
فناوري  وكار
دورۀ اّول متوسطه  پايۀ هفتم



ـ  717                                          نام کتاب: کار و فناوری پایۀ هفتم دورۀ اّول متوسطه 
                                  پدید آورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 
شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: احمدرضا  دوراندیش      ،       مهدی  اسمعیلی  ، افشین  اكبری      ،    حمیداحدی  ، محسن  جعفرآبادی ، ویدا

                                                    ممتحنی، مریم خوزینی و آتوسا میرزاصادقی )اعضای شورای برنامه ریزی(    
                                                        حمید احدی   ، مهدی اسمعیلی   ،    افشین اكبری   ، سمیه بخارائی     ،  زینب بشارتی   ، محمد  جهانگیری   ،
                                                        فـاطمه صنعتی    ،    معصومه فاطمی سلوط  ،   علی قنبری    ،     محمد لطفی نیا   ،  هما ملک   ،     ویدا ممتحنی   ،

                                                        محمدعلی نیكنام و محمدرضا  یمقانی )  اعضای گروه تألیف( ـ حسین داوودی )  ویراستار  (
             مدیریت آماده سازی هنری: اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ـ   سّیدعلی موسوی               شناسه افزوده آماده سازی: احمدرضا امینی )مدیر امور فنی و چاپ(  ـ  مجید ذاکری یونسی )مدیر هنری(  
                                                         )طراح گرافیک( ـ  شهرزاد قنبری )صفحه آرا( ـ طاهره حسن زاده )طراح جلد( ـ مریم دهقان زاده،
  نسرین اصغری  ،ابوالفضل بهرامی         فرشته حسن خانی قوام،  مژگان عقیقی و  سمیه نصری )رسام(   ـ   
      )عکـاس( ـ سّیده فاطمه محسنی،کبـری اجـابتی، حسین چـراغی، علی مظاهـرینظـری فر، سپیده  

      ملک ایزدی، راحله زاد فتح اله وفاطمه رئیسیان فیروزآباد )  امورآماده سازی(  
                                   نشانی سازمان: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ  4آموزش و پرورش)شهید موسوی(

                                                          تلفن: 9ـ88831161 ، دورنگار: 88309266 ،كد پستی: 1584747359 
www.chap.sch.ir وب سایت                                                     

                                           ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: تهران  ـ  کیلومتر17جاّدۀ مخصوص  کرج ـ
                                                      خیابان61 )داروپخش( ،تلفن:5  ـ44985161،دور نگار:44985160،   

ـ  37515                                                     صندوق پستی:139
                                       چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«

              سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ هفتم 1398

ISBN   978 -964 - 05 - 2410 - 7     978-964-05  -2410 -7    شابک

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پیشنهادات و نظرات خـود را در بــارۀ محتواى این کتاب، بــه نشانـى تهران، صندوق پستى 
شمارۀ     4874/15    دفترتـألیف  کتاب هـای درسی فنى  و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.

  tvoccd@roshd.ir  ,  karvafanavari@roshd.ir        )پیام نگار) ایمیل
 www.tvoccd.medu.ir                                                    ) وب گاه ) وب سایت

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از 
کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکسبرداری، 
نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.



شما عزيزان كوشش كنيد كه از اين وابستگي 
خودتان  كشور  احتياجات  و  آييد  بيرون 
ايماني  انساني  نيروي  از  سازيد،  برآورده  را 
اجانب  به  اتكاي  از  و  نباشيد  غافل  خودتان 

بپرهيزيد.

ريف« َس ِسّرُه الشَّ امام خميني » ُقِدّ
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سخنی با دانش آموزان گرامی

سال گذشته شما در درس کار و فناوری پایه ششم مهارت های مختلفی همانند کار با رایانه و ساخت 
وسایل را به دست آوردید. همچنین با برخی از مشاغل نیز آشنا شدید.

بر اینکه  پایه های هفتم، هشتم و نهم عالوه  این دوره از زندگی شما بسیار مهم است. چرا که در 
خود را بهتر می شناسید، می خواهید برای آینده زندگی خود و انتخاب رشته تصمیم بگیرید.درس کار 
و فناوری به شما کمک زیادی می کند تا آینده خود را بهتر بسازید. درس کار و فناوری پایه هفتم شما 
را در مهارت هایی توانمند می سازد که در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید.کار با چوب، تهیه و 

نگهداری پوشاک، تهیه و نگهداری خوراک، پرورش گیاه و کار با رایانه از جمله این مهارت هاست.
توجه به نکات زیر موجب یادگیری بهتر در این درس می شود.

1ــ از خالقیت و نوآوری خود در ساخت محصوالت و کارها استفاده نمایید. شما در آینده نوآور 
و کارآفرین برجسته ای خواهید شد.

2ــ به نظرات دوستان خود در کار گروهی احترام بگذارید و به همدیگر در انجام کار گروهی کمک 
نمایید. چرا که کارهای بزرگ با کار گروهی انجام می شوند.

3ــ از حفظ کردن مطالب دوری کنید. سعی کنید آنها را در عمل تجربه کنید و محصوالت خوبی 
بسازید.

در  ارائه  و  از روی محصوالت ساخته شدٔه شما  ارزشیابی  و  ندارد  کتبی  امتحان  این درس  4ــ 
بازارچه انجام می شود.

5  ــ در راه اندازی بازارچه و فروش محصوالت خود با کیفیت باال کوشش کنید. هر نیم سال شما 
یک بازارچه دارید.

6  ــ در انتخاب پروژه ها و ساخت محصوالت به عالقه خود و نیاز جامعه توجه نمایید و با همکاری 
دبیر محترمتان این کار را انجام دهید.

7ــ تنها از روی کتاب نمی توانید روش ساخت محصول را یاد بگیرید. از دبیرتان، والدین و تجارب 
دیگران استفاده کنید. نرم افزار آموزشی و فیلم آموزشی می تواند به شما کمک کند.

امیدواریم این کتاب به شما نوآوران و کار آفرینان آینده کشور عزیزمان جهت ساخت محصوالت و 
انجام کارهای بزرگ کمک نماید.از اینکه شما آینده درخشانی برای کشور می سازید، متشکریم.

مؤلفان



پروردگار صانع و خالق را سپاس می گوییم که فرصت خدمت به آموزش عمومی را به ما عطا نموده 
است.

همکاران ارجمند حوزه تربیت و یادگیری کار  و  فناوری یکی از یازده حوزه تربیت و یادگیری در برنامه 
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران که در طول 12 سال، از پایه اول ابتدایی تا پایان دوره آموزش متوسطه به 
صورت تلفیقی یا درس مستقل آموزش داده می شود.بر اساس برنامه درسی ملی ایران حوزهٔ تربیت و یادگیری 

کار و فناوری با هدف کسب شایستگی  کارهای مورد نیاز زندگی و دنیای کار طراحی و تدوین شده است.
این  بر  متوسطه است.عالوه  اول  دوره  در  این حوزه  اولین درس  هفتم  پایه  فناوری  و  کار  درس 
درس، شایستگی مربوط به کار و فناوری در دروس دیگر نیز تلفیق شده است. در دوره اول متوسطه 
کسب شایستگی های کارآفرینی، فناوری اطالعات، بلوغ حرفه ای، کار در مشاغل و شایستگی های 

عمومی فنی مورد توجه قرار گرفته است.
کتاب درسی کار و فناوری در پایه هفتم به صورت پودمانی تهیه و تدوین شده است که هر پودمان، 

عالوه بر مهارت های عمومی زندگی، معرف یک گروه شغلی دنیای کار نیز می باشد.
برای اجرای بهتر و یادگیری اثر بخش، توجه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر جلب می نماییم:

شرایط  امکانات،  به  توجه  با  می توانید  شما  ولی  است  پودمانی  روش  به  کتاب  ساختار  اگرچه  ــ 
مدرسه، منطقه و عالئق دانش آموزان، آنها را ذیل پروژه های طراحی و ساخت آموزش دهید. برخی از 

اهداف کتاب از طریق پروژه طراحی و ساخت محقق می شود.
فرایند  در  توصیه می شود  بنابراین  و مشارکتی است.  فعال  کتاب، رویکردی  آموزشی  ــ رویکرد 
در  دانش آموزان  فعال  مشارکت  نمایید.  استفاده  کارگروهی  و  یادگیری  متنوع  های  روش  از  تدریس 

طراحی و ساخت وسایل آنها را شاداب تر و بانشاط تر ساخته و یادگیری را عمیق تر می نماید.
ــ این درس، دارای امتحان کتبی نمی باشد و دانش دانش آموزان از روی دست ساخته های آنها 

اندازه گیری می شود. لذا روش ارزشیابی مبتنی بر عمل و ساخت محصوالت آنهاست.
در این کتاب چندین پروژه به عنوان نمونه معرفی شده است. شما می توانید برای هر نیم سال حداقل 

یک پروژه را جهت آموزش با مشارکت دانش آموزان انتخاب نمایید.
ــ برای ایجاد محیط کسب و کار واقعی، آموزش برخی از شایستگی ها، افزایش عالقه و انگیزه 
دانش آموزان، بازارچه ای برای ارائه محصوالت توسط دانش آموزان درانتهای هر نیم سال راه اندازی 
نمایید.دبیران استان های مختلف تجارب گوناگون در این زمینه دارند. می توانید با مراجعه به کارنمای 

آنها یا از طریق دیگران از این تجارب ارزنده استفاده نمایید.

سخنی با دبیران ارجمند



ــ برای درس کار و فناوری، بسته آموزشی شامل کتاب درسی، راهنمای معلم، فیلم راهنمای معلم، 
نرم افزار آموزشی دانش آموزان پیش بینی شده است که در اختیار شما داده شده است.

ــ فرایند طراحی و ساخت در پروژه دارای گام هایی است که می تواند شما را در آموزش مراحل 
گوناگون و کسب شایستگی های مورد نظر توسط دانش آموزان کمک نماید. لذا توصیه می شود به این 

فرایند در آموزش پروژه پایبند باشید.
ــ آن چیزی که در این درس اهمیت باالیی دارد تحقق اهداف همه پودمان ها و پروژه ها برای کلیه 
دانش آموزان است. لذا از تجارب و توانمندی های خود برای جایگزین کردن محتوای کتاب یا استفاده 

از منابع گوناگون می توانید بیشتر بهره ببرید.
ــ با توجه به اینکه این درس در محیط کارگاهی تدریس می شود لذا رعایت نکات ایمنی و بهداشتی 

ضروری است.
ــ همکاران ارجمند در جدول زیر موارد مهم ارزشیابی پودمان و پروژه را مالحظه می نمایید.

ابزارموارد ارزشیابى
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برخی مطالب در پودمان ها با عباراتی مانند کار کالسی، کار غیرکالسی، بارش فکری و 
مانند آنها مشخص شده است که چند مورد مهم شان توضیح داده  می شود.

یا  در کالس  باید  دانش آموزان  را  عنوان  این  با  کارهای مشخص شده  کار کالسی: 
کارگاه به صورت فردی یا در گروه دو تا چهار نفری انجام دهند. در انجام دادن کارهای گروهی 
افراد در گروه،  به عقاید دیگران، تحمل یکدیگر، نقش  مانند احترام  نکاتی  باید  دانش آموزان 

مشارکت و تقسیم کار را رعایت کنند.
کار غیرکالسی: دانش آموزان چنین کارهایی را باید متناسب با امکانات و ویژگی های 
اجراى  از  دهند.  انجام  در خانواده  بزرگ ترها  یا  دبیر خود  راهنمایی  با  و  یا خانواده  مدرسه 
چنین کارهایی در خانه باید گزارش کار و مستنداتی مانند عکس تهیه کنند و نتیجٔه کار را به 

دبیر نشان دهند.

دانش آموزان باید بدانند که بدون اجراى کارهای وابسته به هر پودمان موفق به یادگیری آنها نخواهند شد.

کرد.  خواهند  طی  را  گام  چهار  کار  اجراى  برای  دانش آموزان  پودمان ها  برخی  در 
نخست موضوع را شناسایی می کنند، سپس اطالعات مربوط به موضوع را از منابع مختلف 
به صورت  را  آن  گزارش  اطالعات،  پردازش  و  دسته بندی  از  پس  آنگـاه  مى آورند.  به دست 
الکترونیکی تهیه می کنند. در پایان برای به اشتراک گذاشتن اطالعات، آن را به صورت نمایشی 

ارائه  می دهند.
کارهای نیمه تجویزی یا انتخابی: در این کتاب برای توجه به ویژگی های منطقه ای 
یا تناسب محتوا با شرایط دانش آموزان، برخی کارها با عنوان نیمه تجویزی یا انتخابی مشخص 
شده است. شما  می توانید به جای کارهای نیمه تجویزی، کار دیگری را که متن آن در اختیارتان 

گذاشته شده است، انتخاب کنید وانجام دهید.
شما  بی وقفه  تالش  و  شما  ارزنده  تجارب  از  استفاده  همکاری،  بدون  شک،  بدون 
همکاران ارجمند، اهداف درس کار و فناوری در این پایه محقق نمی گردد. از شما به دلیل این 

همکاری و تالش دلسوزانه تشکر و قدردانی  می نماییم.
مؤلفان



سخنی با اولیاء محترم

تهیه شده  ابتدایی  پایه هفتم در ادامه دروس کار و فناوری دوره  درس کار و فناوری 
تکمیل  آنها  هدف  که  می دهند  تشکیل  را  متوسطه  اول  دوره  نهم،  و  هشتم  هفتم،  پایٔه  است. 
نیاز کشور  اساس  بر  انتخاب رشته  برای  دانش آموزان  و هدایت  راهنمایی  و  آموزش عمومی 
و عالئق و توانمندی های دانش آموزان را دارد. درس کار و فناوری نقش مهمی در آموزش 
مهارت های زندگی و هدایت تحصیلی و هدایت شغلی دانش آموزان دارد. این درس بیشتر بر 
روی مهارت ها و شایستگی ها تأکید دارد، لذا امتحانات کتبی در این درس به شکل معمول وجود 
ندارد. در این پایه دانش آموزان در تولید و نگهداری پوشاک، کار با رایانه، تهیه خوراک های 
ساده، نقشه کشی و کار با چوب و پرورش گیاهان توانمند می شوند. شما می توانید در برخی از 
این کارها برای افزایش انگیزه فرزندتان به آنها کمک نمایید. همچنین در کار با رایانه و فناوری 
اطالعات و ارتباطات در چارچوب کتاب درسی، توصیه می شود به دلیل استفاده زیاد وسایل 
ارتباطی در یادگیری فرزندتان، با آنها مشارکت داشته باشید. جهت یادگیری بهتر دانش آموزان 
عالوه بر کتاب درسی، نرم افزار آموزشی نیز تهیه شده است. در نهایت از زحمات و تالش های 

شما برای کمک به ترویج فرهنگ کار و تالش در جامعه تشکر و قدردانی می نماییم.
مؤلفان
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

مانند اجرای کارهای  به کارگیری مهارت هایی  و   آموزش 
گروهی، تفکر انتقادی،پرسش گری؛

  ایده پردازی  ، نوآوری و خالقیت؛
  انجام دادن کارها بر پایٔه نگرش سیستمی؛

  بهره گیری درست از فناوری ها؛
  مدیریت زمان و اجرای درست فرایند کارها.

در این پودمان، شایستگی های خود را در 
اختراع،نوآوری،ساختمحصولو
فناوریافزایشمیدهمو به آفرینش 
خداوند بیشتر توجه می کنم.

فناوري  ونوآوری
پودمان 
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1ـ1ـ اختراع و نوآوری

هنگامی که به وسایل پیرامون خود نگاه می کنم  ، پیش خود می اندیشم آنها چرا و چگونه به وجود آمده اند و چه کسی 
آنها را برای اولین بار اختراع کرده است. من باور دارم اگر من هم مانند مخترع  این وسایل ، ایدهٔ نو، خالقیت، همت و 

تالش داشته باشم، یک مخترع خواهم شد.

اختراعیاآفرینش، نتیجٔه فکر و ایدٔه افراد است. افرادى که روش یا چیزی را برای اولین بار به وجودمی آورند یا می آفرینند تا 
یک کار دشوار را آسان یا یک مسئله را حل کنند. اختراعی که به تولید رسیده باشد، نوآوری نامیده می شود. 

 کار کالسی

بررسیچنداختراعونوآوری
با کمک دوســتان خود، یک گروه تشــکیل دهید و چند اختراع را که در پیرامونتان وجود دارد در جدول 1ــ1 ، به همراه هدف از 

اختراع آنها، بنویسید.

جدول1ــ1ــبررسیچنداختراعونوآوری

هدفازاختراعونوآوریناماختراعونوآوری
  
 

روش های گوناگونی وجود دارد تا بتوان مخترع و نوآور خوبی بود، ماننِد ایده گرفتن از آفرینش، بررسی روش کار وسایل پیرامون 
خود، بررسی زندگی مخترعان، افزایش قدرت خالقیت و یادگرفتن روش طراحى و ساخت.

شکل1ــ1ــایدهگرفتندوربینعکاسیازچشمانسان

ایدهگرفتنازآفرینش:هنگامی که در بین راه خانه و مدرسه با دقت به پیرامون 
خــود نگاه می کنید با خود بیندیشــید چگونه می توان از موجــودات، آفرینش، درختان، 
کوه ها، آســمان و خیلی چیزهای دیگر، ایده و فکر جدید گرفت )شکل 1ــ1(. کار اصلی 
آنها چیســت؟ چگونه کار می کنند؟ مخترع آنها کیســت؟ و آیا می تــوان برای اختراع از 

طبیعت ایده گرفت؟
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  کار کالسی

بررسیچنداختراعالهامگرفتهشدهازطبیعت
در گروه خود، چند اختراع الهام گرفته  شده از آفرینش را در جدول 2ــ1 بنویسید.

جدول٢ــ1ــاختراعاتالهامگرفتهشدهازطبیعت

اختراعالهامگرفتهازآننامآفریدهیاموجودطبیعی

دوربین عکاسیچشم

چاقو

تار عنکبوت

 کار کالسی

بازوبستنوشناساییاجزاییکوسیله
با راهنمایی دبیر خود و پس از باز و بستن یک وسیلٔه دلخواه، جدول 3ــ1 را پر کنید.

جدول3ــ1ــبخشهاواجزاییکوسیله

ناموسیله:

اجزای متحرک بخشاجزای ثابت بخشوظیفٔه بخشبخش های مهم وسیله

مخترعان و نوآوران  بررسیچگونگیکاروسایلپیرامون:
در ساخت وسایل و محصوالت خود، روش ها و ایده های نو را به کار 
می برند. بررسی چگونگی کار وسایل می تواند موجب پدید آمدن یک 
ایدٔه جدید و نو باشد و کمک کند تا بتوان وسیلٔه دلخواه و مورد نیاز 

خود را اختراع کرد.
برای نمونه در هنگام  بررسی یک دوچرخه می توان به این موضوع 
پی برد که چه بخش ها و قطعاتی در دوچرخه وجود دارد، می توان برای 
اختــراع دوچرخه ای که با باد کار کند از آن اســتفاده کرد. یا با باز و 

بسته کردن یک اسباب بازی می توان از روش کار آن آگاه شد.
شکل٢ــ1ــبررسیاجزاِءدوچرخه
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 بررسی

در گروه های چند نفری زندگی نامٔه چند مخترع ایرانی را که اختراعات و نوآوری هایی داشته اند، بررسی و جدول 4ــ1 را کامل 
کنید.

جدول4ــ1ــمخترعینواختراعاتآنها

هدفازاختراعونوآوریاختراعونوآوریمخترعینونوآوران

حمامی که با یک شمع گرم می شد

جابر بن حیان

خوارزمی

پرورشخالقیت:برای اینکه مخترع و نوآور خوبی باشید باید خالقیت خود را پرورش دهید. چندین روش برای پرورش 
خالقیت وجود دارد. 

سه شیوهٔ زیر را بررسی و آنها را تمرین کنید.
الف(ارتباطاجباری:در این روش شــما بین دو یا چند چیز ارتباط اجباری به وجود می آورید. این ارتباط باعث می شــود 

ایده های جدیدی برای حل مسائل به وجود آید. 
نمونه:چگونه می توان بین چرخ و صندلی ارتباط اجباری برقرار کرد:

 صندلی چرخ دار 
 چرخ صندلی دار

 صندلی به شکل چرخ
......................................................) ایدٔه شما(

 )ایدهٔ خود را، برای ایجاد ارتباط بین چرخ و صندلی، در شکل صفحه بعد بکشید(.

بررسیزندگیمخترعانونوآوران:شاه  عباس صفوی برای رفاه مردم و لشکریان 
خود، که در هنگام سفر از شهری به شهر  دیگر می رفتند و احتیاج به نان داشتند، از شیخ بهایی 
که یکی از دانشمندان آن زمان بود، خواست چاره ای بیابد. شیخ بهایی برای نیاز به وجود آمده، 
با امکانات موجود در شهرها، اختراع و نوآوری جالبی را ارائه کرد. اختراع و نوآوری او تنور 
نان سنگک بود و پیش بینی  شد نانوایان شهرها، برای مصرف مردم  و نیاز سربازان  نان بپزند. نان 

سنگک از نظر مزه و بهداشتی بودن یکی از بهترین نان های ایرانی است.

