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اشتراك گذاري اطالعاتاشتراك گذاري اطالعات
               پودمان 8

در دنيای کنونی به سبب گسترش دانش و فناوری و شاخه های علم، همچنين به دليل محدوديت های زمانی، مالی و اقتصادی، 

ضرورت و اهميت اشتراک گذاری اطالعات بيش از گذشته احساس می شود تا جايی که تغيير و تحول در گوشه ای از دنيا در ساير 

جوامع نيز اثرگذار است. ما می توانيم از طريق اشتراک گذاری دانش و معرفت، به رشد و شکوفايی دانش کمک کنيم. 

برخی از مهارت هايی که در اين پودمان به دست می آوريد:

انتقادی،  تفکر  گروهی،  کارهای  اجرای  مانند  مهارت هايى  کارگيری  به  

پرسش گری و ...؛

آشنايی با اشتراک گذاری و ضرورت های آن؛ 

به کارگيری نرم افزار پاورپوينت برای ارائۀنمايشی اطالعات؛ 

توانايی ايجاد اساليدهای نمايشی؛ 

توانايی مديريت اساليدهای نمايشی؛ 

دادن جلوه های ويژه به اساليد و اجزای آن. 
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امروزه شبکه های اينترنتی باعث شده است تا انسان ها بتوانند دانش خود را در سطح وسيع تری به اشتراک بگذارند و ديگران را 

نيز با داشته های علمی خود سهيم کنند. دراين صورت متفکران و متخصصان کشورهای جهان در يک زنجيرۀ به هم پيوسته قرار 

مى گيرند و از دستاوردهای يکديگر بهره مى برند و نهايتًا مى توانند نيازهای جوامع انسانی را رفع کنند. يکی  از راه های اشتراک گذاری 

اطالعات، ارائۀ نمايشی مطالب است. 

١-٨- اشتراک گذاری اطالعات با استفاده از برنامۀ پاورپوينت

ارائه  نمايشی  به صورت  را  آن  پاورپوينت،  برنامۀ  امکانات  از  استفاده  با  و  می کنيم  تهيه  نوآوری  دربارۀ  گزارشی  پودمان،  اين  در 

می دهيم. شما می توانيد با مهارتهايى که فرا می گيريد گزارش هايی را که دربارۀ پودمان های ديگر اين کتاب تهيه کرده ايد به صورت نمايشی 

در کالس ارائه دهيد.

پرسش

 نوآوری چه تأثيری در زندگی ما دارد؟

شناخت موضوع
گام اول

پاسخ دادن به موارد زير ما را در رسيدن به جواب پرسش باال کمک می کند:

نوآوری چيست؟ 

چرا نوآوری اهميت دارد؟ 

نمونه هايی از نوآوری کدام اند؟ 

نوآوران چه ويژگی هايی دارند؟ 

چگونه می توان نوآوری را تقويت کرد؟ 

تأثيرات نوآوری در زندگی ما کدام اند؟ 

نوآوری در چه مشاغلی وجود دارد؟ 
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انتخاب منابع و جمع آوری اطالعات
گام دوم

در اين مرحله از منابع مختلف، اطالعات مورد نياز را جمع آوری می کنيم. برای جمع آوری اين اطالعات، از وبگاه شبکۀ رشد 

استفاده می کنيم.

 كار كالسی  جمع آوری اطالعات برای شناخت موضوع نوآوری

در گروه خود، اطالعات مورد نياز برای شناخت موضوع را جمع آوری کنيد.

اطالعات مربوط به نوآوری
اطالعات به دست آمدهکليدواژهاعضای گروه

عضو ١
تعريف نوآوری
اهميت نوآوری

عضو ٢
نمونه های نوآوری
ويژگی های نوآوران

اگر بخواهيد اطالعات به دست آمده را برای هم کالسی های خود ارائه دهيد و از اطالعاتی که ساير گروه های کالس جمع آوری 

کرده اند، استفاده کنيد، بايد اين اطالعات را با آن ها به اشتراک بگذاريد.

يکی از راه ها برای اين کار، ارائۀ نمايشی مطالب است. برنامۀ پاورپوينت امکانات خاصی برای اين کار دراختيار 

                        کاربران قرار می دهد.

 پردازش و مستندسازی اطالعات 
گام سوم

 پيش از تهيه يک پروندۀ ارائۀ نمايشی، يک طرح کلی روی کاغذ بکشيد و در آن، ضمن دسته بندی مطالب، تعداد 

                    صفحات، مطالب هر صفحه، محل متن و تصاوير در صفحه و ارتباط بين صفحات را مشخص کنيد.
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٢-٨- طراحی صفحات برای تهيۀ اساليدهای نمايشی

٨ انجام داد:  طراحی صفحات برای موضوع نوآوری را می توان به شکل ٣

                          ص١                                                                            ص٢                                                                                   ص٣

                              ص٤                                                                            ص٥                                                                                   ص٦

                              ص٧                                                                       ص٨                                                                                   ص٩

٨  طراحی صفحات پيش از تهيۀ اساليدهای نمايشی شکل١

 كار كالسی  تکميل اطالعات صفحات طراحی شده

در گروه خود، اطالعات مربوط به هر پرسش را در صفحات مربوط به آن تکميل كنيد.



١١١

 اشتراک گذاری اطالعات
گام چهارم

برای اشتراک گذاری اين مطالب، به صورت اساليدهای نمايشی، از 

نرم افزار پاور پوينت استفاده می کنيم.

اجرا  شکل  در  شده  داده  نشان  مراحل  مانند  را  پاورپوينت  برنامۀ 

کنيد.

٣-٨- تهيۀ اساليدهای نمايشی

روی  پاورپوينت،  برنامۀ  اجرای  از  پس  که  اساليدی  اولين  

صفحه نمايان می شود، اساليد عنوان (Title slide) است.

روی کادرهای متنی اين اساليد کليک کنيد و عبارت های صفحه 

اول را بنويسيد.

 
                           

                                             

                                                                                    

٤-٨- ايجاد اساليد جديد

برای ايجاد اساليد جديد مراحل زير را انجام دهيد: 

١ در زبانۀ    ، روی  در    کليک کنيد.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                      

٨  مسير اجرای برنامۀ پاورپوينت شکل ٢

٨ محيط برنامۀ پاورپوينت شکل ٣

٨ ايجاد اساليد جديد شکل ٤
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انتخاب  را  مناسب  طرح  موجود،  آمادۀ  طرح های  از   2
کنید )برای اسالید دوم، طرح “Title and Content” مناسب 

است(.
3 محتوای صفحۀ دوم را در اسالید دوم درج کنید.

                                                                               
                                                                      

ایجاد اسالیدها و درج محتوای آنها  كار كالسی 
با کمک دوستانتان سایر اسالیدها را ایجاد و محتوای مربوط به هر 
یک را درج  کنید. نوع، رنگ، اندازه و سبک قلم متن اسالیدها را با 

سلیقۀ خود تعیین  کنید.

5-8- درج تصویر در اسالید
می دانید که تأثیر تصویر و فیلم بر مخاطبان بیشتر از تأثیر کلمات است؛ 
بنابراین، برای جلب توجه بیشتر مخاطبان، در اسالیدهای نمایشی، سعی 

کنید بیشتر از تصاویر استفاده کنید. 
مراحل  پنجم،  اسالید  در  تصویر  درج  برای 

زیر را انجام دهید:
1 روی نماد   در بخش اشاره شده 

کلیک کنید.
 ،)Insert Picture( در پنجرۀ درج عکس 2
)با توجه به مسیری که تصویر قرار دارد(، تصویر 

دلخواه را انتخاب کنید.
3 روی دکمۀ  کلیک کنید. 

نکته

هنگام ارائۀ نمایشی اسالیدها، دقت داشته باشیدکه 

به  اسالیدها  در  را  مهم  نکات  و  مطالب  رئوس  فقط 

صورت متن و تصویر نمایش دهید و سایر جزئیات را 

به صورت شفاهی بیان کنید تا ارائۀ شما برای مخاطبان 

ازجذابیت و تعامل بیشتری برخوردار باشد.
.

8 اسالید دوم شکل5

8  درج تصویر در اسالید  شکل6
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نكته: با درج تصوير در اساليد، زبانۀ   برای اعمال تغييرات روی تصوير، ايجاد می شود. 
 

٨ ريبون مربوط به زبانۀ قالب (Format) تصاوير شکل ٧

٤ در ساير اساليدها تصاوير مناسب درج کنيد.

روش ديگری برای درج تصاوير بيابيد.  كار كالسی 

 كار كالسی  ذخيره کردن پرونده در پوشۀ گروه 

در پوشۀ گروه خود پوشه ای با نام مناسب برای اساليدهای نمايشی ايجاد  كنيد و پروندۀ نمايشی گروه خود را در آن ذخيره  كنيد.

 كار كالسی 

با کليک روی نماد  ، به دلخواه در برخی از اساليدها، فيلم مناسب درج  كنيد.

نكات ايمنی

 وقتی اطالعات را با ديگران به اشــتراک می گذاريد، امکان دارد افرادی ســودجو، اطالعات شــما را به نام خودشان ارائه دهند يا 

اطالعات شما را دست کاری کنند.

جلوگيری  بــرای  راه هايی 

از اين کارها وجود دارد. 

از  يکی  پاورپوينــت،  پرونده هــای  درمورد 

راه هــاى جلوگيــری از تغييــر اطالعات به 

وســيلۀ افراد ديگر، ذخيره کــردن پرونده با 

قالب (ppsx) است. دراين صورت، نمايش 

پرونده فقط به صورت اساليد امكان دارد و 

ايجاد تغييرات در آن ممكن نيست.

بــرای اين کار هنــگام ذخيــرۀ پرونده، 

نــوع  آن را   

٨ ذخيرۀ پرونده درقالب فقط نمايشیانتخاب کنيد.    شکل٨
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بارش فکری

دربارۀ به خطر افتادن اطالعات و راه های پيش گيری از اين کار بحث کنيد.

٦-٨- نمايش اساليدها

تصاوير  ميان  در  نخست  اساليدها،  نمايش  برای 

روی  صفحه،  چپ  سمت  در  اساليدها  شدۀ  کوچک 

اساليد شمارۀ ١ کليک کنيد؛ سپس روی   کليک 

کنيد.

به اين ترتيب اساليد اول نمايش داده می شود. برای 

مشاهدۀ ساير اساليدها، با استفاده از ماوس کليک کنيد 

(يا کليد   را فشار دهيد).  

پرسش

چنانچه هنگام نمايش اساليدها، بخواهيد نمايش را متوقف کنيد و به محيط برنامۀ پاورپوينت بازگرديد، چه می کنيد؟

در انتهای نمايش اساليدها، برای بازگشت به محيط برنامۀ پاورپوينت، روی صفحۀ مشکی کليک کنيد؛ يا کليد   را فشار 

دهيد.

٧-٨- ايجاد پيوند ميان اساليدها

در اساليد دوم می توانيد از عبارت «اهميت نوآوری»، پيوندی به محتوای مربوط به آن در اساليد ٣ ايجاد کنيد و پس از نمايش 

اساليدهای مربوط به اين موضوع، دوباره به اساليد ٢ بازگرديد.

برای اين کار مراحل زير را انجام دهيد:

نوآوری»  «اهميت  عبارت  دوم،  اساليد  در   ١

را انتخاب کنيد.

را  نماد     ، زبانۀ   در   ٢

٨ الف) ايجاد پيوند ميان اساليدهاانتخاب کنيد.   شکل ١٠

٨  نمايش اساليدها شکل ٩
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قسمت    شده،  باز  پنجرۀ  در   ٣

را انتخاب کنيد.

 ٣ اساليد  شده،  ظاهر  فهرست  در   ٤

شويد)  منتقل  آن  به  می خواهيد  که  (اساليدی 

را انتخاب کنيد.

٥ روی دکمۀ Ok کليک کنيد.   

برای بررسی عملکرد پيوند درج شده، اساليد ٢ را نمايش دهيد و با کليک روی عبارت مورد نظر، نتيجه را مشاهده کنيد.

 كار كالسی 

با کمک دوستانتان در گروه، ساير پيوندهای ميان اساليدها را ايجاد  کنيد.

٨-٨- درج دکمه های تعاملی

از  مى توانيد  اساليدها،  بين  تعامل  ايجاد  برای 

دكمه هاى تعاملى استفاده كنيد. دكمه های تعاملی به شما 

كمك می كند تا هنگام نمايش اساليدها، ترتيب نمايش را 

مديريت كنيد.

برای درج دکمۀ تعاملی در اساليد ٣ (و برگشت به 

اساليد ٢)، مراحل زير را انجام دهيد:

١ در زبانۀ  ، روی نماد   

کليک کنيد.

٢ در پايين فهرست ظاهر شده، يکی از دکمه ها را 

انتخاب کنيد.

٨ ب) ايجاد پيوند ميان اساليدها شکل ١٠

٨ الف) درج دكمه تعاملى  شکل ١١
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٣ در اساليد ٣ با کشيدن نشانگر ماوس، دکمۀ تعاملی را رسم کنيد. 

شکل ١١ ٨ ب) درج دکمۀ تعاملی  

٤ در پنجرۀ ظاهر شده، زبانۀ   را انتخاب کنيد.

٥ گزينۀ   را انتخاب کنيد.

٦ از فهرست كشويى:Hyperlink to ، گزينه slide را انتخاب 

كنيد. 

اين  اساليدهای  فهرست  از  بازشده  پنجره  در   ٧

طريق  از  می خواهيد  که  (اساليدی   ٢ اساليد  پرونده، 

دکمۀ تعاملی به آن منتقل شويد) را انتخاب کنيد.

٨ روى دكمۀ Ok كليك كنيد ( در هر دو پنجره)

نکته 

و   
زبانۀ  انتخاب  با  می توانيد 

طوری تنظيم کنيد که  ظيمات آن، نمايش را 
اجراى تن

مۀ موردنظر (به 
تن اشاره گر ماوس روی دک

با قرار گرف

ساليد مربوط به 
جای کليک روی آن)، عمل انتقال به ا

آن انجام شود.

٨  ج) درج دکمۀ تعاملی شکل ١١
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دکمۀ  عملکرد  خود،  گروه  در  كالسی   كار   

تعاملی را که درج کرده ايم بررسی می کنيم.

٩-٨- جلوه های نمايشی

می توانيد برای جّذاب تر شدن نمايش اساليدها، از جلوه های نمايشی پاورپوينت استفاده کنيد.

دو نوع جلوۀ نمايشی در پاورپوينت وجود دارد:

١ جلوۀ نمايشی اساليد؛

جلوۀ نمايشی اجزای اساليد. ٢

١٠-٨- جلوۀ نمايشی اساليد

کنترل  را  اساليدها  نمايش  نحوۀ  و  سرعت  می توانيد 

کنيد. برای اين کار:

١ روی اساليد اول کليک کنيد.

 

نکته 

 ، Play sound: ــۀ  انتخاب گزي
می توانيــد با

ی پيوند دهيد تا 
ــۀ تعاملی را به يک پرونده صوت

دكم

روى اين دكمه، 
ســاليدها، با كليک 

هنگام نمايش ا

د نظر بخش شود.  صدا مو

دکمۀ  عملکرد  ننککککته  

 ، PPPPPPPllllllllaaaaaaaayyyyyyyy sssssssoooooooouuuuuuunnnnnndddddd:  انتخخخخخخاااااابببببببب گگگگگگگگزززززززيييييينننننــۀۀۀۀۀ 
تومممممممیییییییی توانيــد ببببببا مم

یییییییی پيوووووونننندددددد ددددددددههههههيدددددد   تتتتتتا 
ــۀ تعاملی را به يک پرونده صصصصصصصوووووووت

دكم

رررررروووووووىىىىىى ايييييييننننننن دككككككككمه، 
ســاليدها، بببااااااا كككككككللللللليککککککککک 

هنگام نمايش ا

ی مورد نظر بخش شود. 
صدا

٨ دادن جلوۀ نمايشی به اساليد    شکل ١٢
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٢ در زبانۀ  ، يکی از گزينه ها را انتخاب کنيد.

