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  باسمه تعالي
فرايند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند وطرح ريزي شده اي است، كه تالش دارد ابعاد 

چهارگانه زير نظام برنامه درسي ) طراحي، تدوين، اجرا وارزشيابي( رادر يك بافت منسجم و هماهنگ با 
غايت واهداف نظام تعليم وتربيت رسمي سامان دهي نمايد.

 در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نياز هاي ويژه كه بخشي از فرايند برنامه ريزي درسي است، 
سعي شده تا مالحظات  ساحت هاي تربيتي حاكم برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظربر رشد و توان مندي 

دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه و عمومي، كسب مهارت هاي دانش افزايي، به كارگيري شيوه 
تفكرعلمي و منطقي، توان تفكر انتقادي، آمادگي جهت بروز خالقيت ونوآوري ونيز كسب دانش، بينش 

و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي است، مورد توجه قرارگيرد. اين محتوا 
با فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن تاكيد بر  انعطاف 
در عين ثبات و همه جانبه نگري وتوجه به هويت ويژه متربيان با نيازهاي 
خاص، زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم ) 

توان مندي ها، مهارت ها( مي باشد.
اميد است اين محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزيز و گرامي با 

بهره گيري از اين كتاب بتوانند فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي 
و اجتماعي ياري نمايند.

اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناسان سازمان آموزش وپرورش 
كودكان استثنايي و گروه هاي تاليف كتاب هاي درسي مي باشد، شايسته است 

ازتالش و مساعي تمامي اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش وبرنامه ريزي 
آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل چاپ وآماده سازي ماراياري داده اند، تقدير و 

تشكر نماييم.
دراينجا از همه همكاران وصاحب نظران درخواست مي نمايم، تا نظرات 

وپيشنهادهاي خودرا در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند.

                              دكتر مجيد قدمي
معاون وزير و رييس سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور



همكار گرامي: 
نظر به اينكه يكي از اركان اساسي آموزش و پرورش دانش آموزان با نيازهاي ويژه ، آماده كردن آنان براي زندگي وكار در جامعه 
است،كتاب حاضر بر آن است با ارائه فعاليت هايي در حيطه هاي مختلف حرفه اي عالوه بر افزايش توانمندي جسماني دانش آموزان، 

زمينه ي شناسايي عالئق و استعداد آنان را براي آموزش حرفه اي در دوره بعدي  فراهم سازد. 
در تدوين و تنظيم محتواي كتاب، ضمن استفاده از يك الگوي واحد در سه پايه تحصيلي به نكات زير توجه شده است:

 در شروع هر فصل متنی تحت عنوان » بخوانيد « تدوين گرديده است. هدف از ارائه اين بخش تقويت مهارت خواندن دانش آموزان 
و هم چنين افزايش اطالعات عمومی آنان در زمينه موضوع فصل می باشد.

 هر فصل با تصويرها و سوال هايي آغاز می شود تا زمينه را براي ايجاد انگيزه و گفت وگو در فراگيران  فراهم آورد.
 در بخش فّعالّيت ها، آموزش به صورت گام به گام  همراه با تصاوير زنجيره اي ارائه شده است تا موجب تسهيل فرايند ياددهي- 

يادگيــري گردد و با طراحي فعاليت هايي تحت عنوان » فكر كنيد« » گفت و گو كنيد« و .... به غناي آن افزوده شده است.
 در هر فصل به تناسب موضوع، به برخی نكات ايمني و بهداشتي اشاره شده است كه رعايت آن ها، از سوي دانش آموزان و 

مربيان مورد تأكيد مي باشد.
 به منظور افزايش تعامل و ايجاد رفتارهاي شغلي در دانش آموزان، در برخي از  فصول فعاليت هايي به شكل گروهي پيش بيني 
شده است. همكاران گرامي مي توانند متناسب با ويژگي دانش آموزان فعاليت هاي گروهي ديگري طراحي نمايند تا هر دانش آموز به 

فراخور وضعيت شناختي و جسماني خود بخشي از فعاليت را انجام دهد.
 در برخي فصل ها، فّعالّيت هاي تكميلي گنجانده شده است تا براي دانش آموزان مستعد و عالقمند فرصت تمرين و ممارست 

بيشتري فراهم شود.
 به منظور انعطاف در برنامه درسی، قسمتی با عنوان »فّعالّيت هاي پيشنهادی« گنجانده شده است تا همكاران محترم متناسب 
با توان مندي هر دانش آموز، فّعالّيت هايي را براي وي طراحي نمايند. هم چنين به دانش آموزان، اين فرصت داده مي شود تا با استفاده 

از آموخته هاي خود فعاليت جديدي را براي اجرا پيشنهاد دهند. 
 به منظور افزايش آگاهي شغلي دانش آموزان، در پايان هر فصل تصاويري از مشاغل مرتبط با موضوع فصل ارائه گرديده است 

و از دانش آموزان نيز خواسته شده است كه با بررسي  بيشتر ويا بازديد از مراكز شغلي، اطالعات خود را در اين زمينه افزايش دهند.
 به منظور ارزيابي دانش آموز از فّعالّيت هاي خود، در پايان هر فصل، برگه »خود ارزيابي« تدوين شده است تا به دانش آموز كمك 
مي كند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي نموده و در صورت امكان با انجام تمرين هاي بيشتر نسبت به برطرف نمودن نقاط 
ضعف خود اقدام نمايد. پيشنهاد مي شود كه در ابتداي آموزش هر فصل، در مورد كاربرگ خود ارزيابي به دانش آموزان توضيحات 

الزم ارائه گردد.
 در صورتی كه برخی از دانش آموزان به دليل محدوديت حركتی درانجام بعضی فعاليت ها با مشكل روبروباشند، در هر فصل، 
توصيه هايی جهت تسهيل انجام فّعالّيت ها، ارائه گرديـده است. انتظار می رود همكاران گرامی شرايط بهره مندی دانش آموزان از اين 

توصيه ها را فراهم آورند.  
 از آنجايی كه يكی از اهداف مّهم آموزش درس كار و فناوری، افزايش و تقويت چاالكی و سرعت عمل در مهارت های حركتی 
خصوصا در ناحيه دست ها می باشد. جهت احقاق اين هدف، تمرينات حركتي در كتاب ارائه شده است كه متناسب با فّعالّيت های مربوطه 
مي باشند. اّما  اين تمرينات قابل تعميم نيز می باشد؛ برای مثال تمرينات فصل كار با كاغذ برای فصل صنايع غذايی نيز مورد استفاده 
می باشد. تالش بر اين بوده است كه تمرينات برای دانش آموز، ساده و قابل اجرا باشد. شايسته است دبيران گرامی راهنمايی الزم 
دراين خصوص را به دانش آموزان ارائه دهند و درصورت حضور متخصص توانبخشی در مدرسه، از مشاوره ی ايشان نيز بهره مند گردند.

ياد آور می شود، اين تمرينات و توصيه ها براي  دانش آموزانی كه با مشكل حركتی مواجه نيستند اما در انجام فعاليت ها ضعف دارند 
نيز قابل استفاده مي باشد. )توضيحات بيشتر در اين زمينه در كتاب راهنمای معلم ارائه شده است. (

آرزومنديم تدوين و تأليف اين كتاب براي دانش آموزان مفيد واقع گردد. از همكاران گرامي و صاحب نظران تقاضا داريم، با نظرات 
سازنده خود ما را از كاستي هاي كتاب آگاه نموده تا مورد بررسي و در چاپ هاي بعدي لحاظ گردد.

گروه مولفان



فصل 1
رایانه
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امروز رايانه يك وسيله بسيارمهم و ضروري در زندگي مي باشد. زيرا با كمك اين وسيله 
مي توان بسياري از كارهايي را كه در گذشته به صورت دستي انجام شده است، به كمك 

رايانه با سرعت و دقت بيشتري انجام داد.
اطالعات،  ذخيره  متن،  نوشتن  مانند:  گوناگون  كارهاي  انجام  در  انسان ها  به  وسيله  اين 

نقاشي كردن جستجو و دريافت اطالعات مختلف كمك مي كند. 

نکات ایمنی و بهداشتی هنگام کار با رایانه:

بخوانیم

رايانه هايي كه ساخته شد بسيار بزرگ بودند و  اولين 
افراد زيادي براي راه اندازي آن فعاليت مي كردند.

ولي امروزه رايانه ها تغييرات زيادي كرده اند. ازمهم ترين 
آن ها مي توان لپ تاپ، تبلت و ... را نام برد.

كوچكترين رايانه به اندازه يك پاك كن ساخته شده 
است.

پس با توجه به نقش مهم رايانه در زندگی، الزم است 
هر فردی روش استفاده از اين وسيله را ياد بگيرد.

نگاه مستقيم سر باال

شانه ها صاف

كمر صاف

دست ها و بازوها در يك خط

استفاده از زيرپايی
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به تصاوير زير نگاه كنيد و در مورد آن ها صحبت كنيد.

در سال گذشته با اجزاي رايانه آشنا شديد وكار با هر يك از آن ها را ياد گرفتيد.
به تصوير زير نگاه كنيد و نام قسمت هاي مختلف رايانه را بخوانيد:

آشنايي با اجزاي رايانهیادآوری: فعالیت 1

ماوس
صفحه كليد )كيبورد(

سی دی خوان

بلندگو 
)اسپيكر(

كيس صفحه نمايش )مانيتور(

چاپگر)پرينتر(

همراه مربي خود به اتاق رايانه برويد و اجزاي رايانه را به دوستانتان نشان دهيد.

رایانه در انجام گرفتن سریع کارها به ما کمك مي کند. همانطور که می دانید
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مراحل انجام كار:

1- مقابل رايانه بنشيند.
2- به دكمه صفحه نمايش نگاه كنيد، اگر 

روشن نبود آن را روشن كنيد.
3-  به كيس نگاه كنيد و عالمت   

Power  را پيدا كنيد.
كليد روشن / خاموش را فشار دهيد و منتظر 

بمانيد. چه اتفاقي مي افتد؟
به چراغ هايي كه در زمان روشن شدن رايانه 
دركيس و مانيتور روشن مي شود توجه كنيد.

پس از چند لحظه صفحه نمايش/  desktop   روشن مي شود.

4- روي صفحه نمايش شما عالمت  ديده مي شود آن را نشان دهيد.

روشن و خاموش كردن رايانه یادآوری: فعالیت 2
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5- ماوس را بر روي دايره سمت چپ نوار پايين صفحه نمايش، قرار دهيد تا كلمه شروع/ start روشن شود.  

6- روي  start  كليك كنيد. تا پنجره اي در مقابل شما باز شود.

به یك بار فشار دادن روي ماوس، کلیك کردن مي گویند. نکته

start
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اكنون جهت يادآوری، كار كردن با ماوس را تمرين می كنيم.

مراحل انجام كار:
1- مقابل رايانه بنشيند.

2- رايانه را روشن كنيد و منتظر بمانيد تا صفحه نمايش / desktop روشن شود.
را روي صفحه نمايش / desktop پيدا كنيد. 3-  عالمت

روي صفحه نمايش  4- ماوس را به حركت در آوريد و همزمان با آن به حركت
توجه كنيد.

5- ماوس را بر روي قسمت خالي صفحه نمايش / desktop قراربدهيد وكليد 
سمت راست ماوس را فشار دهيد. 

7- روي  كليك كنيد. و منتظر بمانيد تا رايانه خاموش شود.

پس از پایان کار و خاموش کردن رایانه حتمًا دکمه اتصال برق 
را قطع کنید.

پس از بلند شدن از روي صندلي،آن را در جاي خود مرتب 
بگذارید.

یادتان باشد:

همانطور كه می دانيم، ماوس از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است.

فعالیت 3 كار با ماوس  یادآوری:
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هنگام کار با ماوس ساعد شما کامال بر روی میز قرارگیرد. توجه داشته باشید

پنجره اي در مقابل شما روي صفحه نمايش/desktop باز مي شود كه از قسمت هاي 
مختلفی تشكيل شده است. به اين عمل راست كليك مي گويند.

ماوس را روي يكي از آيكون هاي صفحه كاري قرار دهيد و كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد. به 
اين عمل چپ كليك مي گويند.
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با یك بار کلیك )چپ کلیك( روي برنامه، آن برنامه انتخاب 
مي شود.

اگر 2 بار پشت سر هم کلیك کنید برنامه، پوشه یا فایل ... 
باز/Open مي شود.  

نکته

ماوس را روي آيكون My Document قرار دهيد و آن را بازكنيد.

تمرین

فعالیت 4 كار با پنجره هایادآوری:

1- پس از روشن شدن صفحه كاري /desktop آيكون My computer را پيدا كنيد.

2- روي My computer 2 بار كليك كنيد. منتظر بمانيد تا صفحه اي در مقابل شما باز شود.

3- پس از باز شدن صفحه جديد به عالئمي كه در باالي صفحه سمت راست مي بينيد، دقت كنيد.
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4- بر روي عالمت  كليك كنيد. پنجره در نوار پايين صفحه كاري قرار مي گيرد با اين كار 
مي توانيم به برنامه هاي ديگر دسترسي داشته باشيم.

1

2
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5- اگر دوباره روي صفحه بسته شده در نوار پايين كليك كنيد پنجره باز مي شود.

6 - گاهي مواقع براي دسترسي به صفحه كاري نياز است كه صفحه جديد شما كوچكتر شود. در اين 
مواقع از روش زير استفاده مي كنيم.

3

1

4

2
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- بر روي عالمت  كليك كنيد. صفحه شما كوچك مي شود. در اين حالت شما مي توانيد به طور 
هم زمان به صفحه كاري و برنامه هاي ديگر دسترسي داشته باشيد.

كليك كنيد مجدداً پنجره بزرگ مي شود. - اگر روي عالمت 
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 یعنی کوچك کردن صفحه

 یعنی بزرگ کردن صفحه

 یعنی پایین بردن صفحه کاری

 یعنی بستن پنجره

پس آموختیم :

فعاليت های زير را انجام دهيد :
- باز و بسته كردن پنجره ها 

- كوچك و بزرگ كردن پنجره ها 
- بستن پنجره ها 

- خاموش كردن رايانه
سعی كنيد تمرينات باال را چند بار انجام دهيد تا كامال اين مهارت را ياد بگيريد.

تمرین

9- زماني كه كار به اتمام 
مي رسد و ديگر به صفحه ها و 
برنامه ها احتياجي نداريم روي 
عالمت  كليك مي كنيم.

صفحه كاري بسته مي شود.
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در بعضي مواقع تعداد مطالبي كه جمع آوري كرده ايم زياد است. براي دسترسي بهتر و سريع تر به مطالب، 
آن ها را در پوشه هاي مختلف / Folder  قرار می دهيم. براي اين كار بايد مراحل زير را انجام دهيم:

ايجاد پوشه، حذف و بازيابي پوشهیادآوری: فعالیت 5

1- مقابل رايانه بنشينيد و رايانه را 
روشن كنيد.

2- پس از روشن شدن صفحه 
كاري   روي قسمت خالي 
صفحه، راست كليك كنيد.

3- از پنجره باز شده در مقابل 
 New / خود روي گزينه جديد
، كليك كنيد. پنجره ديگري در 

مقابل شما باز مي شود. از 
روي آن Folder  را پيدا 

كنيد و بر روي آن كليك 
كنيد.

ایجاد پوشه 
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4- روي صفحه كاري يك پوشه / folder  ايجاد مي شود.
* در ابتدا پوشه / folder  شما با نامNew Folder نمايش داده مي شود. 

5- براي تغيير نام پوشه جديد، ماوس را بر روي پوشه/folder قرار دهيد و روي آن راست كليك كنيد.
-  از پنجره باز شده گزينه تغييرنام/ Rename  را پيدا كنيد و بر روي آن كليك كنيد.
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6- همانطور كه مي بينيد دور New folder  شما آبي رنگ مي شود.

در اين حالت شما مي توانيد براي پوشه/folder ، نام جديدي به دلخواه انتخاب كنيد و آن را بنويسيد. 
براي پوشه خود نام»كالس «را بنويسيد.
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- با استفاده از روشی كه آموختيد، دو پوشه ايجاد كنيد .
نام پوشه اول را "درس" و نام پوشه دوم را "كتاب" بگذاريد.

- مانند نمونه هركلمه را به واژه انگليسی آن وصل كنيد.
Newصفحه نمايش

Folder
Rename
Desktop

جديد
پوشه

دوباره نام گذاشتن

تمرین

گاهي اوقات به اطالعات داخل پوشه نيازي نداريم و بايد اين پوشه حذف شود براي اين كار مراحل زير 
را انجام مي دهيم.

1- روي پوشه»كالس « )كه مي خواهيد آن را حذف كنيد( راست كليك كنيد. در مقابل شما پنجره اي 
باز مي شود.