من نیز با بررسی اختراع و زندگی مخترعان می توانم روش و ایده های آنها را به کار 
شکل3ــ1ــتنورنانسنگکببرم و در اختراع و نوآوری خود از آنها بهره برداری کنم.



5

شکل5ــ1ــنمادیازهماندیشی

شکل4ــ1ــچندارتباطاجباریبینچرخوصندلی

 کار کالسی

ارتباطاجباریبرایپرورشخالقیت
با کمک دبیر خود جدول 5 ــ1 را پر کنید. در این جدول با روشی که دوست دارید بین گزینه های ستون اول و ردیف اول ارتباط 

برقرار کنید. چیزهایی را به جدول بیفزایید یا یک بازی اختراع کنید.

جدول5ــ1ــارتباطاجباری

....بالخوشمزهچرخ

صندلی به شکل چرخصندلی

کتاب

کفش

بالی به شکل گل....گل

....

ب(هماندیشی)بارشفکری(:در این روش یک گروه در بارٔه مسئله ای ایده ها و فکرهای جدیدی پیشنهاد می کنند. افراد 
گروه نباید از همدیگر ایراد بگیرند. آنها باید کمک کنند تا ایده ها و فکرهای بیشتر، هرچند عجیب و متفاوت، ایجاد شود.

?
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  کار کالسی
پ( روش سوم پرورش خالقیت

روش سومی  را که دبیر سر کالس آموزش می دهد در گروه اجرا کنید، سپس آن را در برگٔه صفحه بعد بنویسید.

 کار کالسی

بارشفکری
گروهی تشکیل دهید و با کمک دبیر خود دربارٔه یکی از موارد زیر و ایده های دیگر، روش بارش فکری را به کار برید و نتیجه 

را در زیر بنویسید. 
1ــ چگونه می توانید در حیاط، بازی های بهتری داشته باشید؟

2ــ برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنید، چه باید کرد؟
3ــ ........................................................................................

شکل6ــ1ــدوظرف3و1٠لیتری

 پرسش

اگر تنها دو ظرف 3 و 10 لیتری داشته باشید چگونه می توانید 
با این دو ظرف، 8 لیتر آب از رودخانه بردارید؟

برگۀایدهپردازیباروشبارشفکر

اعضای گروه: ........................................تاریخ: ............. ساعت:...............

موضوع: ....................................................................................

ایدههایارائهشده:

1ــ..........................................................................................

2ــ .........................................................................................

3ــ .........................................................................................
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تعریفنیازتولید انتخاب
راهحل

آزمایش
وبهبود

بررسیو
ارائهراهحلها

بررسینیاز
ومسئله

ارائهو
ثبتمحصول

بررسی
اطالعات

برنامهریزی
کارها

شکل7ــ1ــمراحلطراحیوساخت

یکی  ساخت: و طراحی مراحل کاربرد روش
تولید محصول جدید  برای اختراع و  دیگر از روش هایی که 
به کار می رود، کاربرد مراحل طراحی و ساخت است.فرایند 

طراحی   و ساخت در شکل 7ــ1 نشان داده شده است. 

نمونۀطراحیوساختساکدستی
علیرضا برای طراحی و ساخت ساک دستی برای خانوادٔه خود روش زیر را به کار برده است:

1ــ تعریف نیاز )چرا ساک دستی را می خواهد و ...(؛
2ــ بررسی نیاز و مسئله )ساک دستی باید چقدر جا داشته باشد و چه وزنی را تحمل کند و ...(؛

3ــ برنامه ریزی اجرای کار )برای ساخت، نخست به مطالعه می پردازد، بعد جنس ساک را انتخاب می کند و ...(؛
4ــ بررسی اطالعات )نمونه های ساک دستی را از نظر اندازه، شکل و جنس بررسی می کند(؛
5ــ بررسی و ارائٔه راه حل ها )چند پیشنهاد جدید برای شکل، اندازه و جنس ساک می دهد(؛

6ــ انتخاب راه حل )براساس اندازٔه موردنیاز، قیمت و قدرت تحمل، یک شکل و جنس نمونٔه مناسب را انتخاب می کند و 
نقشٔه آن را می کشد(؛

7ــ تولید )فراهم کردن مواد و ابزار الزم و ساخت یک نمونه، ساخت ساک دستی را شروع می کند(؛

برگۀپرورشخالقیتباروش...................................................................

نام گروه: .........................................تاریخ: ............... ساعت:................

موضوع: ....................................................................................

کارها:

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

.........................................................................................
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8 ــ آزمایش و بهبود )آزمایش و بررسی کار ساخته شده و اینکه آیا نیاز خانواده را برآورده است؟ ساک دستی ساخته شده را 
آزمایش می کند که ببیند آیا قدرت تحمل بار را دارد و …(؛

9ــ ارائه و ثبت محصول )ارائٔه نمونه در صورت نیاز و تحویل ساک دستی به خانواده(.


 کار کالسی

طراحیوساخت
از نخ،  این کار می توانیم  برای  گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که ……………….…………………………….. 
چسب، کاغذ،ِکش الستیکی ، آهنربا  ،  مقوا، تکه چوب و هر آنچه در دسترس است استفاده کنیم. این اختراع ما خواهد بود و در آینده 

کار مردم را آسان تر می کند و به نوآوری تبدیل خواهد شد.
جدول 6ــ1 فرم خالصٔه گزارش طراحی و ساخت ........................ را در دفتر می کشیم و آن را تکمیل می کنیم.

جدول6ــ1ــخالصهگزارشطراحیوساخت

شرحمراحل

اختراعماچهکارمیکند؟....................................................................................

نقشۀاختراعما:

ناماختراعما:

چوب

گیره

نخ

فویل

مقوا

چسب آهنربا .....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

موارداستفادهازاختراعمادرآیندهعبارتانداز:.................................................................

مادرایناختراعیادگرفتیمکه:..............................................................................

قیچی
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2ـ1ـ فناوری و سیستم
ایده گرفتن و دقت در طبیعت، فناوری ساده ای را اختراع  با  روزی مخترعی توانست 
کند.او هنگامی که دید دانه های خاردار گیاهانی مانند بابا آدم )زردان( به شلوار   و  جوراب هایش 
این  دید.  دانه  روی  در سر خارهای  قالب هایی  و  گذاشت  ذّره بین  زیر  را  آنها  است،  چسبیده 
قالب ها با گیرکردن به حلقه های پارچٔه لباس به آن می چسبند و دانه ها با این روش از جایی به جای 
دیگر منتقل می شوند. آن مخترع توانست، با بررسی این روش و به کمک ایدٔه خود، فناوری 

جدیدی که خیلی کاربرد دارد، اختراع کند.
فناوریچیست؟کاربرد عملی دانش در یک موضوع را فناوری می گویند.هنگامی که 

شما دانش و ابزاری را برای زندگی بهتر به کار می برید در حال تولید فناوری هستید.
شکل٨ــ1ــگیاهباباآدم

شکل٩ــ1

بـفناوریهستهای الفـفناوریفضایی

 کار کالسی

تعیینچندفناوریبراییادسپاری
با هم اندیشی در گروه خود، برای آسان شدن یادسپارِی پنج کلمٔه »زنبور، یک، نوآوری، گیاه، دانه« ،سه فناوری ارائه کنید و در 

جدول 7ــ1 بنویسید.

جدول7ــ1ــچندنمونهفناوریبراییادسپاری

توضیحآنشمارهفناوری

1

2

3
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محصوالتفناوریطبیعیوفناوریمصنوعی:در خلقت و طبیعت، محصوالت فناوری های بسیار زیادی وجود دارد 
که بشر توانسته است برخی از آن ها را شبیه سازی کند. به ابزار، روش ها و وسایلی که انسان ها می سازند »محصول فناوری« می گویند.

فناوری ها  از  برخی  می شود.  تقسیم بندی  پیشرفته  و  متوسط  ساده،  سه سطح  به  پیچیدگی  نظر  از  فناوری  فناوری: انواع
عبارت اند از فناوری ارتباطات و اطالعات، فناوری نانو، فناوری فضایی و زیست فناوری. با شناخت و کاربرد درست فناوری ها، 

می توان آن ها را برای زندگی سودمندتر کرد.

 کار کالسی

بیانچندراهحلبرایپیشرفتکشور
به صورت گروهی برای پیشرفت کشور در بخش فناوری، راه حل هایی را ارائه دهید و درجدول 8  ــ1 بنویسید.

جدول٨ــ1ــچندراهحلبرایپیشرفتکشور

نمونهراهحل

1

2

3

4

شکل1٠ــ1ــمحصولفناوریطبیعیوفناوریمصنوعی

بهسهمخودکمک باشد،من بایددرمنطقهدربخشفناوریرتبۀاولراداشته ایراندرسال14٠4
میکنمکشورمبهاینرتبهبرسد.
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 کار کالسی
فناوریطبیعیوفناوریمصنوعی

با بررسی شکل 10ــ1 و راهنمایی دبیر به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1ــ دانٔه چه گیاهی نشان داده  شده است؟

2ــ از روی این دانه چه محصول فناوری مصنوعی ساخته شده است؟ ................................................

3ــ کاربرد محصول فناوری نشان داده شده چیست؟..............................................................
نمونهایازفناوریطبیعت:فناوری مصنوعی آجرها و تیرهای کم وزن از فناوری کندوهای عسل الهام گرفته است. یکی 
از رازهای آفرینش این است که خانٔه زنبور عسل شش ضلعی است. محاسبات دانشمندان نشان داده است که شش ضلعی مناسب ترین 

شکل هندسی برای داشتن بیشترین فضای ممکن برای جمع آوری شیره و داشتن بیشترین استحکام با کمترین مصالح است.

شکل11ــ1ــالهامازطبیعت

بـتیرآهنالفـکندویعسل

 دستاوردهای انسان، نشان می دهد که وی از پدیده ها و محصول فناوری های طبیعی بسیار بهره برده است. امروزه ساختار 
کردن  سبک  برای  ساختار  این  همچنین،  است.  شده  استحکام  با  حال  عین  در  و  وزن  کم  آجرهای  ساخت  الگوی  عسل  کندوی 

تیرآهن های ساختمان به کار می رود.

 کار کالسی

نمونهایازمحصوالتفناوریطبیعیومصنوعی
در گروه خود نمونه ای از محصوالت فناوری طبیعی را، که مصنوعی آن نیز وجود دارد، تعیین  کنید و ویژگی آن  را بنویسید. 

سیستم:سیستم مجموعه ای  است که اجزای آن باهم در ارتباط اند. این اجزاء با فرایندهایی، ورودی ها را به خروجی ها تبدیل 
می کنند. برای نمونه، پنکه یک سیستم است که از اجزای مختلف تشکیل شده است. برق در واقع ورودی پنکه است و به وسیلٔه موتور 
و پره ها سبب می شود که خروجی آن، یعنی وزش باد تولید گردد. اجزای پنکه اگر باهم ارتباط درستی نداشته باشند سیستم پنکه را 

به وجود نمی آورند و خروجی )  وزش باد( تولید نمی شود.
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 کار کالسی

بررسیپنکهازدیدگاهسیستم
در گروه خود در مورد پنکه به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1ــ اگر اجزای یک سیستم )این وسیله( باهم ارتباط نداشته باشند این وسیله کار می کند؟
...............................................................................................

2ــ چرا نمی توان پروانٔه این وسیله را، بدون تغییر دادن دیگر اجزا، بزرگ تر ساخت؟ 
...............................................................................................

3ــ فرایندهایی را که در این وسیله می توانید شناسایی کنید در زیر بنویسید. 
...............................................................................................

شکل1٢ــ1ــاجزاءسیستمپنکه

 پرسش

به پرسش های زیر که در بارٔه تفکر سیستمی  است پاسخ دهید:
1ــ آیا در کارهایی که به صورت گروهی انجام می دهید باید با دیگران هماهنگ باشید؟

2ــ آیا کارهایتان را باید در زمان معینی تمام کنید؟
3ــ اگر شما کارتان را درست و خوب انجام ندهید آیا کار دیگران خراب می شود؟

4ــ چگونه می توانید با کمک دیگران به اهداف مشترک برسید؟
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 کار کالسی
بررسیچندسیستمدربدنانسان

در گروه خود، دستگاه ها و زیر سیستم های بدن انسان را در جدول 9ــ1 بنویسید.

جدول٩ــ1ــدستگاههایبدنانسان

شگفتیهایآفرینشخروجیورودیاجزاکاربرددستگاهدستگاههایبدن

بینایی

خون رسانی

شنوایی

 کار کالسی

بررسیسیستمدرتیمورزشی
اگر یک تیم ورزشی مانند ................. را یک سیستم بدانید، اجزای )اعضای( آن و وظایف هر یک را در جدول 

10ــ1 بنویسید، سپس به پرسش ها پاسخ دهید.

جدول1٠ــ1ــسیستمدرتیمورزشی

وظیفهاعضایسیستم)تیم(

1ــ چرا اگر بهترین بازیکن  تیم ها نیز جمع شوند، نمی توان گفت بهترین تیم ورزشی تشکیل می شود؟
2ــ آیا بازیکن های یک تیم می توانند مستقل از هم کار کنند؟ چرا؟

3ــ آیا می توان گفت سیستم، یک هدف مشخص دارد و همٔه اجزا باید برای رسیدن به آن هدف کمک کنند؟ چرا؟
4ــ آیا اگر یکی از اعضای تیم، وظیفٔه خود را به خوبی انجام ندهد تیم به هدف خود می رسد؟ چرا؟
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جدول خودارزیابی پروژه

محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

شایستگی هـای 1
0-50پودمان نوآوری و فناوریفنی و پایه در

0-10مدیریت منابع2

0-  5کار گروهی3

0- 10فناوری اطالعات و ارتباطات4

0- 10کیفیت محصول5

0-  15موفقیت در بازارچه6

.… = Xجمع نمره از 100

           Xمحاسبه نمره برحسب 20
__  = .…
5           

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار
  قبول             

  غیر قابل قبول

بخش اول
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

 به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر 
انتقادی  ، پرسش گری و ... ؛

    آشنایی با مفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات؛
     آشنایی با ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد 

آنها   ؛
     آشنایی با تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی  ؛

     ایده پردازی، نوآوری و خالقیت. 

ارتباطات  وکاربرد فناوری اطالعات
پودمان 
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 یکی از فناوری هایی که در دنیای امروز، از آن  در بیشتر جاها و کارها استفاده می شود، فناوری اطالعات و ارتباطات است، که آن را به 
اختصار فاوا می گویند. توانایی بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعٔه  امروزی، یکی از مهارت های مورد نیاز زندگی ا ست. 

فناوری اطالعات و ارتباطات 
به فرایندهایی که برای جمع آوری،  ذخیره سازی،  پردازش  ، تبادل و ارائه اطالعات به کار می روند، فناوری اطالعات  و ارتباطات یا

ICT 1 می گویند.

فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق ابزارهایی مانند رایانه، اینترنت و تلفن همراه به کار می رود.

 کار کالسی

ابزارهایفناوریاطالعاتوارتباطاتوکاربردآنها
با هم اندیشی در گروه جدول 1ــ2 را کامل کنید:

جدول1ــ2ــبرخیازابزارهایفناوریاطالعاتوارتباطات

پیشنهادامکاناتیکهمیتوانبهاینابزاراضافهکردکاربردابزارهاابزارهایفناوریاطالعاتوارتباطات

مکالمه، ارسال پیامکتلفن همراه 

  بارش فکری 

دربارهٔ »آموزش الکترونیکی« گفت وگو کنید و جمع بندی آن را در چند خط بنویسید.

Information and Communications Technology (ICT) ــ1

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

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

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

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



ـ   2 ـ بانکداری الکترونیکی  1

شکل1ــ2ــبانکداریالکترونیکی

بی نیاز شــدن از حمل و نقل فیزیکی پول و کاهش خطر سرقت 

آن. افزایش ســرعت و دقت در عملیــات پولی. امکان اجرای 

عملیات مربوط به کارت های بانکی در تمام ساعات شبانه روز، 

خرید آســان و مطمئن. صدور مجدد و مســدود  نمودن کارت 

)درصورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن(
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2ـ2ـ سیر تحول و تکامل فناوری اطالعات و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات در گذر زمان تغییرات گسترده ای داشته است. شکل 2ــ2 برخی از تغییرات مهم را نشان می دهد.

شکل2ــ2ــسیرتحولوتکاملفناوریاطالعاتوارتباطات

شکل3ــ2ــتأثیراتفناوریاطالعاتوارتباطات

3 ـ2ـ تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات 
فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی امروزی 
ما نقش بسیار مهمی  دارد. برخی از این تأثیرات را 

در شکل ٣ــ٢ می بینید.

تلفنهمراهمرورگروب

رایانهقابلحمل
رایانهشخصی

ماهواره
رادیووتلویزیون
تلفن

 کار کالسی

تأثیراتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرزندگی
با هم اندیشی در گروه جاهای خالی در شکل ٣ــ٢ را کامل کنید.

 پرسش
تصور کنید فناوری اطالعات و ارتباطات از زندگی امروزهٔ  شما خارج شود، به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی شما ایجاد 

خواهد شد؟
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 کار کالسی

تأثیراتاستفادهازفناوریاطالعاتوارتباطاتدرزندگی
با هم اندیشی درگروه، جدول 2ــ2 را کامل کنید:

جدول2ــ2ــتأثیراتبرخیازابزارفناوریاطالعاتوارتباطاتدرزندگی

تأثیراتاستفادهازاینابزاردرزندگیابزارفناوریاطالعاتوارتباطات

رایانه
افزایش سرعت کارها
آسانی اجرای کارها

دقت بیشتر در اجرای کارها

تلفن همراه

رایانه، پرکاربردترین ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات است. سال گذشته با برخی از کاربردهای آن آشنا شدید. امسال نیز کاربردهای 
بیشتر رایانه را خواهید آموخت.

شکل4ــ2ــهرمغذایی

یها
یرین

وش
یها

چرب
ها،

غن
رو

ود.
فش

صر
مم
رک
قدا
هم
ب

گروهشیر،ماستوپنیر3ــ2واحد

گروهنان،غالت،برنجوماکارونی11ـ6واحد

احد
2و

4ــ
ها
یوه

هم
گرو

رمز،مرغ،
وهگوشتق

گر

ت،تخممرغ
ماهی،حبوبا

3ــ2واحد
وآجیل

گروهسبزیها5ـ3واحد

4ـ2ـ نقاشی با رایانه
در محیط برنامٔه paint، نقاشی های بسیاری می توانید 
اینجا شکل هرم غذایی کشیده شده است. شما  بکشید. 
هم می توانید با به کارگیری امکانات این برنامه، هر نقاشی 

دلخواه دیگری را بکشید. 
پودمان  در  که  اختراعی  دربارهٔ  می توانید  نمونه  برای 
نوآوری داشته اید، شکلی بکشید و توضیحاتی به آن بیفزایید.

  پس از مشاهده فیلم نقاشی با رایانه، نقاشی باال را 

با کمک برنامٔه paint بکشید و آن را روی کاغذ چاپ و در 
محل مناسبی در خانه نصب کنید تا به یاد داشته باشید که 

مواد غذایی روزانٔه مورد نیاز بدنتان را مصرف کنید.

شیر
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 کار کالسی
ایجادپوشهبرایذخیرهکردنپروندهها

برای دسترسی ساده تر به اطالعات و دسته بندی پرونده هایی که تهیه می کنید، در یکی از درایوهای رایانه )با نظر دبیر خود(، یک پوشه 
با نام مناسب برای گروه و در داخل آن چند پوشه با عنوان های »تصویر«، »گزارش«،»فیلم« و ... ایجاد کنید. در طول سال با اجرای 

کارهای گروهی، پرونده های تولید شدٔه خود را در پوشٔه مربوط به آن ذخیره کنید.

 نکات ایمنی
فراموش نکنید برای حفظ نعمت سالمتی و داشتن جسمی سالم، 

باید هنگام کار با رایانه پشت میز به درستی بنشینید.

 کار کالسی
ـ ٢ جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.  در شکل 5ـ 

شکل5ــ2ــچگونگینشستندرستهنگامکاربارایانه

5ـ2ـ نوشتن متن در رایانه و درج تصویر
در سال گذشته، کار با  برنامٔه واژه پرداز ) Word ( را آموختید و یاد 

گرفتید چگونه مى توانید درکنار آن، تصاویری درج کنید.
)Word( اینجا دربارهٔ هرم غذایی مطالبــی را در برنامٔه واژه پرداز

می نویسید. شما می توانید به جای این مطلب، گزارشی از اختراع خود  
بنویسید. 

متن مقابل، لیست جانشینی مواد غذایی را نشان می دهد.
 

  پس از مشاهدٔه فیلم »نوشتن متن در رایانه« و »درج تصویر«، 
شکل 6ــ٢ را در برنامٔه واژه پرداز )Word( ایجاد کنید. 

شکل6ــ2ــلیستجانشینیموادغذایی
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6 ـ2ـ جست وجو در وبگاه شبکۀ ملی مدارس ایران )رشد(
  برای درک اهمیت تغذیه در دوران نوجوانی می توانید مطالب مفیدی از وبگاه شــبکٔه رشــد جمع آوری کنید. برای انجام این کار 

فیلم »جست وجو در وبگاه رشد« را مشاهده کنید.