 پاورپوينت، جلوۀ انتخاب شده را بر روی اساليد نمايش می دهد.

پرسش:  آيا می توانيد گزينه های بيشتری بيابيد؟      

٣ در قسمت  ، سرعت نمايش اساليد را تعيين کنيد.

در صورت تمايل می توانيد با کليک روی  ، جلوۀ نمايشی انتخاب شده را برای همۀ اساليدها اعمال  

کنيد.

٤ در قسمت  ، يکی از موارد را انتخاب کنيد:

  برای حرکت با کليک به اساليد بعدی

  برای حرکت به طورخودکار به اساليد بعدی (زمان نمايش اساليد بعدی را تعيين کنيد).

٥ برای ساير اساليدها جلوه های نمايشی دلخواه اختصاص دهيد.

١١-٨- جلوۀ نمايشی اجزای اساليد

جلوۀ نمايشی اجزای اساليد،ارائۀ نمايشی را بسيار جذاب می کند.پاورپوينت، چهارنوع جلوۀ نمايشی برای اجزای اساليد دارد:

١ جلوه های ورودی

٢ جلوه های خروجی

٣ جلوه های تأکيدی

٤ جلوه های مسير حرکت

برای دادن جلوۀ نمايشی به اجزای اساليد، مراحل زير را انجام دهيد:

١ در اساليد سوم، جملۀ اول را انتخاب 

کنيد.

٢ در زبانۀ   و قسمت 

انتخاب  را  جلوه ها  از  يکی   ،  

کنيد.

بر  را  شده  انتخاب  جلوۀ  پوينت  پاور  

٨  دادن جلوۀ نمايشی به اجزای اساليدروی جزء اساليد، نمايش می دهد. شکل ١٣
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 كار كالسی 
سعی کنید گزينه های بیشتری را بیايید و آنها را بررسی کنید.

نکته: با کلیک روی نماد   می توانید پیش نمايش جلوۀ نمايشی را دوباره مشاهده کنید.

 كار كالسی 
 در ريبون زبانۀ  Animations، روی نمادهای مختلف کلیک می كنیم و عملکرد آن ها را مورد بررسی قرار مى دهیم.

3 جلوۀ نمايشی ساير اجزای اساليدها را تعیین کنید.
4 پرونده را ذخیره کنید.

12-8- درج پس زمینه در اسالید
برای زيباتر کردن اسللاليدها می توانید 
تصاويری را بللرای پس زمینه آن ها انتخاب 

کنید. برای اين کار:
روی    ، زبانللۀ  در   1

کلیک کنید.

2 در پنجرۀ ظاهرشده، روی   کلیک کنید.

نکته: می توانید از طرح های موجود اين قسمت، يکی را برای پس زمینۀ اساليد انتخاب کنید.

3 در سمت راست پنجرۀ بعدی، گزينۀ   را انتخاب کنید.
4 روی دکمۀ   کلیک کنید.

5 در پنجرۀ  ، تصوير دلخواه را از مسیر مناسب انتخاب کنید.

8 الف( درج پس زمینه در اسالید شکل 14



١٢٠

٦ روی دکمۀ     کليک کنيد.

٧ در پنجرۀ   روی دکمۀ   کليک کنيد. 

به اين ترتيب، تصوير انتخاب شده در پس زمينۀ اساليد قرار می گيرد. 

نکته:  اگر می خواهيد تصوير انتخاب شده، پس زمينۀ تمام اساليدها قرار گيرد، در پنجرۀ  ، روی دکمۀ  

 کليک کنيد.

 كار كالسی 

عملکرد ساير گزينه های پنجرۀ   را بررسی کنيد.

 كار كالسی 

پروندۀ پاورپوينتی را که در گروه خود ساخته ايد در پوشۀ گروه ذخيره كنيد و آن را در کالس برای دوستانتان نمايش دهيد. 

٨ ب) درج پس زمينه در اساليد شکل ١٤



١٢١

 كار غيركالسی

١ با تهيۀ اساليدهای نمايشی، يک آلبوم عکس از تصاوير دلخواهتان بسازيد.

گزارشى از محصولى كه در يكى از پودمان هاى زير تهيه كرده ايد، به صورت اساليدهاى نمايشى در کالس برای هم کالسی های  ٢

خود ارائه دهيد:

الف) کسب وکار 

ب) كار با چوب

ج) پرورش گياه

گزارشی را که دربارۀ موضوعات زير در درس تفکر و سبک زندگی تهيه کرده ايد به صورت اساليدهای نمايشی تهيه کنيد و در  ٣

کالس برای هم کالسی های خود ارائه دهيد:

الف) تفکر

ب) عدل و انصاف

ج) عقل، دانايی، تجربه

باره  دراين  که  مطالبی  از  گزارشی  می خوانيد.  بدن  سالمتی  با  آن ها  رابطۀ  و  ويتامين ها  انواع  دربارۀ  مطالبی  علوم،  درس  در   ٤

وبگاه   از  نياز،  مورد  اطالعات  تکميل  برای  (راهنمايی:  دهيد  ارائه  کالس  در  نمايشی  اساليدهای  شکل  به  و  کنيد  تهيه  آموخته ايد، 

«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»  به آدرس  behdasht.gov.ir  استفاده کنيد).



١٢٢

 
            

       عنوان پروژه

     

       

     

      

مهارت هايى را كه يادگرفتم: كارهايى كه من انجام داده ام:

ابزارهايى كه از آن ها استفاده كردم:

محصولى كه در اين پودمان ساخته ام:

مشاغلى كه با آنها آشنا شدم:

نكات ايمنى كه به آن ها توجه كردم:



١٢٣

پرورش و نگه داري گياهان پرورش و نگه داري گياهان 
        پودمان 9

برخی از مهارت هايی که در اين پودمان به دست می آوريد:

آموزش و کاربرد مهارت هايى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی،  

پرسش گری و ...؛

آشــنايی با برخــی از مفاهيم  پرورش و نگه داری گياهان (شــرايط محيطی،  

ويژگی های گياهان، مراحل پرورش و ...)؛

آشنايی با برخی مشاغل پرورش و نگه  داری گياهان؛ 

توليد سبزی، گل و نهال انگور. 

با كاشت چند گياه محيط زندگى خود را زيبا كنيد.



١٢٤

ايران يکی از نخستين کشورهايی ست که در آن کشاورزی انجام شده است. حفاری هايی که در اطراف کاشان به عمل آمده است، 

براى  را  گذشتگان  راه  است  الزم  نيز  امروزه  داشته اند.  پيشرفته ای  کشاورزی  ايرانی ها  گذشته  سال  هزار  شش  در  که  می دهد  نشان 

گسترش  کشاورزی ادامه دهيم.

با پرورش گياهان، شما می توانيد محيط زندگی زيبا داشته باشيد يا مواد خوراکی سالمی برای مصرف خانوادۀ خود آماده کنيد. 

همچنين بخشی را به فروش برسانيد و درآمدی به دست آوريد. 

در اين پودمان شما پرورش گياهانی مانند شويد، گل های آپارتمانی مانند گل شمعدانی و پتوس، نهال درخت انگور و کشت سبزۀ 

نوروز را ياد می گيريد. همچنين می توانيد، به جای گل، نهال و سبزه ای که در کتاب آموزش داده شده، روش پرورش گل، نهال و سبزۀ 

ديگری را که برای اين درس آماده شده است انتخاب کنيد يا حتی متناسب با شرايط منطقه و با هماهنگی با دبير خود، نمونه های ديگری 

را به دلخواه پرورش دهيد.

 

٩ شكل ١



١٢٥

بررسی
٩ اهميت گياهان براى آماده كردن يک نمونۀ خوراک نشان داده شده است. اين شکل را در گروه بررسی کنيد و  در  شکل ١

نتيجه را در کالس ارائه دهيد.

شغل بخشی از مردم کشور ما کشاورزی ست. مشاغل مربوط به کشاورزی را می توان در چند گروه زراعت، باغبانی، ماشين های 

کشاورزی، دام پروری، صنايع غذايی و منابع طبيعی دسته بندی کرد.

     

              
                              الف  کشاورز                                             ب  کاربر ماشين کشاورزی      پ  باغبان

٩ شكل ٢

کشاورزان برای پرورش گياهان، بسيار تالش می کنند. كارهاى كشاورزى را مى توان به صورت زير دسته بندى كرد.

بررسی امکان پرورش يک گياه 

آماده کردن بستر کاشت 

کاشت 

داشت 

برداشت 

کارهای پس از برداشت  

 

١-٩- بررسی امکان پرورش يک گياه 

محيط زندگى گياه در واقع سيستمى ست با اجزاى گوناگون و گياهان بخشی از آن هستند. برای درست کار کردن اين سيستم، بايد 

همۀ عوامل و نيازهای گياهان  (دمای هوا، ميزان آب، بستر کاشت، مواد غذايی، رطوبت هوا و ساير نيازها) تأمين شود.

نکته:

برخی از گياهان، مانند ديفن باخيا، نرگس، گل صد تومانی و ... که در محيط خانه يا باغچه پرورش داده می شوند، سمی هستند و 

می توانند برای افراد خانه، به ويژه کودکان، خطرناک باشند. برخی از گل های سمی در شکل نشان داده شده است.

                   
ديفن باخيا                                                                                          نرگس 

٩ شكل ٣



١٢٦

 كار كالسی  بررسی ويژگی های چند گياه برای پرورش

٩ را پرکنيد. در ستون خالی سمت  با بررسی منابع کتابخانه ای و اينترنتی يا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهای خالی جدول١

چپ ويژگی های يک گل رايج در منطقۀ خود را بنويسيد. 

جدول ١-٩

گياهان

زينتى

............................شمعدانی پتوسحسن يوسف

................................................................................................................دما

............................نيازآبى

............................سايه آفتاب دوستنور

سبزى ها

............................اسفناجنعناع شويد

................................................................................................................دما

............................نيازآبى

............................نور

درختان 

ميوه 

............................انگور سيبپرتقال

....................................................................................نيمه گرمسيرىدما

................................................................................................................نيازآبى

................................................................................................................نور

بررسی
در بارۀ گياهان سمی و آسيب زايی آن ها در گروه خود در اينترنت بررسی کنيد و نتيجه را در کالس ارائه نماييد.



١٢٧

٢-٩- آماده کردن بستر کاشت

به جايی که شرايط الزم را برای جوانه زدن گياه دارد و بذر در آن کاشته می شود، بستر کاشت می گويند. بذر بخشی از گياه، مانند 

دانه، غده، ساقه و برگ است که با کاشت و پرورش آن، گياه ديگری مانند گياه قبلی توليد می شود.

جدول ٢-٩  
نهال درختسبزیگل

گلدان، باغچهجعبۀ کاشت يا باغچۀ مدرسه يا خانهگلدان يا باغچهبستر کاشت برای آموزش
گلدان، نهالستانَکرت، قطعهگلدان، گلخانه يا گلستانبستر کاشت برای توليد اقتصادی

بيشتر بدانيم

در  موارد  اين  است.  کردن  هموار  و  کوددهی  کلوخه ها،  کردن  خرد  زدن،  شخم  شامل  کشتزار  در  کاشت  بستر  آماده سازی 

زمين های کوچک با بيل، شن کش، ماله و ... و در زمين های بزرگ با ماشين ها و دستگاه های ويژه، مانند گاوآهن، پنجه بشقابی و 

... انجام می شود. يکی از کارهای آماده کردن خاک، شخم زدن آن است.

پ) ديسك زدن زمين ب) شخم زدن زمين الف) زيرو رو كردن خاك 

آ          

ج)نهر کندنث) شكل دهى زمينت)هموار کردن زمين
٩ برای كشت وآبيارى شكل ٤

موادی که باعث حاصل خيزی بستر گياه و افزايش محصول و مرغوبيت آن می شوند کود نام دارد. کودها دو دستۀ آلی و 

شيميايی هستند و پيش از کاشت يا پس از آن، به روش دستی يا ماشينی به گياه داده می شود.

ب) كوددهى ماشينىالف) كوددهى دستى 

٩ دو روش پخش كود  شكل ٥



١٢٨

هم انديشی- آشنايی با وسايل کاشت

٩ نشان داده شده است. با هم انديشی در گروه، جاهای خالی  برای کاشت گياه نياز به وسايلی داريد که برخی از آن ها در جدول ٣

جدول را پر کنيد.
جدول ٣-٩   

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

كود دامى الک شدهخاک برگ خاک بادى خاک باغچه

٩ آماده کردن جعبۀ کاشت شويد ٢ ١

١ جعبۀ کاشت مناسبی انتخاب کنيد يا  با آموخته های خود از پودمان کار با چوب با چند تکه چوب، جعبه كاشت بسازيد.

٢ به اندازۀ يک سوم حجم جعبۀ کاشت  خاک باغچه، يک سوم ماسه و يک سوم کود حيوانی را باهم مخلوط کنيد. برای رعايت 

نکات بهداشتی هنگام کار با خاک، دستکش بپوشيد.

٣ جعبۀ کاشت را تا چند سانتی متری لبۀ آن با مخلوط آماده شده پر کنيد.

٤ روی خاک، با فاصلۀ کم، شيارهايی با عمق ٢ تا ٣ برابر اندازۀ بذری که می خواهيد بکاريد ايجاد کنيد.

٢

٣٤

١

٩ شكل ٦



١٢٩

٩ آماده کردن گلدان برای کاشت قلمۀ شمعدانی ٢ ٢

گلدان را از خاک سبک (مخلوطی از ماسۀ بادی و خاک برگ) پر کنيد. به کمک ميخ نشاء يا تکۀ نازک شاخۀ درخت در سطح  

خاک گودی کوچکی برای کاشت قلمه ايجاد کنيد.

٩ شكل ٧

٩ آماده کردن باغچه برای کاشت بذر گل و سبزی ٢ ٣

١  اگر می خواهيد شويد را در باغچه بکاريد محل کشت آن را با بيل يا بيلچه شخم بزنيد. چون بيشتر سبزی ها به خاک حاصل خيز 

نياز دارند، با هماهنگی و راهنمايی دبير خود، کمی کود حيوانی و ماسه را نيز با خاک مخلوط کنيد.

٢ سطح باغچه را با شن کش يا بيل هموار كنيد.

٣ فاصلۀ رديف کاشت را با کشيدن نخ روی زمين مشخص و روی زمين شيارهای باريکی ايجاد کنيد.
     

٩ شكل ٨

٩ آماده کردن خزانه برای کاشت قلمۀ انگور  ٢ ٤

اگر می خواهيد قلمۀ انگور را در گلدان بکاريد، با آماده کردن چند گلدان، آن ها را از خاک (مخلوطی از خاک باغچه و ماسه)  

با نسبت برابر پر کنيد.

برای کاشت قلمۀ انگور در باغچه بايد خاک محل کاشت قلمه را با بيل شخم بزنيد و آن را نرم کنيد. 

١٢٣

٢ ١



١٣٠

٣-٩- آماده کردن بذر برای کاشت

٩ را در گروه بررسی کنيد و برای هر کدام يک نمونه گياه در جای خالی بنويسيد. روش کاشت گياهان انتخاب  شده در جدول ٤

جدول ٤-٩

نمونه گياه شكل شرحروش

انه
ت د

دانه اگر در شرايط مناسب کاشته شود، جوانه می زند و کش
گياه جديدی به وجود می آورد. 