از اين پنچره روي گزينه پاك كردن / Delete ، رفته و بر روي آن كليك كنيد.

حذف پوشه
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1- پوشه ي » درس« را نيز به همين روش حذف كنيد.
2- هر كلمه را به واژه انگليسی آن وصل كنيد.

بله
خیر

حذف کردن

Delete
Yes
No

تمرین

2- پنچره جديدي در مقابل شما باز مي شود. در اين پنجره از شما پرسيده مي شود: آيا مطمئن هستيد 
كه مي خواهيد اين پوشه را حذف كنيد؟ در صورت اطمينان روي Yes/ بله، كليك كنيد تا پوشه/

folder كالس حذف شود.
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2- روي آن 2 بار 
كليك كنيد تا سطل 

بازيافت باز شود.
3- پوشه »كالس« را 
پيدا كنيد و روي آن 

راست كليك كنيد.
پنجره اي مقابل شما 

باز مي شود.

تمامي پوشه ها یا فایل هایي که حذف مي شود در سطل بازیافت 
قرارمي گیرد. نکته

اگر پوشه يا فايلي را به اشتباه حذف كرديد مي توانيد براي بازيابي دوباره آن، از طريق زير عمل كنيد:
مراحل انجام كار:

1- در صفحه كاری آيكون سطل بازيافت/ Recycle Bin   را پيدا كنيد.

بازیابی پوشه
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4- از روي آن پنجره Restor به معني بازگرداندن را پيدا كنيد و بر روي آن كليك كنيد. پنجره سطل 
بازيافت را ببنديد و به صفحه كاری نگاه كنيد.

5- پوشه كالس به صفحه كاري  بازگردانده شده است.

1- پوشه »درس« را به روش باال حذف كنيد.
2- پوشه حذف شده را به صفحه كاری برگردانيد.

تمرین
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زماني كه بخواهيم مطالبي را بنويسيم و آن را نگهداري كنيم از برنامه word استفاده مي كنيم. اين برنامه 
به ما كمك مي كند متن هاي مختلف را تايپ كنيم. براي كار با صفحه word به طريق زير عمل كنيد:

باز كردن صفحه word یادآوری: فعالیت 6

روي صفحه كاري آيكون  را پيدا كنيد و روي آن 2 باركليك كنيد.

گاهی اوقات برنامه    word روی 
صفحه كاری  وجود ندارد. در 

صورتي كه اين برنامه روي صفحه 
كاري وجود نداشت، می توانيد با 
استفاده از دو روش زير برنامه را 

روی desktop قرار دهيد.  

1- از نوار پايين صفحه كاري روي start كليك كنيد. پنجره اي در مقابل شما باز مي شود.
2- از اين پنجره All program را پيد كنيد و بر روي آن كليك كنيد. چه مي بينيد؟ پنجره ديگري 

باز شد.

1روش اول

2
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3- در اين پنجره microsoft office را پيدا كنيد. با كليك كردن بر روي آن پنجره ديگري در 
مقابل شما باز مي شود.

4- در مقابل پنجره باز شده  را پيدا كنيد و روي آن كليك كنيد.  حاال صفحه word  در مقابل 
شما باز مي شود.

با استفاده از روشی كه آموختيد، يك صفحه word روی  desktop باز كنيد.

تمرین

3
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روش دوم : 
1- روي desktop )در قسمتي كه هيچ برنامه اي وجود ندارد(  راست كليك كنيد. پنجره اي در مقابل 

شما باز مي شود.

2- ماوس را روي گزينه New  قرار دهيد. پنجره جديدي در مقابل شما باز مي شود. 
آيكون  را پيدا كنيد و بر روي آن كليك كنيد.

1

2

روش دوم
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فايلي با همين نام )Document1( روي صفحه نمايش شما ايجاد مي شود.

يك صفحه word با استفاده  از روش دوم ايجاد كنيد.

 با استفاده  از روش دوم يك صفحه word باز كنيد.
1- روي صفحه كاري راست كليك كنيد. از منوي باز شده گزينه New را پيدا كنيد و بر روي آن كليك كنيد.

2- پنجره ديگری باز می شود. گزينه Microsoft office word  را پيدا كنيد و روي آن كليك 
كنيد. 

تمرین

ايجاد برنامه word  و نامگذاري آنیادآوری: فعالیت 7
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يك صفحه word روی صفحه كاری ايجاد كنيد.
3- به كادر آبي رنگ دور صفحه word توجه كنيد. 

در اين حالت مي توانيد نام جديدي براي صفحه word  خود انتخاب كنيد.

4- نام تايپ را براي صفحه word انتخاب كرده و آن را تايپ كنيد.
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براي تغيير نام فايل هاي تايپ شده مي توانيد به روش زير عمل كنيد:
1- روي يك فايل word در صفحه كاري راست كليك كنيد. پنجره اي در مقابل شما باز مي شود. از 

اين پنجره گزينه تغيير نام /Rename را پيدا كنيد.

2- با كليك بر Rename  اطراف نوشته فايل شما آبي رنگ مي شود. در اين حالت شما مي توانيد نام 
جديدي براي فايل خود تايپ كنيد.

نام فايل تايپ را به نام تمرين تغيير نام دهيد و با كمك مربي آن را در پوشه كالس ذخيره كنيد.
شما در سال گذشته با ذخيره كردن آشنا شده ايد. در درس های بعدی مجدداً اين مهارت را خواهيد آموخت.

تمرین
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تمرین یادآوري :  

- يك صفحه word باز كنيد.
- صفحه خود را كوچك كنيد.

- دوباره صفحه كوچك شده را به اندازه قبلي تبديل كنيد.
- صفحه باز شده را در نوار پايين صفحه كاري قرار دهيد.

- از روي نوار پايين صفحه كاري صفحه word  را باز كنيد.
- برای فايل خود نام "تمرين" را انتخاب كنيد. 

- صفحه word را ببنديد.
*  با كمك مربي فايل" تمرين " را انتخاب / Select كرده با ماوس آن را گرفته به داخل پوشه كالس 

هدايت كنيد.

word  كار با صفحه كلید در فعالیت 8

  Keyboard /از صفحه كليد word همان طور كه در سال گذشته ياد گرفتيد براي تايپ در صفحه  -
استفاده مي كنيم. 

از دكمه هاي صفحه كليد، استفاده هاي گوناگوني مي كنيم.
به تصوير زير نگاه كنيد.

به صفحه كليد خود توجه كنيد و كليدهاي تايپ حروف، عالئم و اعداد ... را به مربي نشان دهيد.

تمرین
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word  كار با محیط صفحه فعالیت 9
يك صفحه word باز كنيد.

همان طور كه مي بينيد در قسمت باالي صفحه، نوارهاي مختلفي مشاهده مي شود. 
در اولين نوار كليدهاي حذف، كوچك كردن ... قرار دارد.

در قسمت دوم نوار ابزار قرار دارد. در اين نوار ابزار مختلفي وجود دارد كه در عمل تايپ به ما كمك مي كنند.

روي Home  كليك كنيد و به ابزارهاي اين منو توجه كنيد.

در درس بعدی شما با اين ابزار آشنا می شويد.

يك صفحه word   باز كنيد و ابزار های مختلف را ببينيد.

تمرین
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word تايپ در فعالیت 10
1-  يك صفحه word  باز كنيد.

2-  جمله زير را تايپ كنيد:

 Enter 3- به خط بعدي برويد و جمله دوم را نيز تايپ كنيد. يادتان باشد كه با هر بار فشردن كليد
شما يك خط پايين تر مي رويد.

4- با فشار دادن كليد اينتر/ Enter  به خط بعدي برويد و جمله سوم را تايپ كنيد.

5- با كمك مربي صفحه را با نام »اطالعات« در پوشه »كالس« ذخيره كنيد.

نام معلم خود را بنويسيد
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تغییر رنگ خط / كلمه  فعالیت 11

1- جمله را انتخاب / Select كنيد. براي اين كار روي اولين كلمه موردنظر چپ كليك كنيد. بدون اين 
كه انگشت خود را برداريد تا آخر حرف يا جمله ادامه دهيد.

در اين حالت متن انتخاب شده است.

2- در قسمت باالي صفحه word  از نوار  home  قسمت font   را پيدا كنيد.

گاهي اوقات الزم است براي توجه بيشتر، جمله يا كلمه اي از متن با رنگ ديگري مشخص شود. 
به جمله »من به يادگيری رايانه عالقه دارم« كه توسط مربی روی صفحه نمايش شما تايپ شده است، 

توجه كنيد. برای تغيير رنگ جمله مراحل زير را انجام می دهيم:



36

3- روي ابزار  كليك كنيد. پنجره اي مقابل شما با رنگ هاي مختلفي باز مي شود.

4- بر روي رنگ قرمز كليك كنيد و رنگ جمله را تغيير دهيد.

با حرکت دادن ماوس بر روي رنگ ها، تغییر رنگ متن 
را مشاهده کنید. نکته

1- به پوشه كالس برويد. فايل اطالعات را باز كنيد.
2- جمله اول را به رنگ قرمز تغيير رنگ دهيد.
3- جمله دوم را به رنگ آبي تغيير رنگ دهيد. 

تمرین
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براي اين كه متن هايي كه تايپ كرده ايد در محيط word نگه داري يا ذخيره شود، بايد پس از پايان 
كار، فايل مورد نظر را ذخيره كنيد.

مراحل انجام كار:
1- ابتدا يك صفحه word باز كنيد . 

2- دو خط از كتاب فارسی خود را به دلخواه تايپ كنيد.

 Save / نگهداري يا ذخیره كردن فايل فعالیت 12

3- در قسمت باالي صفحه word روي دايره كليك كنيد. پنجره جديدي در مقابل شما باز مي شود.
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4- از پنجره باز شده گزينه ذخيره كردن/ save را پيدا كنيد و روي آن كليك كنيد.

 save كردن را سوال مي كند. مكان save 5- پنجره جديدي مقابل شما باز مي شود كه از شما مكان
را انتخاب كنيد ) برای مثالdesktop را انتخاب كنيد(. نام فايل را درقسمت fail name تايپ كنيد. 

سپس دكمه save  را كليك كنيد. حاال متن شما در صفحه desktop  ذخيره می شود.

در صورتی كه شما قبال  متنی را ذخيره / save كرده باشيد و بخواهيد در اين متن، اصالحاتی را انجام 
دهيد، پس از انجام اصالحات، برای  ذخيره / save  مجدد آن بايد به روش زير عمل كنيد:

- در قسمت باالي صفحه word روي دايره كليك كنيد.
- از پنجره باز شده روی save كليك كنيد.

1

2
3
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برای تغيير اندازه دادن خط اول مراحل زير را انجام می دهيم:
1- خط اول را انتخاب / select كنيد.

تغییر اندازه قلم فعالیت 13
گاهی مواقع برای مشخص شدن قسمت هايی از متن الزم است اندازه قلم را تغيير دهيد. برای اين كار به 

روش زير عمل می كنيد:
به جمله ای كه توسط مربی روی صفحه نمايش شما تايپ شده است، توجه كنيد.
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2- از زبانه Home  به گروه font رفته و روي آيكون  كليك كنيد.
پنجره اي از اعداد مختلف در مقابل شما باز مي شود. اندازه 24 را انتخاب كنيد.

سايز يا اندازه قلم خط اول 24 شده است. 

1- پوشه كالس را باز كنيد.
2- فايل اطالعات را باز كنيد.

3- خط دوم را select  كنيد و  اندازه قلم خط دوم را به 16 تغيير دهيد.
4- پس از اتمام كار فايل را ببنديد و فرمان save  را بدهيد.

تمرین



41

تغییر نوع قلم فعالیت 14
گاهی مواقع الزم است برای زيبايی متن، نوع خط را تغيير دهيد. برای اين كار به روش زير عمل می كنيم.

1- جمله ای را كه تصوير نشان می دهد، تايپ كنيد.

2- جمله نوشته شده را select كنيد.
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3- از روي زبانه Home  به font  رفته و روي آيكون  كليك كنيد.
پنجره اي با انواع خط هاي گوناگون در مقابل شما باز مي شود.

4- با كمك مربي خط Bzar  را پيدا كنيد و آن را انتخاب كنيد. 
خط شما تغيير كرد.

1- پوشه كالس را باز كنيد.

2- فايل اطالعات را باز كنيد.

3- خط اول را select كنيد.

4- نوع قلم خط اول را به Traffic  تغيير دهيد.

5- خط دوم را select كنيد.

6- نوع قلم خط دوم را به Zar  تغيير دهيد.

تمرین
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كار با كلید های  ،   و   ؟ فعالیت 15

چگونه مي توانید متن زیباتري تایپ کنید؟
براي این کار پس از تایپ متن، اندازه قلم خود را تغییر دهید، رنگ قلم را عوض کنید و کار را 

ذخیره  کنید.

همان طور كه مي بينيد در متن باال عالمت هايي وجود دارد كه شما بايد آن ها را تايپ كنيد )؟ و ،(
اين عالمت ها در زبان فارسي به ما كمك مي كنند تا جمالت را بهتر بخوانيم.

چگونه مي توانيم اين عالمت ها را تايپ كنيم؟

متن زير را بخوانيد:

همان طور كه مي بينيد عالمت ؟ تايپ شد.

مراحل انجام كار :
1- صفحه word  باز كنيد و جمله اول را تايپ كنيد.

2- برای گذاشتن عالمت ؟ در صفحه كليد دكمه  را پيدا كنيد و سپس دكمه  را فشار دهيد.

تایپ عالمت ؟
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حاال ادامه متن را تا انتها تايپ كنيد و فايل را با نام دانش آموز در پوشه كالس ذخيره كنيد.

مراحل انجام كار :
1- جمله دوم را تايپ كنيد.

2- برای گذاشتن عالمت ، در صفحه كليد/ keyboard دكمه هاي  و   را هم زمان فشار 
دهيد.

تایپ عالمت ،

پس آموختیم:

1- فكر می كنيد براي تايپ عالمت : چگونه عمل می كنيم؟
2- جمالت زير را تايپ كنيد:

-  ساعت چند است ؟
- من در كيف خود دو كتاب، سه دفتر و دو مداد گذاشتم.

- آموزگار گفت: كتاب خود را باز كنيد.

تمرین

  ؟=    +  

 +    = ، 
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راست چین / چپ چین/ وسط  فعالیت 16
به متن زير توجه كنيد.

همان طور كه می بينيد بخشی از متن در سمت راست صفحه، بخشی ديگر سمت چپ و بخشی ديگر در 
وسط صفحه تايپ شده است.

برای تايپ متن در سمت های مختلف مراحل زير را انجام می دهيم:
مراحل انجام كار :

1- پوشه كالس را باز كنيد.
2- از داخل پوشه كالس فايل اطالعات را باز / open كنيد.

3- متن نوشتاري خود را انتخاب / select  كنيد.
4- از روي زبانه Home  گروه paragraph را پيدا كنيد و ماوس را بر روي يكي از عالمت هاي 

مشخص شده در شكل قرار دهيد.
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نوشته هاي شما به سمت چپ صفحه منتقل می شود. )چپ چين(

5- بر روي عالمت  كليك كنيد.
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6- بر روي عالمت  كليك كنيد. نوشته ها به سمت راست صفحه برگشتند. )راست چين(

7- بار ديگر بر روي عالمت  كليك كنيد. متن شما در وسط صفحه كاري قرار گرفت )وسط چين(
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در متن هاي زیاد چند صفحه اي، )مانند کتاب ها( از عالمت نکته
  براي مرتب کردن خطوط استفاده مي شود.

1- متني از كتاب فارسي خود انتخاب و در 4 خط آن را تايپ كنيد. 
متن خود را يك بار، راست چين و يك بار چپ چين كنيد.

2- هر عبارات را به تصوير آن وصل كنيد.

وسط چین      

چپ چین       

راست چین      

تمرین

تايپ متن انگلیسي فعالیت 17
در كتاب انگليسي با برخي حروف و كلمات انگليسی، آشنا شديد. براي تايپ حروف و اعداد انگليسي، به 

روشن زير عمل مي كنيم:
1- از روي صفحه كليد، دكمه  پيدا كنيد.

2- دكمه  را نيز پيدا كنيد.
همانطور كه مي بينيد 2 كليد shift  و Alt  در صفحه كليد قرار دارد.

3- كليدهاي  و  را هم زمان با هم فشار دهيد. زبان صفحه word شما به زبان انگليسي 
تغيير خواهد كرد.

كلمات زير را تايپ كنيد.
book - boy - cat  .........................................
زمان  هم  را  و   ديگر   بار  يك  ست  كافي  فارسي،  به  انگليسي  زبان  برگرداندن  براي 

فشاردهيد.