شکل7ــ2ــجستوجویمطلبدروبگاهشبکۀرشد

 کار کالسی


در گروه خود، لیست جانشینی مواد غذایی روزانه را تکمیل  کنید )از شبکٔه رشد استفاده کنید(.

 کار  غیرکالسی

مواد غذایی و سهم هر  یک را که به طور متوسط در یک روز مصرف می کنید، بنویسید. فهرست شما با هرم راهنمای موادغذایی چقدر 
مطابقت دارد؟

 کار  غیرکالسی 

در شبکٔه رشد، قسمت دانشنامه / سرگرمی، سرگرمی فکری »آدم خوارها و کتاب خوان ها« را انجام دهید.



٢٢

بخش اول

محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

شایستگی هـای 1
فنی و پایه در

0-  15پودمان نوآوری و فناوری

0-  45پودمان کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات2

0- 10مدیریت منابع3

0-  5کار گروهی4

0-10کیفیت محصول5

0-15موفقیت در بازارچه6

.… = Xجمع نمره از 100

           Xمحاسبه نمره برحسب 20
__    = .… 
  5               

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار٭
  قبول             

  غیر قابل قبول

٭ برخی از موارد رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار با رایانه  به شرح زیر است:
     هنگام کار با رایانه، مراقب کابل ها و پریزهای برق باشید.

      از صندلی مخصوص رایانه که ارتفاع آن قابلیت تنظیم داشته باشد تا ستون فقرات را آزار ندهد، استفاده کنید.
      صفحه نمایش خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا روشنایی اتاق به آن نتابد، تا به چشمان شما آسیب نرساند.

     از چاپ غیرضروری و به هدر دادن کاغذ خودداری کنید.
    قبل از استفاده از لوح فشرده یا حافظٔه دیگر، با دبیر خود هماهنگی های الزم را به عمل آورید.

     بعد از تمام شدن کار، رایانه را خاموش کنید.
     بعد از تمام شدن کار، میز رایانه و محیط کار را مرتّب کنید.

     در حفظ و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری بکوشید.

جدول خودارزیابی پروژه
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

                     بـه کـارگیری مهارت هـایی مانند اجـرای کـارهـای گروهی، 
تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛

 آشنایی با ابزار مرورگر صفحات وب ؛
 آشنایی با روش های جست وجو و جمع آوری اطالعات؛

 آشنایی با منابع جمع آوری اطالعات؛
 استفاده از روش های جست و جوی اطالعات؛

 به کارگیری موتورهای جست وجو؛ 
 توانایی جمع آوری اطالعات درست در اینترنت.

جمع آوری اطالعات  وجست وجو
پودمان 
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داشتن اطالعات باعث می شود که تصمیم گیری ها در مورد موضوعات مختلف زمینه ساز نتایج بهتری شود. در این پودمان تالش 
و  دربارٔه موضوعات  اطالعات  این  با  نهایت  در  تا  بگیرید  فرا  را  اینترنت  در  اطالعات  و جمع آوری  می شود روش های جست وجو 
برای این هدف در این پودمان ، موضوع مسافرت های علمی تفریحی مورد بررسی  پیدا شود.  بهترین پاسخ ها  پرسش های مختلف، 

قرار می گیرد زیرا در بیشتر مدرسه ها مناطقی برای سفرهای علمی تفریحی دانش آموزان انتخاب می شود.

 پرسش

اگر بخواهید به سفر بروید، کدام شهر یا استان را پیشنهاد می دهید؟
شهر پیشنهادی و مورد عالقٔه خود را که برای این سفر دوست  دارید، 

در کادر زیر یادداشت نمایید:

 کار کالسی

جمعآوریاطالعاتدربارۀیکموضوع
در گروه خود دربارهٔ یک شهرستان، اطالعاتی را جمع آورى کنید که پاسخ گوى پرسش های مطرح شده باشد.

نخست، گروه شما به عنوان جست وجوگر باید محدودیت های مسئله را شناسایی و تعیین کند.
فرضاول:سفرهای علمی تفریحی باید در کشور عزیزمان ایران باشد. بنابراین ، به بررسى مناطق خارج از مرزهای ایران نیاز 

نیست. 
فرضدوم: با توجه به محدودیت های زمانی برای مسافرت، مناطق استان هایی مورد بررسی قرار می گیرند که حداکثر فاصلٔه آن 

توسط مدیر مدرسه تعیین می شود) مثالً حداکثر 500 کیلومتر(.
اکنون باید مشخص شود که چه اطالعاتی از مناطق مختلف برای ارائه به مدرسه الزم است. برای این کار باید جزئیات اطالعات 

مورد نظر مشخص شود:
ــ نام منطقٔه مورد نظر گروه شما چیست؟ 

ــ امکانات رفاهی آن منطقه چیست؟

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

.................................
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ــ آیا ادارهٔ آموزش و پرورش در آن منطقه امکان اسکان و پذیرایی از دانش آموزان  را دارد؟
ــ اگر پاسخ قبلی منفی است آیا منطقه برای اسکان و پذیرایی از دانش آموزان امکانات مناسب دارد؟

همچنین جمع آورى اطالعات در خصوص موارد زیر الزم است:
ــ موضوعات علمی مانند پارک های فناوری،کارخانجات تولیدی، مراکز پزشکی؛ 

ــ موضوعات طبیعی مانند چشمه ها، جنگل ها، رودخانه، کوه، کویر؛
 ــ موضوعات اجتماعی و فرهنگی مانند افراد معروف و شاخص در آن منطقه )دانشمند، شاعر، نویسنده، سیاستمدار، کارآفرین، 

ورزشکار و ...(
ــ امکانات تفریحی و گردشگری منطقه چیست؟

ــ مسافت موجود تا منطقٔه مورد نظر چقدر است؟
ــ امکانات ترابری منطقه چیست؟

ــ آیا فرودگاه دارد؟ 
ــ آیا مسافرت با قطار امکان پذیر است؟

ــ در صورت نیاز به مسافرت جاده ای، بهترین مسیر و امن ترین مسیر را بررسی و پیشنهاد دهید.
ــ شرایط آب و هوایی منطقه چگونه است؟

ــ  در زمان مسافرت، منطقٔه مورد نظر چه شرایط آب و هوایی دارد و بهترین زمان برای مسافرت چه وقت است؟
با توجه به پرسش های مطرح شده، باید گام های زیر برداشته شود:

1ــ شناخت موضوع؛  
2ــ انتخاب منابع و جمع آوری اطالعات؛

3ــ پردازش و مستندسازی اطالعات؛
4ــ ارائه و اشتراک گذاری اطالعات. 

ـ  ٣   ـ گام اول ١
شناختموضوع

یکی از گام های مهم برای پاسخ به پرسش، شناخت موضوع است. برای شناخت موضوع باید موارد زیر را تعیین کنید:
 محدودیت ها؛

 اهداف و انتظارات؛
 نتایج و خواسته ها.

ارائهواشتراکگذاری
اطالعات

پردازشومستندسازیاطالعات

شناختانتخابمنابعوجمعآوریاطالعات
موضوع

گام

گام

گام
گام

شکل١ــ٣ــگامهایجمعآوریاطالعات
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 کار کالسی
تعیینمحدودیتهایپرسش)بهروشبارشفکری(

در گروه خود، محدودیت های این پرسش را تعیین کنید و آن ها را در جدول1ــ3 بنویسید.

جدول1ــ3ــمحدودیتهایسفرعلمیــتفریحی

محدودیتعنوان

حداکثر مسافت سفر

چهار روز
سیستم حمل ونقل در دسترس 

همان طور که می دانید برای آگاهی والدین و دانش آموزان، اطالعات در وب گاه مدرسه  ارائه می شود؛ بنابراین باید بررسی کرد که 
چه اطالعاتی از مناطق مختلف برای ارائه به مدرسه الزم است.

در این مورد به نکاتی مانند محدودٔه استان محل سکونت، استان های همجوار، آثار باستانی، مکان های تاریخی و زیارتی، امکانات 
تفریحی و ... باید توجه کرد.

 کار کالسی

تعیینجزئیاتاطالعات)بارشفکری(
در گروه خود، جزئیات اطالعات مورد نظر را تعیین کنید و آن ها را در جدول 2ــ3 بنویسید.

جدول2ــ3ــتعیینجزئیاتاطالعات

جزئیاتموضوع

پارک های فناوری، کارخانٔه تولیدی، دانشگاه مکان های  علمی

مکان های تاریخی

دانشمند، شاعر، نویسنده، کارآفرین، ورزشکار، سیاستمدار و ...مشاهیر

شهر بازی، استخر

استان های همجوار

امکانات مسافرتی
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ـ  ٣   ـ گام دوم  2
انتخابمنابعوجمعآوریاطالعات

می تواند  اطالعاتی  منابع  بدانید کدام  باید  آورد.  به دست  آسانی  به  را  می توان اطالعات  موارد  از  بسیاری  در  منابعاطالعاتی: 
اطالعات مورد نیاز شما را دربارهٔ مناطق مورد نظر تأمین کند، همچنین کدام منبع معتبر1 است و کدام  یک اعتبار کم تری دارد؟

منابع اطالعاتی به سه دسته تقسیم می شوند:
1ــ منابع اطالعاتی الکترونیکی؛

2ــ منابع اطالعاتی مکتوب ؛
3ــ افراد مطلع و آگاه.

آیا اطالعات الکترونیکی دربارٔه موضوع وجود دارد؟
آیا به پژوهش کتابخانه ای نیاز است؟

پاسخ این پرسش ها می تواند به صورت زیر باشد:

1ــ به منابعی که می توان به اطالعات آن اطمینان کرد »منابع معتبر« می گویند.

طریق  از  اینترنت  در  جست وجو  بنابراین  دارند،  وجود  اینترنتی  وب گاه های  در  اطالعات  از  بخشی  ــ  الف   
موتورهای جست وجو امکان پذیر است.

 ب ــ در صورت نیاز به اطالعات کتابخانه ای، می توانید کتاب های مورد نیاز را از کتابخانٔه مدرسه تهیه کنید.
ج ــ بخشى از اطالعات را مى توانید از طریق آشنایان و مصاحبه با افرادی که پیش از این، از آن مناطق دیدن 

کرده اند به دست آورید.

 کار کالسی

تعیینمنابعجمعآوریاطالعات
در گروه خود، منابع جمع آوری اطالعات مورد نظر را تعیین کنید و آن ها را در جدول 3ــ3 بنویسید.

جدول3ــ3ــتعیینمنابعجمعآوریاطالعات

منابعروش

وب گاه رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاینترنت

اطالعات کتابخانه ای

پدر بهروز چند سال در آن شهر معلم بوده است و ...

برای پیدا کردن اطالعات مورد نظر باید جست وجو کنید و از طرفی هر جست وجو نیازمند داشتن ارتباط است. در جوامع انسانی، 
ارتباط باعث شده است تا شبکه هایی با هدف های متفاوت ایجاد شود. 
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 کار کالسی
بررسیشبکههاودالیلنیازبهآنها
نیاز  دالیل  و  شبکه هـا  خـود،  گـروه  در 
به   آن ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول 

4ــ3 بنویسید.

نیازهاشبکه
ارتباط کالمیتلفن

ارتباط نوشتاری

اینترنت

جدول4ــ3ــبرخیشبکههاودالیلنیازبهآنها

 در ابتدای پیدایش شبکه های رایانه ای، استادان و دانشجویان دانشگاه ها برای ارتباط بهتر و سریع تر با یکدیگر از رایانه استفاده 
می کردند. آن ها اسناد و پرونده هاى مورد نظر خود را روی رایانه ذخیره می کردند و به اشتراک می گذاشتند و نشانی آن ها را به دیگران 
اعالم می کردند. پس از مدتی تعداد رایانه ها و کاربران آن ها بسیار زیاد شد و شبکه های رایانه ای در اندازه های بزرگ ایجاد شد. در 
این هنگام اعالم نشانی اسناد و پرونده ها دشوار شده بود. از این رو، تعدادی نرم افزار تولید گردید تا به کاربران در پیدا کردن پروندٔه 

موردنظر خود در این شبکه ها کمک کند.
در زمان کوتاهی شبکه های رایانه ای بسیار سریع رشد کرد. با تولید صفحات وب و ایجاد وب گاه های گوناگون، دیگر جست و جو 
تنها برای پیدا کردن پرونده نبود و به همین دلیل شرکت های بسیاری به منظور کمک به کاربران برای جست وجو در اینترنت و پیدا  کردن 

موضوعات مورد نظر آن ها ایجاد شدند که هرکدام ویژگی های خود را دارند.
با توجه به گستردگی و تعداد زیاد وب گاه ها، به خاطرسپاری نشانی آن ها برای هیچ کس امکان پذیر نیست. برای فهم بهتر این مطلب 
کتابخانه ای را در نظر بگیرید که تعداد بسیار زیادی کتاب در آن وجود دارد و وجود یک راهنما می تواند انتخاب کتاب را آسان تر کند. 
در کتابخانٔه مجازی دنیا، یا همان اینترنت نیز، صفحات وب همین وضعیت را دارند. در اینترنت امکان دیگرى به نام موتور جست وجو 
وجود دارد، وظیفٔه موتور جست وجو این است که در زمینٔه مطالب مورد نظر شما در اینترنت جست وجو مى کند و صفحاتی را که با 

آن موضوع مرتبط هستند، به شما پیشنهاد مى دهد.

 کار کالسی

موتورهایجستوجووویژگیهای
آنها

با دوستان گروه خود در مورد موتورهای 
جست وجو و ویژگی های آن ها صحبت کنید 

و آن ها را در جدول 5 ــ3 بنویسید.

ویژگیهاموتورجستوجو

yooz.irموتور جست وجوی عمومی، امکان جست و جوی تصویر، متن، فیلم

مختص جست وجوی مطالب علمی

Askme.com

جدول5ــ3ــبرخیموتورهایجستوجووویژگیهایآنها
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مرورگرها:برای دستیابی به منابع و نمایش صفحات وب در اینترنت باید از ابزارهای مرورگر صفحات وب استفاده کرد. شرکت های 
گوناگون، این مرورگرها را با اهداف مختلفی تولید می کنند. 

 کار کالسی
مرورگرهـایوبوویژگـیهایآنها
در گروه خود، مـرورگرهای صفحات وب
رایج و ویـژگی هـای آن هـا  را بـررسی کنیـد و 

آن ها را در جدول 6ــ3 بنویسید.

شکل2ــ٣ــنمادبرخیازمرورگرهایاینترنت

اینترنت را کتابخانه ای در نظر بگیرید که برای دسترسی به اطالعات، به جست وجو در آن نیاز دارید. هر وب گاه در اینترنت مانند 
یک کتاب است که به نشانی مشخص و منحصر به فردی نیاز دارد و تنها زمانی می توانید به اطالعات این وب گاه ها دسترسی داشته 

باشید که نشانی آن ها را بدانید. 

 کار کالسی

  پس از مشاهدهٔ فیلم »مرورگرها« در رایانٔه خود مسیرهای الزم را برای اجرای سایر ابزارهای مرورگر بررسی کنید.

در کتابخانه، هرگاه نام کتاب را ندانید باید موضوع مورد نظر خود را مطرح کنید و کتابدار چندین پیشنهاد به شما می دهد. سپس 
شما با مطالعٔه آن کتاب ها، کتاب یا کتاب های مورد نظر خود را انتخاب می کنید. در اینترنت نیز برای مراجعه به وب گاه هایی که نشانی 

آن ها را نمی دانید از موتورهای جست وجو استفاده  کنید.

 بررسی

در قسمت  از نوار نشانی می توانید موتور جست وجوی مورد نظر خود را انتخاب کنید. بررسی کنید که مرورگر رایانٔه 
شما دارای چه موتورهای جست وجویی است و چگونه می توانید در زمان جست وجو موتور جست وجوی پیش فرض را تغییر دهید.

ویژگیهامرورگر
IE )Internet Explorer( ،تولید شرکت مایکرو سافت

Firefox  )Mozilla(مرورگر مجانی

Chrome

جدول6ــ3ــبرخیمرورگرهایوبوویژگیهایآنها
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همان طور که در کتابخانه، هنگام جست و جو، هر چه موضوع مورد نظر خود را بهتر و دقیق تر برای کتابدار روشن کنید پیشنهادهای 
بهتری دریافت می کنید، در اینترنت نیز، براى استفاده از موتورهای جست و جو باید تالش کنید واژه ها و کلیدواژه های انتخابی برای 

جست و جو دقیق انتخاب شوند تا در سریع ترین زمان به بهترین پاسخ برسید. 

نکته :  باید توجه داشت که در صورت انتخاب نشدن کلید واژه های مناسب، نتایج هر بار جست و جو به شما کمک می کند 
که کلید واژۀ مناسب تری پیدا کنید.

نکات ایمنی
بسیاری از وب گاه ها با تولید و درج کلیدواژه های مورد جست و جو تالش می کنند تا زیرمجموعٔه پیشنهادهاى موتور جست و جو 

قرارگیرند و قصدشان باال بردن آمار بازدید و ارائٔه تبلیغات خویش است و در برخی موارد نیز نقش مخّرب دارند. 
برای دیدن نتایج پیشنهادها، مراقب چنین وب گاه هایى باشید. 

  همان طور که در فیلم »کلید واژه« مشاهده کردید، پاسخ ها صفحاتى از وب را که داراى موضوعات متفاوتی دربارهٔ تهران باشند، 
شامل مى شوند. به واژه هایی مانند »تهران« واژٔه عمومی می گویند زیرا به تنهایی نمی تواند در پیدا کردن پاسخ، به شما کمک کند. اگر با 
کلید واژٔه آبوهوایتهران جست و جو را ادامه دهید، می بینید که تعداد پیشنهادها کمتر شده و به موضوع آب و هوا نزدیک تر است. 

شکل4ــ٣ــپیشنهادهایموتورجستوجوبرایکلیدواژۀآبوهوایتهرانشکل٣ــ٣ــپیشنهادهایموتورجستوجوبرایکلیدواژۀتهران
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این جست و جو را با عبارت »آبوهوایتهران« ادامه دهید و پاسخ ها را مقایسه کنید.

 کار کالسی

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که دربارٔه محصوالت کشاورزی و شرایط آب و هوایی الزم برای پرورش آن ها اطالعات مناسبى 
به دست آورید؟ برای شروع می توانید بررسی کنید که چه محصوالتی برای شرایط آب و هوایی استان یا شهرستان شما مناسب است. 

عبارت مناسب برای جست و جو در این موضوع را بنویسید.

روش های جست وجوی بهتر
اکنون در مورد جزئیات اطالعات استان ها، در اینترنت جست وجو کنید و به جمع آوری اطالعات بپردازید. 

 کار کالسی

وبگاههایمعتبربرایجمعآوریاطالعات
در گروه خود، وب گاه های معتبر را برای جمع آوری اطالعات استان ها  بررسی کنید و آن ها را در جدول 7ــ3 بنویسید.

جدول7ــ3ــبرخیوبگاههایمعتبربرایجمعآوریاطالعات

موضوعاتموردبررسیوبگاه

مکان های تاریخی، امکانات مسافرتیوب گاه رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

امکانات آموزش و پرورش شهرستانوب گاه رسمی آموزش و پرورش

امکانات جاده ایوب گاه رسمی مسکن و شهرسازی

در بیشتر موارد نیازمند جست وجوی یک عبارت شامل چند واژه هستید.

نکته : اگر یک عبارت را  جست و جو مى کنید، بهتر است آن عبارت را  در داخل نشانه  "" بنویسید.
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جمعآوریاطالعاتدرموردمشاهیراستانخراسانرضوی
در گروه خود، برای جمع آوری اطالعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی، چند  کلیدواژه را بررسی کنید و آن ها را در 

جدول 8  ــ3 بنویسید.

جدول٨ــ3ــکلیدواژههایجمعآوریاطالعاتدرموردمشاهیرخراسانرضوی

ویژگیهاواژهیاعبارت

این واژه به دلیل عمومی بودن نمی تواند برای جست و جو مفید باشد.فردوسی

ابوالقاسم فردوسی

صفحات وبی پیشنهاد می شود که در آن حتماً این عبارت به کار رفته باشد." ابوالقاسم فردوسی"

  کار کالسی
برای جمع آوری اطالعاتى دربارهٔ مشاهیر استان خود، چند کلید واژه را در گروه خود بررسی کنید.

  نکته : در بیشتر موتورهای جست و جو، عبارات مـورد جست  و جو نباید از ده واژه بیشتر باشد. برای جست و جوی بهتر 
از عبارت های بازدارنده )عبارت هایی که موتورهای جست وجو به  صورت پیش فرض آن ها را نادیده می گیرند( مانند و، 

از، به و ... استفاده نکنید.

کاربرد عالمت )+( و )-( در جست و جو
هرگاه نیاز باشد که واژه ای حتماً مورد جست و جو قرار گیرد می توان از عالمت مثبت )+( قبل از آن واژه و بدون فاصله استفاده کرد. با 
استفاده از عالمت + به موتور جست و جو می گویید که ارزش این کلمه در جست وجو برای شما مهم است و حتماً باید وجود داشته باشد.

 کار کالسی

پیشنهادکلیدواژۀمناسب

  پس از مشاهدٔه فیلم »انتخاب کلید واژٔه مناسب« در گروه خود، کلید واژه هایى را  برای جمع آوری اطالعات دربارٔه مکان های 
مذهبی و زیارتی استان خراسان رضوی پیشنهاد دهید.