دن
 ز
مه
قل

اگر بخشی از ساقه، ريشه و برگ يک گياه را در شرايط 
مناسب و در بستر مناسب بکاريد و شرايط مورد نياز 

آماده شود، قلمه رشد می کند و گياه کاملی توليد می گردد. 

دن
اني
واب

خ

شاخۀ بعضی از گياهان را، بدون جدا کردن از تنۀ گياه 
مادر، در داخل خاک می کارند به گونه ای که جوانۀ 

انتهايی شاخه برای توليد گياه جديد بيرون از خاک بماند. 

ته
بو

م 
سي
تق

بسياری از گياهان علفِی چندساله مانند گل سجافی را 
می توان از زمين بيرون آورد و با جدا کردن بوته های 

ريشه  دار و کاشت آنها، گياه جديدی توليد کرد. 
ش
جو
 پا
تن
رف
گ

روی ريشۀ برخی از گياهان مانند درخت خرما شاخه هايی 
رشد می کند که به آن ها پاجوش می گويند. با جدا کردن 
پاجوش، همراه با بخشی از ريشه و کاشت آن، می توان 

گياه ديگری توليد کرد.   



١٣١

آماده کردن قلمۀ شمعدانی ٩ ٣ ١

 يک ساقۀ  شمعدانی را ببريد و آن را به يک يا دو قطعۀ ١٠ – ٥ سانتی مترى تقسيم کنيد، 

به گونه ای که هر قطعه (قلمه) يک يا دو برگ داشته باشد.  

آماده کردن قلمۀ پتوس ٩ ٣ ٢

١ شاخۀ پتوس را به اندازۀ پنج تا ده سانتی متری ببريد، به گونه ای که يک يا دو برگ روی هر قلمه باقی بماند (برگ های اضافه را 

می چينيم). 

٢ برای ريشه دار کردن قلمۀ پتوس، انتهای هر قلمه را در آب بگذاريد تا ريشه دار شود.     

٩ شكل ١٠

٩ آماده کردن قلمۀ انگور و توليد نهال ٣ ٣

١ هنگام هــرس درخت مودر اواخر زمستان، شاخه های آن را می تــوانيد به قطعات نــزديک به ٣٠ سانتی متری تقسيم کنيد.

(شماره ١)

٢ قلمه ها را به مدت ٢٤ ساعت در آب خيس نگه داريد تا برای کاشت آماده شوند.

٣ اگر می خواهيد قلمۀ انگور را در خانه يا گلخانه ريشه دار کنيد، انتهای قلمه  ها را تا عمق ٥ سانتی متری در شيارهايی که در بستِر 

کاشت ايجاد کرده ايد جای دهيد. بخش پايينی قلمه را که در شيار جای دارد با خاک بپوشانيد. (شماره ٢)

٩  شكل ١١

قلمه را می توان در جای اصلی (باغ يا باغچه) نيز کاشت تا در همان جا ريشه دار شود و رشد کند. اگر می خواهيد نهال انگور توليد 

کنيد، بهتر است قلمه ها را در گلدان  بکاريد تا بتوانيد پس از ريشه دار شدن، آن را در زمين اصلی بکاريد.

١٢

١٢٣

٩ شكل ٩



١٣٢

آماده کردن بذر شويد  ٩ ٣ ٤

بذر برای جوانه زدن بايد سالم باشد (بيماری و آفت نداشته باشد، ترک خورده و شکسته  

نيز نباشد). همچنين ناخالصی نداشته باشد. بنابراين برای آماده کردن بذر شويد، بايد بذری 

سالم و با کمترين ناخالصی خريداری کنيد.

٤-٩- زمان کاشت

ويژگی گياهی را که برگزيده ايد بررسی کنيد تا بتوانيد آن را در شرايط و زمان 

مناسب بکاريد. در زير، زمان کاشت چند گياه پيشنهادی را مالحظه مى كنيد. 

شويد، در مناطق خنک در نيمۀ بهار، در مناطق معتدل، اوايل بهار و در مناطق گرمسير در پاييز کاشته می شود.

شمعدانی ، را می توان در همۀ فصل های سال کاشت.

پتوس ، را می توان در همۀ فصل های سال کاشت.

انگور، قلمۀ انگور پس از خزان درخت گرفته می شود. نهال انگور پس از سرمای زمستان در محل اصلی کاشته می شود.
     

٩ شكل ١٣

٥-٩- کاشت

قرار دادن بذر (دانه يا قلمه) در بستر برای جوانه زدن و رشد گياه جديد در خاک را کاشت می گويند. گياهان با روش های گوناگونی 

کاشته می شوند: با ماشين يا با دست. بذرها نيز يا منظم يا درهم کاشته می شوند.

٩ روش کاشت از ديد فاصلۀ بذر شكل ١٤

٩ شكل ١٢

الف- درهم- فاصلۀ بذرها در اين روش نامنظم 
است، مانند کشت سبزی

ب -منظم - بذرها روی خط ها و رديف های منظم (خطی 
و رديفی) کشت می شود، مانند کشت گندم و ذرت



١٣٣

کاشت بذر شويد  ٩ ٥ ١

١ با بيلچه چند شيار باريک در بستر کاشت ايجاد کنيد.

٢ بذر دلخواه را با فاصلۀ ٥ سانتی متر و به روش خطی در شيارها بريزيد. 

٣ روی بذرها را با مواد سبكى مانند كود پوسيده يا ماسۀ بادی به ضخامت حدود ٢ ميلى متر بپوشانيد. 

٤ با آبپاش جعبۀ کاشت را به آرامی آبياری کنيد. 

 شويد را می توانيد در جعبه کاشت نيز بکاريد.

     

٩ شكل ١٥

نکته: می توان بذر شويد موجود در جعبۀ کاشت را در پشت پنجرۀ پر نور گذاشت تا رشد کند.

کاشت قلمه های شمعدانی ٩ ٥ ٢

به کمک ميخ نشاء يا شاخۀ کوچکی، حفره ای نزديک به ٢ سانتی متر ايجاد کنيد. انتهای قلمه ها را در حفره قرار دهيد. خاک کنار 

قلمه را با دست کمی فشار دهيد تا خاک به ساقه بچسبد. گلدان را به آرامی با آبپاش آبياری کنيد، به اندازه ای که کمی آب از ته گلدان 

بيرون بيايد.
    

٩ شكل ١٦

کاشت قلمه های پتوس ٩ ٥ ٣

ساقۀ قلمه های ريشه دار شده در گلدان را با فاصلۀ مناسب از لبۀ آن در خاک بگذاريد و بقيۀ گلدان را با خاک مناسب پر کنيد و با 

١٢٣

٤٥٦

١٢٣



١٣٤

دست، خاک کنارۀ قلمه ريشه دار را،  کمی فشار دهيد. سپس مانند گلدان شمعدانی آن را آبياری کنيد. 

     

٩ شكل ١٧

٩ کاشت نهال انگور ٥ ٤

کاشت درخت ممکن است از مرحلۀ کاشت نهال آغاز شود. برای اين کار نهال با قلمۀ انگور را که آماده كرده ايد، در چاله ای 

بکاريد.

نهال انگور را می توانيد در زمان خواب، بدون آسيب زدن به ريشه، از قلمستان بيرون آوريد. برای اين کار بيل را در فاصلۀ مناسب 

از ريشه (نزديک به ١٠ سانتی متری ريشه) در خاک فرو ببريد و با اهرم کردن، نهال را همراه با ريشه از زمين بيرون آوريد. سپس آن را، 

در گودالی که بايد کمی از ريشۀ نهال بزرگ تر باشد، در زمين اصلی بکاريد و پيرامون ريشه را با خاک بپوشانيد.

روش کار

١ جای کاشت درخت را روی زمين مشخص کنيد.

٢ گودالی به عمق مناسب با ريشۀ نهال بکنيد. 

٣ هنگام کندن گودال بايد دقت کنيد خاک رويی با خاک زيری مخلوط نشود. 

٤ گودال را با خاک زيرين به صورت مخروطی يا کله قندی پر کنيد. هنگام گذاشتن نهال در گودال، ريشۀ آن را روی برآمدگی 

بگذاريد تا ريشه ها به هر طرف گسترده شود. خاک را در گودال بريزيد تا طوقۀ نهال هم سطح خاک های جانبی قرار گيرد.

٥ نهال را آبياری کنيد.

برای کاشت نهال در محل اصلی به دو نفر نياز است. يکی از آن ها بايد ساقۀ نهال را طوری بگيرد که طوقۀ درخت در وسط گودال 

٩ زمان مناسب برای  و کمی پايين تر از سطح زمين قرار بگيرد و ديگری با بيل يا بيلچه خاک مورد نياز را در چاله بريزد. در جدول ٥

کاشت نهال درختان آمده است.
٩ جدول ٥
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١٣٥

نکته

اگر نهال ريشه دار داخل گلدان باشد و بخواهيد آن را در زمين بکاريد، در هر فصل و ماه از سال می توانيد آن را بکاريد ولی بايد 

ريشه آسيب نبيند.

٦-٩- داشت

داشت به کارهايی مانند آبياری، سله شکنی، وجين کردن، کود دادن، سم پاشی، واکاری و خاک دادن پای بوته ها می گويند که برای 

نگه داری و پرورش گياه پس از کاشت انجام می شود.

جدول ٦-٩- برخى از كارهاى مرحله داشت 

از بين بردن 
علف های هرز 

به صورت دستی يا 
با وسايل مکانيکی

سم پاشیِوجين 

کنترل علف هرز، 
حشرات، آفات و 
بيماری ها با سموم 

شيميايی

دوباره کاشتن 
بخش هايی که به 
تعداد کافی گياه 
در آن سبز نشده 

است

ُتُنک کردن واکاری 

حذف برخی از 
گياهان برای تأمين 
فاصلۀ مناسب بين 

بوته ها

برای نگه داری  
برخی گياهان

َهَرسَقّيم زدن 

حذف برخی از 
شاخه ها برای رسيدن 

هوا و نور بيشتر و 
آرايش شکل ظاهری

نرم کردن سطح 
خاک کشت، 
درصورتی که 
سخت شده و 

ترک برداشته باشد

آبياریِسله شکنی

رساندن آب به گياه

٢٣٤



١٣٦

يكى از كارهاى مهم داشت، آبياری ست. آبياری بايد متناسب با شرايط آب و هوايی و نياز گياه انجام شود و غفلت از اين کار به 

خشک شدن يا پوسيدن ريشه و از بين رفتن آن در چند روز، می انجامد. 

٩ نگه داری  شويد، شمعدانی، نهال انگور، پتوس ٦ ١

در دورۀ رشد، از گياه خود نگه داری کنيد. نگذاريد بستر كاشت خشک شود. 

در فاصلۀ كاشت تا برداشت، کشت خود را بررسی کنيد. هر نوع گياهى  

به جز گياه اصلى در مزرعه، علف هرز محسوب مى شود و بايد بى درنگ حذف 

گردد. 

ميانگين رشد هفتگی گياه را با خط كش اندازه بگيريد و در گزارش نهايى  

بياوريد. 

بستر کاشت قلمه ها بايد همواره به اندازۀ کافی نم دار باشد. برای اين کار  

می توانيد قلمه ها را با روش های گوناگون آبياری کنيد. 

در مناطق سردسير و معتدل می توان، بعد از پايان سرمای زمستان و اوايل  

بهار، گلدان شمعدانی را در فضای بيرون قرارداد. اگر بخواهيد می توانيد بوته ها 

را از گلدان درآوريد و در باغچه بکاريد. 

هنگام  اين  در  می يابد.  کاهش  آن  رشد  کند،  پر  را  گلدان  ريشۀگل،  اگر  

بايد گلدان را با گلدانی بزرگ تر (قطر گلدان ٢ سانتی متر يا بيشتر، باشد) عوض 

کنيد. برای اين کار بايد گل را هنگامی که خاک گلدان کمی خشک شده است، 

از گلدان کوچک در آوريد و بدون اين که خاک اطراف ريشه از هم بپاشد آن را 

در گلدان بزرگ تر بکاريد.

ساقه های پتوس را با َهَرس کردن به شکل مرتب آرايش دهيد يا با بستن  

ريسمان، آن ها را روی ديوار هدايت کنيد.

برخی گياهان را که نياز غذايی بيشتری دارند، می توان در فصل رشد به طور ماهانه با کودهای محلول در آب تغذيه کرد. 

بعد از کاشت نهال، مراقبت های ويژه ای مانند آبياری، مبارزه با بيماری ها و کنترل آفات، هرس کردن، کود دادن، مبارزه با  

علف های هرز، ترميم جو های آبياری و نرم کردن خاک پای درختان در زمان های مشخصی انجام می شود.

نكته: زمان هرس درختان پيش از بيدار شدن آن ها از خواب زمستانه است. 

٩ شكل ١٨

٩ شكل ١٩
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7-9- برداشت
پس از رسیدن بخش مورد استفاده گیاه، باید آن را با دست یا ماشین برداشت کنیم. بسته به نوع کشت و هدف تولید، ممکن است 

گیاه در مراحل گوناگونی مانند تولید گل یا میوه و ...برداشت شود.

پرسش
هدف کشت گیاهان زیر، برداشت کدام بخش )دانه، میوه، ساقه و برگ، بخش زیرزمینی( از گیاه است؟

جدول 9-7
هدف اصلی کشتنام گیاههدف اصلی کشتنام گیاه

کرفسآفتابگردان

سیب زمینیپنبه

پتوسسیب

اللۀ واژگونگل رز

9 برداشت شوید 7 1

س��بزی شوید را پس از رش��د کافی و پیش از به گل رفتن می توانید برداشت کنید. 
برای برداش��ت، س��اقه را با داس یا قیچی از نزدیک س��طح زمین ببرید و در دسته های 

مناسب بسته بندی و به بازار عرضه نمایید.
بستر کاشت را پس از برداشت، بالفاصله آبیاری کنید. از محل ساقه های باقی مانده 

به تدریج جوانه های جدیدی رشد می کند و بعد از مدتی دوباره قابل برداشت می شود.

9 برداشت شمعدانی 7 2

بازار  در  رفته اند  گل  به  که  هنگامی  را  شمعدانی  گل  گلدان های  می توانید   
بفروشید.

9 پتوس 7 3

پس از آن که گیاه کمی رشد کرد و ساقه های آن از لبۀ گلدان آویزان شد یا گلدان را 
پر کرد می توانید آن ها را در بازار بفروشید.

9 شكل 20

9 شكل 22

9 شكل 21



١٣٨

٩ نهال انگور ٧ ٤

نهال ها در پاييز همان سال آماده کاشت در محل اصلی يا فروش هستند و می توانيد 

آن ها را با گلدان بفروشيد. 

  

  

نکته

در زمينۀ کشاورزی، توليد محصوالت ارگانيک که در پرورش آن ها موادی مانند کود شيميايی، سم و مانند آن ها به کار گرفته نشده 

باشد، پر طرفدار است، زيرا امروزه ثابت  شده کاربرد بسياری از مواد شيميايی در درازمدت به بدن انسان و طبيعت آسيب می رساند. 

٨-٩- پرورش سبزه های کوزه ای

سبزۀ کوزه ای را مى   توان با يک کوزۀ سفالی و کمی بذر تره تيزک (شاهی) درست کنيد. اين سبزه برای سفرۀ هفت سين خانواده يا 

فروش در بازارچه مناسب است. 

روش کار

کوزه را از آب پر کنيد و يک شبانه روز آن را نگه داری كنيد تا جدار کوزه کامًال خيس شود. 

يک جوراب نايلونی کهنه روی کوزه بکشيد. 