تمرین
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به تصاوير زير نگاه كنيد و در مورد آن ها صحبت كنيد.

شناخت مشاغل

با يادگيري مهارت هاي مربوط به رايانه مي توان در ادارات، شركت ها و مؤسسه ها به كار مشغول شد و از 
اين راه كسب در آمد نمود.

نام سه شغلي را كه در آن از رايانه استفاده مي شود، بنويسيد و در مورد يكی از آن ها  گزارش كوتاهي تهيه 
كنيد.
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فعاليت هارديف
به طور صحيح 
 انجام می دهم

با راهنمايي 
ديگران

 انجام مي دهم

نياز به تالش 
بيشتر دارم

روشن و خاموش كردن رايانه 1

ساختن پوشه 2

كوچك كردن صفحه برنامه3

4word بازكردن يك صفحه

تايپ كردن اعداد 5

تايپ كردن حروف 6

تغيير سايز و تغيير رنگ قلم 7

بستن برنامه ها 8

ذخيره كردن اطالعات 9

رعايت نكات ايمني و بهداشتي 10

خود ارزيابي

1- نحوه عملكرد خود را، در هر يك از فعاليت زير عالمت بزن.

با توجه به نتايج ارزيابی خود، درصورتی كه در برخی از فعاليت ها مهارت كامل پيدا نكرده ايد، با راهنمايی 
مربی تمرينات بيشتری را انجام دهيد.

2- يكي از فعاليت هاي مورد عالقه من در اين فصل ...........................................................................................  بود.

من با مهارتی كه در اين فصل پيدا كرده ام، می توانم ...................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................................................................
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1- ماوسي را انتخاب كنيد كه با دستان شما هماهنگ باشد.

2- اگر دراستفاده از انگشتان براي كار با صفحه كليد )Keyboard( مشكل داريد، از وسيله كمكي كه 
با مچ حركت مي كند استفاده كنيد.

3- به هنگام تايپ متن حتمًا از نگه دارنده قابل تنظيم كاغذ، در كنار مانيتور استفاد شود.

دانش آموز عزيز، در صورتی كه به دليل مشكالت حسی 
روبرو  مشكل  با  فعاليت ها  از  برخی  انجام  در  حركتی  يا 
انجام  تواند  می  زير  های  توصيه  از  استفاده  هستيد، 
فعاليت ها را برای شما آسان تر كند و باعث شود تا شما 

مشاركت بيشتری در انجام كارها داشته باشيد.
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با توجه به اهميتي كه حركات مچ و ساعد در كار با رايانه 
رفع  براي  ها،  فعاليت  انجام  حين  در  مي توانيد  دارند، 
انجام  را  زير  تمرين های  تقويت دست ها،  و  خستــگي 

دهيد:

1- مطابق شكل دفترچه ضخيمي روي ميز بگذاريد، بازوي خود را روي دفترچه بگذاريد. با دست ديگر 
ساعد دست خود را گرفته به سمت پايين وخارج بكشيد . 4 شماره بشماريد. اين كار را چند بار انجام بدهيد. 

توجه : كشش آهسته وماليم باشد.



53

شي را در دست نگه داريد. مچ دستتان را به سمت چپ بچرخانيد. 3 شماره نگهداريد. 
شي را به سمت راست بچرخانيد. 3 شماره نگهداريد. 

اين فعاليت را چند بار تكرار كنيد .

2- آرنج خود را مطابق شكل به پهلو بچسبانيد. ساعد را در حالت مستقيم قرار دهيد.
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3- مطابق شكل ساعد دستتان را بگيريد.
ساعد را به سمت باال خم كنيد. 

4 شماره بشماريد. 

ساعدتان را باز كنيد.

اين فعاليت را با دست ديگرتان هم انجام دهيد. 

مي توانيد چند بار اين كار تكرار كنيد.

4- مطابق شكل ، روبروي دوستتان بنشيند . 
كف دستهايتان را مقابل هم قرار دهيد.
توجه داشته باشيد آرنج ها ثابت بماند.

مچ دست را به سمت روبرو خم كنيد .

مي توانيد اين عمل را مقابل ديوار نيز انجام 
دهيد.



فصل 2
پوشاک
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پوشاک، از مهم ترین نشانه های فرهنگ هر کشوری می باشد. به طور مثال، اقوام و گروه های 
متفاوتی که در مناطق مختلف ایران زندگی می کنند، متناسب با آداب و رسوم، شرایط آب 
و هوایی منطقه، دارای پوشاک مخصوص به خود هستند که به آن لباس محلي مي گویند. 

مانند: لباس محلي بلوچ و لباس محلي کردي. شلوار مردان بلوچ، بلند 
و گشاد و به رنگ روشن است، تا مانع نفوذ گرمای تابستان به بدن 
در  کوهستانی،  مناطق  در  زندگی  دلیل  به  کرد  اقوام  بالعکس،  شود. 

بیشتر  ماه هاي سال، از پوشاک پشمی استفاده می کنند. 
افراد هر منطقه عالقه و احترام به سنت و فرهنگ خود را، با پوشیدن 

لباس محلی نشان می دهند و در زنده نگهداشتن فرهنگ خود مي کوشند.

شما چه چیزهایي برتن دارید؟ نام ببرید.
هرچیزي که به تن مي کنیم، پوشاك نام دارد.

به تصاویر زیر نگاه کنید. این تصاویر انواع پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه را نشان مي دهد.

بخوانیم
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با نگاه کردن به شکل هاي زیر، بگویید که این افراد چه نوع لباس هایي پوشیده اند؟

لباس ها از چه چیزي دوخته مي شوند ؟

چرا لباس هاي این افراد باهم فرق دارد؟ باهم گفتگو کنید.

گفت وگو کنید:
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1

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- تکه هاي پارچه در رنگ، جنس، طرح و حالت های متفاوت 

- قیچي 
- الگوي کاغذي، در اندازه 15×15سانتي متر 

- الگوی قاب پارچه
- صابون خیاطي 

- چسب مایع یا ماتیکی
- سوزن ته گرد

- مقوا، در اندازه مورد نیاز 

تهیه پارچه و دوخت از مراحل مهم  تهیه پوشاک هستند و هر کدام از این مراحل بدون دیگری معنایی 
ندارند؛ بنابر این، برای آن که بتوانیم در تهیه پوشاک موفق عمل کنیم، باید با ویژگی پارچه ها و انواع 

دوخت آشنا شویم.

تهيه آلبوم پارچه ) کار گروهی ( فعالیت 1

پارچه و دوخت

پارچه ها از چه چیزي تهیه مي شوند؟
به شکل هاي زیر  نگاه کنید و در مورد آن ها صحبت کنید.

2

5

3

6 4
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مراحل انجام كار:

2- اطراف الگو را، با صابون خیاطي خط بکشید. 1- الگو را با سوزن ته گرد ،روي پارچه  وصل کنید.

4- الگوی قاب را بر روی مقوا نصب کنید.

6- مقوا را مطابق با خطوط برش بزنید.

3- با قیچي، از روي خط صابون، پارچه را برش 
دهید.

بر روی  با مداد  را  بیرونی  و  5- چهارگوش داخلی 
مقوا بکشید.
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با نگاه کردن و لمس کردن پارچه هاي آلبوم، درباره ضخامت، رنگ و طرح پارچه ها صحبت کنید.

گفت وگو کنید:

8- وسایل را، در جاي خود بگذارید. 

7- تکه هاي پارچه را با چسب، روي مقوا بچسبانید و آن را به دیوار کارگاه نصب کنید. 
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پود  و  تار  آن ها  به  شده اندکه  درست  نخ  دسته  دو  از  دار(  )بافت  پارچه ها  برخی  بینید،  مي  که  همانطور 
مي گویند. حاال نخ هاي تار و پود پارچه ی خود را نشان دهید و آن ها  را باهم مقایسه کنید.

تهيه زيرگلداني فعالیت 2

بیش  ترین کاربرد پارچه، در صنعت پوشاک است. پارچه در 
مبل سازی، ساخت لوازم ورزشی و خودرو نیز کاربرد دارد. بیشتر بدانید

وسایل و مواد مورد نیاز: 
 30× ابعاد30  )در  بافت  درشت  پارچه  تکه  یك   -

سانتي متر( 

مراحل انجام كار:

را  پارچه  چهارطرف  هاي  نخ  تصاویر  مطابق   -1
بشکافید.

حاال زیرگلداني آماده شده است.

2- شکافتن پارچه را ادامه دهید تا طول ریشه ها 
در حدود دو سانتي متر شود.

متر
ی 

سانت
 2
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تصاویر را با دقت مشاهده کنید و بگویید کدام پارچه نیاز به اتوکاری دارد؟

))اتوکاری(( یکی از مراحل مهم ،در تهیه پوشاک است. اتوکاری ،در تمام مراحل تهیه پوشاک )شروع کار، 
اواسط کار و پایان کار( انجام می شود.

آیا می دانید اتوکاری پارچه در شروع کار، با چه هدفی انجام می شود؟

اتو کاری

اتو كشي پارچه چروک فعالیت 3

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- پارچه چروک 

- اتوبخار 
- میز اتو
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مراحل انجام كار:

1- با همکاری مربی، ُپر بودن مخزن آب و مناسب بودن درجه اتوي بخار را، بررسی کنید.

3- در پایان کار سیم اتو را به طور صحیح از پریز برق خارج کنید و آن را در جای خود بگذارید.

2- پارچه را بر روي میز اتو پهن کرده  و آن را اتو کاری کنید.
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 همان طور که اشاره شد، دوخت یکی از مراحل مهم تهیه پوشاک است. انواع دوخت را ،به دو شکل ))دستی 
و ماشینی(( انجام می دهند. در این کتاب شما با چند دوخت ساده دستی آشنا می شوید:

دوخت

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- پارچه ریش دار شده )فعالیت شماره 2(

- نخ ضخیم به رنگ آبي، قرمز، زرد، سبزو ...
- خط کش 

- سوزن دوخت دستی
- مداد یا صابون خیاطي 

- قیچی کوچك
- جا سوزنی

مراحل انجام كار: 

1- پارچه را روي میز خیاطي بگذارید. 
2- به فاصله 3 سانتي متر از لبه هاي پارچه)غیر ریش 
از خط کش و مداد، عالمت گذاری  با استفاده  شده(، 

کنید.

3- نقاط عالمت گذاری شده را، با استفاده از خط کش 
و مداد یا صابون به یکدیگر وصل کنید.

دوخت كوك ساده فعالیت 4

4- خط دیگري را، به فاصله 1سانتی متري خط قبلي 
رسم کنید. )این عمل را در 3 یا 4 ردیف ادامه دهید.( 

3
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6- روي خط را با  کوک ساده بدوزید. سعي کنید 5- سوزن را نخ کنید و یك سر نخ را گره بزنید.
کوک هاي زیر و رو، مساوي باشد.

را ،در تمامی  با رنگ هاي گوناگون  7- کوک زدن 
خط ها، ادامه دهید.

و  بزنید  اتو  را  رومیزی  دوخت،  پایان  از  پس   -8
وسایل را در جاي خود بگذارید.

در صورت مشکل در نخ کردن سوزن، از 
سوزن نخ کن استفاده کنید.

همیشه سوزن را در جا سوزني بگذارید.

از جایي که سوزن را از پارچه در مي آورید، به اندازه ي نیم تا 
 یک سانت جلوتر وارد پارچه کرده و دوباره با همان اندازه 

از پارچه بیرون آورده و به همین ترتیب ادامه دهیدتا 
کوک های شما مساوی باشد.

نکته

توجه

نکته
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با  کردید،  استفاده  کوک  دوخت  برای  مواد  و  وسایل  برخی  از  درس  این  در 
دوستان خود در رابطه با کاربرد هر یك از آن ها گفت و گو کنید:

گفت وگو کنید:

دوخت بخيه فعالیت 5

2- سوزن و نخ را به طور کامل، 
بیرون بکشید.

1- سوزن را از پشت مقوا و از دومین نقطه، بیرون بیاورید. 

5- حرکت سوزن را مطابق 
تصویر، ادامه دهید.

»آموزش دوخت بخیه«

روی کار پشت کار

4- سوزن را با یك فاصله، از پشت 
کار بیرون بیاورید.)نقطه سوم(

3-  سوزن را به سمت نقطه اّول 
برده و از روی مقوا به پشت مقوا 

وارد کنید.
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وسایل و مواد مورد نیاز : 

- مقوای طرح دار
- نخ ضخیم به رنگ آبي، قرمز، زرد، سبزو ...

- سوزن دوخت معمولی 
- جا سوزنی

مراحل انجام كار: 

1- مقوا را روي میز قرار دهید.

3- در صورت تمایل، نقاط مشخص شده در 
اطراف طرح را، با سوزن کاری، سوراخ کنید.

2- با توجه به طرح، رنگ نخ ها را انتخاب کنید.



68

گره  را  آن  سر  و  کرده  نخ  را  دوخت  سوزن   -4
بزنید. 

5- طرح روی مقوا را با دوخت بخیه بدوزید.

می توان سر نخ را بدون گره زدن با استفاده از نوار چسب 
در پشت کار محکم کرد.  نکته
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وسایل و مواد مورد نیاز: 

- مقوای طرح دار) در ابعاد 20×30 سانتی متر(
- نخ ضخیم به رنگ آبي، قرمز، زرد، سبزو ...

- سوزن دوخت معمولی 
- جا سوزنی

دوخت دندان موشی فعالیت 6

مراحل انجام كار:

1- رنگ نخ را به دلخواه انتخاب و حاشیه مقوای طرح دار را، سوزن کاری کنید.

2- سوزن دوخت را نخ کرده و سر آن را گره بزنید.
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3- مطابق تصویر، دور کار را با دوخت دندان موشی، بدوزید. 

با کمک مربی ،طرحی را بر روی مقوا یا پارچه کپی کنید 
و  اطراف آن را با دوخت کوک ساده، بخیه و دندان 

موشی بدوزید.

دوخت های بخیه و دندان موشی را، دور یک دستمال، 
تمرین کنید.

فعالیت تکمیلی 2

فعالیت تکمیلی 1

شما با بخیه دوزی اطراف طرح، یك تابلوی زیبا درست کردید.
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همانطور که می دانید، پارچه ها از تار و پود تشکیل شده اند. تار و پود، رشته های نازکی هستند که به آن ها 
الیاف نیز می گویند. الیاف، جنس های مختلفی از قبیل پنبه ای، ابریشمی، مصنوعی و... دارند. در زیر، تصویر 

چند نوع الیاف را می بینید.

نخ های  می گویند.  بافتنی  یا  بافندگی  پوشاک،  انواع  یا  پارچه  به  آن  تبدیل  و  کاموایی  نخ های  بافتن  به 
کاموایی به صورت های مختلف وجوددارند: ضخیم و نازک، معمولی و فانتزی، تك رنگ و چند رنگ، یك ال 

و چند ال.
بافندگی به دو روش دستی و ماشینی انجام می شود.

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- انواع الیاف کاموایی

- قیچي 
- چسب مایع 

- مقوا در اندازه مورد نیاز
مراحل انجام كار:

1- انواع الیاف را به طول 15 سانتی متر قیچی کنید.

الیاف

آلبوم الياف فعالیت 7

چسب  مقوا  روی  بر  شده  مشخص  جاهای  در   -2
بزنید.

الیاف مصنوعیالیاف ابریشمیالیاف پنبه ایالیاف پشمی
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تمرین 

شما در این درس از ابزارهای مختلفی استفاده کردید نام هر یك را در زیر تصویر بنویسید:  

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

و  کاله  تزئین  برای  آن ها  از  و  کرد  درست   ... و  کاموایی  منگوله  می توان  کاموایی  الیاف  از  استفاده  با 
لباس های بافتنی، ساخت عروسك، پادری و ... استفاده کرد.

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- مقوا با ضخامت متوسط  

- نخ  کاموایی با ضخامت متوسط  
- قالب مقوایی

- مداد یا خودکار
- قیچی مخصوص برش کاغذ 

3- مطابق تصویر روبه رو انواع الیاف را در جای 
مخصوص به خود بچسبانید.

بافت منگوله کاموايی فعالیت 8

4- وسایل را در جاي خود بگذارید. 

با نگاه کردن به آلبوم و لمس الیاف در مورد طرح، 
رنگ و ضخامت الیاف با هم گفت وگو کنید.
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5- دو دایره برش زده را بر روی هم بگذارید.

1- مقوا را روی میز بگذارید. 
2- الگو را بر روی مقوا قرار دهید. )دو بار(

مراحل انجام كار:

4- دایره رسم شده را مطابق تصویر برش بزنید.

3- با استفاده از مداد یا خود کار شکل دایره درونی 
و بیرونی قالب را بر روی مقوا کپی کنید. 