در نقطٔه مقابل، هرگاه نیاز باشد که واژه ای خاص را از پیشنهادهای موتور جست و جو حذف کنید از عالمت منفی )-( پیش از آن 
واژه و بدون فاصله استفاده کنید. پس با استفاده از عالمت )-( به موتور جست و جو می گویید که پیشنهادهایش نباید شامل این واژه باشد.
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برای جمع آوری اطالعات در مورد  آثار باستانی در استان فارس 
به جز تخت جمشید کلید واژهٔ زیر را بررسی کنید.
»آثارباستانیاستانفارس«-تخت-جمشید

 کار کالسی

استفادهازکلیدواژهها
به  لرستان  استان  باستانی  آثار  دربارٔه  برای جمع آوری اطالعات 
ترتیب کلیدواژه های زیر را در موتور جست و جو وارد و جواب ها 

را با هم مقایسه کنید:
»آثار باستانی استان لرستان«
آثار باستانی »استان لرستان«

»استان لرستان«  + »آثار باستانی«
در پایان بررسی کنید کدام گزینه پاسخ های بهتری را ارائه می کند.

"آثار شکل5ــ٣ــپیشنهادهایموتورجستوجوبرایعبارت
باستانیاستانفارس"-تخت-جمشید

   نکته : باید توجه کرد که عالمت های )+ (و ) – (باید 
درست قبل از واژۀ مورد نظر قرار گیرد. اگر از فاصله نیز 

استفاده شود، این دستور پاسخ مناسبی نمی دهد.

  پس از مشاهدٔه فیلم مثال 6 در نرم افزار، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

انتخاببهترینکلیدواژهها
 برای جمع آوری اطالعات در مورد هرکدام از جزئیات مربوط به جدول 2ــ3، با هم گروهی های خود بهترین عبارت و کلید واژه ها 

را برای جست و جو در صفحات وب تعیین کنید.
با توجه به اینکه داده های جمع آوری شده باید معتبر باشند، الزم است اطالعات را از وب گاه های شناخته شده و معتبر دریافت کنید 
 site:و به همین دلیل نیاز است یک عبارت یا چند واژه را در یک وب گاه خاص مورد جست و جو قرار دهید. با استفاده از دستور

می توانید جست و جو را به یک یا تعدادی از وب گاه ها محدود کنید.

 نکته : ممکن است در هنگام وارد کردن واژگان مورد نظر دچار اشتباه شوید. برخی از موتورهای جست وجو امکان 
پیشنهاد امالی صحیح واژه مورد نظر را دارند.
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عبارت زیر را که اشتباهات امالیى دارد، در موتور جست وجو وارد کنید و منتظر پاسخ بمانید. مشاهدات خود را توضیح دهید.

سارمــان بـــزوحس وبـرنامه ریضى آموزشى

 رعایت نکات زیر در اجراى جست و جوی بهتر بسیار کمک می کند:
    در تعیین عبارت ها برای جست و جو از کلمات مفرد استفاده کنید، زیرا جمع آن ها نیز در نتایج خواهد آمد.

   در تعیین عبارت ها برای جست و جو اگر در مفهوم یک واژه تردید دارید، بهتراست چند واژٔه مترادف را با هم جست و جو کنید.
تمرین: واژه های کار، شغل و حرفه را در عبارتی ماننِد کار، شغل و حرفٔه مرتبط با رشتٔه فناوری اطالعات و ارتباطات جست وجو 

کنید. 
    درتعیین عبارت ها برای جست وجو به منظور تأکید بر یک واژه می توان آن را در عبارت مورد جست و جو تکرار کرد.

ـ ٣  ـ گام سوم ٣
پردازشومستندسازیاطالعات

پس از آنکه اطالعات مورد نیاز خود را در وب گاه های معتبر پیدا کردید، باید آن ها را پردازش کنید. یعنی از بین اطالعات به دست 
آمده، اطالعاتی را که مناسب اند انتخاب و آن ها را دسته بندی و سازماندهی کنید. براى این کار می توانید اطالعات خود را در یک 

نرم افزار واژه پرداز وارد و آن ها را ویرایش کنید. 

  فیلم را در نرم افزار مشاهده کنید.

پس از جمع آوری تمام مطالب می توانید تغییرات و ویرایش های الزم را در متن انجام دهید و آن را با نام مناسب ذخیره کنید.
اکنون که تمام اطالعات مورد نیاز را جمع آوری و ویرایش کرده اید، می توانید بر اساس آن ها شهر پیشنهادی خود را پیدا کنید.

نکته : هر چند استفاده از این مطالب در نگاه اول کار آسان و بدون مسئولیتی به نظر می رسد ولی آنچه مهم است وظیفهٔ 
شرعی و اخالقی در استفاده از مطالب است. می توانید با آوردن نام نویسندهٔ مطالب یا نشانی وب گاه آن ها در انتهای 

مطالب خود، حقوق معنوی صاحب اثر را رعایت کنید.
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شهر مورد عالقٔه خود را که در ابتدای این پودمان یادداشت نموده اید، با پیشنهادی که پس از بررسی و جست وجو ارائه کرده اید 
مقایسه کنید.

 ٤ـ٣ـ گام چهارم
ارائهواشتراکگذاریاطالعات

پس از جمع آوری و ویرایش مطالب مربوط به سفرهای علمی تفریحی در مورد استان مورد تحقیق گروه خود و با توجه به مطالبی 
که در ادامٔه همین کتاب خواهید آموخت باید بتوانید آن را در اختیار مدرسه بگذارید و به دیگران نیز ارائه دهید.

 کار کالسی

1ــ  در مورد نمایشگاه و جشنواره های مرتبط با محصوالت تفکر خالق و نوآور دانش آموزان شهر مورد نظر گروه خود اطالعاتی 
را جمع آوری کنید. این اطالعات را با استفاده از یک نرم افزار واژه پرداز مرتب کنید.

2ــ  هر محصولی که می بینید زاییدٔه یک تفکر خالق است مى تواند بر پایٔه دانش استوار باشد. برای تولید محصول مورد نظر خود 
به نقشه نیاز دارید. عبارت الزم را برای دیدن نقشه ها و ایده های خالق )به منظور تولید یک گلدان( بنویسید. پس از جست و جوی 

آن، عبارت اطالعات انتخابی خود را در یک سند در نرم افزار واژه پرداز مرتب و ذخیره کنید.
بنـویسید. آن را  3ــ عبارت مناسبى برای جمع آوری اطالعــات در خصوص غــذاهای معروف و محلی شهرستان مـورد نظر 

جست وجو کنید. سپس در مورد طرز تهیٔه یکی از آن ها اطالعات الزم را جمع آوری کنید.
4ــ بیشتر ایده ها و تفکرات خالق، زمانی به سراغ شما می آیند که امکان یادداشت آن ها را بر روی کاغذ ندارید. در بیشتر این زمان ها  
تلفن همراه شما می تواند ابزار مناسبی برای ثبت این تفکرات و ایده ها باشد. نرم افزار های واژه پرداز متفاوتی برای تلفن های همراه وجود 

دارد. با جست وجو در اینترنت، آن ها را شناسایی و نتایج جست  و جو را در کالس ارائه کنید.
و  کنید  کلیک  مراجع  پیوند  و سپس روى  پیوند حوزه  www.tebyan.net  روی  نشانی  به  تبیان  به وب گاه  مراجعه  با  5ــ 

اطالعات مورد نیاز را در مورد احکام مربوط به سفر بیابید. 
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

  به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر 
انتقادی، پرسش گری و ...؛

  آشنایی با مستندسازی و مزایای آن ؛
  استفاده از نرم افزار واژه پرداز برای تهیٔه گزارش؛

  توانایی درج متن، جدول و تصویر در پروندٔه متنی؛
  توانایی انجام تنظیمات متن، جدول و تصویر در پروندٔه متنی.

مستندسازی
پودمان 
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مستندسازی شامل ثبت و ضبط چگونگی اجرای گام به گام یک پروژه، پژوهش و فرایند یک کار است. در گذشته مستندسازی 
بیشتر شامل نوشتن بود. امروزه مستندسازی و تولید محتوای الکترونیکی با هم به کار برده می شوند، زیرا مستندات را می توان به شکل 
نسخه های الکترونیکی تهیه کرد. در این صورت انتقال آن ها به دیگران، با توجه به امکانات ارتباطی فناوری اطالعات، سریع تر خواهد 
بود و ایجاد تغییرات مورد نیاز در آن ها نیز ساده تر و سریع تر می شود. با استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات، مستندسازی 

متن، تصویر، فیلم و ... به راحتی امکان پذیر است.

برخی از مزایای مستندسازی عبارت اند از:
1ــ  آسان کردن ارائٔه گزارش چگونگی اجرای پروژه، کار و ...

2ــ  آسان کردن توسعٔه پروژه، کار و ... 

 بارش فکری

دربارهٔ مزایای دیگر مستندسازی گفت و گو کنید.

برای ایجاد نسخه های الکترونیکی متنی می توان از نرم افزارهای مختلف مانند واژه پرداز )Word( استفاده کرد. شما نیز می توانید 
گزارش هایی را که برای دروس خود تهیه می کنید به  صورت الکترونیکی درآورید و آن ها را مستند کنید.

مستندسازی و تهیۀ  گزارش
در این درس گزارشی از مدال آوران ورزش ایران تهیه و آن را به صورت الکترونیکی مستند می کنید. ولی شما می توانید با استفاده 

از امکاناتی که یاد می گیرید، گزارشی را از کارهایی که تاکنون انجام داده اید، تهیه کنید.

مدال آوران ورزش ایران

هر ایرانی می تواند برای کشور عزیزمان 

ایران افتخارآفرین باشد.

 پرسش
مدال آوران المپیک ورزشی کشور چه کسانی هستند؟
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شکل١ــ4ــصفحۀاّول)home page(وبگاههاىوزارتورزشوجوانان
وکمیتۀملیالمپیک

١ـ٤ـ گام اول
شناختموضوع

اینجا به دنبال یافتن پاسِخ پرسش های زیر باشید:
 المپیک چیست؟ 

 چه رشته های ورزشی در المپیک وجود دارد؟
 ایران در کدام    یک از آن ها نماینده  یا نمایندگانی داشته 

است؟
 مدال آوران ایرانی براساس نوع مدال )طال، نقره و برنز( 

کدام اند؟
به شکل یک گزارش کتبی ثبت و  تا اینجا خروجی شما   

مستند می شود.

 2ـ٤ـ گام دوم
انتخابمنابعوجمعآوریاطالعات

چون موضوع شما دربارٔه ورزش است، بنابراین می توانید 
وزارت  وب گاه  مانند  ورزش  زمینٔه  در  دسترس  در  منابع  از 
المپیک ملـی  کمیتٔه  و   )msy.gov.ir( جوانـان  و  ورزش 

)www.olympic.ir/fa/home(، اطالعات الزم را جمع آوری 
کنید. 

 بارش فکری

به نظر شما پژوهش در مورد مدال آوران المپیکی ایران چه 
سودی دارد؟
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 کار کالسی
تغییرصفحاتوب

صفحٔه اول وب گاه »  وزارت ورزش و جوانان  « و »کمیتٔه ملی 
المپیک« را با تصویر نمونٔه کتاب مقایسه کنید. آیا این صفحه در 

زمان جست و جوی شما تغییر کرده است؟ چرا؟ 
در وب گاه وزارت  ورزش  و جوانــان، پیوندهایــی را ســمت  
راســت آن می بینید. پیوند »مدال آوران« شامِل بازی های المپیکی 
و بازی های آســیایی ا ســت.گزینهٔ  بازی های المپیکی را انتخاب 

کنید.
 

متنی پروندۀ در مدالآوران اطالعات ذخیرهسازی
برنامهٔ   در  و   Copy حافظه  در  را  ها  آن  و  انتخاب  را  اطالعات 
این جدول در واژه پرداز  ترتیب،  این  به  واژه پرداز  Paste کنید. 

کپی می شود.
صفحٔه  به  حرکت  دکمه های  از  استفاده  با  وب گاه،  این  در   

بعدی، تمام مدال آوران را در پرونده کپی کنید. 

Wordشکل٣ــ4ــذخیرۀاطالعاتدر

شکل2ــ4ــصفحۀبازیهایمدالآورانالمپیکیدروبگاهوزارت
ورزشوجوانان

همان طور که مالحظه می کنید، اطالعات مدال آوران عبارت اند از: 

نوعمدالرشتۀورزشینامقهرمانمحلبرگزاریمقامایراندورهسالبرگزاری

 کار کالسی

دستهبندیاطالعات
با هم اندیشی در گروه، اطالعات هر یک از رشته های ورزشی را دسته بندی کنید.
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٣ـ٤ـ گام سوم
پردازشومستندسازیاطالعات

مستندسازی
ثبت توضیحات، بیان و ارائٔه نتایج مشاهده شده در هر تحقیق و در هر کار مستندسازی نامیده می شود. 

مستندسازی  باید در تمام مراحل فرایند انجام کار ادامه یابد. 
گزارش کتبی تحقیق شما شامِل صفحهٔ  روی جلد، صفحهٔ  عنوان و صفحات داخلی است.

 برای مستندسازی الکترونیکی می توانید از برنامٔه واژه پرداز استفاده کنید.

  برای این کار، فیلم را مشاهده کنید و مراحل آن را انجام دهید. 

نکات ایمنی
هنگام تولید یا تغییر مستندات ممکن است به هر دلیلی رایانه خاموش شود. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی یا از دست 
دادن اسناد الکترونیکی خود الزم است پس از اعمال هر تغییری آن را ذخیره کنید. برای ذخیره کردن اطالعات می توانید از کلیدهای  

Ctrl+S استفاده کنید. 

 کار کالسی
گزارشی را که پس از مشاهدهٔ فیلم، ایجاد کردید به نام »مدال آوران ورزش ایران« ذخیره کنید.

٤ـ٤ـ گام چهارم
ارائهواشتراکگذاریاطالعات

برای ارائـٔه نمایشی مستندات می توانید از نرم افزارهایی مانند پاورپوینت )power point( که در پودمان های بعدی خواهیدآموخت، 
استفاده کنید.

 کار  غیرکالسی

بررسی کنید ورزشکاران محبوب رشتٔه ورزشی شما چه کسانی  انتخاب و معرفی کنید. سپس  را  1ــ رشتٔه ورزشی دلخواهتان  
هستند )هر کدام از هم کالسی هایی که به یک رشتٔه ورزشی عالقه دارند، می توانند با هم یک گروه تشکیل دهند و کار را با همکاری 

یکدیگر انجام دهند(.
2ــ با استفاده از امکانات برنامٔه  واژه پرداز، اطالعات مربوط به موضوع » هویت و شخصیت« را که در درس تفکر و سبک زندگی 

جمع آوری کرده اید، مستند کنید.
3ــ گزارشی از اختراعی که در پودمان نوآوری و فناوری داشته اید بنویسید و در آن از امکاناتی که در واژه پرداز یاد گرفته اید، 

استفاده کنید.
4ــ با استفاده از منابع معتبر مانند وب گاه های ستاد ملی مبارزه با دوپینگ www.iranado.ir و فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری 

اسالمی ایران www.ifsm.ir درباره دوپینگ و ضررهای آن گزارشی تهیه کنید. 
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محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

شایستگی هـای 1
فنی و پایه در

0-15پودمان نوآوری و فناوری

0-45پودمان مستندسازی2

0-10مدیریت منابع3

0-5کار گروهی4

0-10کیفیت محصول5

0-15موفقیت در بازارچه6

.… = Xجمع نمره از 100

            Xمحاسبه نمره برحسب 20
__ =   .…  
5            

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار
  قبول             

  غیر قابل قبول

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

تفکر  گروهی،  کارهای  اجرای  مانند  مهارت هايى  بر                         تأکید 
انتقادی، پرسش گری و ...؛

فروش،  خريد،  )کارآفرينی،  کسب  وکار  مفاهیم  با                    آشنايی 
پس انداز، کارت های اعتباری و ...(؛

              کاربرد فناوری های نو در زمینٔه کسب  وکار )خريد اينترنتی، 
کاربرد کارت اعتباری، برنامه ريزی مالی برای خود و...(؛

                بررسی مشاغل، در زمینٔه کسب    وکار؛
                 شناسايی ويژگی های خود برای کارآفرينی.

پیامبر اکرم صّلی الّله علیه و آله فرمودند:
»َالِۡعباَدُة َسبُۡعوَن ُجۡزًء َافَۡضلُها طَلَُب الَۡحالِل«
»عبادت هفتاد جزء است که برترين آن ها کسب 

روزی حالل است«.   
الکافی،ج5،ص78  

پودمان 

کار کسبو
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پدر من يک کارشناس دامپروری ا ست. او دوست داشت در خصوص رشتٔه تحصیلى خود، کارى را راه اندازى کند. بنابراين برای 
پرورش ماهی برنامه ريزی کرد و آن را اجرا نمود. با راه اندازی پرورش ماهی در منطقه، برای افراد زيادی کار ايجاد کرد. پدرم سال 

گذشته کارآفرين برتر استان شد. من هم دوست دارم روزی مانند او برای جامعه، کار سودمندی انجام دهم. 

 پرسش

آيا تاکنون به دل بستگی ها، توانايی ها و مهارت های خود در زمینٔه کار آينده انديشیده ايد؟ کار مورد نظر شما چه فوائدی برای شما 
و جامعه دارد؟

شکل1ــ5ــتصویریاجمالیازشخصیتکارآفرین

1ـ5 ـ کارآفرینی
  به هر گونه تالش و کوشــش فکری و بدنی برای کســب روزی حالل و 

درآمد، که هدف آن تولید کاال یا ارائة خدمت باشد، کار گفته می شود. 
را  وکاری  کسب   فرصت ها،  و  نیازها  شناسايی  با  که  است  فردی  کارآفرين 
بیشتر کارآفرينان برای خود  به دست آورد.  راه اندازی کند و از اين راه درآمدی 
به  نوآوری و  با خاّلقیت و  ايجاد می نمايند. يک کارآفرين،  و ديگران فرصت کار 
کارگیری منابعی که در اختیار دارد به جامعٔه خود خدمت می کند. بنابراين وجود 
او برای خود، اطرافیان و اقتصاد جامعه بسیار سودمند است. فرايندی که طی آن 
کارآفرين تالش می کند تا فّعالیتش را به نتیجه ای مثبت برساند کارآفرینی نام دارد.

 کار  غیرکالسی 
بررسیویژگیهاییککارآفرین

در گروه خود يک کارآفرين را در شهر يا روستای خود شناسايی کنید و با گفت و گو با او يا با کمک گرفتن از روزنامه و اينترنت 
جدول 1ــ5 را پر کنید و در کالس ارائه دهید.

جدول1ــ5ــویژگیهاییککارآفرین

نتیجۀبررسیگروه

هدف

شغل

ویژگیهایاخالقی

دالیلموفقیت
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 بررسی

برخی از ويژگی های من که با ويژگی های کارآفرين، مشترک است عبارت اند از: ………….................……………..

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

برخی از ويژگی های کارآفرين که بايد در خودم پرورش بدهم عبارت اند از: …...............………………………...
شما می توانید با مراجعه به موتورهای جست و جو يا بخش کارآفرينی سايت رشد، مطالب خوبی را دربارٔه کارآفرينان و دانش آموزان 

کارآفرين جست و جو کنید.

ـ  5  ـ معرفی برخی از انواع کسب وکار 2
برخی از انواع کسب  وکار عبارت اند از:

کسبوکارخانگی: هر نوع کار اقتصادی مجاز در خانه 
است که با استفاده از امکانات و وسايل ساده راه  اندازی مى شود، 

ماننِد بافتنی دستی، خیاطی و...؛
  کسبوکارخانوادگی: به کسب وکارهايی گفته می شود 
می دهند؛  تشکیل  را  آن  خويشاوندان،  و  خانواده  يک  افراد  که 

ماننِد پرورش ماهی، نساجی، قالی بافی، تهیه و بسته بندی مواد؛
با  روستا  در  که  است  کـاری  روستایی:    کسبوکار

امکانات موجود راه اندازی می شود، ماننِد پرورش قارچ، پرورش 
ـ5ــبافندگیزنبورعسل، کشت انواع میوه و سبزی؛ شکل2ـ

ـ5ــتولیدگوجهفرنگی شکل3ـ
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الف

 کسبوکاراینترنتی: به خريد و فروش کاالها يا خدمات 
ماننِد  می شود،  گفته  اينترنتی  کسب   وکار  اينترنتی  شبکه هـای  در 
فروشگاه های اينترنتی، ارائٔه خدمات مشاوره ای به ديگران در شبکهٔ  
 . و...  اينترنتی  صورت  به  قطار  و  هواپیما  بلیت  خريد  اينترنتی، 

امروزه اين نوع کسب  وکار به سرعت در حال گسترش است. 

ـ5ــکسبوکاراینترنتی شکل4ـ

فروشکتاب

خدماتمشاورهتحصیلی

خریداینترنتیبلیتقطار
خریداینترنتیپوشاک

خریداینترنتیلوازمخانگی

 کار کالسی
شناساییمشاغل

ـ  5 را برای اين شغل ها کامل کنید. در گروه خود چند شغل را شناسايی کنید. سپس جدول2ـ

ـ5ــبرخیمشاغلوحوزهکاریآنها جدول2ـ

عنوانشغلحوزهها

کابینت ساز، .............،................صنعت

تعمیرکار موبايل، ............،..............خدمات

پرورش دهنده ماهی، ...........،............کشاورزی

شما می توانید با بررسی بخش هدايت تحصیلی »سايت رشد« از بازار کار و مشاغل و رشته های دانشگاهی اطالعات به  دست آوريد.