بذر شاهی را که بيست و چهار ساعت در آب خيس کرده ايد، به آرامی با دست چنان روی کوزه  

بکشيد که بذرها به طور يکنواخت همه جا پخش شوند.

کوزه را همواره پر از آب نگه داری كنيد تا آب از داخل کوزه به جدارۀ آن راه يابد و بذر شاهی  

جوانه بزند. با اين کار ريشۀ شاهی به سطح بيرونی کوزه می چسبد.

کوزه را در محل پر نور قرار دهيد و گاه گاهی آن را بچرخانيد تا نور به همه جای آن برسد. بعد  

از چند روز کوزه سبز می شود و از تماشای آن لذت خواهيد برد.

اگر بخواهيد برای فروش در نوروز سبزه بکاريد، بهتر است سبزه را در کوزه هايی با شکل های زيبا 

بکاريد تا افراد بيشتری توليدات شما را بخرند.

٩ شكل ٢٣

٩ شكل ٢٤



١٣٩

 
            

       عنوان پروژه

     

       

     

      

مهارت هايى را كه يادگرفتم: كارهايى كه من انجام داده ام:

ابزارهايى كه از آن ها استفاده كردم:

محصولى كه در اين پودمان ساخته ام:

مشاغلى كه با آنها آشنا شدم:

نكات ايمنى كه به آن ها توجه كردم:



پوشاكپوشاك
                پودمان 10

پوشاک در نزد ايرانيان نزديک به ١١ هزار سال پيشينه دارد. از زمان های گذشته ايرانيان در طراحی 

پوشاک و بافت پارچه معروف و صاحب سبک بوده اند. کاله، شلوار، چکمه و شال از پوشاک رايج 

در ايران باستان بوده است. به گونه ای که برخی از پادشاهان و امپراتور ها در پوشش خود از ايران الگو 

می گرفته اند.  

برخی از مهارت هايی که در اين پودمان به دست می آوريد.

آموزش و کاربرد مهارت هايی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی،  

پرسش گری و ...؛

آشنايی با برخی از مفاهيم صنايع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشين  

دوخت، الگو و ...)؛

آشنايی با برخی مشاغل صنايع پوشاک؛ 

گزينش درست پوشاک شخصی؛ 

يا  شخصی  استفاده  برای  پارچه ای  محصوالت  و  پوشاک  توليد  

فروش.

١٤٠
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در این پودمان شما مهارت هایی را یاد می گیرید که با کاربرد آن ها می توانید وسایلی مانند عروسک، روبالشی و ... را بدوزید و 
پوشاک شخصی خود را نگه داری  کنید.

10 شكل 1

 كار كالسی  بررسی چگونگی تولید پوشاک

10 بررسی کنید و جاهای خالی را پر کنید. در گروه خود چگونگی تولید پوشاک را در جدول 1

جدول 10-1

تهیه الگو انواع پارچه تولید شده 

دوخت پوشاك 

10 دوخت دستی 1
دوخت دستی، دوختی ست كه با دست و بدون نیاز به ماشین انجام می گیرد. دوخت دستی در دوزندگی خانگی و حرفه ای کاربرد 

دارد. 

 كار كالسی  شناسایی وسایل و چند نوع دوخت دستی

10 نشان داده شده است، بنویسید. با هم اندیشی در گروه نام وسایل دوخت را كه در جدول 2

1234

1

56

3

4

2
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يادآوری:
کوک، یکی از ساده ترین دوخت ها برای اتصال موقت پارچه ها به یکدیگر است. فاصلۀ هر یک از کوک ها بین نیم تا یک سانتی متر 

است.
دوخت بخیه، دوخت محکمی ست که از راست به چپ دوخته می شود. فاصلۀ بین دو کوک خیلی کم است، این دوخت شبیه 

دوخت ماشین دوخت1  است.
پس دوزی، برای دوختی که نباید از رو یا پشت کار دیده شود، به کار می رود. پس دوزی اگر روی سطح پارچه انجام می شود، 
هربار باید یک تار از پارچه را بگیرید و سوزن را از میان آن رد کنید. برای پس دوزی کنار خط دوخت ماشین، باید هر بار سوزن را از 
زیربخیه رد كنید و سپس از تای پارچه عبور دهید تا نخ کاماًل پنهان بماند. برای پس دوزی لبۀ دامن یا دم پای شلوار نیز باید در فاصله 

هرچند بخیه یک بار آن را محکم کنید تا اگر سر نخ پس دوزی به جایی گرفته و کشیده شد، دوخت به آسانی شکافته نشود.
پاک دوزی، برای جلوگیری از ریش شدن پارچه انجام می شود. از جملۀ این نوع دوخت، دوخت ساده و دندان موشی ست.

جدول 10-2

بشكافقزن

قیچى زیگزاك برنخ چین 

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

1   در اين کتاب به جای واژه جا افتاده ولی نادرست چرخ خیاطی، ماشین دوخت به کار خواهیم برد.



١٤٣

بررسی انواع دوخت  كار كالسی 

١٠ نام نوع دوخت را بنويسيد. با هم انديشی در گروه ، در جاهای خالی جدول ٣
جدول ٣-١٠- برخی از روش های دوخت 

پس دوزی

پاك دوزی ساده 

دوخت ساده دستی دستمال جيبی (نيمه تجويزی)  كار كالسی 

در ايــن کار شــما با برخی از دوخت های ســادۀ دســتی (مانند کوک وبخيه) ،پــس دوزی ، زيگزاگ را تمريــن می كنيد. با چنين 

دوخت هايی می توانيد يک دستمال شخصی يا کيسۀ نان و ... بدوزيد. 

وسايل مورد نياز:پارچه نخی به رنگ دلخواه به اندازه (٤٠×٤٠)، نخ کوک، قيچی، متر، سوزن ته گرد، خط کش و مل، نخ قرقره 

به رنگ پارچه، نخ ضخيم به رنگ دلخواه.
     

پ- نخ گلدوزیب- انواع نخ برای ماشين دوخت الف - نخ كوک

١٠ برخی از انواع نخ  شكل ٢



١٤٤

٣ سانتی متر از لبۀ پارچه بکشيد. ١ خطی به فاصلۀ ٤

٢ لبه های پارچه را از روی خط تا کنيد و سوزن ته گرد بزنيد. 

٣ با سوزن دستی و نخ کوک، لبه ها را کوک بزنيد.

٤ لبۀ تا شدۀ دستمال را پس دوزی کنيد. پس دوزی برای مواردی که دوخت نبايد از بيرون يا از روی لباس ديده شود کاربرد 

دارد. يکی از روش های پس دوزی دوخت زيگزاگ است.

١٠ شكل ٣

١٠ دوخت لبۀ  دستمال ٢

اگر پارچۀ دستمال ضخيم است، بهتر است لبۀ آن را با دوخت دندان موشی بدوزيد. دوخت دندان موشی از چپ به راست انجام 

می شود. برای اين کار نخست دو خط موازی به اندازۀ دلخواه بکشيد. سپس مانند شکل، لبه دستمال را بدوزيد. 

     

١٠ شكل ٤

برای پارچه های معمولی لبۀ  دستمال را پس دوزی يا لبه دوزی کنيد.
    

 

 كار غيركالسی  دوخت دستی درز پوشاک 

با هماهنگی بزرگ تر خود در خانه با دوخت دستی، چند درز سادۀ شکافته شدۀ، پوشاک خود يا خانواده را، با نخ هم رنگ و دوخت 

بخيه بدوزيد و گزارش کار انجام شده را در کالس ارائه دهيد. 

١٢٣

١٢٣٤



١٤٥

١٠ جنس پارچه ٣

از  نخ  می شوند.  بافته  نخ  از  می روند،  کار  به  پوشاک  دوخت  برای  که  پارچه هايی  ست.  پارچه   پوشاک  مصرفی  مادۀ  بيش ترين   

رشته های ظريف طبيعی گياهی، مانند پنبه يا کتان يا از رشته های طبيعی حيوانی، مانند پشم، ابريشم و مواد مصنوعی (نايلون، ويسکوز) 

١٠ نمونۀ چند نخ و الياف آن ها را نشان مى دهد.   به دست می آيد. شكل ٥

  

الياف مصنوعیالياف پشمالياف ابريشمالياف پنبه
     

نخ مصنوعینخ پشمنخ ابريشمنخ پنبه
 

١٠ نخ و الياف مربوط به آن  شكل ٥

 كار كالسی   شناسايی الياف پارچه 

وسايل مورد نياز: پارچه (پشمی، پنبه ای، نايلونی و ...) ذره بين، چراغ الکلی يا شمع، کبريت 

١٠بنويسيد. کارهای زير را با رعايت نکات ايمنی انجام دهيد و يافته های خود را در جدول  ٤

هر کدام از پارچه ها را جداگانه با انگشتانتان لمس کنيد.  

چند تار از هر پارچه را جدا کنيد و زير ذره بين ببينيد.  

هر کدام از تارها را جداگانه بسوزانيد.  

چگونگی سوختن و دود حاصل از هر تار را بررسی کنيد.  

خاکستر هر يک را جداگانه بوکنيد.  

خاکستر مانده از هر رشته را بين دو انگشت فشار دهيد.  



١٤٦

١ جدول ٤-

چگونگی خاکستربوی حاصل از سوختننوع پارچه
پشم

پنبه

نايلون

ابريشم مصنوعی

كيفيت پارچه پوشاك 
کيفيت پارچه به جنس مواد اوليه، بافت پارچه، ماندگاری رنگ، قابليت شست و شو و ... بستگی دارد.

٤-١٠- کاربرد چرم در پوشاک

از چرم گاو، گوسفند و ... پوشاک هايی مانند کت، پالتو، کفش، کيف، کمربند و کاله می دوزند. چرم گاو محکم و بادوام و چرم 

گوسفندی دارای نرمی بيشتر است. چرم مصنوعی نيز، از جمله مواد رايج برای توليد پوشاک ارزان است. 

دوخت دکمه، جا دکمه و َقَزن   كار كالسی 

١٠ يك دكمه و جادكمه بدوزيد). الف) (مانند شكل ٧ 

ب) در بخش ديگر پارچه، برای اتصال دو لبه َقَزن بدوزيد. 

                         
  

١٠ شكل ٧

 كار كالسی  بررسی کاربرد و ويژگی های چرم و پارچه

١ ويژگی چرم برخی از وسايل چرمی موجود در خانه را بررسی و نتيجه را در گروه جمع بندی کنيد.

١٠ شكل٦

(ب)(الف)

١٢٣



١٤٧

٢ از انواع پارچه هايی که در دسترس داريد آلبومی درست کنيد و ويژگی های پارچه ها را در آن بنويسيد و در کالس ارائه دهيد. 

آلبوم گروه های ديگر را بررسی كنيد و به آن ها امتياز بدهيد.

هنگامی که آلبوم ها در کالس ارائه شد آن ها را به درستی نقدکنيد وازاين که کار شما را افراد ديگر نقد می کنند آزرده 

نشويد. نقد كار شما توسط ديگران، کيفيت کار شما را افزايش خواهد داد.

١٠ دوخت ماشينی  ٥

ماشين دوخت (يا چرخ خياطی) از وسايل ضروری برای توليد پوشاک است. ماشين های دستی برای دوخت های ساده و ماشين های 

برقی پيشرفته تر برای سردوزی پارچه، گلدوزی، دوخت جادکمه و ... به کار می روند. هنگام کار با ماشين  برقی دست ها آزاد است و 

کار زودتر و با دقت بيشتر انجام می گيرد.

     

١٠  چند نوع ماشين دوخت  ٨

 كار كالسی  راه اندازی ماشين های دوخت ساده

   نخ مناسب را، با توجه به جنس و رنگ و هدف دوخت، انتخاب کنيد.

   ميلۀ سوزن را تا حد امکان باال بکشيد، پيچ مخصوص را شل کنيد و سوزن را به گونه ای که طرف صاف سوزن به سمت پشت 

چرخ باشد در جای خود جا بيندازيد. سپس پيچ نگه دارنده را محکم کنيد. 

  ماسوره را داخل ميلۀ مخصوص قرار دهيد و نخ را از مسير تعيين شدۀ چرخ بگذرانيد و دور ماسوره بپيچيد و با راهنمايی دبير 

خود ماسوره را پر کنيد.

   با راهنمايی دبير خود، ماسوره را در ماکو جا بدهيد و نخ ماسوره را در شيار ماکو بيندازيد. سپس ماکو را در جای خود فشار 

دهيد تا صدا بدهد. سپس دريچۀ چرخ را ببنديد.

١٠ شكل ٩

چندكاره سردوزىخانگى

١٢٣٤



١٤٨

 با راهنمايی دبير خود، نخ را روی ماشين از مسير ويژه عبور دهيد و داخل سوزن نماييد. اگر 

سوزن مناسب نيست بايد سوزنی با بلندی و ضخامت مناسب، انتخاب کنيد. برای اين کار از فرد 

آگاه به کار راهنمايی بخواهيد.

     

١٠   شكل ١١

 نكته

 نخ بايد متناسب با رنگ و جنس پارچه برگزيده شود. رنگی که برای نخ برمی گزينيد بايد  کمی از رنگ  پارچه پر رنگ  تر باشد؛ زيرا 

نخ، روی قرقره پر رنگ تر ديده می شود.

   نخ داخل سوزن را با انگشت خود بگيريد و توپی چرخ را بچرخانيد تا سوزن يک بار، باال پايين شود و نخ زير بيرون بيايد. 

   پيش از دوخت بايد متناسب با نوع پارچه و شرايط کار درجۀ دوخت را روی ماشين دوخت تنظيم کنيد.

    

 ١٠ شكل ١٢

نکته: پس از نخ کردن، ماشين را بدون پارچه حرکت ندهيد زيرا نخ را جمع می کند.

دوخت ساده با ماشين دوخت  كار كالسی 

١ ماشين دوخت را آماده کنيد.

٢ نخ ها را به سمت راسِت پايه چرخ ببريد. 

٣ پارچه را زير پايه بگذاريد و پايۀ را پايين بياوريد.

٤ روی پارچه در خط راست با ماشين بدوزيد.

١٠ شكل١٠

٢ ١٣٤

١٢٣

١٠ شكل ١٣



١٤٩

 کار غير کالسی آماده سازی ماشين دوخت در خانه و دوخت ساده با آن 

با راهنمايی فردی آشنا به دوزندگی در خانه ماشين دوخت را برای كار آماده كنيد(نخ كردن و تنظيم) و دوخت ساده با آن انجام 

دهيد. روی پارچۀ ضخيم و نازک  دوخت ساده انجام دهيد و نمونه کار را در کالس به دبير خود نشان دهيد.

چند نکته برای کار با ماشين دوخت

هنگام کار با ماشين دوخت مراقب باشيد انگشتانتان زير سوزن چرخ نرود. 

از صندلی مناسب برای کار استفاده کنيد. 

از خم کردن پشت، در هنگام کار، خودداری کنيد. 

اگر با پارچۀ سفيد کار می کنيد بهتر است، پيش از آغاز به کار، دست هايتان را بشوييد و خشک کنيد. 

پس از هر ساعت کار پيوسته، اندکی نرمش کنيد و راه برويد. 

برای جلوگيری از جمع شدن پارچه های لطيف و لغزنده، به هنگام دوخت، يك كاغذ نازك زير پارچه بگذاريد و  

سپس درز را بدوزيد. در پاياِن كار، كاغذ را از پارچه جدا کنيد.

دوخت سادۀ زيپ: اين روش برای درز پشت يا پهلوی پوشاکی مانند دامن به شکل ساده به کار 

می رود. دقت کنيد که يک طرف درز لباس را نزديک دندانۀ زيپ و طرف ديگر آن را روی زيپ چنان 

بدوزيد که زيپ را بپوشاند. برای يكی از پوشاک هاى كهنۀ خود يا در پارچه اى يک زيپ را به روش 

ساده بدوزيد. 

