پس از برش مفتول ها، قسمت هایی را که نیاز به اسکلت بندی دارند، مفتول گذاری کنید.

5 دوغاب را به میزان الزم تهّیه کرده، درون قالب ها بریزید درصورت نیاز داخل دوغاب را کنف گذاری کنید، 
سپس دوغاب ریخته شده درون قالب ها را با کاردک صاف کنید. 

6 پس از این که دوغاب درون قالب ها کمی سفت شد، قالب های آویز را درون آن ها فرو کنید پس از گذشت 20 
الی 25 دقیقه، قطعه های گچی را با احتیاط از قالب ها خارج کنید.
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تمرین : 

1 تصاویر زیر را براساس مراحل انجام کارشماره گذاری کنید. 
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  جمالت زیر را به ترتیب مراحل، شماره گذاری کنید. 

- ریختن مایع ظرف شویی رقیق شده درون قالب ها 

- تمیز کردن قالب ها 

- مفتول گذاری 

- آماده کردن دوغاب 

- کنف گذاری 

- ریختن دو غاب درون قالب ها 

- قالب گذاری 

- صاف کردن دوغاب ریخته شده ی درون قالب ها با کاردک 

- خارج کردن قطعات گچی پس از سفت شدن از درون قالب
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قالب ریزی قالب های دو کفه ای

قالب هایی را که تا به حال مورد استفاده قرارداده اید، قالب های یک کفه ای یا یک وجهی نام دارند. قطعاتی که با 
این قالب ها ساخته می شوند ازپشت کار صاف و مسطح هستند.

اّما بعضی مواقع قطعه گچی ساخته شده، از پشت مسطح نیست و در اصطالح دارای حجم می باشد.
مثل یک مجسمه ی گچی .

قالب این نوع مجسمه ها یا قطعات گچی از دو کفه ساخته می شوند.
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برای ساختن حجم گچی با قالب دو کفه ای باید به روش زیر عمل کرد. 

انجام  را  قالب  آماده سازی  معمول  مراحل   1
دهید. 

و  دهید  قرار  هم  کنار  در  را  قالب  کفه ی  دو   2
به وسیله نواری آن ها را به هم وصل کنید .

اسکلت بندی  نیاز  درصورت  را  قالب  درون   3
کنید.

4 دوغاب را تهیه کنید و داخل قالب بریزید. و به وسیله کاردک روی آن را صاف کنید.



1٧

5 پس از خشک شدن دوغاب قالب ها را به آرامی جدا و حجم را خارج کنید. 

نکته : خارج کردن حجم گچی از درون این قالب ها نیاز به دّقت و مهارت بیشتری دارد.

کدام یک از تصاویر باال کارصحیح را نشان می دهد؟



1٨

   پرداخت حجم های ساخته شده

گاهی در سطح قطعات گچی، برجستگی ها و یا فرورفتگی هایی دیده می شود که زیبایی و ظرافت کار را کم می کند. 
صورت  به  می توانید  را  تیغه ها  این  کنید.  استفاده  پرداخت  تیغه های  از  می توانید  ضایعات،  این  کردن  برطرف  برای 

دست ساز از چاقوهای میوه خوری و یا تیغه های شکسته شده اره ی آهن بر، تهیه کنید. 
تصویر زیر انواع تیغه های پرداخت را نشان می دهد.

با استفاده از تیغه های پرداخت، با دقت ضایعات و برجستگی ها را تراش داده و صاف کنید.  
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این قطعه ی گچی هنوز پرداخت نشده است.

این قطعه ی گچی که به وسیله ی تیغه، پرداخت شده است.



٢0

ترمیم و بازسازی قالب های شکسته

گاهی هنگام خارج کردن قطعات گچی از درون قالب، ممکن است بخشی از آن شکسته شود. بهتر است تا آن جا 
که امکان دارد قطعات گچی شکسته شده را ترمیم و بازسازی کنید. برای بازسازی قطعات می توان از یک نوع  چسب 

و یا گچ استفاده کنید. 
وسایل و مواّد مورد نیاز برای ترمیم قالب شکسته:

چسب چوب، چسب مایع فوری، سنباده، کاتر، تیغه های پرداخت        

بهترین چسب برای چسباندن قطعات، چسب چوب است.
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برای ترمیم قطعات شکسته، با چسب چوب یا چسب مایع به روش زیر عمل کنید. 

مراحل انجام کار:
1 قطعات شکسته شده را کنار یکدیگر بگذارید. 

2 قطعات شکسته شده را باهم جفت کنید. 

3 به دو طرف محل شکسته شده چسب بمالید. 
4 مدت کوتاهی صبر کنید تا چسب کمی خشک 

شود. 

5 قطعات گچی را که از محل شکستگی درکنار 
یکدیگر قرار داده اید، کمی فشار دهید. 

شده  چسبانده  قسمت های  تا  کنید  صبر  مدتی   6
خشک شود.
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7 بعد ازخشک شدن چسب ، قسمت های چسب زده را به وسیله تیغه های پرداخت، پرداخت کنید.