3ـ5   ـ درآمد و  پس انداز
بیشتر خانواده ها براى جلوگیری از بروز مشکالت مالی، بخشی از درآمد خود را پس انداز می کنند. اين کار موجب آرامش در 
خانواده می شود. شما نیز می توانید با درآمد کم يا زياد و روش های گوناگون، مانند خريد سهام برخی شرکت ها و ... پس انداز کنید. 

از پس انداز می توان برای خريد برخی از وسايل يا برای راه اندازی يک کسب  وکار استفاده کرد.

 کار کالسی
اولویتبندیکاالهایموردنیازشخصی

با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده، کاالهای مورد نیازتان را اولويت بندی کنید. 
 1ــ .......................................................
 2ــ .......................................................
 3ــ .......................................................
 4ــ .......................................................
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 کار  غیرکالسی
پسانداز

   چندکیف پول کاغذی تهیه کنید و روی هر يک نامی مانندکیف پول آموزش، نیکوکاری، سرگرمی و پس انداز بنويسید.

امین و خواهرش زهرا برای پول ماهانه که می گیرند، برنامه ريزی زير را انجام داده اند. شما نیز برای پول ماهانٔه خودتان برنامه ريزی 
و جدول 3ــ5 را پر کنید.

جدول3ــ5ــنمونهجدولبرنامهریزیبرایپولماهانه

پیشبینینشدهخوراکرفتوآمدنیکوکاریسرگرمیآموزشپساندازدرآمدتقسیمدرآمد
100.00010.00020.00010.00015.00020.00015.00010.000امین
120.00020.00025.00010.00015.00020.00015.00015.000زهرا

ـ  5  ـ بازار 4
تاکنون برای تهیٔه کاالها و خدمات مورد نیازتان به چه مکان هايی مراجعه کرده ايد؟

ـ5ــنمونههاییازکیفپولجهتپسانداز شکل5ـ

پساندازسرگرمیآموزشنیکوکاری

ـ5ــبرخیمکانهایمبادلهکاال شکل6ـ
پبالف

خريداران و فروشندگان برای مبادلٔه کاالها و خدمات در بازار گرد هم می آيند. شکل و روش مبادلٔه کاال همواره در حال تغییر 
است. امروزه عالوه بر بازارهای سنتی، فروشگاه های اينترنتی نیز مکان هايی را برای خريد  و  فروش فراهم می آورند و خريد  وفروش 

کاالهايی مانند اتومبیل، نرم افزارهای رايانه ای، بلیت های قطار و هواپیما و ... نیز با اين روش انجام می شود.
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5  ـ5  ـ خرید
انسان برای تأمین نیازهای گوناگون خود همواره تالش می کند، زيرا برای ادامٔه زندگی به مواد خوراکی، پوشاک، ابزار و وسايل 
و... نیاز دارد. شما مى توانید با شناسايی کاالها و خدماتی که به آن ها نیاز داريد آن ها را خريداری کنید. برای آنکه زحمات تولیدکنندگان 

و منابع و امکانات به کار گرفته شان در تولید، از بین نروند، بایدازمصرفبیرویهجلوگیریکنید.

 کار کالسی
ـ  5 را برای خريد کاالها و خدمات مورد نیاز خود به کار برده ايد؟ دربارٔه چگونگی  شما تاکنون کدام يک از گزينه های شکل 7ـ

کاربرد هر يک از گزينه  های زير در گروه خود گفت و گو کنید.

پبالف

جثت

 کار کالسی

خریداینترنتی

معایبمزایامزايا و معايب خريد اينترنتی را در گروه خود مشخص کنید.
    نمی توان پیش از خريد، کاالها را از نزديک بررسی کرد.        

  در وقت صرفه جويی می شود.
  تنوع محصوالت زياد است.

  مشتريان برای واريز پول اعتماد ندارند.
  در انرژی صرفه جويی می شود.

ـ5ــبرخیازروشهایپرداختوجه شکل7ـ
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 کار کالسی

از لیست کاالهای اولويت بندی شده در کار کالسی )اولويت بندى کاالهای شخصی( يکی را برگزينید، سپس مشخص کنید برای 
ـ  5 بايد توجه کرد. خريد آن به کدام يک از نکات جدول 4ـ

ـ5ــویژگیهاییکنمونهکاالوروشخریدآن جدول4ـ

نامکاال
روشپرداختویژگیکاال

مکانخرید
کارتاعتباریپولتاریخمصرفاستانداردخدماتپسازفروشجنسقیمت

هماندیشی
در گروه خود دربارٔه برخی مفاهیم خريد  و  فروش ،  مانند خريد اقساطی،  تخفیف در خريد،  خدمات پس از فروش و خريد نسیه، با 

هم گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه کنید.

ـ  5  ـ کارت های اعتباری و خرید اینترنتی   6
همان گونه که پیش از اين خوانديد، يکى از روش های خريد، استفاده از کارت های اعتباری يا خريد اينترنتی است.

نکات ایمنی
کاربردکارتهایاعتباریوخریداینترنتی

 از پايگاه های  اينترنتی  معتبر  خريد کنید، زيرا هنگام خريدهای اينترنتی ممکن است کاله برداری های زيادی انجام شود.
 هنگام خريد با دستگاه های کارت خوان، رسید خريدار را دريافت کنید و مبلغ آن را بررسی نمايید.

 اگر سايتی از  شما کاله برداری کرده  است ، به  مرکز  فوريت های پلیسی )110( خبر دهید. اين مرکز، تماس های مردمی در زمینٔه 
جرائم اينترنتی را به پلیس فتا )فضای تولید و تبادل اطالعات( انتقال می دهد تا به مشکل شما رسیدگی نمايند. 

 برای اطالع از فهرست  فروشگاه های مجازی  
 www.enamad.ir معتبر جهت  خريد کاال به  سايت
اعتماد  نماد  ايران،  الکترونیکی  تجارت  توسعه  )مرکز 

الکترونیکی کسب و کارهای اينترنتی( مراجعه کنید.

بـنماداعتمادالکتریکیالفــنمادپلیسفتا
ـ5 شکل8ـ
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 کار  غیرکالسی

کاربردفناوریهاینوبرایخرید
با راهنمايی والدين خود، يکی از کارهای خريد اينترنتی يک کاال، 
خريد با دستگاه کارت خوان و پرداخت قبض با دستگاه خودپرداز را 

انجام دهید. سپس مراحل کار را در گروه ارائه دهید.

ـ  5  ـ فروش 7
شما می توانید کاال و خدماتی را که ارائه می دهید به افرادی که به آن نیاز دارند بفروشید. در اين صورت به شما فروشنده می گويند، 
فروشنده کسی است که بتواند با مشتری ارتباط برقرار کند و نیاز او را بشناسد، او را به درستی راهنمايی کند و کاالی خود را با 
انصاف به او بفروشد. شما در پودمان های ديگر اين کتاب ياد می گیريد که محصوالتی را تولید کنید و در پايان اين کتاب در بازارچه ای 

که در مدرسه برپا خواهد شد، اين محصوالت را بفروشید. اين فرصتی خواهد بود که فروشندگی را تمرين کنید.

شکل9ــ5ــدستگاهخودپرداز

شکل10ــ5ــنمونههاییازغرفهفروشمحصوالتتوسطدانشآموزان

بالف

تی
زین

یاه
وگ
گل

فه
غر
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8  ـ5  ـ بازاریابی و تبلیغات
امروزه کاالها و خدمات بسیار متنوع شده اند، در نتیجه ارائه دهندگان کاال و خدمات باهم رقابت می کنند. شرکت هايی که بازاريابی 
درست انجام دهند موفق خواهند بود. بازاریابی شناسايی نیاز مشتريان، پیدا کردن راه هايی برای فروش کاالها و خدمات و تأمین 
نیازهای مشتريان است. امروزه افرادی به عنوان بازارياب اين راه ها را شناسايی می کنند. برای جلب توجه و معرفی کاالها و خدمات، 
بايد تبلیغ کنید. تبلیغ بر چگونگی مصرف کاالها و خدمات می افزايد. البته بايد توجه کرد که کیفیت پايین تولید و خدمات، اثر مثبت 

تبلیغات را از بین مى برد. آيا می دانید برای فروش بیشتر با چه روش هايی می توان تبلیغ کرد؟

ـ5ــبرخیازعواملمؤثربرافزایشفروش شکل11ـ

زمانونحوۀارائۀ
کاالوخدمات

خالقیتدربستهبندیکیفیتمناسب

تشخیصنیازمردمقیمتمناسبمعرفیکاال

ـ5ــنمونهایازطرحبستهبندیگردو شکل12ـ

 کار کالسی 

بررســیعواملمؤثردرافزایشفروشیا
ارائۀخدمات

در گروه خود بررسی کنید که هر کدام از موارد 
يا  کاال  فروش  افزايش  باعث  چگونه  ـ  5  11ـ شکل 
کالس  در  را  آمده  به دست  نتايج  می شود.  خدمت 

ارائه دهید.

 کار کالسی

پیشنهادبرایبستهبندی
را  ها  آن  می چیند،  گردو  سال  هر  مهرداد  پدر 
مـی شکند  و  بـرای فـروش آمـاده مـی کند.  او  امسال 
تصمیم دارد کـــه گـردوهـا را بسته بندی کند، سپس 
بــرای بسته بندی گـردوها و  بفروشد. پیشنهاد شما 

تبلیغات برای فروش چیست؟
پیشنهاد گروهی برای بسته بندی گردو

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

 کار  غیرکالسی

بر اساس اقلیم جغرافیايی، نمونه اى از محصوالت موجود در منطقٔه خود را بسته بندی کنید و در کالس ارائه دهید. 
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ـ   5  ـ مراحل راه اندازی یک کسب  وکار 9
ـ      5  را برای آشنايی با مراحل راه اندازی يک کسب  و کار بررسی کنید.   شکل 13ـ

انتخابیکناممناسببرای
کسبوکار

تصمیمگیریوانتخابکسبوکار

تهیهمواد،ابزاروتجهیزاتموردنیاز

برای راه اندازی هر کسب  وکاری نخست بايد طرح آن کسب  وکار را بنويسید. مواردی که در طرح کسب  وکار بايد به آن بپردازيد 
عبارت اند از:

  هدف شما از راه اندازی کسب  وکار چیست؟
  داليل انتخاب اين نوع کسب  وکار چیست؟

  ويژگی های کاال يا خدمات تولیدی شما چیست؟
  در چه مکانی کسب  وکارتان راه اندازی می شود؟

  برای چند نفر شغل ايجاد می شود؟
  مشتريان شما چه کسانی هستند؟

  به چه ابزار و مواد و تجهیزاتی نیاز داريد؟
  به چه مقدار سرمايه و زمان نیاز داريد؟

  چه مقدار سودآوری دارد؟
در واقع طرح کسب و کار، نقشه مسیر يک کارآفرين برای راه اندازی کسب  وکار است و به او کمک مى کند تا با ديد درست گام بردارد.

ـ   5ـ نمونۀ یک طرح کسب  وکار )ساخت جعبه های تزیینی( 10
امین و زهرا می خواهند با استفاده از پس اندازی که دارند يک کسب  وکار خانگی راه اندازی کرده و درآمد به دست آورند. آن ها  
که  اين است  ها  آن  انتخاب  از داليل  يکی  بپردازند.  تزيینی  به ساخت جعبه های  گرفتند  و تصمیم  کردند  بررسی  را  وکار  چند کسب   

ـ5ــمراحلراهاندازیکسبوکار شکل13ـ

انتخابمحلمناسببرایکسبوکار

تأمینمالیکسبوکارتعیینتعدادنیرویکارموردنیاز
)استفادهازپساندازـوامـقرض(

نامتجاری
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می توانند از مغازٔه عموی خود ابزار و وسايل الزم را با قیمت ارزان تر تهیه کنند و ديگر اينکه از تجربیات پسر عموی خود، که دراين 
زمینه فعالیت هايی دارد، استفاده کنند. آن ها برای راه اندازی کار، يک طرح کسب  وکار، به روش زير آماده کردند:

هدفازایجادکسبوکار:ايجاد کار و به  دست آوردن درآمد، از راه تولید و عرضٔه جعبه هاى تزيینی؛ 
مزیتهاىرقابتى:کار آن ها ارائٔه جعبه هاى تزيینی با کیفیت باال، خاّلقیت در چگونگی ساخت جعبه ها واستفاده از الگوهاى 
جذاب است. با توجه به رقابتی بودن قیمت ها وکیفیت ها آن ها سعی می کنند که کاالى خود را نسبت به رقبا با قیمت مناسب تر و کیفیت 

بهتر ارائه دهند. 
هم  اکنون نمونه هايى از اين جعبه ها در بازار موجود است و به دلیل  وضعیتبازار:

فرهنگ غنى ايرانیان در امر هديه دادن، اين فرصت مناسبى براى درآمدزايى است.
میزاناشتغالزاییطرح:  دو نفر

عموم افـراد،  شرکت ها  ، مؤسسات و... مـى توانند براى هديه دادن از اين  مشتریان: 
جعبه هاى زيبا استفاده کنند.

محلاجرایطرح: با توجه به نوع کسب وکار )خانگى(، اين جعبه ها در خانه تولید مى شود.
ظرفیتتولید: 200 عدد جعبٔه فانتزى در يک ماه

مدتزمانپیشبینىشدهبراىراهاندازیکار: يک هفته
موادوابزارموردنیاز:

ـ5ــموادوابزارموردنیازبرایساختجعبههایتزیینی جدول5ـ

جمعقیمت)ریال(تعدادنام

225.00050.000عددقیچى

2010.000200.000عددچسب مايع

250.000100.000دستگاهچسب حرارتى

3005.0001.500.000برگمقوا در رنگ هاى مختلف

1003.000300.000مترروبان در رنگ هاى مختلف

28.00016.000عددخط کش

55.00025.000عددمداد

2.191.000جمع

دستمزد ساخت هرجعبه: 20.000 ريال
هزينٔه دستمزد: 4.000.000ريال ⇐ )تعداد جعبه ها در هر ماه × دستمزد ساخت هر جعبه(

تعداد و بهای جعبه هاى ساخته شده:
بهاى 100عدد جعبه بزرگ )هر عدد65.000ريال( برابر خواهد بود با6.500.000 ريال
بهاى100عددجعبه کوچک )هر عدد35.000ريال( برابر خواهد بود با 3.500.000ريال

ـ5ــنمونۀجعبههایتزیینی شکل14ـ
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)ريال( 10.000.000=قیمتکلفروش
هزینهها-درآمد=میزانسود
)ريال( )2.191.000+4.000.000(  - 10.000.000=میزانسود
)در هر ماه(    )ريال( 3.890.000=سود

نکته : این طرح برای نمونه است و اعداد آن واقعى نیست. 

ـ5ــنمونههاییازانواعکسبوکار شکل15ـ

 کار  غیرکالسی

طرحکسبوکار
از کسب    و  کارهاى پیشنهاد شده يکى را انتخاب کنید و سپس با کسانی که انتخابشان 

شبیه شماست گروهی تشکیل دهید و براى آن طرحى بنويسید. 
نمونه هايی از کسب  وکارهای پیشنهادی برای دانش آموزان:

آشپزخانه،  وسايل  دوخت  لباس،  دوخت  و  طراحی  زينتی،  گیاه  و  گل  پرورش 
ساخت جعبه و ساک های فانتزی، شیرينی پزی، بسته بندی خشکبار، تهیٔه فراورده های 
لبنی، تولید و بسته بندی ترشی، شور و مربا، گیوه بافی، ساخت گلدان يا وسايل چوبی، 

پخت و عرضٔه مواد خوراکی، ساخت و فروش عروسک و ... .
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بخش اول

محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

شايستگـی های 1
فنی و پايه در

0-15پودمان نوآوری و فناوری

0-35پودمان کسب و کار2

0-10فناوری اطالعات و ارتباطات3

0-10مديريت منابع4

0-5کار گروهی5

0-10کیفیت محصول6

0-15موفقیت در بازارچه7

.… = Xجمع نمره از 100

           Xمحاسبه نمره برحسب 20
__  = .…
5             

بخش دوم

رعايت ايمنی و ارگونومی در حین کار
  قبول              

   غیر قابل قبول

جدول خودارزیابی پروژه
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 کار کالسی 

راه اندازی یک کسب وکار جدید ممکن است همراه با خطراتی باشد که گاه منجر به زیان های غیر قابل جبرانی می گردد، در این 
میان بیمه )Insurance( ساز و کاری است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر 
در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران نموده و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از 

روش های مقابله با خطرات است. انواع بیمه در نمودار زیر نشان داده شده است.

http://www.centinsur.ir ــ١

با مراجعه به وب گاه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران١، ضمن تکمیل کردن نمودار باال، سایر امتیازات بیمه 
را جست و جو کنید.

انواع بیمه

بیمه مسئولیتبیمه اموالبیمه اشخاص

بیمه اتومبیل شامل بیمه زندگی
شخص ثالث، بدنه

بیمه آتش سوزیبیمه حادثه

بیمه های مهندسیبیمه درمان

بیمه حمل ونقل از نوع 
صادرات، واردات، 

ترانزیت، داخلی

و ...و ...
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

  تأکیــد بر مهارت هايی غیر فنی ماننــد انجام کارهای گروهی، 
تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛

  تقويت مهارت برآورد اندازه و اندازه گیری؛
  مهارت کشیدن نقشه دستی آزاد )اسکچ(؛
 مهارت کشیدن نقشه با وسايل نقشه کشی.

پودمان 

نقشه کشی
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1ـ6   ـ مفهوم نقشه و کاربرد نقشه
نقشه يک زبان گويا، زنده و روشن برای انتقال ذهنیات و افکار طراحان به سازندگان و تولیدکنندگان در زمینه های مختلفی همچون 

برق، ساختمان، مکانیک و غیره است.
در آن زمان که هنوز خط و نوشتن اختراع نشده بود، زبان  تصويری )نقشه( می توانست افکار و ذهنیات بشر را منتقل سازد. برای 

مثال تصاوير حک شده روی تخته سنگ ها و ديواره غارها تأيید کنندٔه اين مطلب است.
شايد شما نیز مانند بیشتر افراد، برای پیدا کردن نشانی جايی از شهر، از نقشه استفاده کرده باشید. بیشتر مهندسان برای دادن 
مشخصات ظاهری طرح يا ايده ای که به فکرشان می رسد، نقشٔه آن را ارائه می کنند. کارگران فنی هنگامی که می خواهند طرحی را پیاده 

کنند يا دستگاهی را نصب کنند، اطالعات الزم را از روی نقشٔه آن می خوانند.
روزانه  کارهای  از  برخی  انجام  برای  نیز  شما 
يا نصب و کار با دستگاهی که تازه خريده ايد، نیاز 
داريد که نقشه هايی را که در کتابچه راهنما آورده 

شده است را بخوانید )شکل1ــ6(.

 کار کالسی
بررسیوکاربردچندنقشه

در گروه خود، نام چند شغل، نقشه ها و کاربرد مربوط به آن ها را بررسی کنید و در جدول 1ــ6 بنويسید.

جدول1ــ6ــکاربردنقشهدربرخیمشاغل

کاربردنامیانوعنقشهنامشغل

شناسايی روش برش پارچه

نقشٔه صنعتینجاری

نقشٔه مدارهای الکتريکی

در اين درس، هنگامی که می خواهید طرح يا نقشه کلی يک قطعه يا سازه  را به گروه يا دبیر خود ارائه دهید، بهتر است در گام نخست 
نقشٔه دستی آن را  بکشید.

شکل1ــ6ــنمونهنقشۀراهنماییکاسباببازی
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2ـ6    ـ ابزارهای نقشه کشی
مجموعه وسايلی که نقشه به کمک آن ها ترسیم می شود را ابزارهای نقشه کشی گويند. ابزارهای مورد نیاز اين پودمان در ادامه 

آورده شده است.
مداد: برای ترسیم نقشه های مقدماتی و دست آزاد از مداد استفاده می شود. مدادها دارای سختی و سیاهی های متفاوتی هستند. 
دو نوع رايج مدادهای نقشه کشی مداد معمولی و مداد نوکی )اتود( است. نرم ترين و پررنگ ترين آن ها B 8 و سخت ترين و کم رنگ ترين 

آن ها H 9 است. برای ترسیم نقشه ها می توان از مدادهای معمولی يا HB استفاده کرد )شکل 2ــ6(.

شکل2ــ6ــمدادHBودرجهبندینرمیورنگمداد

می شود  استفاده  مدادتراش  انواع  از  مداد،  مغز  نوک  تیزکردن  و  تراشیدن  برای  مدادتراش: 
)شکل3ــ6(.

پاککن: برای پاک کردن و زدودن خط های مدادی و مرکبی به کار می رود )شکل4ــ6(.
پرگار: برای ترسیم دايره و قسمت هايی از آن و همچنین برای رسم منحنی ها از پرگار استفاده 

می شود )شکل5  ــ6(.
خطکش: ابزاری است کـه برای ترسیم خطوط در نقشه کشی بـه کار می رود. در انـدازه های 
مختلف وجـود دارد. در اين پودمان بهتر است از خط کش بـا انـدازه هـای 20 و 30 سانتـی متری 

استفاده کنید )شکل6  ــ6(.