دوخت ساده زيپ  كار غير كالسی 

وسايل مورد نياز نخ کوک، قيچی، متر، سوزن ته گرد، خط کش و مل، نخ قرقره به رنگ پارچه، زيپ ساده

 
١٠ اتو کردن ٦

اتو برای بر طرف کردن چروک لباس و جلوه دادن به آن به کار برده می شود. 
     

١٠ ١٠                                                                                                 شكل ١٦                                                                                     شكل ١٥

١٠ شكل ١٤

ميزاتوبلنداتوپرساتوبخار



١٥٠

 كار كالسی  اتوی پوشاک 

آب جوشيدۀ  سرد شده را داخل مخزن اتو بخار بريزيد. 

ارتفاع ميز اتو را تنظيم کنيد.  

اگر کف اتو کثيف است، تا اتو داغ است آن را با يك حوله و محلول آب و  

جوش شيرين پاک كنيد و سپس اتو را روی  دستمال نخى، خشك بكنيد.

با راهنمايی دبيرتان جنس پارچه و برچسب آن را بررسی کنيد و سپس درجۀ اتو را تنظيم و آن را روشن کنيد. 

لباس پشمی را از پشت اتو کنيد يا يك پارچه (از جنس پنبه ای ظريف) روی لباس بكشيد و سپس آن را اتو كنيد.   

مراقب مواد پالستيکی به کار رفته در لباس (دکمه ها، زيپ ها، منجوق و ...) باشيد. برای جلوگيری از آب شدن اين مواد، اين  

بخش های پوشاک را از پشت اتو کنيد. 

برای اتوی درزهای پارچه و لباس تيره، رو اتو به کار ببريد. 

از اتو کردن الياف پالستيکی و نخ نامرئی خودداری کنيد؛ زيرا آن ها در برابر گرمای کم نيز آسيب می بينند. 

لباس اتو شده را روی رخت آويز قرار دهيد و پس از خنک شدن، آن  را داخل کمد بياويزيد. 
    

 شكل 10-18

ايان اتوکشی، آب داخل مخزن بخار را خالی کنيد. عد ا  

 كار غيركالسی  اتوی پيراهن يا شلوار

پ ز ب

با هماهنگی خانواده در خانه، يک پيراهن نخی يا شلوار خودتان را اتو کنيد.

 كار كالسی  دوخت روبالشی کيسه ای با ماشين دوخت 

وسايل الزم : پارچۀ روبالشی با طرح و اندازۀ دلخواه برای يک بالش، بالش 
ساده، کاغذ الگو، متر خياطی، مداد و خط کش، مل، نخ و سوزن، سوزن ته گرد، 

قيچی، ماشين دوخت، اتو بخار.

بالش  طول  و  عرض  به  سانتی متر  پنج  سپس  بگيريد.  اندازه  را  بالش  ابعاد   ١

١٠ شكل ١٧

١٠ شكل ١٩



١٥١

بگيريد (جای  نظر  در  را  بالش  سر  دوخت  نوع  پارچه  طول  برای  بايد  باشد  متفاوت  بالش  سر  دوخت  نوع  بخواهيد  اگر  کنيد.  اضافه 

دوخت، دکمه يا زيپ). 

٢ اندازه ها را با خط کش روی کاغذ الگو پياده کنيد و الگو را ببريد.

٣ برای زيبا تر شدن کار، طرح پارچه های پشت و روی روبالشی را هماهنگ انتخاب کنيد. با در نظر گرفتن شکل بالش، مکان 

قرار دادن الگو را برگزينيد.
  

 

١٠ شكل ٢٠

٤ الگو را در راستای تار و پود پارچه، رو و زير بالش، قرار دهيد و دور پارچه را ببريد.

٥ پشت و روی پارچۀ روبالشی را برعکس، روی هم قرار دهيد و آن ها را با سوزن ته گرد به هم وصل کنيد.
   

                             
 ١٠ شكل ٢١

نظر  در  زيپ  يا  دکمه  دوخت  برای  را  بالش  سر  يک  بدوزيد.  هم  به  را  آن ها  و  بگذاريد  باقی  سانتی متر   ٢/٥ پارچه ها  لبۀ  از   ٦

بگيريد.

٧ لبه های پارچۀ پشتی را تا يک سانتی متر ببريد. برای اينکه وقتی رو بالشی را برمی گردانيد، گوشه های آن خوب و مرتب قرار 

بگيرد، بهتر است گوشه ها را از نزديک خط دوخت ببريد.

٨ رو بالشی را به رو برگردانيد و لبه های آن را اتو کنيد. 

١٠ ٢٢

٩ بالش را در داخل رو بالشی قرار دهيد و جای آن را تنظيم کنيد.

١٢٣

٤٥

٦٧٨
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10 با نخ و سوزن شکاف باقی مانده رو بالش را بدوزید.
   

                 
10 شكل 23

10  گزینش پوشاک 7
ایرانی پوشاک  به همین دلیل اقوام  با امکانات و شرایط بومی خود تولید می کردند.  در گذشته پوشاک را افراد محلی متناسب 

گوناگونی دارند. برخی از این پوشاک هنوز هم در بین آنان رواج دارد. 

بررسی پوشاک اقوام ایرانی  كار كالسی 
در گروه خود بررسی کنید، هر شکل نشان دهندۀ پوشاک کدام اقوام ایرانی است؟ 

در جاى خالى تصویرى از پوشاك محلى منطقه خود را قرار دهید.
جدول 10-5

ابیانه
145 3 2

691 8 7

91
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نوع پوشاک به عوامل ديگری هم بستگی دارد. برای نمونه مردم نواحی سردسير پوشاک ضخيم از جنس پشم يا ... می پوشند. 

مردم مناطق گرم پوشاک نازک  از جنس پنبه، ابريشم يا ... به تن می کنند. 

يکى از عوامل شادابى و سرزندگی، پوشيدن لباس آراسته و پاکيزه است.

رنگ پوشاک 

رنگ نيز يکی از عوامل مهم در گزينش پوشاک است که بايد با شرايط آب و هوايی، موقعيت اجتماعی، سن افراد و ... متناسب 

١٠ آمده است: باشد. رنگ پيشنهادی پوشاک برای شرايط جنسی و سنی در جدول ٦

١ جدول ٦-

رنگ های ترکيبی آبی سفيد، سبز سفيد، زرد سفيد، صورتی، گل بهی و سفيدنوزاد
رنگ های درخشان مانند زرد، نارنجی، صورتی، سفيد، قرمز روشن و آبی روشنکودک

رنگ های شاد مانند نارنجی و   دختران نوجوان 
رنگ های آبی، سبز، قهوه ای روشن، بنفش و   پسران نوجوان 
رنگ های گرم و ترکيبیزنان جوان
سفيد، آبی روشن، طوسی کم رنگ، آبی خاکستری، سبز خاکستری، قهوه ای روشن و   مردان جوان

اين رنگ ها برای برخی آيين ها و مناطق پذيرفته شده اند و شايد برای برخی مراسم يا مناطق مناسب نباشند. 

پوشيدن پوشاک سفيد در اسالم مستحب است و برتن کردن لباس سياه کراهت دارد.

امروزه اتومبيل ها با سرعت از خيابان ها و جاده ها عبور مى كنند در برخى موارد رانندگان به ويژه در شب رهگذرانى را كه لباس تيره 

بر تن دارند به موقع نمى بينند و لباس تيره رهگذر موجب برخورد و آسيب مى شود.

مناسبت پوشاک 

پوشاک را بايد متناسب با شرايط انتخاب کرد. برای نمونه، پوشيدن پوشاک ورزشی برای محل کار درست نيست.

پوشاک خانه بايد راحت، بادوام و قابل شست و شو باشد. 

پوشاک رسمی از پارچۀ مرغوب باشد، به آسانی اتو شود، كامًال تميز و آراسته باشد. 

لباس ورزشی بايد راحت، دارای رنگ شاد، قابل شست و شو و بادوام باشد. 

لباس محيط کار بايد ايمن و بادوام باشد. 

نکاتی در مورد گزينش لباس زير 

اندازۀ لباس  زير بايد مناسب باشد. لباس تنگ مانع خواب آسوده می شود. 

زيرپوش های نخی، عرق بدن را بيشتر جذب می کنند و کمتر حساسيت پوستی ايجاد می کنند.  

بهتر است زيرپوش ها را هر روز يا يک روز در ميان، عوض کنيد. 

زيرپوش هايی با الياف مصنوعی نمی توانند رطوبت و عرق بدن را خوب جذب کنند.  

زيرپوش های آستين دار برای جذب عرق زير بغل مناسب ترند.  

احتمال حساسيت  پوست بدن به رنگ، در زيرپوش های رنگی بيشتر است. 
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هم انديشی 

در گروه خود در مورد هر يک از ويژگی های گزينشی پوشاك كه در زير آمده است، گفت وگو كنيد و نتيجه را در كالس ارائه 

دهيد. 
ساده و راحت بودن  قابليت اتوکشی 

بهای خريد  مناسب بودن رنگ 
ثابت بودن رنگ   شرايط آب و هوای منطقه 

مدل پوشاک  تناسب با ارزش های اجتماعی 
نوع جنس و مواد اوليه قابليت شست و شو 

٨-١٠- نگه داری  پوشاک

يکی از شايســتگی های هر فرد نگه داری درست پوشاک خود است. نگه داری درست پوشاک مايۀ بهره وری بيشتر و کاهش هزينۀ 

خانواده خواهد شد. 

ا  ر  ا                                                       از     
١٠ شست و شوی پوشاک ٨ ١

روش رايج برای تميز کردن پوشاک، شست و شوی دستی يا ماشينی آن ها با آب و مواد پاک کننده است. از وسايل مورد نياز برای 

شست و شوی دستی پوشاک می توان ظرف شست و شو مانند تشت، مواد شوينده مانند پودر رخت شويی و دستکش را نام برد.

بيشتر بدانيم- نشانه های شست وشو و اتو کردن
.(١٠ برای نگه داری  بهتر از پوشاک به نشانه های (برچسب) نگه داری  دقت کنيد(جدول ٧

 ١ جدول ٧-

 اين لباس را با درجۀ زياد اتو 
کنيد.

اين لباس را با آب ولرم و با 
دست بشوييد.

اين لباس قابل شست و شو 
نيست.

 اين لباس را با آب ٩٥ 
درجه بشوييد.

 از حّالل های شيميايی 
(پرکلرواتيلن) برای 

خشک شويی اين لباس استفاده 
نکنيد.

 از مواد سفيدکننده استفاده 
 اين لباس را اتو نکنيد از خشک کن استفاده نشود.نکنيد
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نكات ايمنی

برای پرهيز از پيشامدهای ناگوار، اجرای درست کارهای گفته شده نياز به آموزش دارد. بنابراين اين کارها را در مدرسه زير نظر 

دبير يا راهنمايی افراد کاردان انجام دهيد. 

شست وشوی پوشاک با دست  كار كالسی 

وسايل مورد نياز: پوشاک، شوينده، تشت، دستکش، آب، سبد، رخت آويز
روش کار 

پوشاکی را که نياز به شست و شو دارند بر اساس رنگ و جنس دسته بندی نماييد. 

تا حدود نصف حجم تشت، آب ولرم درآن بريزيد. 

کمی پودر لباس شويِی ويژۀ شست و شو را با دست در تشت بريزيد. 

از دستکش استفاده کنيد و پودر را در آب حل کنيد. 

دسته های پوشاک را، با توجه به جنس و رنگ، جداگانه خيس کنيد و با راهنمايی دبير بشوييد (برخی از پارچه ها را نبايد چنگ  

زد زيرا حالت پارچه عوض می شود).

لباس ها را با آب تميز آبکشی کنيد . 

پس از شستن پوشاك برای جلوگيری از چروک شدن آن ها، پوشاك شسته شده را کمی نم دار آويزان کنيد. برخی از پارچه ها  

مانند پارچه های پشمی را نبايد آويزان كرد زيرا چنين پارچه هايی اگر آويزان شوند شكل آن به هم می ريزد.

 كار غيركالسی  شست و شو با ماشين لباس شويی

با راهنمايی بزرگ تر خود در خانه، لباس های افراد خانواده 

گزارشی  انجام شده  کار  از  و  بشوييد  لباس شويی  ماشين  با  را 

بنويسيد و در کالس ارائه نماييد.

١٠ لکه بری پوشاک ٨ ٢

لكه بری  کرد.  لکه بری  زودتر  هرچه  بايد  را  لکه دار  پوشاک 

١٠ چند روش  متناسب با نوع لکه انجام می شود. در جدول ٨

ساده برای زدودن برخی لکه ها پيشنهاد شده است.   
١٠ شكل ٢٤
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١ جدول ٨-

روش لکه برینوع لکه
لکه را در محلول پودر يا مايع لباس شويی خيس کنيد و سپس آن را در باالترين دمايی که برچسب لباس اجازه می دهد بشوييد بستنی

و آبکشی نماييد 
تا می توانيد تکه های آدامس را از روی سطح پارچه ِبَکنيد سپس يک تکه يخ را که در کيسۀ فريزر گذاشته ايد چند بار روی آدامس

سطح پارچه بماليد تا  ماندۀ آدامس خشک و شکننده شود و با پشت چاقويی که تيز نباشد آن را جدا کنيد سپس لکه را با 
شست وشو با مايع لکه َبر١  يا پودر لباس شويی  و برای برخی سطوح با شامپوی فرش پاک کنيد

لباس لکه شده را با پودر ماشين لباس شويی (دارای سديم پرکربنات يا سديم پربورات) بشوييدچای
تکه های شکالت و کاکائوی خشک شده را با پشت چاقويی که تيز نباشد بَکنيد سپس محل لکه را با پودر لباس شويی کاکائو

بشوييد اگر مواد ريخته شده نرم باشد، نخست محل لکه را با يخی که در نايلون گذاشته ايد سرد کنيد تا ماده شکننده شود 
لکه را خيس کنيد، سپس سطح آلوده شده را با صابون رخت شويی و آب گرم، بشوييدکره 
روی آن گليسيرين بماليد و سپس آن را با آب سرد بشوييدجوهر

برطرف کردن لکه های لباس  كار كالسی 

وسايل الزم 
پارچه در چند رنگ، صابون يا پودر رخت شويی، آب، تشت، پنبه، دستمال کاغذی، دستکش رخت شويی، آب ميوه رنگين، شمع، 

جوهر، چای، قهوه، کاکائو، کره، روغن نباتی، روغن ماشين

روش كار
١ پارچه ها را به قطعات کوچک تقسيم کنيد.

٢ در پارچه ها، با موادی که داريد ايجاد لکه کنيد.

٣ پارچه های لکه دار را با رعايت نکات ايمنی و راهنمايی دبير از لکه ها پاک نماييد و سپس آن ها را بشوييد.

٩-١٠- دوخت اسباب بازی پارچه ای

يکی از مهارت هايی که شما در اين درس می آموزيد دوخت اسباب بازی پارچه ای ست، با اين کار می توانيد اسباب بازی ساخته 

شده را هديه دهيد يا آن را بفروشيد. نمونه هايی از چند عروسک و اسباب بازی در شکل زير نشان داده شده است. 

      

١ کاربرد برخی مواد لکه بر روی پارچه رنگی ممکن است رنگ آن را تغيير دهد.

١٠ شكل ٢٥

(پ )(ب )(الف )
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دوخت توپ چند تکه  كار غير كالسی 

وسايل مورد نياز: وسايل دوخت، پارچۀ کتانی از لباس های فرسوده در دو رنگ مکمل کاغذ سفيد، نخ محکم همرنگ پارچه، 

سوزن خياطی متناسب با جنس پارچه، پنبه (برای پر کردن توپ)

روش کار

کاغذ  روى  رو،  روبه  شكل  مانند  دلخواه  اندازۀ  به  را  هاللى  تكه  شش   ١

بکشيد.