6- کاموا را مطابق تصویر دور دایره طوری بپیچید که از سوراخ وسط دایره عبور کند.
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9- دو مقوا را کمی از هم دور کنید تا وسط کار به 
صورت گرد دربیاید.

7- پیچاندن کاموا را تا جایی ادامه دهید که سطح 
مقوا دیده نشود.

با قیچی  8- کامواهای دور مقوا را مطابق تصویر، 
بچینید. 

10- با یك کاموا بین دو مقوا را محکم گره بزنید.

11- در پایان مقواها را ببرید و از میان کامواها خارج کنید.



12- مطابق تصویر، با دست و قیچی، گلوله کاموایی را ُفرم دهید.

به منگوله کاموایی، گلوله یا توپ کاموایی نیز گفته می شود.

برای درست کردن گلوله های کاموایی می توانید به جای مقوا از 
دستگاه های زیر نیز استفاده کنید.

نکته

نکته

منگوله های کاموایی را با استفاده از کامواهای نازک و ضخیم و در 
اندازه های متفاوت تهیه کنید.

فعالیت 
تکمیلی
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یکی از فعالیت هایی که در حرفه پوشاک انجام می شود ، ساخت عروسك است. پارچه و الیاف، مناسب ترین 
مواد مصرفی در ساخت عروسك های پارچه ای هستند. شما می توانید با مقداری کاموا و مقوا، عروسك 
های زیبایی را در رنگ های مختلف درست کرده و به عنوان اسباب بازی خانگی، به کودکان هدیه بدهید.

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- دایره مقوایی
- نخ  کاموایی 

- چسب مایع یا ماتیکی
- ماژیك   

- قیچی مخصوص برش کاغذ
- مقواهای رنگی

- اجزا صورت عروسکی
 مراحل انجام كار:

1- ابتدا یك گلوله کاموایی درست کنید. )می توان از گلوله های کاموایی تهیه شده در فعالیت قبل استفاده 
کرد(.

عروسک دوزی

جوجه عروسکی فعالیت 9

4- در صورت تمایل با استفاده از کاموا یا مقوا سایر اجزا عروسك را کامل کنید.

2- با راهنمایی مربی، اجزا صورت جوجه را درست 
کنید )می توانید از اجزا آماده نیز استفاده کنید(.

3- با استفاده از چسب مایع یا ماتیکی ، اجزا صورت 
جوجه را بر روی گلوله کاموایی بچسبانید.
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1- دو گلوله کاموایی در دو اندازه بزرگ و کوچك 
درست کنید.

3-با استفاده از چسب مایع یا ماتیکی، اجزا صورت 
خرگوش را بر روی گلوله کاموایی بچسبانید.

2- با راهنمایی مربی، اجزا صورت خرگوش را درست 
کنید )می توانید از اجزا آماده نیز استفاده کنید(.

4- سیم فلزی را از میان توپ های کاموایی رد کنید؛ به 
طوری که توپ کاموایی سر خرگوش در باال قرار گیرد.

وسایل و مواد مورد نیاز : 
- دایره مقوایی
- نخ  کاموایی 

- سیم فلزی نازک
- چسب مایع یا ماتیکی

- مقواهای رنگی
- اجزای صورت عروسکی

- ماژیك   
- قیچی مخصوص برش کاغذ 

مراحل انجام كار:

عروسک خرگوش فعالیت 10
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با استفاده از گلوله های کاموایی،
به سلیقه و ابتکار خود، یک عروسک تهیه کنید.

فعالیت تکمیلی
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وسایل ومواد مورد نیاز : 
- ُمهر آماده یا دست ساخت

- پارچه در ابعاد 30×30 سانتی متر
- رنگ گواش یا اکریلیك

- قلم مو
- ظرف های کوچك ته گود یا پالت

- اتو و میز اتو

2- با راهنمایی مربی، رنگ های گواش یا اکریلیك را 1- ابتدا  پارچه را اتو کرده و روی میز قرار دهید.
با توجه به رنگ پارچه، انتخاب کرده و در ظرف های 

مورد نظر بریزید.

مراحل انجام كار :

به انتقال شکل اشیاء بر روی کاغذ، پارچه یا مواد ،چاپ می گویند. چاپ، یك هنر قدیمی است. با کمك 
چاپ، می توانیم شکل های تازه و زیبایی را بر روی زمینه های کار یا پوشاک به وجود بیاوریم.

هر شیءکه دارای فرورفتگی یا برجستگی باشد، می توان به جای ُمهر به کار برد. به طور مثال؛ سکه، برگ 
درختان، کلید و ... . 

چــاپ

چاپ با استفاده از ُمهر فعالیت 11

برای تمیز ماندن سطح میز می توان از سفره های نایلونی یک بار 
مصرف استفاده کرد.

در صورت غلیظ بودن رنگ، آن را با کمک و راهنمایی مربی رقیق کنید.

نکته

نکته
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5- پارچه  را از پشت  و با حرارت  مالیم،  اتو کنید تا 
اثر چاپ ماندگار شود.

با کمک مربی اقدام به ساخت ُمهر کنید. به طور مثال ساخت ُمهر با 
استفاده از سیب زمینی. برای ساخت این ُمهر از کتاب آموزش هنر 

استفاده کنید.

فعالیت 
تکمیلی

3- ُمهر را رنگ آمیزی کرده و پس از گرفتن رنگ اضافی آن، به آرامی بر روی پارچه قرار دهید.

4- پارچه را، مدتی بر روی میز قرار دهید، تا رنگ 
آن به طور کامل خشك شود.
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وسایل و مواد مورد نیاز :
- شابلون یا قالب فلزی یا پالستیکی
- پارچه ،در ابعاد 30×30 سانتی متر

- رنگ گواش یا اکریلیك
- پالت تخت

- قلم مو  یا اسفنج
- افشانه آب

- اتو و میز اتو

مراحل انجام كار :

))شابلون (( انواع مختلف دارد و هر کدام از آن ها، براي کار به خصوصي استفاده مي شوند؛ به طور مثال: 
شابلون اشکال هندسی، حیوانات، گل ها، حروف و ... 

1- ابتدا  پارچه را اتو کرده و روی میز قرار دهید.

2- رنگ های گواش یا اکریلیك را، با توجه به رنگ 
پارچه، انتخاب کرده و بر روی پالت قرار دهید.

چاپ با استفاده از شابلون يا قالب فعالیت 12
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در صورت تمایل اسفنج )تامپون( را مطابق تصاویر زیر آماده کنید. نکته

3- شابلون را بر روی پارچه قراردهید.

4- قلم مو یا اسفنج)تامپون( را در رنگ زده و پس از گرفتن اضافه رنگ، به آرامی، روی شابلون ضربه بزنید.
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5- پس از رنگ زدن، شابلون را به آرامی، از روی 
پارچه بردارید.

6- پارچه را مدتی بر روی میز قرار دهید؛ تا رنگ آن 
به طور کامل خشك شود.

7- پارچه  را از پشت  و با حرارت  مالیم  اتو کنید؛ تا 
اثر چاپ ماندگار شود.

پارچه چاپ شده را در یک قاب زیبای چوبی بگذارید و برای تزیین به 
دیوار اتاق یا کالستان نصب کنید تا اثر هنری شما به خوبی حفظ شود.

نکته

وسایل ومواد مورد نیاز : 
- پارچه در ابعاد 40×40 سانتی متر

- رنگ اکریلیك 
- ظرف های کوچك ته گود

- قلم مو با سر پهن 
- مهره یا حبوبات

- نخ
- اتو و میز اتو

با استفاده از چاپ تصادفی، می توان طرح های زیبایی را روی پارچه چاپ کرد.

چاپ تصادفی فعالیت 13
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مراحل انجام كار:

1- ابتدا  پارچه را ،کمی نم دار 
کرده و بر روی میز قرار دهید.

راهنمایی مربی، قسمت هایی  با   -3
از پارچه را با استفاده از نخ  و مهره 

)مطابق تصویر( جمع کنید.

2- با راهنمایی مربی، رنگ های 
در نظر گرفته شده را رقیق کنید.
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4- به وسیله رنگ های در نظر 
پهن،  موی  قلم  و  شده  گرفته 
را،  پارچه  مختلف  قسمت های 

رنگ کنید.



86

6- گره ها را، پس از خشك شدن، 
باز کنید.

حرارت   با  و  پشت   از  را  پارچه    -7
مالیم  اتو کنید؛ تا اثر چاپ ماندگار 

شود.
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دانش آموزان عزیز، شما تا این جا، با چند نوع دوخت، 
ساخت منگوله و چند نوع چاپ آشنا شدید، می توانید با 

این مهارت ها، طرح های زیبایی به وجود آورید.
فعالیت تکمیلی

تمرین 

شما در این فصل، از  مواد مختلفی استفاده کردید؛ نام هر یك را در زیر تصویر بنویسید:

....................................................................................................................................
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با توجه به مهارت هایی که در این فصل پیدا کرده اید می توانید مطابق با سلیقه و ابتکار خود و با راهنمایی 
مربی وسایل زیبایی را بسازید.

پروژه تکمیلی

دوخت جا سوزنی فعالیت 14

وسایل ومواد مورد نیاز : 
 15×15 ابعاد  در  ضخیم،  نسبتًا  پارچه  قطعه  دو   -

سانتی متر
- نخ قرقره نسبتًا ضخیم
- سوزن دوخت معمولی

- سوزن ته گرد
- خط کش

- مداد یا صابون خیاطی
- خرده کاموا یا پارچه

- منگوله کاموایی کوچك 4 عدد
- اتو و میز اتو

دارید،  تمایل  با هر روشی که  را،  پارچه  1- دوتکه 
چاپ بزنید.

مراحل انجام كار:

درست  نیز  کاموایی  کوچك  گلوله  عدد  چهار    -2
کنید.
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3- دو تکه پارچه را با سوزن ته گرد ،به هم وصل 
کنید.

5- سوزن را نخ کنید.

4- به فاصله 2 سانیتمتري، لبه هاي آن را با صابون 
یا مداد، خط بکشید.

6- چهارطرف بالشتك را با دوخت بخیه بدوزید.

بتوانید  تا  بگذارید،  باز  کمي  را  درزها  از  یکي   -7
بالشتك را برگردانید.

در صورت تمایل، می توانیدچهارطرف بالشتک را ابتدا با دوخت 
کوک، سپس با دوخت بخیه بدوزید. )برای این کار از راهنمایی 

مربی خود، استفاده کنید(
نکته

ُپر  پارچه،  یا  کاموا  خرده  با  را،  بالشتك  داخل   -9
کنید.
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شما یك جاسوزنی تهیه کرده اید.

چرا از جا سوزنی استفاده می کنیم؟

گفت وگو کنید:

10- قسمت دوخته نشده آن را، از بیرون بدوزید.

11- مطابق تصویر، گلوله های کاموایی را به چهار 
گوشه کار، بدوزید.
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آیا مي دانید به کسي که لباس مي دوزد، چه مي گویند؟ 
آیا مي توانید در مورد کار او توضیح دهید ؟

به شکل هاي زیر نگاه کنید و انواع لباس هایي را که خیاط ها مي دوزند، نام ببرید.

بررسی كنيد

چه شغل هاي دیگری دررابطه با حرفه ی پوشاک وجود دارد ؟ آن ها را نام ببرید و درباره ی یکی از آن ها 
گزارشی تهیه کنید.

شناخت مشاغل
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فعالیت هاردیف
به طور صحیح 
 انجام می دهم

با راهنمایي 
دیگران

 انجام مي دهم

نیاز به تالش 
بیشتر دارم

اتو کردن 1

سوزن نخ کردن2

دوخت ساده3

دوخت بخیه4

دوخت دندان موشی 5

ساخت منگوله6

قیچی کردن 7

چاپ با استفاده از شابلون8

چاپ با استفاده از مهر 9

تهیه آلبوم پارچه10

تهیه آلبوم الیاف11

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی12

با توجه به نتایج ارزیابی خود، درصورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید، با راهنمایی مربی تمرینات 
بیشتری را انجام دهید.

خود ارزيابي

1- نحوه عملکرد خود را، در هر یك از فعالیت زیر عالمت بزن.
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2- یکي از فعالیت هاي مورد عالقه من در این فصل ...........................................................................................  بود.

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

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

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

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

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

استفاده  ماتیکي  از چسب  مایع  به جاي چسب   -1
کنید.

2- برای وصل کردن الگو به پارچه های مختلف از 
سوزن ته گرد بزرگتر، گیره و یا وزنه استفاده کنید.

4- از صابون خیاطی با اندازه بزرگتر استفاده کنید.3- از الگوهای مقوایی یا طلقی استفاده کنید.

دانش آموز عزیز، در صورتی كه به دلیل مشکالت حسی 
یا حركتی در انجام برخی از فعالیت ها با مشکل روبرو 

هستید، استفاده از توصیه های زیر می تواند انجام 
فعالیت ها را برای شما آسان تر كند و باعث شود تا شما 

مشاركت بیشتری در انجام كارها داشته باشید.
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5- پیشنهاد مي شود براي تهیه زیر گلداني از پارچه 
با بافت درشت تر استفاده کنید ، تا بتوانید تار و پود 

پارچه را، راحت تر لمس کنید.

6- برای دوخت ، از سوزن درشت تر و نخ ضخیم 
تر استفاده کنید.

کارگاه هاي  از   ، پارچه  داشتن  نگه  ثابت  براي   -7
گلدوزي در اندازه بزرگتر استفاده کنید.

8- در صورتی که انجام دوخت و دوز بر روي پارچه 
برایتان مشکل است، از »صفحه دوخت « استفاده کنید.

9- براي درست کردن منگوله، از الگوهای بزرگتر 
استفاده کنید.

بزرگتر  ابعاد  با  شابلون هایی  از  چاپ،  براي   -10
استفاده کنید.

11- دوخت را روي طرح هاي ساده اي که مربی در اختیارشما قرار مي دهد، تمرین کنید.
12- متناسب با توانمندي خود در انجام برخي فعالیت ها با هم کالسي هایتان همکاري کنید. به عنوان 

نمونه پارچه را اتو بزنید و براي دوخت و دوز در اختیار دوستانتان قرار دهید.
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با توجه به اهمیتي كه حركات انگشتان دست در دوخت 
و دوز دارند، مي توانید در حین انجام فعالیت ها،  براي 
رفع خستگي وتقویت انگشتان خود، تمرین های زیر را 

انجام دهید:

1- دست خود را روي میز قرار دهید. مطابق شکل انگشتان را دور از هم قرار بدهید. 3 شماره بشمارید. 
سپس انگشتان را به هم نزدیك کنید. این فعالیت را چند بار تکرار کنید.

2- دست خود را روي میز قرار دهید . انگشتان را از 
هم دور کنید. مطابق شکل با دست دیگر انگشتان 
را تا جایي که ممکن است از هم دور کنید. 3 شماره 

بشمارید. انگشتان را به هم نزدیك کنید. 
این فعالیت را چند بار تکرار کنید. 

3-  کف دست  خود  را روي میز قرار دهید . مطابق 
شکل انگشت شست را ازانگشتان دیگر دور کنید.

3 شماره بشمارید. 
سپس انگشتان را به هم نزدیك کنید.

این فعالیت را چند بار تکرار کنید.
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4- کاغذ سفیدي را روي میز قرار دهید. دست خود را روي کاغذ بگذارید. انگشتان را از هم بازکنید و با 
مداد دور انگشتان خود خط بکشید.

5- مطابق شکل نوک انگشت شست را در مقابل نوک انگشتان دیگر قرار دهید و شکل دایره درست 
کنید.3 شماره بشمارید. از این فعالیت مي توانید  براي درست کردن عینك خیالی، استفاده کنید.

فعالیت پیشنهادی مربی یا دانش آموز:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................



فصل 3
کار با چوب
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بخوانیم

98

بسیاری از وسایلی که در منزل و محل کار استفاده می شود، از چوب ساخته شده است. 
وسایل چوبی ضمن فراهم کردن آسایش و آرامش، با طرح ها و رنگ های زیبایی که دارند، 

موجب زیبایی محیط نیز می شوند.

افرادی که به عنوان درودگر، مشغول کار با چوب هستند یک هنرمند واقعی می باشند. چرا 
که از چوب یک درخت می توانند وسایل گوناگونی از جمله میز، صندلی، کمد و ... تولید کنند 

و نتیجه تالش های خود را در قالب محصولی ببینند که به دست آن ها ساخته شده است.
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به تصاویر زیر نگاه کنید و نام هر یک را بگویید.