ـمدادتراش شکل3ــ6ـ

شکل4ــ6ــپاککن

شکل7ــ6ــگونیاشکل6ــ6ــخطکششکل5ــ6ــپرگار

شکل8ــ6ــنقاله180

گونیا: ابزاری است که برای ترسیم خطوط عمودی و تحت زاويه به کار می رود. دو گونیای مهم و موجود در نقشه کشی، اّولی 
معروف به 45 درجه ) 45×45 ( و دومی 30 يا 60 درجه ) 60×30 ( است که هر کدام کاربردهای بسیار زيادی دارند )شکل 7ــ6(. 

نقاله: زاويه با نقاله اندازه گیری می شود. نقاله های رايج در نقشه کشی 180 و 360 درجه هستند )شکل8  ــ6(.
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کاغذ: نقشه روی کاغذ مناسب رسم می شود. در ابتدای کار نقشه کشی، از کاغذهای مدرج استفاده می شود. مثل کاغذ شطرنجی 
و کاغذ میلی متری و غیره )شکل های 9ــ6 و 10ــ6(.

Aشکل11ــ6ــاندازههایاستانداردکاغذگروه

شکل10ــ6ــکاغذمیلیمتریشکل9ــ6ــکاغذشطرنجی

 کـاغـذ دارای انـدازه هـای استاندارد مـی بـاشد، در اين 
پـودمان از استانـدارد گــروه A    استفاده مــی شود. در شکـل 
11ــ6 اندازه هـای استاندارد مربوط بـه اين گروه کـاغذ آورده 

شده است.

 پرسش

کاغذ مناسب چه ويژگی هايی بايد داشته باشد؟

3ـ6   ـ روش کشیدن شکل های ساده با دست
يکی از توانايی های مورد نیاز برای نقشه کشی، توانايی کشیدن خط و اشکال هندسی ا ست. در اينجا چند کار برای افزايش توانايی 

شما برای کشیدن خط راست، خط خمیده و دايره ارائه می شود. 

 کار کالسی

کشیدنخطراستافقیوعمودیبادست
در کاغذ A4 بدون کاربرد خط کش و گونیا، يک مربع به اندازٔه 10×10 سانتی متر )پر رنگ( بکشید. اندازٔه اضالع را با خط کش 
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نیست،  درست  خط ها  اندازهٔ   اگر  است؟  درست  اندازه ها  آيا  ببینید  و  کنید  بررسی 
تالش کنید يک بار ديگر آن را با اندازٔه درست بکشید)شکل12ــ6(.

در درون مربع، بدون خط کش يا وسايلی مانند آن، 4 خط راست افقی و عمودی 
نازک با فاصلٔه 2 سانتی متر بکشید.

به  باال  از  را  عمودی  خط  و  راست  به  چپ  از  را  افقی  خط  راهنمایی: 
کمک  راهنما  يک خط  يا  کاغذ  لبٔه  از  می توانید  کشیدن خط  برای  بکشید.  پايین 
بگیريد)شکل13ــ6(. خط های کوتاه را بدون حرکت بازو و با حرکت مچ و انگشتان 

دست انجام دهید.  

 کار کالسی

کشیدنزاویهبادستآزاد
 روی يک خط افقی به اندازٔه 10 سانتی متر، بدون کاربرد نقاله يا گونیا، زاويه های 

داده شده را بکشید )شکل 14ــ6(.
 زاويه های کشیده شده را با نقاله اندازه بگیريد. سپس اندازٔه زاويه را روی شکل 

کشیده شده بنويسید. 
شکل  مانند  را  مشخص  زاوئه  چند  نخست  شکل،  کشیدن  راهنمایی:  برای 

15ــ6 بکشید.

شکل12ــ6ــکشیدنخطراستافقیوعمودی

شکل13ــ6ــکمکگرفتنازلبهکاغذبرایرسمخط

شکل14ــ6ــکشیدنزاویهبادستآزاد

شکل15ــ6ــکشیدنچندزاویهمشخص
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 کار کالسی

کشیدنخطآزاد45درجه
 بدون خط کش و گونیا شکل 16ــ6 را در کاغذ A 4 به ضلع 10 سانتی متر 
بکشید )درستی اندازٔه زاويه های داخل شکل و اضالع را بررسی کنید(. در درون 
شکل بـا دست،4خط بـا فــاصلٔه 2سانتی متر و مـوازی يک ضلع لــوزی بکشید.

به  همین روش، 4 خط ديگر موازی ضلع ديگر بکشید.

 

17ــ6  شکل  مانند  مايل،  خط های  کشیدن  برای  دست  حرکت  راهنمایی: 
است. توجه به انتهای مسیر در هنگام کشیدن خط به دقت ترسیم کمک می کند.

شکل16ــ6ــکشیدنخطآزاد45درجه

شکل17ــ6ــحرکتدستبرایکشیدنخطهایمایل

 کار کالسی

کشیدنخطافقی،عمودیومایلبادستآزاد
با دست آزاد، مانند شکل 18ــ6 دو دايره با قطر 5 و 7 سانتی متر بکشید. 

شکل18ــ6ــمراحلکشیدندایرهبااستفادهازخطوطافقی،عمودیومایلبادستآزاد

4ـ6   ـ روش کشیدن شکل های ساده با استفاده از ابزار نقشه کشی

 کار کالسی

کشیدنشکلهایسادهبااستفادهازابزارنقشهکشی
با استفاده از وسايل نقشه کشی بر روی کاغذ شطرنجی تمرين های صفحٔه بعد را انجام دهید.
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5 ـ6   ـ انواع خط در نقشه
آسانی  و  نقشه  شدن  پیچیده  از  جلوگیری  برای 
نقشه خوانی، خط های گوناگونی در نقشه به کار برده 
می شود. به شکل 19ــ6 توجه کنید. در اين شکل، 
است.  شده  معرفی  خط  کاربرد  از  مختلفی  حاالت 
در کنار نام برخی از خط ها حروف الفبا آمده است. 

توضیح آن ها در جدول 2ــ6 آمده است.

ترسیم هر خط با توجه به نوع کاربرد آن بايد با حوصله و دقت و ابزار مناسب صورت گیرد. چگونگی ترسیم هريک از خطوط 
ـ  6 نیز نمونه ای از يک نقشٔه ترسیم شدٔه خوب و ضعیف آورده شده است. ـ  6 نشان داده شده است. در شکل 20ـ موجود در جدول 3ـ

ـ6ــحاالتمختلفکاربردخط شکل19ـ

الفـخطاصلی
)ضخیم(

پـخطمحور
)نازک(

تـخطراهنما
)نازک(

تــخطکمکی
)نازک(

جدول2ــ6ــکاربردانواعخطدرنقشهکشی

کاربردخطناموشکلخط

لبه های جسم، خطوط بیرونی تصويرخط اصلی يا خط ديدالف

خط ضخیم 

برای نمايش لبه های داخلی يا پشت جسم خط چین يا خط نديدب

خط میانه

نمايش محور خط محور پ

خط نازک

خطوط اندازه،   هاشور، خطوط کمکیخط نازک ت

خط نازک

تــخطاندازه)نازک(

الف

ب

پ

ت

ت
ت
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ـ6ــنمونهایازیکنقشۀترسیمشدۀخوبوضعیف شکل20ـ

جدول3ــ6ــچگونگیترسیمخطوط

مشخصاتترسیمضخامتناموشکلخط

خط اصلی
0/7

خط چین يا خط نديد
0/5

خط تقارن يا خط محور
0/35

گوشهخوبترسیمشدهاستگوشهضعیفترسیمشدهاست

خطندیددرانتها،درستبهخطوصلگردیدهاست

بایدبهخطوصلشود

گوشهخوبترسیمشدهاست

دراینمحلخطمحوراشتباهترسیمشدهاست

درستنادرست

 کار کالسی

کشیدنخطوطبااستفادهازابزارنقشهکشی
با استفاده از وسايل نقشه کشی تمرين های زير را انجام دهید.

الفــخطکمکی

پــخطندید تــخطاصلیبــخطمحور
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6  ـ6  ـ سه نما
شکل  اين  شود.  می  ديده  جسم  يک  بعدی  سه  تصوير  شکل21ــ6  در 
گويای همٔه بخش های اين جسم نیست، اجسام و قطعات دارای پیچیدگی هايی 
هستند که در نقشٔه سه بعدی نمی توان به آن ها پی برد، برای رفع اين مشکل از 
تصاوير دو بعدی استفاده می شود. لذا بايد نمای روبه رو، نمای باال و نمای 

جانبی هر شکل را به صورت دو بعدی ترسیم کنید.
مراحل بررسی، تعیین و ترسیم نماهای رو  به  رو، باال و جانبی در شکل های 

شکل21ــ6ــتصویرسهبعدییکجسم22ــ6 تا 24ــ6 آمده است.

شکل22ــ6ــبررسی،تعیینورسمنمایروبهرو

شکل23ــ6ــبررسی،تعیینورسمنمایباال

شکل24ــ6ــبررسی،تعیینورسمنمایجانبی
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  پس از بــررسی و تعیین نـمـاهـای قطعه، بـايد نماها را طبق 
استانــدارد، مطابـق شکــل 25ــ6 در کنار هم ترسیم کنید. دقت 
شود که پس از رسم نمای رو  به  رو، نمای باال را در پايین آن ترسیم 
نمای  نیز در سمت راست  را  از چپ(  )ديد  نمای جانبی  و  کنید 

رو  به  رو بکشید. به اين نقشه سه نما گفته می شود. 

نکته : در نقشه الزم نیست که هر سه نما کشیده شود و 
ممکن است رسم دو نما کافی باشد.

شکل25ــ6ــسهنما

پس از انجام تمرينات بخش سه نما در نرم افزار، کار کالسی زير را انجام دهید.

 کار کالسی
تعیینسهنمایاجسام

با توجه به شکل 26ــ6، در جدول 4ــ6 شمارهٔ نماهای درست هر کدام از قطعات را مشخص کنید.

نمایروبهرونمایجانبی

نمایباال

ج ث ت پ ب الف

6 5 4 3 2 1

شکل26ــ6ــتصاویرسهبعدیقطعاتبههمراهنماهایآنها

12 11 10 9 8 7

18 17 16 15 14 13
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جدول4ــ6ــتعیینسهنمایقطعات

جثتپبالف

11نمای رو  به  رو

1215نمای باال

49نمای جانبی

7ـ6 ـ اندازه گذاری
   هر جسمی دارای طول، عرض و ارتفاع است. تعیین و درج اندازه اين ابعاد بر روی نقشه، اندازه گذاری نام دارد. به شکل 27ــ6 
نگاه کنید. سه نمای يک مکعب مستطیل را نشان می دهد. تصويرهای فوق دارای اندازه گذاری هستند. در اينجا چند نشانه مشاهده 

می شوند که عبارت است از:
الفــخطرابطیاکمکی: خطی است نازک و پیوسته که بايد به محل اندازه بچسبد. طول خط رابط 7 تا 10 میلی متر است.
بــخطاندازه: خطی است نازک و پیوسته موازی با خط اصلی که حدود 1 تا 2 میلی متر عقب تر )پايین تر( از انتهای خط 

رابط ترسیم می شود.
پــفلشیاسهمیاندازه: در انتهای خط اندازه رسم می شود و طول آن تقريباً 3 میلی متر است.

تــعدداندازه: عددی است که بايد در وسط و باال روی خط اندازه به فاصله 0/5 میلی متر از آن نوشته شود. ارتفاع اين 
عدد معموالً برابر طول فلش است. در صنعت مکانیک معموالً واحد اندازه میلی متر است بنابراين از نوشتن آن خودداری می شود.

قطعه نما

شکل27ــ6ــسهنماییکمکعبمستطیل

1552

35

الف

ب

ت

پ
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 کار کالسی
بررسیاندازهگذارینقشه

شکل 28ــ6 را با کمک دبیر خود در کالس بررسی کنید و پس از ترسیم نقشه در کاغذ میلی متری آن را اندازه گذاری کنید.

8  ـ6   ـ مقیاس1
همیشه ترسیم تصويرهايی از جسم به اندازه واقعی )حقیقی( امکان پذير نیست. برای ترسیم قطعات کوچکی مثل قطعات چرخ دنده های 
برابر  چند  را  نقشه جسم  مجبوريد  میز  مانند  بزرگی  قطعات  برای  و  کنید  ترسیم  بزرگ تر  برابر  چند  را  نقشه جسم  مجبوريد  ساعت 

کوچک تر ترسیم کنید. برای اين منظور بايستی از مقیاس استفاده کنید.
مقیاس را اختصارًا با »Sc« نشان می دهند.

 Sc =                                                                                                                              :رابطه مقیاس عبارت است از

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
نکته : در نقشه های با مقیاس  ، در اندازه گذاری اندازه های حقیقی روی نقشه درج می شود.

انواعمقیاسهایاستاندارد
مقیاسواحد)1:1(: اگر نقشه ترسیم شده دقیقاً به اندازه جسم باشد با مقیاس واحد يا يک به يک ترسیم شده است.

می شوند.  ترسیم  کوچک تر  معینی  نسبت  به  آن  اندازه های  باشد،  بزرگ  قطعه  ابعاد  اگر  کردنی(: )کوچک کاهشی مقیاس
مقیاس های کاهشی عبارت است از: 1:2، 1:5، 1:10و غیره.

شکل28ــ6ــاندازهگذارینقشه

Scale ــ1

اندازه ترسیمی
اندازه حقیقی
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شوند.  می  ترسیم  بزرگ تر  معینی  نسبت  به  آن  های  اندازه  باشد،  کوچک  قطعه  ابعاد  اگر  کردنی(: )بزرگ افزایشی مقیاس
مقیاس های افزايشی عبارت است از: 2:1، 5:1، 10:1 و غیره.

شکل29ــ6ــنقشهیکقطعهبامقیاسهایکاهشی،واحدوافزایشی

مقیاس های  با  قطعه  يک  29ــ6  شکل  در 
واحد، کاهشی و افزايشی نشان داده شده است.

ـ 6  ـ پروژه 9

 کار کالسی

کشیدننقشۀپروژه
شکل 30ــ6 نقشه پروژٔه رحل قرآن مربوط به پودمان کار با چوب است. اين نقشه با مقیاس 1:3 ترسیم شده است. همان طورکه 
مشاهده می کنید، اين نقشه با دو نمای رو  به  رو و جانبی همٔه اندازه های مورد نیاز را نشان داده است و نیاز به نمای سوم نیست. شما نیز 

نقشٔه اين پروژه يا پروژٔه انتخابی گروه خود را در کاغذ شطرنجی با مقیاس 1:2 ترسیم کنید. سپس اندازه گذاری کنید.

ـ6ــنقشهپروژۀرحلقرآن شکل30ـ

Sc. 1:3
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نقشٔه پروژه کار با چوب گروه خود را به وسیلٔه ابزار نقشه کشی با مقیاس 1:2 ترسیم کنید. سپس اندازه گذاری کنید.
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محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

1
شايستگی هـای 

فنی و پايه در

0-10پودمان نوآوری و فناوری

0-10پودمان کسب و کار2

0-30پودمان نقشه کشی3

0-10فناوری اطالعات و ارتباطات4

0-10مديريت منابع5

0-  5کار گروهی6

0-10کیفیت محصول7

0-15موفقیت در بازارچه8

.… = Xجمع نمره از 100

             Xمحاسبه نمره برحسب 20
 __  = .… 
 5              

بخش دوم

رعايت ايمنی و ارگونومی در حین کار
  قبول             

  غیر قابل قبول

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول
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ابوالوفا بوزجانى
ابوالوفامحمدبن يحیی بن اسماعیل ابن عباس بوزجانى، مشهور 
به )حاسب( متولد 328 هجرى قمرى در روستاى بوزجان خراسان، 
وفات 387 رياضى دان و ستاره شناس برجستٔه ايرانى منشأ نوآورى ها 
و پژوهش هاى زيادى به ويژه در هندسه و رياضیات و ستاره شناسی بوده 

است. از آثار او مى توان:
1ــ المجسطى )درباره رياضى و هیئت(

2ــ کاربرد هندسه
3ــ کاربرد حساب

4ــ تفسیر کتاب خوارزمى در جبر و … را نام برد.

مسئلۀ31کتاب»هندسهایرانی،کاربردهندسهدرعمل«
اگر بخواهیم که خط مستقیمی يا قوسی از دايره ای را مانند خط 
الف ب يا قوس الف ب دو نیم کنیم، ابتدا دو طرف آن يعنی دو نقطٔه 
الف و ب را مرکز قرار می دهیم و به يک فتح پرگار دو قوس می کشیم 
تا يکديگر را در دو نقطٔه ج و د قطع نمايند. سپس خط ج د  را رسم 
می کنیم تا خط يا قوس الف ب را در نقطٔه هــ به دو نیمه تقسیم نمايد. 

مطابق شکل: 
شما نیز اين کار را در گروه خود تمرين کنید.

مسئلۀ24کتاب»هندسهایرانی،کاربردهندسهدرعمل«
اگر بخواهیم مرکز دايرٔه مفروضی را مانند دايرهٔ الف  ج  ب پیدا 
کنیم، اول وتر الف  ب را می کشیم، سپس به شعاع الف ب و به مرکز 
الف و ب قوس هايی رسم می نمايیم تا در نقاط هـ و د تالقی کنند، )يعنی 
را رسم  هـ  د  بعد خط  و  می نمايیم(  را رسم  آن  و منصف  خط عمود 
می کنیم و آن را امتداد می دهیم تا دايره را در نقاط ج و ز قطع نمايد، 
حال قطعٔه ج ز را که در دايره افتاده، در نقطٔه ح نصف می کنیم، اين 

نقطه مرکز دايره است.
مطابق شکل: 

شما نیز اين کار را در گروه خود تمرين کنید.
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

  آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، 
تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛

  آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع چوب )فراورده های صنایع 
چوب و ...(؛

نجاری،  مانند  چوب  صنایع  مشاغل  برخی  با         آشنایی 
قاب سازی، کابینت سازی و ...؛

اره،  مانند  چوب  صنایع  دستی  نجاری  ابزارهای  با        کار 
چوب سای، دریل و ...؛

  تولید محصوالت چوبی قابل استفادٔه شخصی یا فروش.

چوب  باکار
پودمان 



7677

در گذشته بسیاری از وسایل زندگی، ماننِد خانه، وسایل آشپزخانه و… از 
چوب خالص ساخته می شد. امروزه تالش می شود این وسایل بیشتر از صفحات 
فراوردٔه چوبی ساخته شوند تا در مصرف چوب صرفه جویی شود. ولی هنوز هم 
از چوب  برای ساخت مبل، در و پنجره، کابینت آشپزخانه، اسباب بازی چوبی، 
هزاران  و  کاغذ  ام دی اف،  الیی،  چند  تخته  ورزشی،  وسایل  چوبی،  خانه های 
فراورده چوبی دیگر استفاده می شود. در شکل های 1ــ7 و 2ــ7 نمونه هایی از 

وسایل آورده شده است.

1ـ7ـ شناسایی انواع چوب
اندازه های مختلف  به  و  برش زده  را  تنه درخت  در کارخانٔه چوب بری، 
تبدیل می کنند. در کارخانه های صنایع چوب نیز از چوب درختان، فراورده های 

چوبی مانند فیبر، تختٔه سه الیی، روکش، نئوپان، ام دی اف  و… را می سازند.
با رنگ ها و خواص گوناگون وجود دارد که  گونه های زیادی از چوب 
چند نمونه آن ها در شکل های 3ــ7 و 4ــ7 آورده و در جدول 1ــ7 توضیح داده 

شده است.

شکل1ــ٧ــخانهچوبی

شکل2ــ٧ــاسباببازیچوبی

شکل3ــ٧ــقطعاتامدیافباطرحهایگوناگون

ثــچوبکاجتــچوبچنارپــچوببلوطبــچوبممرزالفــچوبگردو

شکل4ــ٧ــچوبانواعدرخت



7677

جدول1ــ٧ــویژگیچندنوعچوب

سبکیوسنگینیسختیونرمیکاربردرایجرنگوشکلالیافنوعچوب

نیمه سنگیننیمه سختمبلمان گران بها، وسایل تزئینی چوبیقهوه ای روشن تا قهوه ای سوخته، الیاف منظم و نامنظمگردو

نیمه سنگینسختکاغذسازی، پارکتکرم با نقش های قهوه ایممرز

نیمه سنگیننیمه سختمبل خمیده، روکشصورتی کمرنگ تا پررنگراش

نیمه سنگینسختمبلمان، در و پنجرهقهوه ای روشن تا تیره، با نقوش موازیبلوط

سبکنرمدر و پنجره، خانه چوبیزرد مایل به قهوه ای روشنکاج

نیمه سنگیننیمه سختمبلمان کرم مایل به صورتی کم رنگ تا پر رنگچنار

 کار کالسی 

شناساییانواعچوب
چند قطعه چوب را از دبیر خود بگیرید و آن ها را در گروه بررسی کنید و آنچه را که دربارٔه آن ها یافته اید در جدول 2ــ7 بنویسید.