٢ ســپس دور شــکل را با قيچی ببريد و آن را روی پارچــه  بگذاريد و با 

سنجاق ته گرد محکم کنيد تا حرکت نکند.

٣ با مداد طرح کاغذی را به تعداد مورد نياز، روی پارچه بکشيد (برای نمونه ٣ هاللى سياه و ٣ هاللى سفيد).

٤ حال با قيچی دور خط دوخت را با کمی فاصله ببريد. 

٥ برای دوخت مانند شکل، هاللى ها را کنار هم قرار دهيد و با دست بدوزيد.يكى از شكاف ها را باز نگه داريد و پس از پركردن 

داخل توپ با الياف مناسب آن را بدوزيد.      

نكته: براى تكه دوزى مى توانيد به دلخواه خود و با هماهنگی دبير طرح های ديگری  را نيز انتخاب کنيد

 ١٠ شكل ٢٧

 كارغيركالسی  بررسی مشاغل

 ١٠ ٩ جدول  در  کنيد  بررسی  گروه  در  و  شناسايی  خودتان  منطقۀ  در  را  پوشاک  خدماتی  يا  توليد  بخش  مشاغل  از  نمونه  چند 

بنويسيد.
جدول ٩-١٠

كارهايی كه شاغل انجام می دهدنام شغل 

١٠ شكل ٢٦
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       عنوان پروژه

     

       

     

      

مهارت هايى را كه يادگرفتم: كارهايى كه من انجام داده ام:

ابزارهايى كه از آن ها استفاده كردم:

محصولى كه در اين پودمان ساخته ام:

مشاغلى كه با آنها آشنا شدم:

نكات ايمنى كه به آن ها توجه كردم:
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خوراكخوراك
               پودمان 11

برخی از مهارت هايی که در اين پودمان به دست می آوريد:

آموزش و کاربرد مهارت هايی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی،  

پرسش گری و ...؛

آشنايی با بــرخی از مفاهيم صنايع و مواد خوراکی (مواد خــوراکی سالم  

و ناسالم، روش های  نگه داری  مــواد خــوراکی و ...)؛

آشنايی با برخی مشاغل صنايع و مواد خوراکی 

آماده کردن ناشتايی، ناهار يا شام و ميان وعده؛ 

فرآوری و نگه داری  برخی مواد خوراکی (ماست، کره، بسته بندی حبوبات  

و ...)؛
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موضوع صنايع خوراکی، تبديل، آماده ســازی و نگه داری  مواد خوراکی ســت. هدف از نگه داری  مــواد خوراکی جلوگيری از 

تغييرات ناخواســته در خوراک در فاصلۀ توليد تا مصرف اســت. شما در اين پودمان آماده كردن مواد خوراكی برای صبحانه ، ناهار ، 

شام و ميان وعده را  می آموزيد. همچنين برخی از روش های فرآوری مواد خوراکی مانند توليد ماست، توليد خيار شور، خشک کردن 

سبزی، بسته بندی حبوبات و ... را به کار خواهيد برد. 

با توجه به توليد محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف ايران، با ايجاد کارگاه های کوچک و مشاغل خانگی صنايع خوراکی 

 مانند تهيۀ کنسرو، رب گوجه فرنگی، خيار شور و ... می توانيم با آموزش اين پودمان  افزون بر کاهش ضايعات محصوالت کشاورزی 

به ايجاد اشتغال در منطقه و کشور خود کمک کنيم.

١١ آماده کردن ناشتايی ١

بيشتر افراد  در نوبت های  ناشتايی (صبحانه)، ناهار و شام مواد مورد نياز بدن خود را دريافت می کنند.

 كار كالسی  بررسی خوراکی مناسب برای ناشتايی

با هم انديشی دربارۀ ويژگی های منطقه، عادات خود و مانند اين موارد، خوراکی را که برای ناشتايی مناسب يا نامناسب می دانيد در 

١١  مشخص کنيد و دليل آن را بنويسيد. جدول ١
جدول ١-١١

چرا؟بلی/ خيرمواد خوراکی

ويتامين زيادبلیيک ليوان آب ميوه طبيعی

يک ليوان شير گرم

پنير يا کره

نان/ برنج

مغز گردو

کاکائوی موجود در شير جذب کلسيم را در شير کاهش می  دهدخيرشيرکاکائو

١١ شناسايی مواد خوراکی  ٢

گزينش مواد خوراکی يکی از عوامل مهم در تندرستی ست. با به کارگيری چند راه ساده می  توان غيربهداشتی بودن برخی از مواد 

خوراکی را شناسايی کرد.



١٦١

شناسايی مواد خوراکی سالم و ناسالم  كار كالسی 

١١ برخی از مواد خوراکی سالم و ناسالم نشان داده شده است. باهم انديشی در گروه مواد سالم و ناسالم را شناسايی  در جدول ٢

کنيد.

نكته: مواد خوراکی کپک زده، به ويژه ميوه ها و سبزی ها، نبايد مصرف شوند.کپک های موجود در مواد خوراکی سم هايی ترشح 

می  کنند که می  تواند باعث سرطان شود. از آنجايی که اين سم، به عمق مادۀ خوراکی نفوذ می  کند، بايد همۀ مادۀ خوراکی کپک زده 

دور ريخته شود. جدا کردن بخش کپک زده يا شستن يک مادۀ خوراکی کپک زده و خوردن  باقی ماندۀ آن بهداشتی نيست.

گرم کردن شير (نيمه تجويزی)  كار كالسی 

وسايل و مواد مورد نياز
وسيله ای برای گرم کردن مانند اجاق گاز                      شير        ١ ليتر 

ليوان ٤ عدد            شير داغ کن يا قابلمه 

١ شير را در ظرف مناسبی بريزيد.

٢ ظرف شير را روی شعله اجاق گاز بگذاريد.

٣ اجاق گاز (يا گاز پيک نيک) را با راهنمايی دبير خود به روش زير روشن کنيد.  

 ١١ شكل ١

 ١١  جدول ٢

٥٦٧٨

٢٤ ١٣
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الف) شيرهای اجاق گاز را بررسی کنيد که باز نباشند.اگر شيری بازمانده است نخست   

آن را ببنديد.

ب) شير گاز متصل به اجاق گاز را باز کنيد. 

پ) شمعک اجاق گاز را با کبريت يا فندک روشن کنيد.

ج) اگر اجاق گاز شمعک ندارد، نخست کبريت يا فندک روشن کنيد، سپس 

کبريت روشن را به شعلۀ دلخواه نزديک نماييد.

 شيِر شعلۀ گاز را کمی به داخل فشار دهيد و پاد ساعتگرد بچرخانيد. سپس 

اجاق را روشن کنيد. اگر اجاق روشن نشد يا کبريت خاموش شد، شير اجاق گاز را ببنديد.

د) دوباره مراحل ج و د را انجام دهيد تا اجاق گاز روشن شود.

٤ پس از روشن شدن اجاق گاز، ظرف شير را روی اجاق گاز بگذاريد تا شير به آرامی  بجوشد.

٥ شير جوشيده را در ٤ ليوان بريزيد و در کالس نوش جان کنيد.

نکته 

 برای آشنايی با کاربرد هر وسيله، بهتر است دفترچۀ راهنمايی را که شرکت توليد کنندۀ آن ارائه می دهد، بخوانيد يا از کسی که با 

آن وسيله کار کرده است راهنمايی بخواهيد.

ايمنی  

١ سر رفتن شير و مانند آن  روى اجاق گاز می تواند باعث خاموش شدن شعله گردد. اگر شعله خاموش شد، بايد شير گاز را ببنديد و 

پس از خارج نمودن گاز منتشر شده، اجاق گاز را برای روشن كردن آماده کنيد.

زيرا  ندارد،  کردن  گرم  به  نيازی  باشد  استريليزه  يا  پاستوريزه  شير،  اگر   ٢

با گرم کردن، برخی از مواد خود را از دست می دهد. ولی افرادی که دوست 

اگر  و  کنند  گرم  کم  دمای  با  را  شير  بايد  بخورند  گرم  شير  ناشتايی  برای  دارند 

شير پاستوريزه در دسترس نيست و شما به ناچار شير خام را برای ناشتايی گرم 

می کنيد، پس از جوش آمدن شير، آن را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقيقه در دمای جوش 

نگه داريد.

١١ شكل ٣

 ١١ شكل ٢



١٦٣

 كار غيركالسی  آماده کردن ناشتايی برای خانواده (پخت تخم مرغ) نيمه تجويزی

با هماهنگی با بزرگ ترهای خود (مانند پدر يا مادر)، برای ناشتايی افراد خانواده تخم مرغ نيمرو يا آب پز درست کنيد و آن را با تزيين 

مناسب سر سفره بياوريد و از كار انجام شده گزارشی تهيه كنيد.

     

١١ شكل ٤

٣-١١- سفره آرايی

سفره آرايی ميز ناشتايی، ناهار و شام، افزون بر اينکه سليقه و هنر شما را نشان می  دهد، اشتهای خانواده را زياد و خوراک آماده  

شده را دلپذيرتر می کند و خانواده از خوراک و زيبايی سفره بيشتر لذت می  برند؛ بنابراين چيدن سفره را با دقت و حوصله انجام دهيد. 

از کاری که انجام داده ايد گزارشی همراه با عکس آماده کنيد و در کالس ارائه دهيد.

 کار غيرکالسی  آداب غذاخوردن

با مراجعه به منابع (كتاب های مرجع ، اينترنت و ...) و پرسش از بزرگ ترهای خود در خانواده در مورد آداب غذا خوردن كه در 

دين اسالم به آن سفارش شده است، تحقيق كنيد و نتيجه را در كالس ارائه دهيد. 

٤-١١- فرآوری ماست، کره و دوغ 

با راهنمايی دبير يا کمک بزرگ تر خود در خانواده، فرآوری ماست، کره و دوغ را انجام دهيد.

 کار غير کالسی  فرآوری ماست خانگی (نيمه تجويزی)

مواد و وسايل مورد نياز برای فرآوری يک کيلو ماست:

مايه (ماست ساده)        ٢ قاشق غذاخوری 

شير پرچرب                   ١ ليتر 

يک قابلمۀ متوسط 

يک حولۀ بزرگ تميز   

١١ شكل ٥

پبالف
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روش کار 
1 شیر را در قابلمه بجوشانید و بگذارید کمی سرد شود، به اندازه ای که اگر انگشت را درون شیر فرو ببرید گرمی آن را حس 

کنید، بدون آنکه انگشت را بسوزاند.
2 ماست را از کنار ظرف، داخل شیر بریزید و شیر را آهسته هم بزنید تا شیر با ماست مخلوط شود.

3 دِر قابلمه را بگذارید و روی آن را با حوله یا پتو بپوشانید. شیری را که مایه زده اید 4 تا 5 ساعت بی حرکت در اتاق نگه دارید 
تا ماست بسته شود.

4 پس از اینکه ماست بسته شد ظرف را در یخچال بگذارید تا کاماًل سرد شود.

     

فرآيند تهيه ماست  11 شكل 6
ماست آماده  1 مواد ووسايل 2 گرم كردن 3 خنك كردن شير 4 مايه زنی  5 گرم نگه داشتن 6

بهتر است هنگام پذیرایی، ماست را با تزیینات زیبا سر سفره بیاورید.

 كار كالسی  تهيه كره ودوغ از ماست 
مواد و وسايل مورد نياز:

ماست محلی  پر چرب، آب خنک، یخ خرد شده، بطری آب، قیف، آبکش با 
سوراخ های بسیار ریز، تنظیف، عرق نعنا، نمک.

ماست آماده شده در خانه را درون بطری بریزید و به همان اندازه آب خنک و 
مقداری یخ خرد شده اضافه کنید.در بطری را ببندید و آن را آن قدر تکان دهید تا 

کره از دوغ جدا شود.

456

123

11 شكل 7
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بطری را از کمر برش دهيد و محتوی بطری را در ظرفی كه  روی آن تنظيف كشيده ايد يا آبكش با سوراخ ريز گذاشته ايد، بريزيد. 

كره روى تنظيف مي ماند و دوغ آن داخل ظرف پايينی می ريزد. کره را مالش دهيد. با اين عمل دانه های کره فشرده می شود و آب از 

بين ذرات چربی خارج می گردد.

برای تهيۀدوغ، به مايع جمع شده در ظرف پايينى، مقدارى نمك و عرق نعنا اضافه كنيد و آن را داخل بطرى بريزيد و براى 
گاز دار شــدن آن يك عدد نخود خام در ظرف بيندازيد. در بطرى را ببنديد و 12 ســاعت در دماي محيط نگه داريد سپس آن 

را داخل يخچال بگذاريد.
تخمير

تبديل شير به پنير، شير به ماست و انگور به سرکه با فرايند 

رشد  مفيد  ميکرب های  روش  اين  در  می شود.  انجام  تخمير 

می کنند و از رشد ميکرب های بيماری زا جلوگيری می شود. 

در اين صورت ماندگاری مادۀ خوراکی افزايش می يابد و هم 

طعم و مزۀ بهتری در مادۀ خوراکی ايجاد می شود.

٥-١١-  ميکروب زدايی مواد خوراکی

برخی از مواد خوراکی که از بيرون خريداری می شود، به دليل روش نادرست نگه داری  يا فرايند آماده سازی، ممکن است آلوده به 

ميکروب باشد و موجب بيماری شود؛ بنابراين بايد برای اطمينان از بهداشتی بودن مواد خوراکی، روش های ميکروب زدايی در مورد 

 
آن ها به کاربرده شود.                        

بيشتر بدانيم- نكات بهداشتی و ميكروب زدايی مواد خوراكی 

کشک مايع را، حتی اگر پاستوريزه باشد، پيش از مصرف با اضافه کردن مقداری آب به مدت ۱۵ تا ۲۵ دقيقه بجوشانيد؛ زيرا  

ميکروب های خطرناك در كشك باز، می توانند باعث مسموميت و مرگ شوند.

سبزی هايی را که خام می خوريد بايد پيش از نگه داری  در يخچال به روش زير بشوييد و بسته بندی کنيد.

سبزی را پاک کنيد (قسمت های اضافی، فاسد و زرد سبزی را جدا کنيد). 

برای گرفتن گل و الی سبزی، آن ها را در ظرف مناسبی بريزيد و با آب پر کنيد و سبزی ها را به شدت در آب تکان دهيد. سپس  

سبزی ها را از آب خارج کنيد و داخل آبکش بريزيد و اين کار را دوباره انجام دهيد تا گل و الی آن پاک شود.

برای از بين بردن تخم انگل ها بايد دوباره سبزی ها را در يک ظرف مناسب پر از آب بگذاريد و به ازای هر ليتر آب ١ تا ٣ قطره  

مايع ظرف شويی در آن بريزيد. سپس با دست به هم بزنيد تا تمام سبزی در کف حاصل از مايع ظرف شويی قرار گيرد. بعد از ٥ دقيقه 

سبزی ها را از ظرف خارج کنيد و در آبکش بريزيد و به خوبی با آب سالم آبکشی کنيد.

برای از بين بردن ميکروب ها بايد سبزی های شسته شده را در محلول پرکلرين ميکروب زدايی کنيد. برای اين کار می توانيد  

راهنمای کاربرد محلول پرکلرين (گرد کلر) را از روی برچسب آن، به کار ببريد.

پس از ضد عفونی کردن بايد سبزی ها را از محلول درآوريد و با آب سالم به خوبی بشوييد. 