آیا می دانید وسایل باال از چه موادی ساخته شده اند؟
چوب به دلیل سبک بودن و داشتن نقش زیبا، در ساخت وسایل گوناگون، مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه های سه نفره تشکیل دهید .
هر گروه فهرستی از وسایل چوبی را در یکی از موضوعات زیر تهیه کند:

نماینده ی هر گروه فهرست تهیه شده را ،بر روی تابلو بنویسد و با همکاری اعضای گروه، درباره اهمیت چوب در زندگی 
صحبت کند.

تهیه فهرستی از وسایل چوبی فعالیت گروهی

وسایل مدرسهوسایل ورزشیوسایل خانه
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آیا می دانید منبع تهیه چوب، کجا می باشد؟
جنگل منبع تهیه چوب است.

به منطقه بزرگی که از درختان زیادی پوشیده شده 
باشد، جنگل می گویند. جنگل، منبع تهیه چوب 

است.
آیا می دانید از کدام قسمت درخت، چوب تهیه 

می کنند؟ چوب، از قسمت تنه درخت، تهیه می شود.

1- بهترین زمان قطع درخت ،چه فصلی است؟
2- با چه وسایلی، درخت را قطع می کنند؟

چرا باید از جنگل نگهداری کنیم؟
همان طور که در این مبحث آموختیم ،بسیاری از وسایل پیرامون ما، از چوب ساخته شده است. در این درس 

با ساخت برخی وسایل چوبی، آشنا می شویم.

گفت وگو کنید:



اندازه گیری، اندازه گذاری و خط کشی روی چوبفعالیت 1

برش  محل  است  الزم  چوب  کاري  برش  از  قبل 
روي چوب مشخص شود.

وسایل و مواد مورد نیاز:
- خط کش فلزی
- گونیای فلزی

- مداد
- چوب صنوبر به ابعاد :

)طول 30 سانتی متر، عرض 8 سانتی متر، ضخامت 
2 سانتی متر(

مراحل انجام کار:

بپوشید و در کنار میز  را  لباس کار خود  ابتدا،   -1
کار بایستید.

3- طول قطعه کار را، با فاصله های 3 سانتی متر 2- قطعه کار را ،روی میز کار بگذارید.
به وسیله خط کش فلزی و مداد عالمت گذاری کنید.

101
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4- با استفاده از گونیا و مداد نقاط عالمت گذاری 
شده را، روی عرض چوب خط کشی کنید.

6- با کمک گونیا و مداد، پشت چوب را نیز مانند 
بخش اول، خط کشی کنید.

8- وسایل را در جای خود قرار دهید.

5- خط های کشیده شده را، با استفاده از گونیا و 
مداد، روی ضخامت چوب نیز خط کشی کنید.

7- قطعه چوب خط کشی شده را، روی میز بگذارید؛ 
سپس با راهنمایی مربی، درستی کار خود را بررسی 

کرده و اشکال های آن را برطرف کنید.
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تمرین برش کاری با اره دستی فعالیت 2

وسایل و مواد مورد نیاز:
- اره دستی ظریف بُر

- گیره کتابی
- قطعه کار خط کشی شده

1- دهانه گیره را، به اندازه ضخامت قطعه کار 
باز کنید.

2- با یک دست ،قطعه کار را در دهانه گیره قرار 
دهید و با دست دیگر، گیره را ببندید.

مراحل انجام کار:

دقت داشته باشید ،قطعه کار باید کاماًل صاف به گیره بسته شود. توجه
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3- تیغه اره را ،روی خط قرار دهید و به آرامی به 
سمت جلو و عقب حرکت دهید. تا یک شیار ،روی 

ضخامت قطعه کار ایجاد شود.

4- برش کاری را، از محل شیار به اندازه 5 سانتی متر 
ادامه دهید.

5- این عمل را ،برای تمام خط های روی ضخامت 
قطعه کار، انجام دهید تا در برش کاری با اره دستی 

،به مهارت برسید.

را  کارگاه  و  قرار دهید  در جای خود  را  6- وسایل 
مرتب کنید.

توجه داشته باشید ناخن انگشت 
شما فقط هنگام شروع برشکاری 

با اره تماس داشته باشد.

قطعه کار را با فاصله به گیره ببندید تا دندانه های اره ،با گیره برخورد نکند.

- هنگام برش کاری، نگاهتان به خط روی عرض قطعه کار 
باشد؛ تا اره از مسیر خود خارج نشود.

- هر 1 سانتی متر برش کاری که انجام می دهید، خط پشت 
قطعه کار را نگاه کنید؛ تا اره از مسیر خود خارج نشود.

توجه

نکته

توجه
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مراحل برش کاری را به ترتیب شماره بزنید.

  گذاشتن قطعه کار، در دهانه گیره

  باز کردن گیره

  ایجاد شیار به وسیله اره دستی روی قطعه کار

  بستن گیره میزکار

  برش کاری

تمرین 
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مرحله اول : ساخت تخته پاک کن فعالیت 3

وسایل و مواد مورد نیاز:
- اره دستی ظریف بُر

- خط کش فلزی
- گونیای فلزی

- گیره کتابی
- چوبسای

- سنباده
- مداد

- یک قطعه چوب به ابعاد )طول 42 سانتی متر، 
عرض 7 سانتی متر، ضخامت 2 سانتی متر(

1- قطعه کار را روی میز بگذارید و با راهنمایی 
فلزی  خط کش  وسیله  به  طول،  قسمت  از  مربی 
آن را به 3 قسمت مساوی تقسیم کرده و با مداد 

عالمت گذاری کنید.

2- جاهای عالمت گذاری شده روی عرض را، به 
وسیله گونیا و مداد در سه طرف )طول، ضخامت، 

عرض( خط کشی کنید.

مراحل انجام کار:
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3- قطعه کار را، به طور صحیح به گیره میز کار 
ببندید.

4- با اره دستی، از روی خط ها، قطعه کار را برش 
بزنید.

،به  را  خورده  برش  چوب های  قطعه  از  یکی   -5
گیره ببندید و با استفاده از چوبسای، لبه های آن را 

صاف کنید.

چوبسای  قسمت های  سنباده،  از  استفاده  با   -6
خورده را، صیقلی کنید:

هنگام برش کاری، مراقب 
دست خود باشید.

چوبسای کاری را مانند شکل 
با هر دو دست انجام دهید.

هنگام سنباده کاری، از ماسک تنفسی 
استفاده کنید؛ تا خرده های چوب 

درون دهان و بینی شما نرود.

توجه

توجه

توجه
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مرحله دوم: چسباندن موکت روی قطعه چوب آماده فعالیت 3

وسایل و مواد مورد نیاز:
- کاردک

- چسب چوب
- موکت
- قیچی

- چوب آماده شده مرحله قبل
- مداد

قرار  موکت  روی  را  شده  آماده  چوب  قطعه   -1
دهید و دور آن را با مداد، خط بکشید.

2- با استفاده از قیچی، موکت را از روی خط برش 
ببرید.

مراحل انجام کار:

هنگام برش موکت با قیچی مراقب دست خود باشید. توجه
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3- روی قطعه کار، مقداری چسب چوب بریزید و 
به کمک کاردک، چسب را به طور یکنواخت، روی 

قطعه کار پخش کنید.

4- موکت را روی قسمت چسب خورده، بچسبانید 
و صبر کنید تا چسب کاماًل خشک شود.

5- تخته پاک کن را به مربی خود نشان دهید و 
درستی کار خود را بررسی کنید.

را  کارگاه  و  بگذارید  خود  جای  در  را  وسایل   -6
مرتب کنید.

1- پس از پایان کار با چسب، دِر آن را محکم ببندید.
2- پس از چسب زنی، چسب کاردک را کاماًل پاک کنید.

نکته
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مرحله تکمیلی: ساخت دسته تخته پاک کن فعالیت 3
وسایل و مواد مورد نیاز:
- اره دستی ظریف بُر

- خط کش فلزی
- گونیای فلزی

- کاردک
- چسب چوب

- مداد
سانتی متر   24 )طول  ابعاد  به  چوب،  قطعه   -

عرض4 سانتی متر، ضخامت 3 تا 2 سانتی متر(

آن  طول  و  بگذارید  میز  روی  را  کار  قطعه   -1
راباخط کش به 3 قسمت مساوی تقسیم کنید.

2- جاهای عالمت گذاری شده روی قطعه کار را 
را روی  این کار  و  به وسیله گونیا خط کشی کرده 

پشت و ضخامت قطعه کار تکرار کنید.

به  را  خطوط  و  ببندید  گیره  به  را  کار  قطعه   -3
وسیله اره دستی، برش بزنید.

مراحل انجام کار:
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4- یکی از قطعات برش خورده را، با چسب چوب، پشت تخته پاک کن، بچسبانید.

اکنون، تخته پاک کن  شما آماده است.

توجه کنید که دسته ساخته شده، در وسط تخته پاک کن، 
چسبانده شود.

نکته
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ساخت قاشقک چوبی فعالیت 4

وسایل و مواد مورد نیاز:
- اره دستی ظریف بُر

- گونیای فلزی
- خط کش فلزی

- چوبسای
- سنباده

- الگوی قاشقک چوبی
- مداد

سانتی متر،   25 )طول  ابعاد  به  صنوبر،  چوب   -
عرض 7 سانتی متر، ضخامت 1 سانتی متر(

1- الگوی قاشقک چوبی را ،روی قطعه کار قرار 
دهید و دور آن را با مداد خط بکشید.

2- قطعه کار را به صورت عمودی به گیره ببندید 
و خط های کنار دسته قاشقک را، با اره دستی برش 

بزنید.

مراحل انجام کار:
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3- قطعه کار را ،به صورت افقی به گیره ببندید و 
خطوط دیگر را برش بزنید.

باالی  گوشه های  چوبسای،  از  استفاده  با   -4
قاشقک را، گرد کنید.

5- با استفاده از چوبسای، قسمت جلوی قاشقک 
را ،نازک کنید. )پَخ بزنید(

6- با استفاده از سنباده، قسمت های برش خورده 
و چوبسای زده را صاف و صیقلی کنید.

7- پس از پایان کار ،وسایل را در جای خود قرار 
دهید.
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ساخت جاکلیدی فعالیت تکمیلی
وسایل و مواد مورد نیاز:

- خط کش فلزی
- گونیای فلزی
- چکش سبک

- چوبسای
- سمباده

- گازانبر )انبر میخ کش(
- کاردک

- میخ در اندازه مناسب
- چسب چوب

- قالب پیچی 3 عدد
- چوب صنوبر به ابعاد :

1- )طول15سانتی متر، عرض10سانتی متر، ضخامت 2سانتی متر(
2- )طول10سانتی متر، عرض3سانتی متر، ضخامت 2سانتی متر(

1- چوب شماره 1 را، به صورت عمودی، به گیره 
ببندید.

2- گوشه های یک طرف آن را، با چوبسای، گرد 
کنید و با سنباده، قسمت های گرد شده را صیقلی 

کنید.

مراحل انجام کار:
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3- قطعه کار را از گیره باز کنید و روی میز قرار 
دهید. قسمتی را که گرد نشده است، با خط کش به 
اندازه 3 سانتی متر عالمت بزنید و روی عرض آن 

با گونیا یک خط بکشید.

4- روی عرض قطعه کار شماره 2، چسب بزنید 
 1 شماره  کار  قطعه  شده،  قسمت خط کشی  در  و 

بچسبانید.

5- برای محکم شدن قطعه، 2 عدد میخ به آن 
بزنید؛ تا به قطعه اول محکم شود.

برای این که سر میخ ها، از روبرو معلوم نباشد، می توانید میخ ها را، از 

پشت قطعه شماره 1 بزنید.
نکته
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6- با کمک مربی، طول قطعه شماره 2 را به 4 
قسمت مساوی تقسیم کرده و خط کشی کنید.

7- با کمک مربی، در وسط خط های کشیده شده 
با میخ، یک سوراخ کوچک، ایجاد کنید.

8- قالب ها را، داخل سوراخ ها قرار دهید و آنها را 
با دست بپیچانید.

پس از پایان کار، وسایل را در جای خود قرار دهید.
اکنون، شما یک جاکلیدی ساخته اید که می توانید آن را رنگ آمیزی کرده و از آن استفاده کنید.
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نام هر یک از وسایل را، زیر آن بنویسید:

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

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

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

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

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

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

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

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

چه شغل های دیگری در ارتباط با کار چوب 
وجود دارد؟

در مورد یکی از آن ها گزارشی بنویسید.

شناخت مشاغل

فعالیت پیشنهادی مربی یا دانش آموز:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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به طور صحیح فعالیت هاردیف
 انجام می دهم

با راهنمایي دیگران
 انجام مي دهم

نیاز به تالش 
بیشتر دارم

اندازه گیری چوب1

خط کشی روی چوب2

بستن قطعه کار به گیره3

برش از روی  یک خط4

ساخت تخته پاک کن5

چسباندن دسته تخته پاک کن6

ساخت جاکلیدی7

سمباده کاری چوب8

کار با چوبسای9

چسب کاری چوب10

رعایت نکات بهداشتي و ایمني کار11

خود ارزیابي

1- نحوه عملکرد خود را، در هر یک از فعالیت زیر عالمت بزن.

با توجه به نتایج ارزیابی خود ، درصورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید ، با راهنمایی 
مربی تمرینات بیشتری را انجام دهید.

2- یکي از فعالیت هاي مورد عالقه من در این فصل .......................................................................................  بود.
من برای این فعالیت از مواد و وسایل زیر استفاده کردم.  

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

دانش آموز عزیز، در صورتی که به دلیل مشکالت حسی .......... 
یا حرکتی در انجام برخی از فعالیت ها با مشکل روبرو 

هستید، استفاده از توصیه های ارائه شده، می تواند 
انجام فعالیت ها را برای شما آسان تر کند و باعث شود 
تا شما مشارکت بیشتری در انجام کارها داشته باشید.
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1 - در صورت امكان از اره دستي سبك با دسته ضخیم تر استفاده کنید.
2 - برای سمباده کاری، سمباده را روی یك قطعه چوب بچسبانید.

3 - از چوب های نرم برای برشكاری استفاده کنید.
4 - می توانید از چوب های بستنی )آبسالنگ( برای ساختن طرح های ساده ای که مربی در اختیار شما قرار 

می دهد، استفاده کنید.

 با توجه به اهميتي كه حفظ تعادل و ايستادن در كارگاه 
چوب دارد، مي توانيد در حين انجام فعاليت ها، برای 

رفع خستگی و همچنين  تقويت حفظ تعادل خود، 
تمرين های زير را انجام دهيد:

1- مقابل دیوار بایستید.
کف دست هایتان را روي دیوار قرار دهید. 

مطابق شكل یك پا را صاف و به سمت عقب 
بگذارد.

3 شماره بشمارید.
پا را تغییر دهید. 3 شماره دیگر بشمارید.

عقب  صاف  زانوي  با  را  پا  یك  شكل  مطابق   -2
ببرید. 

کف پاي مقابل را صاف نگه دارید .
زانوی پای روی سكو را خم کنید. تا 3 شماره 

بشمارید. پا را تغییر دهید. 3 شماره دیگر بشمارید.

3- روي زانویتان خم شوید و 3 شماره بشمارید. 
پایتان را تغییر دهید. این تمرین را انجام دهید.

1 2



فصل 4
کار با کاغذ



122

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 ملتی 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، بزرگترین کارخانه ساخت و تولید کاغذ در کشورمان، در استان های گیالن و 
مازندران قرار دارند.

کاغذ، انواع مختلفی دارد که امروزه از آن ها استفاده های گوناگونی می شود؛ برای مثال: کاغذ 
چاپ و تصویر، کاغذ روزنامه، کاغذ کیسه و ساک و کاغذهای بسته بندی و ...

به تصاویر زیر نگاه کنید:
هر یک از وسایل، از چه ماده ای درست شده اند؟
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تهيه فهرستي از وسايل كاغذي

ساخت پاکت نامه

فعالیت 1

فعالیت 2

همان طور که می بینید، برخی از وسایلي که ما روزانه از آن ها استفاده می کنیم، از کاغذ ساخته شده است.
سال گذشته، با کاغذ و ویژگی های آن، آشنا شدید.

امسال، می خواهیم، ساخت پاکت های کاغذی را به شما بیاموزیم.
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 فعالیت های زیر را انجام دهید.
- هر گروه، فهرستی از وسایل کاغذی تهیه کند و درباره ی کاربرد هر یک از آن ها 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:

A4 الگوی آماده، با ابعاد کاغذ -
- چسب مایع یا ماتیکي

مراحل انجام کار:

1- الگوی برش زده را روی میز قرار دهید.

28

12



124

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

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

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

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

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

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

لبه 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 نامه ی 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 مربیان و ... استفاده کند.
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ساخت پاکت کارت تبريک فعالیت 3

وسایل و مواد مورد نیاز:

- الگوی آماده از کاغذ ضخیم رنگی
- 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- لبه قسمت 5 را، از روی خط نقطه چین، تا 
بزنید.