جدول2ــ٧ــبررسیویژگیهایچندنوعچوب

شکلورنگالیافنوعچوب
ویژگیچوب

سبکیوسنگینیسختیونرمی

 کار کالسی 
بررسیویژگیهایچوببهکاررفتهدردووسیلۀچوبی

ویژگی های مواد چوبی به کار رفته در دو وسیلٔه چوبی خانگی یا اداری را بررسی و ابعاد آن ها را اندازه گیری و یادداشت کنید. 

یکی از اصولی که درهنگام تالوت قرآن مجید باید رعایت شود، شرایط ظاهری تالوت کنندهٔ قرآن است، چرا که 

رعایت این مسائل موجب درک مقام و موقعیت قرآن مجید می شود. از آداب مؤدب بودن در حضور قرآن، با 

وضو بودن، رو به قبله بودن، چهار زانو نشستن، تکیه ندادن )متکبر نبودن( و همچنین قرار دادن قرآن در جایی 

بلندتر از زمین است که گذاشتن رحل زیر قرآن عمل بسیار شایسته و پسندیده ای است.
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2ـ7ـ ساخت رحل قرآن مجید
دستی  ارٔه  نیاز: مورد ابزار و مواد

چوب بری پشت دار )ظریف بُر(
دو قطعه ام دی اف به ابعاد 15*30 سانتی متر 

به ضخامت 8 میلی متر با رنگ و طرح دلخواه
سوهان و چوب سای

کاغذ سنباده نمرٔه 120 یا 150
جمله  از  کشی  خط    و  اندازه گیری  وسایل 

خط کش فلزی، گونیای فلزی، پرگار و ...
در شکل  5  ــ7 تصاویر مواد و ابزار مورد 

نیاز برای ساخت رحل قرآن آورده شده است.
روشکار:

1ــ نقشه کار را بررسی کنید)شکل 6ــ7(.

بــگونیایفلزیالفــخطکش

تــارۀدستیچوببریپــقطعاتامدیاف

جــکاغذسنبادهنمرۀ120یا150ثــسوهانوچوبسای

شکل5ــ٧ــموادوابزارموردنیازبرایساخترحلقرآن

شکل6ــ٧ــنقشۀیکیازقطعاترحلقرآن
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2ــ دو قطعه ام دی اف را با توجه به نقشه کار، خط کشی کنید. با استفاده از خط کش فلزی و مداد روی ام دی اف دو مستطیل 
با اندازه 15*30 سانتی متر رسم کنید. برای رسم خطوط عمود بر هم از گونیای فلزی استفاده کنید. سپس آن را با ارٔه دستی ظریف بُر، 

برش دهید )شکل 7ــ7(.

بــبرشقطعهالفــخطکشیقطعه

شکل7ــ7ــخطکشیوبرشقطعهامدیاف

بــخطکشیالفــعالمتگذاری

تــکاملکردننقشهپــرسمکمان

شکل8ــ٧ــانتقالنقشهبررویقطعۀکار

  نکات ایمنی

    هنگام کار با اره مواظب باشید که دست خود را نبرید.
    از لمس کردن تیغه های اره حتی برای تمیز کردن خودداری کنید. 

3ــ قطعات بریده شده را با ابزارهایی مانند خط کش، گونیا و پرگار یا شابلون دایره بر طبق نقشه خط کشی کنید )شکل 8  ــ7(. 
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را طبق  بر، قطعات  ارٔه دستی ظریف  از  استفاده  با  انطباق دهید. سپس  نقشه  با  ترسیمی را  تمامی خطوط  این مرحله  از  قبل  4ــ 
خط کشی ها برش دهید)شکل 9ــ7(. برای جلوگیری از حرکت قطعه کار، آن را طوری به گیره ببندید که هنگام کار لرزش نداشته باشد. 
توجه داشته باشید گیره نیز روی میز کار چنان بسته شود که هنگام کار لرزش نداشته باشد و ارتفاع آن استاندارد باشد)شکل 10ــ7(.


 پرسش

چنانچه عرض یا طول شیار قطعه کارها بزرگ تر یا کوچک تر شود چه اتفاقی می افتد؟

بــبرشدادنکمانقوسیالفــبرشدادنشیار

شکل10ــ٧ــاستفادهازمیزکاروگیره

شکل9ــ7ــبرشدادنقطعهکاربااستفادهازارهدستیظریفبر
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و  با سوهان  را  قرآن  قطعات رحل  بریده شدٔه  لبه های  5ــ 
سنباده پرداخت کنید. سوهان و چوب سای را برای شکل دهی 
تقسیم  نرم  و  زبر  انواع  به  آج  نظر  از  و  می برند  کار  به  چوب 
تخت  گرد،  نیم  گرد،  مختلف  شکل های  دارای  و  می شوند 
کار  میز  گیرٔه  دهانه  بین  را  قطعه  کار،  این  برای  و     ... است. 
ببندید و بخش های داخل شیار را با سوهان تخت و بخش های 
قوسی را با سوهان نیم گرد مطابق نقشه سوهان کاری کنید و با 

سنباده نرم سطوح آن را پرداخت کنید )شکل 11ــ7(.

الفــسوهانکاریلبهها

بــسنبادهکاریلبهها

شکل11ــ٧ــپرداختلبههایقطعهکار

6ــ بعد از آماده شدن دو قطعٔه رحل قرآن، از محل شیار، قطعات را داخل هم قرار دهید)شکل 12ــ7(. حال می توانید برای قرائت 
قرآن از رحلی که ساخته اید استفاده کنید)شکل 12ــ7(. البته می توانید برای زیبا شدن کار، به لبه ها فرم دهید و همچنین برچسب هایی 
با نقش های تذهیب بر روی سطح قطعاتی که ساخته اید، بچسبانید. در شکل 13ــ7 نمونه هایی از رحل های آماده شده با این روش 

آورده شده است.

شکل12ــ7ــنمونهایازرحلسادهقرآن
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شکل13ــ٧ــنمونههایتکمیلشدۀرحلقرآن

3ـ7ـ ساخت جعبه لوازم )نیمه تجویزی(
موادووسایلموردنیاز:قطعه ام دی اف به ضخامت 8 میلی متر و به ابعاد 26*70 

چسب چوب
ارٔه دستی چوب بری پشت دار )ظریف بُر(

پیچ دستی
دریل دستی و مته شماره 5

کاغذ سنباده زبر )نمره 60 یا 80(
وسایل اندازه گیری و خط   کشی از جمله خط کش فلزی، گونیای فلزی، مداد و ...

روشکار
1ــ برای ساختن جعبه لوازم که دارای 11 قطعه جدا از هم است، قطعه ام دی اف را با استفاده از خط کش فلزی و مداد، مطابق 

نقشٔه شکل 14ــ7 خط   کشی کنید.

شکل14ــ٧ــنقشۀقطعاتجعبهلوازم

1110
8 9

1 2 3 4 7 5 6
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2ــ سپس به وسیله اره دستی ظریف بر با رعایت نکات ایمنی و صرفه جویی، قطعات مورد نیاز را ببرید و از هم جدا کنید. لبه 
قطعات 3 و 4 و 5 و 6 را به چسب آغشته کرده و بر روی قطعه 2 که کف جعبه است قرار دهید)شکل 15ــ7(.

نکته : هنگام چسباندن بدنه ها به کف جعبه به منظور چسبیدن بهتر قطعات، با سنباده روکش رنگی کف جعبه را به اندازه 
ضخامت بدنه ها از هر 4 طرف بخراشید. سپس لبه بدنه های چسب خورده را بر روی این قسمت قرار داده و با پیچ دستی 

ببندید.

پــقراردادنقطعاتبررویکفجعبهبــچسبزدنقطعاتبدنهالفــبریدنقطعاتباارهظریفبر

شکل15ــ٧ــبریدنقطعاتوچسباندنقطعاتبدنهبررویکف

شکل16ــ٧ــبستنجعبهبهوسیلۀپیچدستی

بــقراردادنزوارزیردرجعبهالفــچسبزدنزوارها

شکل1٧ــ٧ــچسباندنزوارزیِردِرجعبه

3ــ به کمک 4 عدد پیچ دستی از چهار طرف و یا یک پیچ دستی 
فنری، 4 گوشه جعبه را ببندید و به مدت 20 الی 30 دقیقه صبر کنید 

ـ   7(. تا چسب خشک شده و لبه ها به هم بچسبند)شکل 16ـ
به  نازک  زوار  عدد  دو  جعبه،  دِر  دستگیرٔه  نصِب  از  قبل  4ــ 
اندازه 1×24 سانتی متر و دو عدد به اندازه 1×13 سانتی متر ببرید 
و هر چهار زوار را به زیر در جعبه بچسبانید به طوری که فاصله هر 

ـ  7(. زوار از لبٔه در یک سانتی متر باشد)شکل 17ـ



8485

بــمشخصکردنمرکزدربامدادالفــرسمقطرهایدرجعبه

تــبستندستگیرهبهدرپــسوراخکردندرجعبهبادریل

شکل18ــ٧ــمراحلنصبدستگیرۀدِرجعبه

5ــ با رسم قطرهای دِر جعبه، نقطه وسط محل 
دستگیره را با مداد مشخص کنید و به وسیلٔه دریل 
مخصوص  شمارهٔ    5  مته  و  برقی  دریل  یا  دستی 
چوب، جای پیچ را سوراخ کنید. سپس دستگیره 

را با پیچ به در ببندید )شکل  18ــ7(.

  نکات ایمنی
 هنگام کار با ابزارهای دستی یا برقی گردنده، مانند دریل برقی مراقب باشید که لباس شما به متٔه در حال گردش گیر نکند.

 مته را عمود بر سطح کار قرار دهید و آرام به آن بار بدهید تا مته در هنگام کار نشکند.
 دقت کنید پیش از سوراخ کردن، یک قطعه چوب کمکی در زیِر دِر جعبه قرار  دهید. تا نوک مته صفحه میز کار را زخمی  و 

سوراخ نکند.
6ــ سپس با قطعات کوچک تر که از پیش بریده و آماده کرده اید )یعنی قطعات شمارٔه 7 تا 11( قسمت فضای داخلی جعبه   

را تقسیم بندی کنید)شکل19ــ7(.

الفــچسبزدنقطعات

شکل19ــ٧ــتقسیمبندیفضایداخلیجعبه

بــقراردادنقطعاتداخلجعبه
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اکنون می توانید ابزارها یا لوازم شخصی خود را درون جعبه قرار داده و آن را داخل کمد شخصی و یا روی میز تحریر یا میز 
کار خود بگذارید و از آن استفاده کنید )شکل20ــ7(.

شکل21ــ٧ــنمونههاییازجعبهلوازمتزیینشده

الفــجعبهابزارکارباچوب

شکل20ــ٧ــنمونههاییازکاربردجعبهلوازم

در پودمان پوشاک می توانید برای زیبایی بیشتر جعبه، آن را با پارچه های نازک رنگی تزیین کنید )شکل21ــ7(.

بــجعبهلوازمخیاطی
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پروژه های نیمه تجویزی دیگری در جدول 3ــ7 معرفی شده اند که مراحل ساخت آن ها را می توانید از سایت گروه کار و فناوری 
دریافت کنید.

جدول3ــ٧ــپروژههاینیمهتجویزیکارباچوب

گلجای

النهپرنده قابعکس گلجای

جعبهکمکهایاولیهجامدادی

اسباببازیچوبیجایدستمالکاغذیجعبهابزار

پروژهشما تختهمطالعه اسباببازیچوبی
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بخش اول

محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

1

شایستگی هـای 
فنی و پایه در

0-5پودمان نوآوری و فناوری

0-5پودمان کسب و کار2

0-10پودمان نقشه کشی3

0-25پودمان کار با چوب4

0-10فناوری اطالعات و ارتباطات5

0-10مدیریت منابع6

0-5کار گروهی7

0-10کیفیت محصول8

0-15موفقیت در بازارچه9

…. = X  جمع نمره از 100

           Xمحاسبه نمره برحسب 20
___  = .…

5            

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار
  قبول                 

  غیر قابل قبول    

جدول خودارزیابی پروژه





89

پودمان 

برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

                        به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر 
انتقادی، پرسش گری و ... ؛

 آشنایی با اشتراک گذاری و ضرورت های آن؛
نمایشی  ارائٔه  برای  پاورپوینت  نـرم افــزار  کـارگیری                         بـه 

اطالعات؛
 توانایی ایجاد اسالیدهای نمایشی؛

 توانایی مدیریت اسالیدهای نمایشی؛
 دادن جلوه های ویژه به اسالید و اجزای آن.

اشتراک گذاریاطالعات
پودمان 
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اقتصادی،  مالی و  به دلیل محدودیت های زمانی،  به سبب گسترش دانش، فناوری و شاخه های علم، همچنین  در دنیای کنونی 
ضرورت و اهمیت اشتراک گذاری اطالعات بیش از گذشته احساس می شود تا جایی که تغییر و تحول در گوشه ای از دنیا در سایر 

جوامع نیز اثرگذار است. شما می توانید از طریق اشتراک گذاری دانش و معرفت، به رشد و شکوفایی دانش کمک کنید.
امروزه شبکه های اینترنتی باعث شده است تا انسان ها بتوانند دانش خود را در سطح وسیع تری به اشتراک بگذارند و دیگران را 
نیز با داشته های علمی خود سهیم کنند. دراین صورت متفکران و متخصصان کشورهای جهان در یک زنجیرٔه به هم پیوسته قرار 
مى گیرند و از دستاوردهای یکدیگر بهره مى برند و نهایتاً مى توانند نیازهای جوامع انسانی را رفع کنند. یکی  از راه های اشتراک گذاری 

اطالعات، ارائٔه نمایشی مطالب است. 

اشتراک گذاری اطالعات با استفاده از برنامۀ پاورپوینت
ارائه  نمایشی  به صورت  را  آن  پاورپوینت،  برنامٔه  امکانات  از  استفاده  با  و  می کنید  تهیه  نوآوری  دربارٔه  گزارشی  پودمان،  این  در 
با مهارت هایى که فرا می گیرید گزارش هایی را که دربارٔه پودمان های دیگر این کتاب تهیه کرده اید به صورت  می دهید. شما می توانید 

نمایشی در کالس ارائه دهید.

 پرسش


نوآوری چه تأثیری در زندگی شما دارد؟

ـ  8    ـ گام اول 1
شناختموضوع

پاسخ دادن به موارد زیر، به شما در رسیدن به جواب پرسش باال کمک می کند:
  نوآوری چیست؟

  چرا نوآوری اهمیت دارد؟
  نمونه هایی از نوآوری کدام اند؟
  نوآوران چه ویژگی هایی دارند؟

  چگونه می توان نوآوری را تقویت کرد؟
  تأثیرات نوآوری در زندگی شما کدام اند؟

  نوآوری در چه مشاغلی وجود دارد؟
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ـ    8      ـ گام دوم 2 
انتخابمنابعوجمعآوریاطالعات

از وب گاه شبکٔه رشد  این اطالعات،  برای جمع آوری  نیاز را جمع آوری کنید.  منابع مختلف، اطالعات مورد  از  این مرحله  در 
استفاده کنید.

 کار کالسی

جمعآوریاطالعاتبرایشناختموضوعنوآوری
ـ  8 بنویسید. در گروه خود، اطالعات مورد نیاز برای شناخت موضوع را جمع آوری کنید و آن ها را در جدول 1ـ

ـ8ــبرخیاطالعاتدرموردنوآوری جدول1ـ

اطالعاتمربوطبهنوآوری

اطالعات به دست آمدهکلید واژهاعضای گروه

تعریف نوآوریعضو 1
اهمیت نوآوری

نمونه های نوآوریعضو 2
ویژگی های نوآوران

اگر بخواهید اطالعات به دست آمده را برای هم کالسی های خود ارائه دهید و از اطالعاتی که سایر گروه های کالس جمع آوری 
کرده اند، استفاده کنید، باید این اطالعات را با آن ها به اشتراک بگذارید.

یکی از راه ها برای این کار، ارائٔه نمایشی مطالب است. برنامٔه پاورپوینت امکانات خاصی برای این کار در اختیار کاربران قرار 
می دهد.

ـ    8      ـ گام سوم    3
پردازشومستندسازیاطالعات

پیش از تهیه یک پروندٔه ارائٔه نمایشی، یک طرح کلی روی کاغذ بکشید و در آن ضمن دسته بندی مطالب، تعداد صفحات، مطالب 
هر صفحه، محل متن و تصاویر در صفحه و ارتباط بین صفحات را مشخص کنید.
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طراحی صفحات برای تهیۀ اسالیدهای نمایشی
ـ    8 انجام داد:  طراحی صفحات برای موضوع نوآوری را می توان مانند شکل 3ـ

ص1ص2ص3

ص4ص5ص6

ص7ص8ص9

ـ8ــطراحیصفحاتپیشازتهیۀاسالیدهاینمایشی شکل1ـ
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 کار کالسی
تکمیلاطالعاتصفحاتطراحیشده

در گروه خود، اطالعات مربوط به هر پرسش را در صفحات مربوط به آن وارد كنید.

ـ    8      ـ گام چهارم   4
اشتراکگذاریاطالعات

برای اشتراک گذاری این مطالب به صورت اسالیدهای نمایشی از نرم افزار پاورپوینت استفاده کنید.

تهیۀ اسالیدهای نمایشی
اولین اسالیدی که پس از اجرای برنامٔه پاورپوینت، روی صفحه نمایان می شود، اسالید عنوان )Title slide( است.

ارائۀ نمایشی اسالیدها  ، دقت داشته باشیدکه فقط رئوس مطالب و نکات مهم را در اسالیدها به صورت  نکته : هنگام 

متن و تصویر نمایش دهید و سایر جزئیات را به صورت شفاهی بیان کنید تا ارائهٔ شما برای مخاطبان از جذابیت و تعامل 

بیشتری برخوردار باشد.

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. 

  پس از مشاهدٔه فیلم »ایجاد اسالید«، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

ایجاداسالیدهاودرجمحتوایآنها
با کمک دوستانتان، اسالیدهای گزارش را ایجاد و محتوای مربوط به هر یک را درج  کنید. نوع، رنگ، اندازه و سبک قلم متن 

اسالیدها را با سلیقٔه خود تعیین  کنید.

 کار کالسی

روش دیگری برای درج تصاویر بیابید.
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 کار کالسی

ذخیرهکردنپروندهدرپوشۀگروه
در پوشٔه گروه خود پوشه ای با نام مناسب برای اسالیدهای نمایشی ایجاد  كنید و پروندٔه نمایشی گروه خود را در آن ذخیره  كنید.

 کار کالسی

با کلیک روی نماد  ، به دلخواه در برخی از اسالیدها، فیلم مناسب درج  كنید.

  پس از مشاهدهٔ فیلم »ایجاد پیوند میان اسالیدها«، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی
با کمک دوستانتان در گروه، پیوندهای میان اسالیدها را ایجاد  کنید.

درج دکمه های تعاملی
برای ایجاد تعامل بین اسالیدها، مى توانید از دكمه هاى تعاملى استفاده كنید. دكمه های تعاملی به شما كمک می كند تا هنگام نمایش 

اسالیدها، ترتیب نمایش را مدیریت كنید.

  پس از مشاهدهٔ فیلم »درج دکمه های تعاملی«، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

در گروه خود روی یک اسالید دکمه تعاملی درج کنید و عملکرد آن را بررسی کنید.

جلوه های نمایشی
می توانید برای جّذاب تر شدن نمایش اسالیدها، از جلوه های نمایشی پاورپوینت استفاده کنید.

دو نوع جلؤه نمایشی در پاورپوینت وجود دارد:
2ــ جلؤه نمایشی اجزای اسالید 1ــ جلؤه نمایشی اسالید؛  


جلوۀ نمایشی اسالید

می توانید سرعت و نحوهٔ نمایش اسالیدها را کنترل کنید.

جلوۀ نمایشی اجزای اسالید
جلؤه نمایشی اجزای اسالید، ارائٔه نمایشی را بسیار جذاب می کند. پاورپوینت، چهار نوع جلؤه نمایشی برای اجزای اسالید دارد:

4ــ جلوه های مسیر حرکت 2ــ جلوه های خروجی            3ــ جلوه های تأکیدی  1ــ جلوه های ورودی  
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  پس از مشاهدٔه فیلم »جلوه های نمایشی«، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

روی اسالیدها و اجزای آن ها جلوه های نمایشی قرار دهید و سعی کنید گزینه های بیشتری را بیابید و آن ها را بررسی کنید.

 کار کالسی

 در ریبون زبانٔه  Animations، روی نمادهای مختلف کلیک کنید و عملکرد آن ها را مورد بررسی قرار دهید.

درج پس زمینه در اسالید
برای زیباتر کردن اسالیدها می توانید تصاویری را برای پس زمینه آن ها انتخاب کنید. 

  پس از مشاهدهٔ فیلم »درج پس  زمینه«، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

برای اسالیدهای خود پس زمینه درج کنید و عملکرد سایر گزینه های پنجرٔه Format Background را بررسی کنید.

 کار کالسی

پروندهٔ پاورپوینتی را که در گروه خود ساخته اید در پوشٔه گروه ذخیره كنید و آن را در کالس برای دوستانتان نمایش دهید. 