١١ شكل ٨
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برای شستن و ميکروب زدايی کاهو، کلم پيچ و ... بايد نخست برگ های آن را از هم جدا کنيد. 

شستن و ميکروب زدايی ميوه ها مانند همين کار در سبز ی هاست.

ممکن است داخل قوطی هاى  کنسرو سبزی، گوشت و ... ميکروب های کشنده ای وجود داشته باشند؛ بنابراين بايد پيش  

از باز کردن کنسرو آن را در آب بجوشانيد. برای اين کار، قوطی کنسرو را به مدت ٢٠ دقيقه در آب در حال جوشيدن قرار دهيد. 

توجه کنيد که آب کامًال روی قوطی کنسرو را پوشانده باشد.

اين ميکروب ها در محيط های مرطوب و در نبود هوا رشــد می کند؛ بنابراين از نگه داری  قوطی کنســرو در يخچال و محيط های 

مرطوب خودداری کنيد؛ زيرا رطوبت موجود در يخچال موجب زنگ زدگی، آلودگی ميکربی و فساد باکتريايی در کنسرو می شود. 

ماندۀ مواد خوراکی کنسرو بازشده را در ظرف شيشه ای درپوش دار و در يخچال نگه داری کنيد.

نکات بهداشتی تهيۀ مواد خوراکی

هنگام آماده کردن خوراک، اگر به صورت، مو، تلفن و ...دست زديد  

بايد دوباره دستان خود را بشوييد.

بيشتر مواد خوراکی خام دارای ميکروب های بيماری زا هستند. بنابراين  

خوراکی خام و پخته را در يخچال دور از هم نگه داری كنيد. 

تا جايی که ممکن است مواد خوراکی نشسته را داخل يخچال نگذاريد.  

اگر وقت کافی برای شستن آن ها نداريد، اين مواد را در کيسه های تميز دربسته، 

جدا از ديگر مواد خام يا پخته بگذاريد.

اگر مرغ و گوشت منجمد به درستی از حالت انجماد خارج نشود، ممکن است گرما برای پختن مرکز آن ها کافی نباشد.  

بهترين راه برای رفع انجماد مواد خوراکی گذاشتن آن ها در يخچال است.

تخته های خرد کن گوشت، مرغ و ساير مواد پروتئينی بايد جدا از تخته های  

خرد کن سبزی ها باشد.

کاربرد  خانگی  آشپزی  در  سرخ کردنی  ويژۀ  و  معمولی  مايع  روغن  نوع  دو  

دارد. روغن مايع معمولی برای پخت و ساالد و روغن سرخ کردنی تنها برای سرخ 

کردن به کاربرده می شود. از روغن سرخ کردنی می  توان ٢ تا ٣ بار، آن هم در طول يک 

روز، استفاده کرد و پس از آن بايد روغن باقی مانده را دور ريخت.

از گرم کردن زياد روغن مايع و آب کردن روغن جامد در قوطی فلزی به علت ايجاد ترکيب های سمی خودداری کنيد. 

شكل 11-9

شكل 11-10
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٦-١١- آماده کردن ناهار و پذيرايی

 كار كالسی  پخت سوپ جو 

مواد الزم برای  ٤ نفر 
١٢ قاشق سوپ خوریجو پوست کنده
٢ عددهويج متوسط

١ عددسيب زمينی متوسط
١ عددپياز متوسط

٤ عددبال و گردن مرغ
٤ قاشق سوپ خوری جعفری خردشده

به مقدار کافینمک، زردچوبه و فلفل 
به مقدار کافیآب ليمو

دو قاشق سوپ خوریرب گوجه فرنگی

آماده سازی مواد

جو را پاک کنيد و بشوييد و ٢ ساعت زودتر از پخت، خيس کنيد. 

پياز و سيب زمينی را پوست بکنيد و به صورت نگينی  خردکنيد. 

هويج را بشوييد و به صورت نگيني  خردکنيد. 

روش پخت سوپ جو

١ جو پوست کنده، مرغ، هويج و پياز را با يک ليتر آب درون قابلمه بريزيد و نزديک به يک ساعت بپزيد.

٢ پس از اينکه جو کمی پخت، سيب زمينی، نمک، فلفل، زردچوبه و رب گوجه فرنگی را به آن بيفزاييد و روی شعلۀ کم ٢ تا ٣ 

ساعت بپزيد تا جو لعاب بيندازد. 

٣ در پايان پخت، جعفری خردشده را اضافه کنيد و بگذاريد سوپ با شعلۀ کم ١٠ دقيقه بپزد.

٤ سوپ را در ظرفی بکشيد و روی آن را با جعفری خردشده تزيين کنيد.

٥ هنگام خوردن سوپ بهتر است چند قطره آب ليمو ی تازه به آن بيفزاييد.

٦ سوپ به صورت پيش غذا و گرم خورده می شود و می  تواند به همراه نان، خوراک کاملی باشد. 
     

الف

ب

١١ شكل ١١
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١١   شكل ١٢

 كار غيركالسی  پخت ناهار يا شام و پذيرايی از خانواده

با راهنمايی و کمک بزرگ تر خانواده، عدس پلو يا خوراک مناسبی برای خانوادۀ خود برگزينيد و آن را بپزيد و از پذيرايی انجام شده، 

گزارشی همراه با عکس آماده کنيد و در کالس ارائه دهيد. در اينجا روش پخت عدس پلو توضيح داده می شود.

عدس پلو را می توان با گوشت يا بدون آن پخت. عدس پلو با ماست بسيار خوش مزه است ولی برای جذب بيشتر آهن، بهتر است با 

موادی مانند سبزی خوردن يا فلفل سبز که دارای ويتامين C هستند، خورده شود.

 کار غير کالسی پخت عدس پلو

مواد الزم برای ٤ نفر
برنج ٣ پيمانه
عدس ١/٥ پيمانه

گوشت چرخ کرده ٣٠٠ گرم
کشمش پلويی ١ پيمانه
پياز بزرگ ١ عدد

زعفران دم کرده ٣ قاشق غذاخوری
زردچوبه ١ قاشق غذاخوری

روغن و نمک و فلفل به مقدار الزم
سيب زمينی متوسط يک عدد

١١ شكل ١٣

١٢٣

٤٥٦



١٦٩

آماده سازی مواد

١ مواد مورد نياز را اندازه گيری کنيد و روی ميز آماده سازی قرار دهيد.

٢ برنج راپس از پاک کردن،چندين بار با آب بشوييدتا آب آن زالل شود.سپس برنج را به مدت ٢ ساعت درآب ونمک نگه داريد. 

٣ کشمش را بشوييد و به مدت يک ساعت در آب نگه داريد تا خيس بخورد.

٤ پياز را بشوييد، پوست بکنيد و خردکنيد.

٥ سيب زمينی را پوست بکنيد و به شکل حلقه های نازک برش دهيد.

روش پخت

١ عدس را با ٢ ليوان آب داخل قابلمه بپزيد. مراقب باشيد تا عدس له نشود.

٢ همراه با پخت عدس، درون يک قابلمه ديگر آب بريزيد و بگذاريد جوش بيايد. 

٣ آب و نمک برنج را خالی کنيد و برنج را در آب جوش بريزيد.

٤ هنگام جوشيدن برنج ٢ تا ٣ قاشق روغن به آن اضافه کنيد. در فاصله جوشيدن برنج کف آن را بگيريد.

٥ زمانی که برنج می  جوشد، گاهی چند دانه برنج را برداريد و ميان دو انگشت فشار دهيد يا داخل دهانتان بگذاريد. اگر اطراف 

برنج نرم و مغز آن کمی خام بود برنج آمادۀ آبکش کردن است. برنج را در آبکش بريزيد و کمی آب ولرم روی آن بريزيد تا ليزی و شوری 

برنج گرفته شود.

٦ برای دم کردن برنج، در قابلمه به اندازه ای که کف قابلمه چرب شود، روغن بريزيد.

ته ديگ  برای  ديگر  مادۀ  هر  يا  سيب زمينی  حلقه های  با  را  قابلمه  کف  شود.  داغ  تا  بگذاريد  اجاق گاز  شعلۀ  روی  را  قابلمه   ٧

بپوشانيد.

١١ شكل ١٤

٤

٥٦٧٨

٩١١١١٢

١٢٣



١٧٠

٨ برنج و عدس را اليه اليه داخل قابلمه بريزيد. بعد از اينکه همۀ برنج و عدس را داخل قابلمه ريختيد با ته قاشق چند حفره درون 

پلو ايجاد کنيد.

٩ بعد از ٥ دقيقه، مخلوط آب و روغن را روی عدس پلو بريزيد (برای درست کردن مخلوط آب و روغن بايد نصف استکان روغن 

و نصف استکان آب را در يک کاسه بريزيد و روی اجاق داغ کنيد). 

١٠ دما را کمی زياد کنيد تا برنج شروع به بخار کند. سپس شعله را کم کنيد و دم کنی را بگذاريد و اجازه دهيد برنج دم بکشد. 

١١ هنگامی که برنج دم می  کشد مايۀ گوشت را آماده کنيد. يک پياز را به شكل نگينی خردکنيد و در روغن تفت دهيد تا نرم شود. 

سپس گوشت چرخ کرده را اضافه کنيد و در دمای ماليم تفت دهيد تا رنگ گوشت تغيير کند. پس از آن نمک، فلفل، زردچوبه و 

کشمش را به مايه بيفزاييد و چند دقيقه بعد از روی شعله برداريد.

١٢ عدس پلوی آماده را داخل ظرف بکشيد و با برنج زعفرانی و مايۀ گوشت تزيين کنيد.

نکات ايمنی 

چنين  می کند.  تهديد  را  بزرگ ساالن  و  کودکان  آشپزخانه ها،  در  ناگوار  پيشامدهای  

 ... و  پا  دست،  در  بريدگی  برق گرفتگی،  سوختگی،  آتش سوزی،  انفجار،  بيشتر  پيشامدهايی 

است. 

خيلی از آتش سوزی ها هنگام سرخ کردن خوراکی ها اتفاق می  افتد. اگر محتويات ماهيتابه  

روی اجاق آتش گرفت، نبايد روی آن آب بريزيد. نخست اجاق را خاموش کنيد، سپس پارچه يا 

حوله ای خيس روی ماهيتابه بيندازيد و صبر کنيد تا سرد و خاموش شود.

پذيرايی و مهمان نوازی

مواد  مهمان  از  پذيرايی  هنگام  است  بهتر  می دانند.  فرد  هر  برجسته  ويژگی های  از  يكى  را  مهمان نوازی  و  مهماندارى  ايرانيان، 

خوراکی را به اندازه تهيه و با تزيينی زيبا آماده کنيد.

هم انديشی

١١ بنويسيد. در گروه خود دربارۀ  آدابی که برای مهمانداری مناسب می دانيد، گفت وگو كنيد و نتيجه را در جدول ٣
جدول ٣-١١

آداب مهمانداری

آراستگی ظاهری

سالم و احوال پرسی

معرفی افراد

چگونگی برخورد

پذيرايی

١١ شكل ١٥
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٧-١١- نگه داری  مواد خوراکی

يکی از مهم ترين اهداف صنايع خوراکی افزايش زمان ماندگاری است. روش هاى بسيار متنوعى برای نگهداری مواد خوراکی 

در سرتا سر دنيا به کار گرفته می شود. مواد خوراکی به  وسيلۀ حرارت دهی، سرد کردن، خشک نمودن، نمک سود کردن، اسيدی 

کردن، جداسازی اکسيژن، کنسرو کردن، تخمير، افزودن نگه دارنده های مختلف و غير آنها نگهداری می شود و اغلب از اين روش ها 

به صورت ترکيبی با يکديگر استفاده می شود.

 نگه داری  مواد خوراکی در سرمای باالی صفر درجه (يخچال):

نگه داری مواد خوراکی در دمای کم از فساد زودهنگام آن جلوگيری می کند.  

گوشت و مرغ را بايد در جايخی نگه داری کنيد. 

لبنيات را در طبقه های بااليی يخچال و تخم مرغ ها را در طبقه ميانی و سبزی و ميوه را در طبقه های پايين يخچال بگذاريد. دمای  

 ٤  در نظر می  گيرند.
o 

C بخش پايينی يخچال خانگی را

گرم ترين بخش يخچال بخش درونی دِر يخچال است. مواد خوراکی فاسد نشدنی  مانند آبليمو، سس ها و نوشيدنی ها را می توان  

در اين بخش نگه داری کرد.

نگه داری  مواد خوراکی در سرمای زير صفر (فريزر يا سردخانه زير صفر): 

 ١٨ تنظيم شده است، نگه داری  می  کنند. دمای فريزر، 
o 

C در روش خانگی مواد خوراکی منجمد شده را در فريزر که دمای آن

١١ زمان نگه داری  انواع گوشت ها در فريزر   ١٢ باالتر بيايد. در جدول ٤
o 

C هنگامی که مواد خوراکی درون آن است، نبايد از

نشان داده شده است. 
جدول ٤-١١

ماده خوراکی
 ١٨-) يخچال

o 
C) فريزر دما

(
o 
C) زمان نگه داری زمان نگه داری دما

٣ ماه١٢ ساعت تا ٤گوشت چرخ کرده
١٨-٩ ماه٣-٢ روز تا ٢قطعات گوشت بسته بندی شده

١٢-٧ ماه٨-٦ روز تا ٢گوشت مرغ تازه
-١-٦ روز٤ تا ٦برش کالباس بسته بندی شده

-٣ هفته تا ٦تخم مرغ
-٦-٤ هفته٤ تا ٦سس مايونز

-٣-٢ روز تا ٤شير پاستوريزه
٣ ماه٣-٢ روز تا ٢ماهی پر چربی
٥-٤ ماه٦ روز تا ٢ماهی کم چربی

گوشت ها و ميگو را بايد در طبقات باال و سبزی ها، نان و ... را در طبقات پايين تر فريزر نگه داری کرد.



١٧٢

خشک کردن سبزی و ميوه 

فساد اغلب مواد خوراکی بيشتر به علت فعاليت ميکروب ها و آنزيم های موجود در مواد خوراکی ست. خشک كردن باعث كم شدن 

فعاليت ميکروب ها و آنزيم های موجود در مواد خوراکی می شود.

     

١١ شكل ١٦

 كار غيركالسی  خشک کردن سبزی

با راهنمايی بزرگ تر خود خشک کردن سبزی را انجام دهيد. از کار انجام شده گزارشی همراه با عکس تهيه و آن را در گروه بررسی 

كنيد و نتيجه را در کالس ارائه دهيد. سبزی را می توانيد خردشده يا همراه با ساقه خشک كنيد.

 مواد و وسايل الزم  سبزی (نعناع يا شويد)، پارچه تميز، پنکه

 روش كار
١ مواد زائد، ساقه های محکم و بخش های فاسد آن را جدا کنيد. 

٢ سبزی پاک شده را بشوييد و آب آن را بگيريد.

٣ سبزی را خردکنيد (نه خيلی ريز و نه خيلی درشت).

٤ سبزی خردشده را روی پارچۀ تميزی در اتاقی که هوا در آن جريان دارد به صورت اليۀ نازک بريزيد تا خشک شود. استفاده 

از پنکه، زمان خشک شدن سبزی را کمتر و کيفيت سبزی خشک شده را بهتر می کند. 

٥ پس از گذشت چند روز مقدارى از سبزی را در کف دست بگذاريد و با دست ديگر آن را بساييد. اگر سبزی کامًال پودر شود 

نشان دهندۀ خشک شدن آن است و می توانيد سبزی را جمع آوری کنيد.

٦ برای جلوگيری از آلوده شدن سبزی خشک شده، بهتر است آن را در قوطی های در دار بريزيد و در جای خشک، خنک و 

تاريک نگه داری کنيد تا سبز و معطر بماند.