می توانید از پاکت ساخته شده، برای فرستادن کارت تبریک به افراد مورد عالقه ی 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 
نگه دارید؛ تا خوب بچسبد.

2

2

2

2

2

3

4

4

4

5

5

5

5

5
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فعالیت 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. تصاویر زیر، ساخت یک پاکت تزیینی را نشان می دهد. با راهنمایی مربی 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 5ساخت پاکت نامه ی اداری )اندازه ی فعالیت 4

وسایل و مواد مورد نیاز:

- الگوی آماده از کاغذ کاهی ضخیم
- 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- لبه ی سمت راست را، از خط نقطه چین روی 
لبه ی سمت چپ، تا بزنید.

6- پس از چسب زدن، لبه ی سمت چپ را روی 
لبه ی سمت راست، برگردانید و محکم با دست نگه 

دارید؛ تا خوب بچسبد.

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

تا خوب بچسبد.

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

می توانید پاکت نامه ساخته شده را، در اختیار مدیر مدرسه قرار دهید؛ تا در فعالیت های اداری مدرسه از 
آن استفاده کند.
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آیا می دانید چرا باید در استفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم؟

تصاویر 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 تنه درخت

کندن پوست تنه 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 فعالیت 5

وسایل و مواد مورد نیاز:

- الگوی آماده از کاغذ ضخیم رنگی
- 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 اندازه ی 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 – لبه ی چسب زده شده را روی قسمت 5 بچسبانید.

7- لبه ی 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.

که  پاکت  لبه ی  تای  در  را،  مقوا  تکه  دو   -6
در  مقواها  بچسبانید.  است،  شده  عالمت گذاری 

قسمت های 3 و )5 و1( قرار می گیرد.

9- لبه ی 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



135

11- دو نوار قیطانی، به اندازه ی 
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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فعالیت تکمیلی 
ساخت چتر تزیینی :

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

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

1- دایره اي روی کاغذ رنگی بکشید و با راهنمایي 
مربي 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



138

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

همانطور 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، کار در چاپخانه ها.

بررسی كنيد

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

شناخت مشاغل

فعالیت پیشنهادی مربی یا دانش آموز:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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فعالیت 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- نحوه عملکرد خود را، در هر یک از فعالیت های زیر عالمت بزن.

با توجه به نتایج ارزیابی خود ، درصورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید ، با راهنمایی 

مربی تمرینات بیشتری را انجام دهید.

2- یکي از فعالیت هاي مورد عالقه من در این فصل .......................................................................................  بود.

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................................................................
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1- از الگوهای آماده استفاده کنید تا نیازی به برش نداشته باشید.

2- از کاغذهای ضخیم استفاده کنید.

3- می توانید همانند تصاویر زیر پاکت های آماده شده یا کارت پستال های گوناگون را با برچسب های زیبا 
و یا وسایل مختلف تزیین  کنید.

دانش آموز عزیز، در صورتی که به دلیل مشکالت حسی 
یا حرکتی در انجام برخی از فعالیت ها با مشکل روبرو 

هستید، استفاده از توصیه های زیر می تواند انجام 
فعالیت ها را برای شما آسان تر کند و باعث شود تا شما 

مشارکت بیشتری در انجام کارها داشته باشید.
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با توجه به اهمیت حرکات انگشتان دست در کار با کاغذ 
و هم چنین به منظور تقویت هماهنگی بین چشم و دست 

و مهارت های حرکتی ظریف، مي توانید در حین انجام 
فعالیت ها این تمرین ها را انجام دهید:

2- پاره کردن کاغذ بدون هیچگونه نظم و هدف.

1- مچاله کردن کاغذ با استفاده از دو دست و یک دست.



142

 . A4 4- پاره کردن عرض کاغذ،  به اندازه عرض کاغذ
5- تا کردن کاغذ از طریق گذاشتن دو لبه کاغذ روی یکدیگر. ) از اندازه کوچک به بزرگ (

6- لوله کردن کاغذ.
7- برش کاغذ های مقوایی بدون هدف.

8- برش کاغذ های معمولی.
9- برش کاغذ از روی خطوط ترسیم شده روی مقوا و کاغذ. 

10- برش خط مورب.

3- پاره کردن خط ترسیم شده بر عرض کاغذ. ) حدود 5 سانتیمتر (



فصل 5
کشاورزی و دامپروری
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بخوانیم
ــت  ــد. فعالي ــت مي آي ــه دس ــان ب ــا، از گياه ــان و دام ه ــاز انس ــورد ني ــي م ــواد غذاي م

ــد. ــاورزي مي گوين ــان را كش ــد گياه تولي
در گذشته بيشتر فعاليت هاي كشاورزي با ابزار ساده و به وسيله دست انجام مي شده است: 

مانند شخم زمين با بيل، آبياري دستي

امروزه به دليل رشد زياد جمعيت و نياز فراوان مردم به مواد غذايي، بسياري از فعاليت هاي 
با  برداشت محصول  تراكتور،  با  زمين  مانند شخم  انجام مي شود.  ماشين  با  كشاورزي 

ماشين كمباين.

استفاده از ماشين در كشاورزي سرعت كار را  افزايش مي دهد و باعث مي شود زمين هاي 
زيادي كاشته شود و در نتيجه محصوالت بيشتري به دست آيد.

با آخرين  مانند ساير علوم رشد كرده است و الزم است كشاورزان  پس كشاورزي هم 
روش های علمی در اين زمينه آشنا شوند تا سرعت  و ميزان توليدات آن ها بيشتر شود.
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به تصاویر زیر توجه كنيد؛ همان طور كه مي بينيد، در همه ي این سفره ها سبزی وجود دارد.

آبگوشت با سبزی تازه

سبزی در سفره افطار

نان، پنير، گردو، سبزی

پلو، خورشت، آش، سبزی

به سبزي كه همراه با غذا خورده مي شود، سبزي خوردن مي گويند.
آيا مي توانيد چند نمونه ديگر، از موارد مصرف سبزي را بنويسيد؟ سبزي پلو، سبزی ....................  و سبزي 

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

سبزي خوردن، به صورت خام مصرف مي شود و حتمًا بايد 
قبل از مصرف، به خوبي شسته و ضدعفوني شود.

توجه
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......................................

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

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

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

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

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

سبزي هاي زیر، به عنوان سبزي خوردن مصرف مي شوند، نام هر یك را بنویسيد.

سبزی های دارای برخی ويتامين ها و مواد معدنی ضروری بدن می باشند. پس خوردن آن ها به سالمتی 
انسان كمک می كند.
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......................................

آش رشته

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

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

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

در تصاویر زیر، برخي غذاهایي كه در تهيه آنها از سبزي استفاده شده است، مي بينيد. جاهاي خالي 
را مثل نمونه پر كنيد.

نام چند غذای ديگر را كه با سبزي پخته مي شود، بنويسيد.

...................................... و...................................... و......................................
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از بعضي سبزي ها، در درست كردن ساالد استفاده مي شود.

همان طور كه می بينيد، سبزی از مواد غذايی پر مصرف ما است.
چرا سبزی می خوریم؟

 سبزی ها ،يکی از مواد غذايی بسيار الزم و ضروری هستند،كه مصرف آنها به سالمتي انسان كمک 
مي كند و بايد جزء غذاي روزانه هر فردي باشد.

ساالد كلمساالد كاهو

ساالد شيرازی

به ياد داشته باشیم، قبل از مصرف  تمامی سبزي ها، بايد 
آنها را كاماًل شست و ضدعفوني كرد.

توجه

در مورد فوايد مصرف سبزي، با هم صحبت كنيد.

گفت وگو كنید:
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تصاویر زیر، مراحل سبزي كاري را نشان مي دهد، در مورد آن گفت و گو كنيد.

فعاليت كاشت سبزی ها را، “سبزی كاری” می گويند.

شخم زدن زمين

بذرپاشی

آبياری

نرم كردن زمين

كوددهی

برداشت

سبزي كاري
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آماده كردن بستر كاشت فعالیت 1

به  كشاورزانی كه سبزی می كارند “سبزی كار” می گويند.

سبزي كاری داراي چهار مرحله است:
 آماده كردن بستركاشت

 كاشت 
 مراقبت از گياه 

 برداشت

دربرخی موارد به دليل سردی هوا و يا نداشتن باغچه، امکان كاشت سبزی در محيط باز وجود ندارد؛كسانی 
كه عالقمند به اين كار می باشند از جعبه های كاشت و يا گلدان برای پرورش سبزی استفاده می كنند.

وسایل و مواد مورد نياز :
خاك مناسب ) ماسه ، خاك رس،كود(

- بيلچه       
- سرند                      

- دستکش
- آبپاش                                      

- جعبه كاشت يا گلدان
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مراحل انجام كار:
1- لباس و كفش مناسب كار را بپوشيد.

2- ابزار و وسايل كار مناسب خود را تحويل بگيريد.
3- از بين ظرف هاي كاشت، ظرفي را كه مناسب كاشت سبزي است، انتخاب كنيد.

4- خاك باغچه ای را كه در اختيار داريد، سرند كنيد.
5- كود دامی كامال پوسيده شده را سرند كنيد.

مساوی  نسبت  به  را،  شده  سرند  كود  و  خاك   -6
مخلوط كنيد.

7- ظرف مناسب كاشت را، به محل كاشت بياوريد.
ظرف مناسب سبزی كاری

الف ( - ظرف را از هر جنسی، می توانید انتخاب كنید؛ 
پالستیکی، چوبی  و....

ب ( - ظرف بايد در مقابل رطوبت ،مقاومت داشته باشد.
ج ( – ظرف بايد سبک باشد

د( - حداقل 12 سانتی متر عمق داشته باشد.

در صورتي كه از جعبه هاي 
میوه، براي كاشت گیاه استفاده 
مي كنید، بايد كف و كناره  آن 
را با نايلون بپوشانید و سوراخ 
كوچکي را در كف نايلون ايجاد 
كنید تا هنگام آبیاری گیاه، آب 

اضافه از آن خارج شود.  

بیشتر بدانید

نکته
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ــانتيمتری،  ــه 3-2 س ــک الي ــه، ي 8- دركــف جعب
ــد. شــن درشــت )نخــودی( بريزي

ــج روی  ــه تدري ــوط را، ب ــتری مخل ــواد بس 9- م
ــا پشــت بيلچــه فشــرده و  ــد و ب ــه شــن بريزي الي

ــد. ــاف كني ص

12- آبياری را به آرامی، تا زمانی كه مقداری آب از سوراخ كف جعبه خارج شود، ادامه دهيد.
13- ظرف ها را تا زمان كاشت )در محلی كه مربی تعيين می كند( نگه داری كنيد.

فعالیت هايي كه شما در اين مرحله انجام داديد، مرحله 
آماده كردن بستر كاشت است.

برای به دست آوردن گیاه خوب و سالم ، بايد در انتخاب 
بذر خیلی دقت كرد.

نوع بذر را مربی تهیه می كند.
شما بايد قبل از كاشت ، بذر را تمیز و پاک كنید تا علف 

هرز يا بذر خراب، كاشته نشود.

نکته

نکته

ريختن  جعبه،  لبه  به  مانده  سانتيمتر  حدود2   -10
خاك را در جعبه پايان دهيد.

11- پس از پرشدن ظرف، آن را آبياری كنيد.
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كاشت بذر در بستر خاك فعالیت 2

5- به فاصله 3-2 سانتيمتر، يک بذر اسفناج، در 
شيار قرار دهيد.

دقت كنيد تاريخ مصرف بذر تمام نشده باشد.

براي ايجاد فاصله مناسب بین شیار ها می توانید از يک 
قطعه چوب به طول 8-6 سانتي متر استفاده كنید. نکته

وسایل و مواد مورد نياز :

- جعبه كاشت آماده شده، در مرحله قبل 

- بذر اسفناج بسته بندی شده

مراحل انجام كار:

از  سانتيمتر   6-8 حدود  فاصله  به  شيارهايی   -3
يکديگر روي سطح خاك ايجاد كنيد.

4- عمق شيارها را، حدود 2 سانتيمتر، در نظر بگيريد.

1- لباس مناسب كار را بپوشيد.
2- جعبه كاشت گروه خود را، به محل كاشت بياوريد. 
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6- پس از كاشت، روی بذرها را بامواد پوششی يا 
خاك بستر بپوشانيد.

7- با كف دست، بستر كاشت را مقداری فشرده 
كنيد.

8- جعبه را به آرامی آبياری كنيد.

صورت  به  شده،  تعيين  محل  در  را  جعبه ها   -9
مرتب قرار دهيد.

10- روی جعبه را با نايلون بپوشانيد.

11- درپايان كار، ابزار و وسايل كار را تميزكرده 
و تحويل دهيد.

12- لباس های خود را عوض كرده و دست و 
صورت خود را بشوييد.

به فعالیت هايي كه شما در اين مرحله انجام داديد، عملیات 
كاشت گفته می شود

نکته
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كارتي مانند نمونه ي زير، تهيه كنيد و نام اعضاي گروه، نام بذر و تاريخ كاشت را روي آن بنويسيد و روي 
جعبه نصب كنيد. در مراحل بعد، نوبت هاي آبياري، تاريخ سبز شدن بذر و چيدن محصول را نيز روي كارت 

يادداشت كنيد.
به نمونه زير توجه كنيد:

 گياهان هم مانند انسان موجودات زنده هستند.

 برای زنده ماندن به آب، هوا و غذا نياز دارند.

 بايد از سرما و گرما محافظت شوند.

 همچنين گياهان احساس دارند و دوست داشتن را می فهمند، پس با آنها دوستانه رفتار كنيد.

وسایل و مواد مورد نياز: 

- آبپاش                                    
- بيلچه

- آب آبياری                        
- دستکش

نام و نام خانوادگي 
اعضاي گروه

تاریخ چيدن محصولتاریخ سبز شدن بذرميزان نياز به آبياريتاریخ كاشتنام بذر

روزانه يک بار94/8/10شاهی

مراقبت از گياه

آيا مي دانید ؟

فعالیت 3
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مراحل انجام كار:

جعبه  مرتبه  يک  روز،   3 تا   2 هر  فاصله  به   -1
كاشت  خود را آبياری كنيد.

گياه  اسفناج  از  غير  كردن،  سبز  از  اگرپس   -2
خارج  خاك  از  را  آن  كرديد،  مشاهده  را  ديگري 

كنيد.

از  قسمتی  در  كرده،  سبز  اسفناج  تعداد  اگر   -3
جعبه زياد بود، از خاك بيرون بياوريد.

بذر كاشته  تا  ادامه دهيد؛  را  از گياه  مراقبت   -4
شده به خوبي رشد كند.

اگر رشد گياه شما كم بود، علت آن را با همکالسي ها و مربي خود بررسي كرده و براي آن راه حل پيدا كنيد.

مراقب باشید كه مقدار آب، به حدی نباشد كه از زير جعبه خارج گردد.

به كارهايي كه براي مراقبت از گیاه انجام داديد، عملیات داشت 
)مراقبت( مي گويند.

در موقع حذف علف هاي هرز و گیاهان اضافی، مواظب باشید، تا 
آسیبی به گیاهان اصلی نرسد. 

توجه

توجه

نکته
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1- با استفاده ازچاقوی مناسب، برگ های اسفناج 
را به آرامی از باالی خاك، ببريد.

كارت گروه خود را بررسي كنيد؛ با راهنمايي مربي، مشخص كنيد از زمان كاشت بذر تا چيدن محصول 
چند روز طول كشيده است؟

2- سبزی هايی را كه چيده ايد، داخل سبد بريزيد.

3- جعبه را آبياری كنيد و در محل خود قرار دهيد.

4- مراقبت از گياه را، تا برداشت مجدد، ادامه دهيد.

برداشت، چيدن و جمع آوري محصول است، زمان مناسب برداشت را، مربي تعيين مي كند.

با راهنمايی مربی بذر سبزی های ديگر را به همین ترتیب در خانه خود 
پرورش دهید.

عمل برداشت را، با احتیاط انجام دهید. زيرا برخي سبزي ها، مانند 
اسفناج، شاهی و. .. را مي توان چند بار برداشت كرد.

فعالیت هايي كه در اين مرحله انجام داده ايد، برداشت محصول نامیده می شود.

توجه

نکته

كار در خانه

وسایل و مواد مورد نياز: 

- چاقوی يکبار مصرف

- سبد كوچک
- دستکش

مراحل انجام كار:

برداشت محصول فعالیت 4
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وسایل و مواد مورد نياز: 
- بيلچه

- كيسه يا ظرف زباله
- دستکش

جمع كردن گلدان ها وجعبه ها برای استفاده مجدد

 كاشت سبزي در باغچه مدرسه

فعالیت 5

فعالیت تکمیلي

1- لباس مناسب كار را بپوشيد. 
2- همه ی جعبه ها و گلدان ها را در محلی كه مربی تعيين می كند، جمع كنيد.