8- اگر قطعه شکسته، رنگ شده باشد، مجددًا محل شکستگی را رنگ آمیزی کنید. 

نکته : سعی کنید کار را بدون عیب و نقص انجام دهید تا 
محل شکستگی مشخص نباشد.



٢3

  رنگ آمیزی حجم هـای گچـی

در سال گذشته با روش رنگ آمیزی ساده ی یک حجم گچی آشنا شدید. امسال عالوه بر آشنایی بیشتر با انواع 
رنگ، با روش رنگ آمیزی به طور کامل تری آشنا می شوید.

همان طور که می دانید، قطعات گچی پس از رنگ آمیزی جلوه و زیبایی بیشتری پیدا می کنند.

در رنگ آمیزی این قطعات از انواع رنگ ها می توان استفاده کرد که چند نمونه از آن ها را به شما معرفی می کنیم. 
گواش : 



٢4

در رنگ آمیزی قطعات گچی از رنگ های گواش استفاده های زیادی می شود. این رنگ با آب رقیق می شود و در 
دو نوع معمولی و اکلیلی در بازار موجود می باشد. نوع معمولی آن شامل انواع رنگ های زرد، سبز، قرمز و... است 

و نوع اکلیلی آن رنگ های طالیی و نقره ای می باشد.

نکته : چون رنگ ها ته نشین می شود، قبل از استفاده باید به خوبی 
به هم زده شود. برای این کار می توان در ظرف حاوی رنگ را بسته و 

محکم تکان دهید تا یکنواخت شود.



٢5

رنگ پالستیک : 
این رنگ دارای انواع مختلفی می باشد که نوع لیوانی آن مرغوب تر است و برای رنگ آمیزی قطعه های گچی، 

مناسب تر می باشد و به دو دسته ی معمولی و فسفری تقسیم می شود. 
روش استفاده از این رنگ مانند گواش می باشد. 

رنگ روغنی : 
رنگ های روغنی به وسیله ی مواد نفتی مانند تینر روغنی و بنزین رقیق می شوند. پس هنگام استفاده از این نوع 
رنگ ها دقت بیشتری داشته باشید. این رنگ از روی پوست و لباس به سختی پاک می شود، هنگام استفاده از آن 

احتیاط کنید. 



٢6

       نکات قابل توّجه در انتخاب قلم مو : 
قلم موها دارای انواع َسِرگرد و َسِرتخت می باشند و دارای شماره های مختلفی 
هستند. هرچه شماره ی قلم مو بیشتر باشد قلم مو درشت تر و هرچه شماره ی آن 

کمتر باشد، قلم مو ظریف تر می شود. 
برای رنگ آمیزی قسمت هایی از قطعه گچی که بزرگ تر هستند از قلم موی 
قلم موی ریزتر استفاده  از  باریک و ظریف هستند  درشت تر و قسمت هایی که 

کنید. 
هنگام استفاده از رنگ های گواش و پالستیک بهتر است از قلم موی َسِرگرد 

استفاده کنید. 



٢٧

 رنگ آمیزی قطعه ی گچی 

 وسایل و مواّد مورد نیاز: قلم مو، رنگ، قطعه ی گچی 
مراحل انجام کار 

1- قلم موی مناسب را انتخاب کنید. 

2- با توّجه به شکل قطعه گچی و انتخاب رنگ مناسب، با قلم مو قسمت های مختلف آن را رنگ کنید.
3 به میزان غلظت رنگ دّقت کنید و درصورت لزوم به آن آب اضافه کنید.

4 پس از رنگ آمیزی هر قسمت ، قلم مو را در لیوان آب بشویید تا موقع استفاده از رنگ بعدی، قلم مویتان تمیز 
باشد.

 نکته : رنگ روغنی قابل اشتعال است. استفاده از این رنگ نباید در
از مواد نفتی ساخته  برابر شعله ی آتش صورت گیرد چون این رنگ 

شده است. وجود تهویه ، هنگام استفاده از آن ضروری می باشد.



٢٨

به این تصویر نگاه کنید. 

برای رنگ آمیزی این قطعه ی گچی که به شکل گل می باشد 
به روش زیر عمل کنید. 

برای رنگ آمیزی برگ ها، ابتدا:
  رنگ سبز را رقیق کنید.  

به  را  شده  رقیق  نقره ای  گواش  رنگ،  زیبا شدن  برای   سپس 
مقدارکافی به آن اضافه کنید .

  با رنگ ساخته شده برگ ها را سبز کنید.

و  کرده  رقیق  را  دلخواه  رنگ  گلبرگ ها  رنگ آمیزی  برای   
گلبرگ ها را رنگ آمیزی کنید. 

 نکته : هرقسمت را به دّقت رنگ آمیزی کنید.



٢9

در شکل  زیر مدل های مختلفی از قطعه های گچی آماده را مشاهده می کنید.
با راهنمایی مرّبی خود ساخت انواع قطعات گچی را انجام دهید.
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شما می توانید قطعات گچی را که ساخته اید به دوستان خود هدیه بدهید. 