روش های  خشک کردن

يکی از مهم ترين روش های نگه داری  مواد خوراکی خشک کردن آن است که به دو روش انجام می شود:

روش سنتی خشک کردن در دمای محيط (در برابر نور خورشيد يا سايه)؛

روش صنعتی خشک کردن با گرمای مصنوعی، برای اين روش دستگاه های خشک کن به کاربرده می شود.



١٧٣

٨-١١- ميان وعده

خوراکی  نوبت های  اين  به  می خورند.  کمی  خوراک  ديگر  بار  يک  شام  و  ناهار  بين  و  بار  يک   ناهار  و  صبحانه  بين  افراد  برخی 

ميان وعده می گويند.

بخشی از انرژی و مواد مورد نياز بيشتر افراد مانند کودکان و نوجوانان با خوردن دو تا سه ميان وعده برآورده می شود؛ بنابراين  

گزينش خوراک برای اين نوبت ها بسيار اهميت دارد.

مصنوعی،  رنگ های  داشتن  با  بلكه  نمی سازند،  برآورده  را  بدن  نياز  مورد  مواد  تنها  نه  ارزش  كم  وعده های  ميان  خوردن  

شيرين کننده های مصنوعی، مواد نگه دارندۀ شيميايى، اسانس ها و روغن های زيان آور موجب کم خوری و برخی بيماری  ها می  شوند. 

شناسايی ميان وعده های سالم و ناسالم  كار كالسی 

١١ بنويسيد. باهم انديشی در گروه خود، ميان وعده های سالم و ناسالم و دليل گزينش خود را در جدول ٥

در نکته آن ها  خشک کردن  سبزی،  خشک کردن  برای  روش  بهترين  

کار باعث پوسيدگی يا کپک زدن آن ها می شود.سايه است. ولی بايد دقت کنيد که سبزی ها روی هم قرار نگيرند زيرا اين 

اگر سبزی ها را در نور آفتاب خشک کنيد، عالوه بر آن که رنگ  
دست  از  نيز  را  خود  ويتامين های  از  زيادی  مقدار  می کند،  تغيير  آن ها 

می دهند.

استفاده  صنعتی  روش  از  سبزی  و  ميوه  خشک کردن  برای  امروزه 

مناسبی برای روش سنتی ست.می شود که به دليل بهداشتی بودن، سرعت زياد و کيفيت بهتر، جايگزين 



١٧٤

جدول ٥-١١

ناسالم

داشتن رنگ مصنوعی

سالم

داشتن ويتامين و مواد معدنی 

 كار غيركالسی  تهيۀ ذرت بو داده (نيمه تجويزی )

 مواد و وسايل مورد نياز: ذرت مخصوص ١٠٠ تا ١٥٠ گرم، نمک  به مقدار الزم، روغن مايع، يك قاشق غذاخوری، قابلمه 
متوسط

روش کار

قابلمه را روی اجاق گاز بگذاريد و کف آن را با روغن مايع چرب کنيد.  ١

شعلۀ زير قابلمه را روشن کنيد (شعله گاز بايد کمی زياد باشد) تا قابلمه کمی داغ شود.  ٢

نمک را اضافه کنيد. بهتر است ذرت بو داده را کم نمک تهيه کنيد.  ٣

يک اليه ذرت، كف قابلمه بريزيد.  ٤

شنيده  قابلمه  به  بازشده  ذرت  برخورد  صدای  ذرت ها  شدن  باز  با  داريد.  نگه   شعله  روی  دقيقه  چند  و  بگذاريد  را  قابلمه  دِر   ٥

می شود.

٦ هنگامی که صدای برخورد ذرت ها قطع شد، يعنی تمام ذرت ها بازشده است، دِر قابلمه را برداريد و ذرت ها را در يک ظرف 



١٧٥

ديگر بريزيد تا ذرت های بازشده نسوزند. 

    

 ١١ شكل ١٧

١٠-١١- نگه داری  مواد خوراکی با مواد نگه دارنده

مواد خوراکی را می توان با برخی مواد نگه دارنده برای مدت طوالنی تر نگه داشت. در اينجا تهيۀ خيارشور که در آن نمک مادۀ 

نگه دارنده است، آورده شده است.

تهيۀ خيار شور (نيمه تجويزی)  كار غيركالسی 

مواد و وسايل الزم  ساقۀ خشک شدۀ شويد، گلپر، سير، فلفل سياه و قرمز، خيار قلمی، نمک، برگ مو، سبزی ترخون، ترازو، 

ظرف جوشاندن آب نمک، سبد، چاقو

خيارها را با آب سرد بشوييد و خشک كنيد (خيار مورد استفاده بايد کامًال سبز، قلمی و بدون لک باشد. درصورتی که از خيار  

ساالدی استفاده می کنيد، به منظور ايجاد سوراخ های ريز در پوست خيار و نفوذ آب نمک، بايد آن ها 

را برس بزنيد).

خيار و مخلوط افزودنی ها را که آماده کرده ايد، اليه به اليه در ظرف بريزيد. 

متناسب با اندازۀ خيار آماده شده (به اندازه ای که ظروِف تهيۀ خيار شور را پر کند) آب را بجوشانيد  

(اگر  بريزيد  سرکه  سوپ خوری)  قاشق   ٥) سی سی   ٨٠ و  نمک  گرم   ٧٠ جوشيده  آب  ليتر  هر  برای  و 

نمک زياد بريزيد خيارشور چروکيده و تو خالی می شود. اگر مقدار نمک کم باشد خيارشور ليز و نرم 

می شود).

آب نمک را به ظروف حاوی خيار و مواد افزودنی اضافه کنيد تا ظرف پر از آب نمک شود. 

برای خروج هوا ظرف را ٢٤ ساعت در دمای اتاق نگه  داريد. پس از آن، ظرف را با آب نمک پر کنيد.  

١١ شكل ١٨

٤٥٦

١٢٣
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در ظرف را به گونه ای ببنديد تا هوا وارد ظرف نشود. 

َظرف خيار شور را يک هفته در دمای محيط و پس از آن در جای خنک نگه داری كنيد. 

مواد نگه دارنده

همان گونه که ماندگاری خيار در آب نمک بيشتر می شود، برخی مواد شيميايی طبيعی يا مصنوعی ديگر نيز برای 

نگه داری  مواد خوراکی به کار گرفته می شوند که به آن ها نگه دارنده  می گويند. اين مواد از فساد ميکربی مواد 

خوراکی جلوگيری می کنند. 

بيشتر بدانيم- مواد نگه دارنده غيرمجاز

امروزه از مواد نگه دارنده شيميايی مانند اسيدها، نيتريت، سوربات، بنزوات و ... برای نگه داری  بيشتر مواد 

خوراکی فرآوری شده در برخی کارخانه ها استفاده می شود. بعضی از نگه دارنده های شيميايی برای بدن ضرر 

دارد و مصرف بيش از اندازۀ آن ها سرطان زاست. از خوردن يا کاربرد مواد خوراکی ای که با مواد نگه دارندۀ 

  غيرمجاز نگه داری  می شوند، خودداری کنيد.

هم انديشی

١١ بنويسيد و برای جلوگيری  نام برخی محصوالت کشاورزی را که در برخی از فصل ها در منطقۀ شما ارزان است، در جدول ٦

از به هدر رفتن آنها و همچنين استفاده از آن ها در ديگر فصل ها روشی را پيشنهاد کنيد.

 جدول ٦-١١

روش پيشنهادینام محصول
توليد کشمش، شيره انگور، سرکه و آب غورهانگور

١١-١١- بسته بندی خانگی حبوبات

خريد مادۀ اوليه (حبوبات): برای آنکه هزينۀ توليد کمتر شود، بهتر است  

حبوبات بوجاری شده را از کشاورز خريداری کنيد.

نمونه برداری: برای نمونه برداری می توانيد وسايل ويژۀ نمونه برداری را به  

کار ببريد. وسيلۀ نمونه برداری را در جهات مختلف گونی فرو ببريد و نمونه را داخل 
١١ شكل ١٩
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ظرفی بريزيد. نمونۀ حبوبات دريافتی بايد تازه و سالم، بدون بوی ناخوشايند و بدون آفت زنده باشد. از پذيرش هرگونه حبوبات آلوده به 

آفات، مواد خارجی، مواد سمی و فاسد شده يا ناخالص خودداری کنيد. 

پاك كردن: برای پاک کردن حبوبات از يک ميز استيل استفاده کنيد.  

در اين مرحله بايد مواد خارجی مانند سنگ، پوشال، دانه های آفت زده، آسيب ديده و 

نارس را جدا کنيد.

پيش  بايد  کرده ايد  انتخاب  بسته بندی  برای  که  را  محصولی  درجه بندى:  

از بسته بندی درجه بندی کنيد. اين کار را می توانيد دستی يا با دستگاه های خودکار 

انجام دهيد. 

كنفی   گونی  (در  بزرگ  بسته های  در  می توانيد  را  حبوبات  كردن:  وزن  

که  باشد  گونه   ای  به  بسته بندی  است  بهتر  کنيد.  بسته بندی  خرده فروشی  برای  پالستيكی  كوچك  بسته های  در  يا  متقالی)  کيسه های  يا 

محتويات داخل بسته را نشان دهد.

دربندى اوليه: سلفون های پر شده را با دستگاه دوخت حرارتی دربندی کنيد. 

برچسب گذارى:  بر روی هر بسته  از فرآورده که به بازار عرضه می  شود بايد نام و  
نشانی واحد توليدی، شمارۀ مجوز، نام تجاری، تاريخ توليد و انقضا، سری ساخت و شرايط 

نگه داری  درج شود.

بسته بندی  حبوبات  حمل ونقل  برای  اوليه،  بسته بندی  از  پس  ثانويه:  بسته بندى  

شده، بسته ها بايد در کارتن يا در نايلون بسته بندی شده و سپس به انبار محصول برده شود.

و  محصول  فروش  ديگران،  به  خود  محصول  شناساندن  مصرف کنندگان،  شناسايی  شامل  بازاريابی  فروش:   و  بازاريابى  

رضايت مشتری ست.  

١١ شكل ٢٠

١١ ١١شكل ٢١ ١١شكل ٢٢ شكل ٢٣

١١ شكل ٢٤
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بسته بندی
بسته بندی مواد خوراکی يک روش نگه داری  ست. بسته بندی نادرست موجب از بين رفتن همۀ زحماتی می شود که برای توليد 

صرف شده است. به طور کلی بسته بندی دارای دو نقش اساسی ست:

حفاظت از غذا در مدت زمان ماندگاری آن؛ 

تبليغ فرآورده های توليدشده برای فروش بيشتر. 

١٢-١١- تهيۀ شيرينی پنجره ای (نيمه تجويزی)

مواد و وسايل مورد نياز:   
نشاسته گل (گندم) ٧٥ گرم

تخم مرغ ٥ عدد
گالب ٤ قاشق سوپ خوری
وانيل ١/٢ قاشق چای خوری

آرد سفيد گندم ٧٥ گرم
روغن به مقدار الزم

پودر قند ١٠٠ گرم
قالب شيرينى پنجره اى  

روش کار

نشاسته و گالب را داخل ظرف بريزيد و آن ها را هم بزنيد تا نشاسته به صورت خمير درآيد.   ١

تخم مرغ ها و وانيل را به آن اضافه کنيد و با همزن آن را هم بزنيد.   ٢

آرد را به آن اضافه کنيد و دوباره آن را هم بزنيد.   ٣

مخلوط را از صافی رد کنيد تا يکنواخت شود.  ٤

٥  روغن را در ظرف مناسبی داغ کنيد و قالب را در روغن قرار دهيد ( قالب نه زياد داغ باشد و نه زياد سرد).

٦  پس از آنکه قالب داغ شد، آن را تا لبه در مايه فرو ببريد. به اندازه ای که مايه تا سر قالب برسد و روی قالب را نگيرد.

٧  سپس قالب را در روغن داغ فرو ببريد و آن را تکان دهيد تا مايه آزاد شود. حرارت را ماليم کنيد. يک طرف نان که کمی 

برشته شد آن را برگردانيد تا طرف ديگر نيز برشته شود. بعد از اينکه رنگش يک مقدار طاليی شد از روغن درآوريد.

شيرينی ها  را در صافی يا روی دستمال قرار دهيد تا خنک شوند و روغن اضافی آن گرفته شود. (شيرينی های آماده شده   ٨

را روی هم قرار ندهيد چون خمير می شود).

در پايان پودر قند را روی شيرينی های سرد شده الک کنيد.  ٩

يک کاغذ روغنی داخل جعبه شيرينی قرار داده و شيرينی ها را داخل آن بچينيد.  ١٠

نکته: در حين کار مايه را هم بزنيد چون نشاسته در ته ظرف ته نشين می شود. 



١٧٩

بررسی 
١١ برخی از مشاغل رايج در منطقۀ خود را که در حوزۀ مواد خوراکی می شناسيد، بنويسيد. در جدول ٩

جدول ٧-١١

آشپزفروشندگانکارکنان کارخانه های مواد خوراکیمشاغل خانگی
حليم پزآب ميوه فروشکارشناس آزمايشگاه مواد خوراکیشيرينی سنتی

مدير توليد خرد کردن و بسته بندی قند
مدير  کنترل کيفيت
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       عنوان پروژه

     

       

     

      

مهارت هايى را كه يادگرفتم: كارهايى كه من انجام داده ام:

ابزارهايى كه از آن ها استفاده كردم:

محصولى كه در اين پودمان ساخته ام:

مشاغلى كه با آنها آشنا شدم:

نكات ايمنى كه به آن ها توجه كردم:
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راه اندازي بازارچه در مدرسهراه اندازي بازارچه در مدرسه
نکاتی برای راه اندازی بازارچه در مدرسه

نيازسنجى- فکر کنيد که هم کالسی ها، معلمان و اوليای دانش آموزان به چه کاال يا خدمتی نياز دارند. 
تبليغات- از بستگان نزديک خود، دبيران و دوستانتان در مدرسه دعوت کنيد تا از بازارچۀ شما ديدن کنند. 

پيش بينى امكانات مورد نياز- فهرستی از وسايل الزم برای راه اندازی غرفه تان فراهم و آن ها را آماده کنيد. 
نام تجارى (برندينگ) - برای غرفۀ خود يک نام انتخاب کنيد. 

معرفى- محصول و خدماتی را که در بازارچه و غرفۀ خود ارائه کرده ايد به بازديدکنندگان معرفی کنيد. 
   

نوآورى در ارائه - تالش کنيد در نحوۀ ارائه کاالها و خدماتتان نوآوری داشته باشيد. 
مشترى مدارى- تالش کنيد محصول خود را با بهای مناسب بفروشيد. 

امنيت - جای امنی برای پولی که هنگام فروش کاال در بازارچه به دست می آوريد در نظر بگيريد. 
كارگروهى - به ياد داشته باشيد که با همکاری و تقسيم وظايف در گروه، غرفه برتری خواهيد داشت. 

هميارى : از اوليای مدرسه و والدين خود برای راه اندازی بازارچه کمک بگيريد و برای شرکت در آن از آنان دعوت کنيد. 

                    

         

بررسی

کسب  با  راه  اين  از  و  می دهند  انجام  سبک  کارهای  يا آشنايان،  خانواده  برای  خود،  بزرگ تر  هماهنگی  با  دانش آموزان  از  برخی 

درآمد، برخی از وسايل مورد نياز خود را تهيه می کنند. شما اگر بخواهيد چنين کاری انجام دهيد، در منطقه نيازسنجی کنيد و اگر 

مورد مناسبی يافتيد، نسبت به توليد و فروش آن اقدام کنيد.
  