3- محتوی ) مواد بستری( جعبه ها را در يک محل خالي كنيد.
4- مواد بستری را، برای استفاده مجدد، درون كيسه ريخته و در محل مناسبی نگهداری كنيد.
5- نايلون هايی را كه برای پوشش جعبه ،استفاده كرده بوديد،از آن ها برای بازيافت جدا كنيد.

6- جعبه های شکسته، نايلون های پاره شده... را در كيسه هاي جداگانه بريزيد.
7- جعبه ها و كيسه هاي سالم را، در محلي كه مربي تعيين مي كند، نگهداری كنيد.

8- درپايان كار، ابزار و سايل كار را تميزكرده و تحويل دهيد.
9- لباس كار خود را عوض كنيد و دست و صورت خود را بشوييد.

در صورتي كه مدرسه شما، باغچه مناسبي براي كاشت سبزي دارد، يک نوع بذر را در باغچه بکاريد. مراحل 
كاشت در باغچه نيز، مانند مراحل كاشت بذر در جعبه است.

مراحل انجام كار:

وسایل و مواد مورد نياز: 

- بيل باغباني 
- بيلچه 

- شن كش 

- بذر و كود
- چنگک 

- مواد بستری) ماسه، كود دامی، خاكبرگ(
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همانند تصاوير، مراحل مختلف سبزی كاری رادر باغچه انجام دهيد.
مرحله )1(: آماده كردن بستر كاشت

بيل زدن زمين                                                                صاف كردن زمين

مراحل انجام كار:

كرت بندی                                                                   كوددهی
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مرحله ) 4 (: برداشت محصول 

برداشت

مرحله ) 3 (: مراقبت از گياه

آبياری                                                              وجين كاری

مرحله ) 2 ( :كاشت بذر

           بذر پاشی                                                       سرند كردن
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كشاورزان عالوه بر سبزي كاري، گياهان گوناگوني را پرورش مي دهند؛ مانند برنج، چغندر قند، سيب زمينی، 
ميوه های جاليزی و ...

تصاوير زير برخي از اين گياهان را نشان مي دهد. 

آشنايي با گیاهان زراعي

گندم                                               برنج    

ذرت                                               جو    
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در زمين هاي زراعی، بسياري از كارها، با ماشين هاي كشاورزي انجام مي گيرد. 
به تصاوير مربوط به مراحل كاشت گندم، در مزارع بزرگ توجه كنيد.

شخم                                                            كاشت

آبياری                                                              برداشت



163

در تصاوير زير، برخی از غذاهايي را كه از غالت تهیه شده است، می بینید.

در مصرف مواد غذايي، صرفه جويي كنید و از آن ها به اندازه و به درستي، استفاده كنید.
غذا را، با نام خدا شروع كنید و پس از غذا خوردن، خدا را شكر كرده و براي كشاورزان دعا كنید.

بیشتر بدانید:
انواع كیک، بیسكوئیت و شیرينی ها هم از آرد غالت تهیه می شوند.

پلوماکارونی

نان
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به تصاویر زیر نگاه كنيد و در مورد آنها صحبت كنيد.

با يادگيري مهارت هاي مربوط به كشاورزي، مي توان در مزارع مختلف كشاورزي و بخش های مربوط،  به 
كار مشغول شد و از اين راه، درآمد  كسب كرد.

بررسی كنيد

سه شغل ديگر، در ارتباط با كار كشاورزي را بنويسيد و در مورد وظايف يکي از شغل ها، گزارشي تهيه 
كنيد.

شناخت مشاغل

فعاليت پيشنهادی مربی يا دانش آموز:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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1- نحوه عملکرد خود را، در هر يک از فعاليت های زير عالمت بزن.

فعاليت هاردیف
به طور صحيح 
 انجام می دهم

با راهنمایي 
دیگران

 انجام مي دهم

نياز به تالش 
بيشتر دارم

سرند كردن خاك1

مخلوط كردن خاك و كود2

آماده كردن بستر كاشت در جعبه3

كاشت بذر4

آبياري گياه5

وجين كاری6

چيدن سبزي7

رعايت نکات بهداشتي و ايمني8

با توجه به نتايج ارزيابی خود ، درصورتی كه در برخی از فعاليت ها مهارت كامل پيدا نکرده ايد ، با راهنمايی 
مربی تمرينات بيشتری را انجام دهيد.

2- يکي از فعاليت هاي مورد عالقه من در اين فصل .......................................................................................  بود.
من برای اين فعاليت از مواد و وسايل زير استفاده كردم.  

.................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................
من با مهارتی كه در اين فصل پيدا كرده ام، می توانم .................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................

خود ارزيابي
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دانش آموز عزیز، در صورتی كه به دليل مشکالت حسی 
یا حركتی در انجام برخی از فعاليت ها با مشکل روبرو 

هستيد، استفاده از توصيه های زیر می تواند انجام 
فعاليت ها را برای شما آسان تر كند و باعث شود تا شما 

مشاركت بيشتری در انجام كارها داشته باشيد.

از  نيستيد  بيل  از  استفاده  به  قادر  اگر   -1
بيلچه استفاده كنيد.

شما  برای  زمين  روی  كردن  كار  اگر   -2
مشکل است، كاشت را روی سکو يا گلداني 
انجام  داده شده است،  قرار  بر روي ميز  كه 

دهيد.

3- به جای استفاده از آبپاش فلزی، از آبپاش 
پالستيکي كوچک و سبک استفاده كنيد.

دوستان  به  گروهی  كارهای  انجام  در   -  4
خود كمک كنيد و از آن ها كمک بخواهيد.
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با توجه به اهميتي كه حفظ تعادل و ایستادن در كارهای 
كشاورزی دارد، مي توانيد در حين انجام فعاليت ها، 

تمرین های زیر را انجام دهيد:

1-  مانند تصوير زير يک پای خود را روي پله يا آجر قرار دهيد و پاي ديگر را به صورت صاف به طرف 
عقب ببريد.

الف- پاي روي پله را خم كنيد در اين حالت پاي عقبي كمي با زمين تماس پيدا مي كند. 

پاها  بنشينيد كه كف  به گونه اي روی صندلی   -2
روي زمين قرار گيرد.

به آرامي يکي از پاها را از روي زمين بلند كنيد و تا 
ده شماره مطابق شکل نگه داريد. اين عمل را با پای 

ديگر نيز انجام دهيد.

ب- سر و پشت را صاف نگه داريد. 
چند ثانيه در اين حالت بمانيد.

تکرار  را  عمل  اين  بار  چند  پ- 
كنيد.

ت- اين تمرين را با پاي ديگر نيز 
انجام دهيد.

1 2
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دام پروری

گروهی از كشاورزان، دام های اهلی را نگهداری و پرورش می دهند.
دام های اهلی انواع مختلفی دارند.

گوسفندان از دام های اهلی بسيار با ارزش هستند.

برخی از گوسفنددارها، گوسفندان خود را با چرا در علف زارهای طبيعی ) مراتع( پرورش می دهند.

به تصاویر نگاه كنيد و در مورد انواع گوسفند گفت وگو كنيد.

پاسخ دهيد:
به بچه بز چه می گويند؟

به بچه ميش چه می گويند؟

گفت وگو كنید

چرای گوسفندان در مرتع

ميش و برهبز و بزغاله
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بــه كســی كــه گلــه گوســفندان را در 
ــبان  ــا ش ــان ي ــد، چوپ ــف زار می چران عل

می گوینــد.

ــه« همــراه  ــان تعــدادی »ســگ گل هرچوپ
خــود دارد

سگ گله چه اهميتی دارد؟

گفت وگو كنید

ــد.  ــرورش می دهن ــداری و پ ــفندداری نگه ــل گوس ــود را در مح ــفندان خ ــفنددارها، گوس ــی از گوس برخ
ــروزه  بيشــتر رواج دارد. ــن روش ام اي

گوسفند داری
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غذای اين گوسفندان، گياهان علوفه ای  يا خوراك دام است.

بهداشت و سالمتی گوسفندان به دقت مورد توجه قرار می گيرد.

مراقبت از گوسفنداننظافت محل نگهداری

تغذیه دام
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به تصويرها نگاه كنيد. گوسفندان چه استفاده هايی برای ما دارند؟
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مشاغل بسیار زيادي در دامپروري ها وجود دارد؛ مانند: 
كارگران مسئول تغذيه دام       -  كارگران مسئول نظافت جايگاه دام 

كارشناس تغذيه دام            -  دامپزشک 
و .....

آيا مي دانید

شناخت مشاغل

به تصاویر زیر نگاه كنيد و در مورد آن ها، با هم صحبت كنيد.
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برخي بيماري ها بين انسان و دام مشترك است، مانند: تب مالت و سل. 
برای جلوگيري از انتقال اين بيماري ها، بايد به موارد زير توجه كنيد:

 از شير جوشيده و گوشت كاماًل پخته، استفاده كنيد.
 گوشت و شير را از فروشگاه هاي معتبر بخريد.

 از نزديک شدن به دام هاي بيمار، خودداري كنيد.
آيا در منطقه شما گوسفندداری وجود دارد؟

بازدید :
در صورت امکان به همراه مربي خود به يک مركز دامپروري برويد و در فعاليت هاي زير، با مسئوالن و 

كارگران آن بخش همکاري كنيد.
 تميز كردن جايگاه دام و آبشخورها. 

 تغذيه دام ها. 
 همکاري در تميز كردن دام ها. 

هنگام انجام فعاليت هاي دامپروري، نکات بهداشتي و اخالقي زير را رعايت كنيد:
 هنگام كار از روپوش  و چکمه ي مناسب، استفاده كنيد.

 به كاركنان دامپروري، احترام بگذاريد و دستورات آن ها را انجام دهيد.
 قوانين و مقررات مربوط به محيط را، رعايت كنيد.

 از ترساندن حيوانات يا شوخی كردن به ويژه با قوچ ها خودداری كنيد.

درمورد بازديدی كه انجام داده ايد ،بحث و گفت گو كنيد؛ گزارشي از بازديد علمي خود در كالس ارائه 
دهيد؛ در گزارش خود به سواالت زير پاسخ دهيد.

گزارش دهيد :

شما در مركز دامپروري، چه فعاليت هايي را انجام داديد؟

گفت وگو كنید:

خير بلي آيا كارگران، از روپوش و چکمه ي كار استفاده كرده بودند؟

خير بلي آيا كارگران، رفتار مناسبي با شما و همکاران خود داشتند؟

خير بلي آيا جايگاه دام، بهداشتي بود؟

خير بلي آيا ظرف غذا و آب دام ها بهداشتي بود؟

خير بلي آيا به كار دامپروري عالقه مند هستيد؟
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آيا می دانيد مشاغل بسيار زيادی، در پرورش آبزيان وجود داردمانند:
- صيادان ماهی                                     - كارشناسان تغذيه بهداشت ماهی

- فروشندگان ماهی                                - كارگران استخرهای پرورش ماهی
- دامپزشک

آيا در منطقه شما، پرورش آبزيان وجود دارد؟ .........
در صورت امکان، بازديدي از يکي از مراكز پرورش آبزيان به عمل آوريد و گزارشي از بازديد خود به مربي 

ارائه دهيد.

جانوران زيادی در آب زندگی می كنند. برخی از اين جانوران برای ما بسيار آبزيان
مفيد هستند. 

در گذشته، انسان جانوران آبزی را فقط با صيد كردن بدست می آورد.

امروزه بسياری ازجانوران آبزی را، دراستخرهای بزرگ پرورش می دهند؛ به اين فعاليت، آبزی پروری می گويند.



فصل 6
صنايع غذايي
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بخوانیم
مانند خشك كردن،  مواد غذايي  بهداشتي  داري  نگه  و  تهيه  براي  كارهايي كه  تمامي  به 

كنسرو كردن، منجمد كردن، بسته بندي و ... انجام مي گيرد؛ صنايع غذايي گفته مي شود.
استفاده  از روش هاي خاصي  خانه،  در  غذايي خود  مواد  داري  نگه  براي  مردم  در گذشته، 
مي كردند؛ به عنوان مثال: براي نگه داشتن لوبيا سبز، پس از شستن و خشك كردن آب آن 
لوبيا ها را در شيشه يا كوزه ي تميزي مي ريختند و روي آن را با آب و نمك مي پوشاندند؛ 

سپس براي آن كه خراب نشود آن را در جاي تاريك و خنك نگه داري مي كردند.
از  كارخانه ها  مواد غذايي گوناگون،  به  آن ها  نياز  و  افزايش جمعيت  به  توجه  با  امروزه  اما 
روش هاي مختلف نگه داري و تهيه مواد غذايي و بسته بندي مناسب، استفاده مي كنند؛ تا در 

تمامي طول سال مواد غذايي در دسترس مردم باشد. 
تصاوير زير، برخي از مراحل توليد رب گوجه فرنگی را در كارخانه نشان مي دهد.
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به تصاوير باال نگاه كنيد: 
آيا تا كنون از اين محصوالت، استفاده كرده ايد؟

چه فرقي بين زردآلوي تازه وبرگه زردآلو وجود دارد؟
مصرف ميوه ها و سبزيجات تازه كه سرشار از ويتامين ها، قندطبيعي، آب و ....... است، براي سالمت انسان 
بسيار مفيد است؛ ولي گاهي به سبب توليد زياد اين محصوالت، نياز است با تغيير شكل و تبديل آن ها 
به محصوالت جديد از فاسد شدن و هدر رفتن آنها جلوگيري شود؛ هم چنين ، محصوالت متنوعي را به 
مصرف كنندگان ارائه داد. در اين فصل شما با برخي از روش هاي مختلف نگه داري و تبديل و تغيير مواد 
غذايي كه به راحتي در خانه قابل اجرا است، مانند: منجمد كردن، خشك كردن، تهيه شور و ترشي، تهيه 

ماست و ... آشنا مي شويد. اين كارها بخشي از فعاليت هايي است كه در صنايع غذايي انجام مي شود.

به تصاوير زير نگاه كنيد؛ چه مي بينيد؟

گفت وگو کنید:
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بعداز پاك کردن سبزي ، دست هاي خود را با آب و صابون به خوبي بشويید. توجه

الف( منجمد کردن 

منجمد كردن سبزي فعالیت 1

وسايل و مواد مورد نياز: 
- سبزي )يك نوع سبزي در دسترس( ا كيلوگرم 

- سبد 
- لگن 

- تخته سبزي و چاقو يا دستگاه سبزي خردكن
- كيسه فريزر

- برچسب و خودكار 

مراحل انجام كار :

1- تمام برگ ها و ساقه هاي زرد، خشك و پژمرده 
سبزي را بگيريد و گل و الي موجود در سبزي را 

از آن ها جدا كنيد.

را  سبزي ها  كنيد.  پر  آب  از  را  مناسبي  لگن   -2
درون آن قرار دهيد؛ تا گل والي آن ها جدا شود. 
ته  سبزي ها  والي  گل  تا  كنيد؛  صبر  دقيقه   10

نشين شود. سپس سبزی ها را در سبد بريزيد.

3- آب لگن را خالي كنيد و دوباره پر از آب كنيد.



179

4- با نظارت مربي، به ميزان الزم مايع ضدعفوني 
به هم  و خوب  كنيد  اضافه  آب  به  را  كننده سبزي 
بزنيد. سپس سبزي ها را به مدت 10 دقيقه در آن 

قرار دهيد.

5- در مرحله بعد، سبزي ها را از آب در آوريد و با 
آب تميز 2 و 3 بار به خوبي آبكشي كنيد.

6- سبزي ها را در سبد بريزيد؛ تا آب اضافي آن 
كاماًل خارج شود.

10 دقيقه
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7- با نظارت مربي، سبزي ها را به وسيله چاقو، بر 
روي تخته سبزي ريز كنيد و يا در دستگاه سبزي 

خردكن بريزيد.

9- نام سبزي را بر روي بر چسب بنويسيد و آن را روي بسته سبزي بچسبانيد. )مي توانيد نام سبزي را 
تايپ كنيد و براي اين كار از دوست خود كمك بگيريد.(

و  بريزيد  فريزر  كيسه  داخل   ، را  ها  سبزي   -8
هواي درون كيسه را خارج كنيد.

بهتر است از تخته اي که براي ريزکردن سبزي استفاده مي کنید براي خرد 

کردن گوشت استفاده نكنید.

هنگام ريز کردن سبزي به فاصله انگشتان خود با چاقو دقت کنید.

توجه

دقت کنید، پوشش پالستیكي سبزي سالم باشد. نكته
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10- سبزي ها را در فريزر بگذاريد.

11- وسايل كار را تميز كرده و در جاي خود قرار دهيد.

به تصوير زير نگاه كنيد؛ چه مي بينيد؟
آيا مي توانيد روش تهيه ي آن را بگوييد.

گفت وگو کنید:
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ب( خشك کردن

خشك كردن سبزي  فعالیت 2

وسايل و مواد مورد نياز: 
- سبزي تازه، 1 كيلوگرم 

- سبد
- لگن

- پارچه تميز
- شيشه در دار

- برچسب و خودكار 

مراحل انجام كار :

1- سبزي ها را پاك كنيد و خوب بشوييد.

2- سبزي هاي شسته شده را در سبد بريزيد تا آب اضافي آن ها كاماًل خارج شود.



183

3- با توجه به نوع سبزي كه انتخاب كرده ايد، آن ها را برش بزنيد.

4- سبزي ها را روي پارچه اي تميز پخش كنيد تا 
خشك شود. )عمل خشك شدن سبزی بايد در سايه 

انجام شود(.

داخل  را  آن ها  سبزي ها،  از خشك شدن  پس   -5
شيشه اي تميز بريزيد و در آن را محكم ببنديد.

سبزي ها را در مكاني قرار دهید که دور از گرد و خاك و 
باد باشد و در محل رفت و آمد افراد نباشد.

دقت  کنید، شیشه اي که استفاده مي کنید، کاماًل تمیز، 
خشك و بدون بو باشد؛ زيرا در غیر اين صورت سبزي شما 

بو گرفته و يا کپك مي زند.

نكته 

توجه
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6- نام سبزي را بر روي بر چسب بنويسيد و آن را 
بر روي شيشه بچسبانيد؛ سپس شيشه را در جاي 

خشك، تاريك و خنك نگهداري كنيد. 

7- درپايان، وسايل كار را تميز كنيد و در جاي خود 
بگذاريد.

به تصاوير زير نگاه كنيد، چه مي بينيد؟
آيا روش تهيه ي آن ها را مي دانيد؟

گفت وگو کنید:

با چه روش هاي ديگري، مي توان سبزي ها را خشك كرد؟
سبزي خشك شده ، چه تفاوتي با سبزي تازه دارد؟

فكر کنید:
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خشك كردن ميوه )سيب(  فعالیت 3

وسايل و مواد مورد نياز: 
- سيب، 1 كيلوگرم 

- چاقو
- تخته
- سبد

- سيني استيل
- پارچه تميز و نازك نخي يا توري 

- ظرف در دار شيشه اي دهان گشاد 

مراحل انجام كار :

1- ابتدا سيب ها را خوب بشوييد و در سبد بريزيد 
تا آب آن ها خشك شود. ) مي توانيد سيب ها را 

به وسيله پارچه تميزي خشك كنيد.(

2- سيب ها را به صورت حلقه هاي بسيار نازك 
پوست  توانيد  مي  تمايل  در صورت   ( بزنيد.  برش 

آن ها را بگيريد.(

3- دانه هاي سيب را از آن جدا كنيد.
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4- سيب ها را داخل سيني بچينيد؛ به طوري كه 
روي هم قرار نگيرند.

6- سيني را در هواي آزاد و خشك قرار دهيد.

7- سيب ها را پس از خشك شدن ، داخل شيشه 
بريزيد و در آن را محكم ببنديد.

8- در پايان، وسايل كار را تميز كرده و در جاي 
خود قرار دهيد.

5- روي سيب ها را با پارچه بپوشانيد.

براي اين که رنگ سیب تغییر نكند، مي توانید مقدار کمي 
آب لیمو روي سیب ها بمالید.

نكته
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به تصاوير باال، نگاه كنيد و درباره ي آن ها توضيح دهيد.
آيا مي دانيد، براي تهيه ي آن ها از چه مواّدي استفاده شده است؟

گفت وگو کنید:
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ج( تهیه شور و ترشي 

تهيه خيارشور فعالیت 4

وسايل و مواد مورد نياز: 

- خيار ريز سبز، 1 كيلوگرم 

- نمك، 5 گرم

- سركه، يك فنجان 

- سير، 2 حبه  

- فلفل سبز ، 1 يا 2 عدد 

- سبزي ) ترخان، شويد و .... 2 يا 3 شاخه (

- چاقو

- شيشه در دار

- سبد 

- قابلمه متوسط

مراحل انجام كار :

1- خيارها را خوب بشوييد و بگذاريد تا آب آن ها 
پارچه  وسيله  به  را  خيارها  )مي توانيد  شود.  خشك 

تميزي خشك كنيد.(

و  بشوييد  كنيد؛  پاك  را  سير  و  فلفل  سبزي،   -2
بگذاريد آب آن ها خشك شود.
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3- آب و نمك را بجوشانيد و بگذاريد خنك شود.

4- خيارها را در ظرف بچينيد.

6- روي مواد را با سبزي ها بپوشانيد.

5- سركه، فلفل سبز و سير را به آن اضافه كنيد.

7- با نظارت مربي، آب و نمك آماده شده را روي 
مواد بريزيد تا شيشه كاماًل پر شود.

جوشاندن آب و نمك را ، بايد با نظارت مربي خود انجام 
دهید و نكات ايمني استفاده از گاز را رعايت کنید.

توجه
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8- در شيشه را محكم ببنديد و آن را به مدت نيم ساعت )30 دقيقه( وارونه بگذاريد؛ تا هواي داخل آن 
خارج شود؛ سپس شيشه را در جاي خنك نگه داري كنيد.

9- وسايل كار را تميز كرده و در جاي خود قرار دهيد.

پس از حدود يك ماه )30 روز( ،خیارشور آماده مصرف 
است. دقت کنید، پس از هر بار مصرف، در شیشه را محكم 

ببنديد؛ تا از کپك زدن خیارها جلوگیري شود. 
نكته

30 دقيقه
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1- با نظارت مربي كارگاه ، پيازها را با دقت پوست 
بگيريد، ريشه هاي آن را ببريد و خوب بشوييد.

) هنگام پوست كندن پياز با چاقو، مراقب انگشتان 
خود باشيد.(

2- پيازها را به مدت چند ساعت، روي پارچه سفيدي 
قرار دهيد؛ تا آب آن گرفته شود.

تهيه پياز ترشي فعالیت 5

وسايل و مواد مورد نياز: 

- پياز ريز 1 كيلوگرم

- سركه به مقدار الزم 

- نمك، يك قاشق چايخوري 

- نعناع خشك ، 2 قاشق غذاخوري 

- چاقو 

- شيشه در دار 

- سبد 

- پارچه تميز نخي 

مراحل انجام كار :
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3- با چاقو ته پيازها را عالمت )+( بزنيد و آن ها را 
درون شيشه اي كه كاماًل خشك است، بريزيد.

5- در شيشه را محكم ببنديد و آن را به مدت نيم ساعت )30دقيقه( وارونه بگذاريد؛ تا هواي داخل آن 
خارج شود.

6- سپس شيشه را در جاي خشك و خنك نگه داري كنيد.
7- وسايل كار را تميز كرده و در جاي خود قرار دهيد.

4- نمك، نعناع و سركه را با هم مخلوط كنيد و درون شيشه بريزيد؛ طوري كه كاماًل روي پيازها را بپوشانيد.

30 دقيقه
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به تصاوير زير نگاه كنيد و نام هر يك را بگوييد. آيا مي توانيد توضيح دهيد كه هر كدام از محصوالت زير 
چگونه تهيه شده اند؟

شير، يكي از كامل ترين و مهم ترين مواد غذايي است. شير در تغذيه نوزادان، اطفال، نوجوانان، زنان باردار 
و شيرده، افراد سالخورده و ناتوان اهميت زيادي دارد. خوردن شير، باعث محكم شدن استخوان هاي بدن 

مي شود. شير، هم چنين بدن انسان را در مقابل ميكروب و بيماري مقاوم تر مي كند.

به هنگام استفاده از شير، بايد به چند نكته مهم توجه كرد؛ زيرا شير زود فاسد و خراب مي شود و خوردن 
شير فاسد، انسان را مسموم مي كند.

گفت وگو کنید:

قبل از نوشيدن شير، چگونه مي توانيم از سالم بودن آن مطمئن شويم؟

فكر کنید:

نكات ايمني در استفاده از شیر:
با توجه به تاريخ توليد و مصرف، شير را استفاده كنيم.

شير را در يخچال نگه داري كنيم.
به هنگام جوشاندن شير، در صورت تغيير كردن شكل و رنگ شير، ) بريده يا دلمه شدن ( از مصرف آن 

خودداري كنيم.
اگر شير را به صورت باز و خام خريداري مي كنيم، بايد آن را مدت 10 تا 15 دقيقه بجوشانيم.

بعد از حرارت، شير را بالفاصله خنك كرده و در يخچال نگه داري كنيم.

تاريخ توليد
تاريخ انقضا
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د( گرما دادن

تهيه ماست فعالیت 6

وسايل و مواد مورد نياز: 
- شير پاستوريزه  ، 1 ليتر 

- ماست، ) 2 تا 3 قاشق غذاخوري( 
- ظرفي براي جوشاندن شير 

- ظرفي براي تهيه ماست 
- پارچه تميز ضخيم 

1- ابتدا شير را بجوشانيد؛ سپس آن را در ظرف مورد نظر خود بريزيد و بگذاريد تا ولرم شود.

2- ماست را به عنوان مايه به داخل شير اضافه 
كنيد و به آرامي با شير مخلوط كنيد.

مراحل انجام كار :
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3- در ظرف را ببنديد و طوري آن را بپوشانيد كه 
گرم بماند. اكنون ظرف شير را در جايي قرار دهيد 
كه تكان نخورد. شير مايه زده پس از 6 تا 8 ساعت 

تبديل به ماست مي شود.

4- ظرف ماست رادر يخچال بگذاريد؛ تا سفت 
شود و براي خوردن آماده گردد.

را تميز كرده و در جاي خود قرار  5- وسايل 
دهيد.

كه  است  طعم  خوش  غذايي  ماده  يك  ماست، 
مصرف روزانه آن عالوه بر آن كه، باعث طوالني 
شدن عمر مي شود، از پوكي استخوان هم جلوگيري 

مي كند.
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بررسی كنيد

با راهنمايي يكي از افراد خانواده خود، از يك فروشگاه مواد غذايي، ديدن كنيد و نام موادي را كه از شير 
تهيه شده است، بنويسيد. جلوي نام هر محصول تاريخ توليد و انقضاي آن را بنويسيد.

به كمك افراد خانواده خود، با زدن عالمت ) × ( مشخص كنيد كه كدام مواد غذايي را با روش خشك 
كردن، منجمدكردن، پختن، ترشي و شور در خانه نگه داري می كنيد؟

تاريخ انقضا)مصرف(تاريخ توليد نام موادغذايي

ترشي و شور پختن خشك كردن منجمدكردن نام موادغذايي
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تهيه بستني يخي فعالیت 7

وسايل و مواد مورد نياز: 

- شكر، 8 قاشق غذاخوري 

- شير،  4 ليوان 

- كاكائو، 6 قاشق مرباخوري سرصاف 

- ظرفي براي جوشاندن شير 

- قالب يا ليوان كاغذي 

1- ابتدا شير را بجوشانيد.

2- كاكائو را در مقدار كمي آب جوش حل كنيد و به همراه شكر به شير اضافه كنيد.

مراحل انجام كار :



198

3- پس از جوشيدن شير و حل شدن مواد در داخل 
آن، شير را از روي حرارت برداريد.

4- بعداز ولرم شدن شير، آن را داخل قالب هاي بستني يخي بريزيد و در جايخي يخچال يا فريزر قرار دهيد.
)دقت كنيد كه قالب هاي بستني سرخالي باشد( 

5- با راهنمايي مربي و پس از حدود دو ساعت، می توانيد بستني ها را برای 
مصرف از يخچال خارج كنيد. 

)اگر در هنگام در آوردن بستني ها از داخل قالب دچار مشكل شديد، كمي آب 
گرم بر روي قالب ها بريزيد؛ تا بستني ها راحت تر خارج شوند.( 

فعاليت پيشنهادی مربی يا دانش آموز:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
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به تصاوير زير نگاه كنيد و در مورد آن ها صحبت كنيد.

با يادگيري فعاليت هاي مربوط به صنايع غذايي، مي توان در خانه و كارخانه هاي مختلف صنايع غذايي 
مشغول به كار شد و كسب در آمد كرد.

بررسی كنيد

در مورد مشاغل مربوط به صنايع غذايي در منطقه و محل سكونت خود، بررسي كرده و گزارشي تهيه 
كنيد.

شناخت مشاغل
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به طور صحيح فعاليترديف
انجام مي دهم 

با راهنمايي ديگران 
انجام مي دهم

نياز به تالش 
بيشتر دارم

پاك كردن سبزي 1

خرد كردن موادغذايي 2

شستن مواد غذايي3

پوست گرفتن مواد4

جوشاندن برخي مواد 5

6

رعايت نكات بهداشتي و ايمني 
كار)مراقبت از انگشتان هنگام كار 

با چاقو،شستن دست ها قبل از 
تهيه مواد،مراقبت از خود هنگام 

كار با اجاق گاز و ...(

خود ارزيابي

1- نحوه عملكرد خود را، در هر يك از فعاليت های زير عالمت بزن.

با توجه به نتايج ارزيابی خود، درصورتی كه در برخی از فعاليت ها مهارت كامل پيدا نكرده ايد، با راهنمايی 

مربی تمرينات بيشتری را انجام دهيد.

2- يكي از فعاليت هاي مورد عالقه من در اين فصل .......................................................................................  بود.

من برای اين فعاليت از مواد و وسايل زير استفاده كردم.  

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

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

من با مهارتی كه در اين فصل پيدا كرده ام، می توانم .................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................
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4- با توجه به توانمندي خود با دوستانتان در كارهاي گروهي همكاري كنيد. مانند: 
- شستن سبزي و ميوه.

- خشك كردن ميوه هاي شسته شده.
- گذاشتن مواد آماده شده در يخچال و فريزر.

- خرد كردن سبزي با استفاده از دستگاه سبزی خرد كن.
- تايپ برچسب مواد جهت چسباندن روي شيشه  و يا بسته مواد غذايی.

- تميز كردن ميز پس از پايان كار.

1- با راهنمايی مربی از چاقوی متناسب با وضعيت 
دست خود استفاده كنيد.

3- از قابلمه های سبك تر استفاده كنيد.

2- براي روشن كردن چراغ گاز، از فندك استفاده 
كنيد.

دانش آموز عزيز، در صورتی كه به دليل مشکالت حسی 
يا حركتی در انجام برخی از فعاليت ها با مشکل روبرو 

هستيد، استفاده از توصيه های زير می تواند انجام 
فعاليت ها را برای شما آسان تر كند و باعث شود تا شما 

مشاركت بيشتری در انجام كارها داشته باشيد.
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با توجه به اهميتي كه حركات انگشتان دست در آماده 
سازی غذا دارند، مي توانيد در حين انجام فعاليت ها ، 
براي رفع خستگي وتقويت انگشتان خود، تمرين های 

زير را انجام دهيد:

1- دست خود را به حالت قائم نگه داريد. به آرامي 
خمير  داخل  ايد  داشته  نگه  صاف  كه  را  انگشتي 

فشار دهيد.

وسيله  به  كه  خميري  داخل  را  انگشت شست   -2
انگشتان نگه داشته  ايد، فشار دهيد. تكه های خمير را 

به وسيله شست پرتاب كنيد.

3- مانند شكل،خمير را به صورت حلقه در آوريد. انگشتان و شست خود را داخل حلقه ايجاد شده قرار 
دهيد و به سمت خارج باز كنيد.
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4- كشی را دور انگشت اشاره و انگشت بلند قرار  
دهيد. انگشتان را از هم دور كنيد. آنها را صاف نگه 

داشته يا روي ميز قرار دهيد.

5- خمير را بين انگشت شست و انگشت اشاره نگه 
داريد و بكشيد. اين تمرين را با انگشت شست و ساير 

انگشتان هم انجام دهيد.

يا  خمير  داريد.  نگه  قائم  صورت  به  را  دست   -6
اسفنج خيسي را فشار دهيد. سعی كنيد برای اين كار 

از تمام انگشتان خود استفاده كنيد.
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الگوهای فصل 4 )کار با کاغذ(

پیوست
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12 سانتی متر

الگوها برای اجرا دوبرابر شود.
فعاليت 2 ـــ ساخت پاكت نامه



206

1 2 3

4

5

فعاليت 3 ـــ ساخت پاكت كارت تبريك
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A6 فعاليت 4 ـــ ساخت پاكت نامه اداری
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1 2 3 4 5

فعاليت 5 ـــ ساخت پاكت خريد دسته دار
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