 کار  غیرکالسی

1ــ با تهیٔه اسالیدهای نمایشی، یک آلبوم عکس از تصاویر دلخواهتان بسازید.
2ــ گزارشى از محصولى كه در یكى از پودمان هاى زیر تهیه كرده اید، به صورت اسالیدهاى نمایشى در کالس برای هم کالسی های 

خود ارائه دهید:
پ( پرورش گیاه ب( كار با چوب    الف( کسب وکار   

3ــ گزارشی را که دربارٔه موضوعات زیر در درس تفکر و سبک زندگی تهیه کرده اید به صورت اسالیدهای نمایشی تهیه کنید و در 
کالس برای هم کالسی های خود ارائه دهید:

پ( عقل، دانایی، تجربه ب( عدل و انصاف    الف( تفکر   
این باره  در  که  مطالبی  از  بدن می خوانید.گزارشی  با سالمتی  آن ها  رابطٔه  و  ویتامین ها  انواع  دربارٔه  مطالبی  4ــ در درس علوم، 
نیاز، از وب گاه   برای تکمیل اطالعات مورد  نمایشی در کالس ارائه دهید )راهنمایی:  به شکل اسالیدهای  آموخته اید، تهیه کنید و 

»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«  به آدرس  behdasht.gov.ir  استفاده کنید(.
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بخش اول

محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

شایستگی هـای 1
فنی و پایه در

0-15پودمان نوآوری و فناوری

0-45پودمان اشتراک گذاری اطالعات2

0-10مدیریت منابع3

0-  5کار گروهی4

0-10کیفیت محصول5

0-  15موفقیت در بازارچه6

.… = Xجمع نمره از 100

           Xمحاسبه نمره برحسب 20
___ = .… 

5         

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار
  قبول                        

  غیر قابل قبول           

جدول خودارزیابی پروژه
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

کارهای  اجراى  مانند  مهارت هایى  کاربرد  و                 آموزش 
گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛

 آشنایی با برخی از مفاهیم  پرورش و نگهداری گیاهان 
)شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و...(؛

 آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛
 تولید سبزی، گل و نهال انگور.

با کاشت چند گیاه محیط زندگی خود 
را زیبا کنید.

نگه داری گیاهان وپرورش
پودمان 
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آمده  به عمل  انجام شده است. حفاری هایی که در اطراف کاشان  از نخستین کشورهایی  است که در آن کشاورزی  ایران یکی 
است، نشان می دهد که در شش هزار سال گذشته ایرانی ها کشاورزی پیشرفته ای داشته اند. امروزه نیز الزم است راه گذشتگان را براى 

گسترش  کشاورزی ادامه دهیم.
با پرورش گیاهان، شما می توانید محیط زندگی زیبا داشته باشید یا مواد خوراکی سالمی برای مصرف خانوادٔه خود آماده کنید. 

همچنین بخشی را به فروش برسانید و درآمدی به دست آورید. 
در این پودمان شما پرورش گیاهانی مانند شوید، گیاهان آپارتمانی مانند شمعدانی و پتوس، نهال درخت انگور و کشت سبزٔه نوروز 
را یاد می گیرید. همچنین می توانید به جای گل، نهال و سبزه ای که در کتاب آموزش داده شده، روش پرورش گل، نهال و سبزٔه دیگری 
را که برای این درس آماده شده است انتخاب کنید یا حتی متناسب با شرایط منطقه و با هماهنگی با دبیر خود، نمونه های دیگری را به 

دلخواه پرورش دهید.

شكل1ــ9ــنقشگیاهاندرتأمینخوراک
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 بررسی
ـ  9 اهمیت گیاهان براى آماده كردن یک نمونٔه خوراک نشان داده شده است. این شکل را در گروه بررسی کنید و  در  شکل 1ـ

نتیجه را در کالس ارائه دهید.
شغل بخشی از مردم کشور ما کشاورزی ا ست. مشاغل مربوط به کشاورزی را می توان در چند گروه زراعت، باغبانی، ماشین های 

کشاورزی، دام پروری، صنایع غذایی و منابع طبیعی دسته بندی کرد.

باغبانکاربرماشینکشاورزیکشاورز

شكل2ــ9ــبرخیازمشاغلمربوطبهکشاورزی

کشاورزان برای پرورش گیاهان، بسیار تالش می کنند. كارهاى كشاورزى را مى توان به صورت زیر دسته بندى كرد.
 بررسی امکان پرورش یک گیاه در یک ناحیه آب و هوایی

 آماده کردن بستر کاشت
 کاشت
 داشت

 برداشت
 کارهای پس از برداشت 

 
ـ  9  ـ بررسی امکان پرورش یک گیاه در یک ناحیه آب و هوایی 1

محیط زندگى گیاه در واقع سیستمى است با اجزاى گوناگون و گیاهان بخشی از آن هستند. برای درست کار کردن این سیستم، باید 
همٔه عوامل و نیازهای گیاهان  )دمای هوا، میزان آب، بستر کاشت، مواد غذایی، رطوبت هوا و سایر نیازها( تأمین شود.

 کار  غیرکالسی
بررسیشرایطمحیطیمناسببرایپرورشچندگیاه

با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی یا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهای خالی جدول1ــ9 را پرکنید. در ستون خالی سمت 
چپ ویژگی های یک گل رایج در منطقٔه خود را بنویسید. 
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جدول1ــ9ــبررسیشرایطمحیطیمناسببرایپرورشچندگیاه

گیاهان

زینتى

............................شمعدانی پتوسحسن یوسف

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

................................................................................................................نیازآبى

....................................................................................سایه آفتاب دوستنور

سبزىها

............................اسفناجنعناع شوید

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

................................................................................................................نیازآبى

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

درختان
میوه

............................انگور سیبپرتقال

....................................................................................نیمه گرمسیرىدما

................................................................................................................نیازآبى

................................................................................................................نور
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2ـ9ـ آماده کردن بستر کاشت
بسترکاشت:به جایی که شرایط الزم را برای جوانه زدن گیاه دارد و بذر در آن کاشته می شود، بستر کاشت می گویند.

بذر: بذر بخشی از گیاه، مانند دانه، غده، ساقه و برگ است که با کاشت و پرورش آن، گیاه دیگری مانند گیاه قبلی تولید می شود.

جدول2ــ9ــانواعبسترکاشت 

غالتنهالدرختسبزیگل

قطعه زمینگلدان، باغچهجعبٔه کاشت یا باغچٔه مدرسه یا خانهگلدان یا باغچهبستر کاشت برای آموزش

مزرعهگلدان، نهالستانکَرت، قطعهگلدان، گلخانه یا گلستانبستر کاشت برای تولید اقتصادی

بیشتر بدانیم
در  موارد  این  است.  کردن  هموار  و  کوددهی  کلوخه ها،  کردن  زدن، خرد  شامل شخم  کشتزار  در  کاشت  بستر  آماده سازی 
زمین های کوچک با بیل، شن کش، ماله و ... و در زمین های بزرگ با ماشین ها و دستگاه های ویژه، مانند گاوآهن، پنجه بشقابی 

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

پــدیسکزدنزمینبــشخمزدنزمینالفــزیروروكردنخاک

شكل3ــ9ــآمادهسازیبسترکاشتبرایکشتوآبیاری

جــنهرکندنثــشكلدهىزمینتــهموارکردنزمین
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کود: موادی که باعث حاصل خیزی بستر گیاه 
و افزایش محصول و مرغوبیت آن می شوند کود نام 
دارد. کودها دو دستٔه آلی و شیمیایی هستند و پیش 
از کاشت یا پس از آن، به روش دستی یا ماشینی به 

گیاه داده می شود.

هم اندیشی

آشناییباوسایلوموادموردنیازبرایکاشت
برای کاشت گیاه نیاز به مواد و وسایلی دارید که برخی از آن ها در جدول 3ــ9 نشان داده شده است. با هم اندیشی در گروه، جاهای 

خالی جدول را پر کنید.

جدول3ــ9ــبرخیازوسایلوموادموردنیازبرایکاشت   

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

كود دامى الک شدهخاک برگ ماسه ریز دانهخاک باغچه

شكل4ــ9ــدوروشپخشكود

تى
دس
هى

ودد
ك

نى
شی
ما
هى

ودد
ك
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آمادهکردنجعبۀکاشتشوید
1ــ جعبٔه کاشت مناسبی انتخاب کنید یا  با آموخته های خود 

از پودمان کار با چوب با چند تکه چوب، جعبه كاشت بسازید.
باغچه،  خاک  کاشت   جعبٔه  حجم  سوم  یک  اندازٔه  به  2ــ 
یک سوم ماسه و یک سوم کود حیوانی را باهم مخلوط کنید. برای 

رعایت نکات بهداشتی هنگام کار با خاک، دستکش بپوشید.
مخلوط  با  آن  لبٔه  سانتی متری  چند  تا  را  کاشت  جعبٔه  3ــ 

آماده شده پر کنید.
4ــ روی خاک، با فاصلٔه کم، شیارهایی با عمق 2 تا 3 برابر 

اندازٔه بذری که می خواهید بکارید ایجاد کنید.
آمادهکردنگلدانبرایکاشتقلمۀشمعدانیوپتوس:
پر  خاک برگ(  و  ماسه  از  )مخلوطی  سبک  خاک  از  را  گلدان 
نازک شاخٔه درخت در سطح  تکٔه  یا  نشاء  به کمک میخ  کنید. 

خاک گودی کوچکی برای کاشت قلمه ایجاد کنید.
آمادهکردنباغچهبرایکاشتبذرگلوسبزی

1ــ  اگر می خواهید شوید را در باغچه بکارید محل کشت 
آن را با بیل یا بیلچه شخم بزنید. چون بیشتر سبزی ها به خاک 
حاصل خیز نیاز دارند، با هماهنگی و راهنمایی دبیر خود، کمی 

کود حیوانی و ماسه را نیز با خاک مخلوط کنید.
2ــ سطح باغچه را با شن کش یا بیل هموار كنید.

3ــ فاصلٔه ردیف کاشت را با کشیدن نخ روی زمین مشخص 
 و روی زمین شیارهای باریکی ایجاد کنید.

اگر  آمـادهکـردنخـزانهبرایکـاشتقلمۀانگـور:
می خواهید قلمٔه انگور را در گلدان بکارید، با آماده کردن چند 
گلدان، آن ها را از خاک )مخلوطی از خاک باغچه و ماسه( با 

نسبت برابر پر کنید.
باید خاک محل کاشت  باغچه  در  انگور  قلمٔه  برای کاشت 

قلمه را با بیل شخم بزنید و آن را نرم کنید.

ـ9ــآمادهکردنجعبهکاشتشوید شكل5ـ

شكل6ــ9ــآمادهکردنباغچهبرایکاشتبذرگلوسبزی



104

ـ  9 ـ چند روش برای زیاد کردن و کاشت گیاهان 3
ـ   9را در گروه بررسی کنید و برای هر کدام یک نمونه گیاه در جای خالی بنویسید. روش کاشت گیاهان انتخاب  شده در جدول4ـ

جدول4ــ9ــچندروشبرایکاشتگیاهان

نمونهگیاهشكلشرحروش

انه
تد

دانه اگر در شرایط مناسب کاشته شود، جوانه می زند و گیاه جدیدی کش
به وجود می آورد. 

دن
هز

اگر بخشی از ساقه، ریشه و برگ یک گیاه را در شرایط مناسب و در قلم
بستر مناسب بکارید و شرایط مورد نیاز آماده شود، قلمه رشد می کند 

و گیاه کاملی تولید می گردد.

دن
بانی

شاخٔه بعضی از گیاهان را، بدون جدا کردن از تنٔه گیاه مادر، در داخل خوا
خاک می کارند بــه گونه ای که جوانٔه انتهایی شــاخه برای تولید گیاه 

جدید بیرون از خاک بماند. 

وته
مب
سی
بســیاری از گیاهان علفِی چندساله مانند گل ســجافی را می توان از تق

زمین بیرون آورد و با جدا کردن بوته های ریشــه  دار و کاشــت آن ها، 
گیاه جدیدی تولید کرد. 

ش
جو
نپا

رفت
گ

روی ریشٔه برخی از گیاهان مانند درخت خرما شاخه هایی رشد می کند 
که به آن ها پاجوش می گویند. با جدا کردن پاجوش، همراه با بخشــی 

از ریشه و کاشت آن، می توان گیاه دیگری تولید کرد.

آمادهکردنقلمۀشمعدانی: یک ساقٔه شمعدانی را ببرید و آن را به یک یا دو 
ـ  5 سانتی مترى تقسیم کنید، به گونه ای که هر قطعه )قلمه( یک یا دو برگ  قطعٔه 10ـ

داشته باشد.  

شكل7ــ9ــبرشانتهایساقهبرایتهیهقلمه
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آمادهکردنقلمۀپتوس
1ــ شاخٔه پتوس را به اندازٔه 5 تا 10 سانتی متری ببرید، به گونه ای که 1 یا 2 برگ روی هر قلمه باقی بماند )برگ های اضافه را 

بچینید(. 
2ــ برای ریشه دار کردن قلمٔه پتوس، انتهای هر قلمه را در آب بگذارید تا ریشه دار شود.  

شكل8ــ9ــتهیهقلمهپتوس
پبالف

آمادهکردنقلمۀانگوروتولیدنهال
1ــ هنگام هــرس درخت مو در اواخر زمستان، شاخه های آن را می تــوانید به 

قطعات نــزدیک به 30 سانتی متری تقسیم کنید )شکل 9ــ9ــ الف(.
2ــ قلمه ها را به مدت 24 ساعت در آب، خیس نگه دارید تا برای کاشت آماده 

شوند.
3ــ اگر می خواهید قلمٔه انگور را در خانه یا گلخانه ریشه دار کنید، انتهای قلمه  ها 
را تا عمق 5 سانتی متری در شیارهایی که در بستِر کاشت ایجاد کرده اید جای دهید. 

بخش پایینی قلمه را که در شیار جای دارد با خاک بپوشانید )شکل 9ــ9ــ ب(.
قلمه را می توان در جای اصلی )باغ یا باغچه( نیز کاشت تا در همان جا ریشه دار 
شود و رشد کند. اگر می خواهید نهال انگور تولید کنید، بهتر است قلمه ها را در 

گلدان  بکارید تا بتوانید پس از ریشه دار شدن، آن را در زمین اصلی بکارید.
باشد  سالم  باید  جوانه زدن  برای  بذر  کاشت: برای شوید بذر کردن آماده
)بیماری و آفت نداشته باشد، ترک خورده و شکسته  نیز نباشد(. همچنین ناخالصی 
کمترین  با  و  سالم  بذری  باید  شوید،  بذر  کردن  آماده  برای  بنابراین  باشد.  نداشته 

ناخالصی خریداری کنید.

شكل9ــ9ــتهیهوکاشتقلمهانگور

الف

ب

شكل10ــ9ــبذرشوید
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ـ 9ـ زمان کاشت 4
گیاه  کاشت چند  زمان  زیر،  در  بکارید.  مناسب  زمان  و  در شرایط  را  آن  بتوانید  تا  کنید  بررسی  برگزیده اید  که  را  گیاهی  ویژگی 

پیشنهادی را مالحظه مى كنید. 
شوید،در مناطق خنک در نیمٔه بهار، در مناطق معتدل در اوایل بهار و در مناطق گرمسیر در پاییز کاشته می شود.

شمعدانی،را می توان در همٔه فصل های سال کاشت.
پتوس،را می توان در همٔه فصل های سال کاشت.

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

ـ  9  ـ کاشت 5
قرار دادن بذر )دانه یا قلمه( در بستر برای جوانه زدن و رشد گیاه جدید در خاک را کاشت می گویند. گیاهان با روش های دستی یا 

ماشینی کاشته می شوند: بذرها نیز یا منظم یا درهم کاشته می شوند.

شكل11ــ9ــروشکاشتازدیدفاصلۀبذر

الفــدرهمــفاصلۀبذرهادراینروشنامنظماست،
مانندکشتسبزی

بــمنظمــبذرهارویخطهاوردیفهایمنظم)خطیو
ردیفی(کشتمیشود،مانندکشتگندموذرت

کاشتبذرشوید
1ــ با میخ نشا چند شیار باریک و کم عمق در بستر کاشت ایجاد کنید.

2ــ بذر دلخواه را با فاصلٔه 5 سانتی متر و به روش خطی در شیارها بریزید. 
3ــ روی بذرها را با مواد سبكى مانند كود پوسیده یا ماسٔه بادی یا شلتوک برنج به ضخامت حدود 2 میلى متر بپوشانید. 

4ــ با آبپاش محل کاشت را به آرامی آبیاری کنید. 
 5ــ شوید را می توانید در جعبه کاشت نیز بکارید.



107

 بررسی

اگر بدانید گیاهان جعفری، تره، ریحان، حســن یوســف و همیشه بهار با بذر زیاد می شوند. چگونه می توانید این گیاهان را پرورش 
دهید؟ درباره یکی از این گیاهان بررسی کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

کاشتقلمههایشمعدانی:به کمک میخ نشاء یا شاخٔه کوچکی، حفره ای به عمق 2 سانتی متر ایجاد کنید. انتهای قلمه ها را در 
حفره قرار دهید. خاک کنار قلمه را با دست کمی فشار دهید تا خاک به ساقه بچسبد. گلدان را به آرامی با آبپاش آبیاری کنید، به 

اندازه ای که کمی آب از ته گلدان بیرون بیاید.

الف

پب

شكل12ــ9ــکاشتبذرشوید

نکته : می توان بذر شوید موجود در جعبهٔ کاشت را در پشت پنجرهٔ پر نور گذاشت تا رشد کند.

نکته : هنگام قرار دادن قلمه در حفره از فشار دادن قلمه در خاک خودداری شود.

شكل13ــ9ــکاشتقلمهشمعدانی
پبالف
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کاشتقلمههایپتوس:ساقٔه قلمه های ریشه دار شده در گلدان را با فاصلٔه مناسب از لبٔه آن در خاک بگذارید و بقیٔه گلدان را 
با خاک مناسب پر کنید و با دست، خاک کنارٔه قلمه ریشه دار را  کمی فشار دهید. سپس مانند گلدان شمعدانی آن را آبیاری کنید. 

شكل14ــ9ــکاشتقلمههایپتوس

الف

ب

 بررسی

اگر بدانید گیاهان رز، کالن کوئه و حســن یوســف را می توان با قلمه زدن زیاد کرد، چگونه می توانید این گیاهان را پرورش دهید؟ 
درباره یکی از گیاهان بررسی کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

کاشتنهالانگور:کاشت درخت ممکن است از مرحلٔه کاشت نهال آغاز شود. برای این کار نهال با قلمٔه انگور را که آماده 
كرده اید، در چاله ای بکارید.

نهال انگور را می توانید در زمان خواب، بدون آسیب زدن به ریشه، از قلمستان بیرون آورید. برای این کار بیل را در فاصلٔه مناسب 
از ریشه )نزدیک به 10 سانتی متری ریشه( در خاک فرو ببرید و با اهرم کردن، نهال را همراه با ریشه از زمین بیرون آورید. سپس آن را، 

در گودالی که باید کمی از ریشٔه نهال بزرگ تر باشد، در زمین اصلی بکارید و پیرامون ریشه را با خاک بپوشانید.
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بیشتر بدانیم
ـ 9زمان مناسب برای کاشت نهال درختان آمده است. در جدول   5  ـ

جدول5ــ9ــزمانمناسببرایکاشتنهالدرختان

نمونهنهال

ین
ورد

فر

شت
یبه
ارد

داد
دادتیرخر
مر

ور
هری

ش

بانمهر
آ

مندیآذر
به

فند
اس

××ــــ×ــــــــــ×انگورخزان کننده

×××ــــــــــ×چنارپهن برگ

×ــــ×ــــــــــسروسوزنی برگ

)(زمان کامالً مناسب برای کاشت )ــ( زمان غیر مناسب برای کاشت  )*( زمان تقریباً مناسب برای کاشت

نکته :اگر نهال ریشــه دار داخل گلدان باشد و بخواهید آن را در زمین بکارید، در هر فصل 
و ماه از سال می توانید آن را بکارید ولی نباید ریشه آسیب ببیند.

ـ   9  ـ داشت    6
داشت به کارهایی مانند آبیاری، سله شکنی، وجین کردن، کود دادن، سم پاشی، واکاری و خاک دادن پای بوته ها می گویند که برای 
نگهداری و پرورش گیاه پس از کاشت انجام می شود. به عبارتی دیگر به کلیه کارهایی که انجام می گیرد تا گیاه تربیت شده و به رشد 

مناسب برسد، داشت گفته می شود.

روشکار
1ــ جای کاشت درخت را روی زمین مشخص کنید.

2ــ گودالی به عمق مناسب با ریشٔه نهال بکنید. 
3ــ هنگام کندن گودال باید دقت کنید خاک رویی با خاک زیری مخلوط نشود. 

4ــ گودال را با خاک زیرین به صورت مخروطی یا کله قندی پر کنید. هنگام گذاشتن نهال در گودال، ریشٔه آن را روی برآمدگی 
بگذارید تا ریشه ها به هر طرف گسترده شود. خاک رویی را در گودال بریزید تا طوقٔه نهال هم سطح خاک های جانبی قرار گیرد.

5  ــ نهال را آبیاری کنید.
برای کاشت نهال در محل اصلی به دو نفر نیاز است. یکی از آن ها باید ساقٔه نهال را طوری بگیرد که طوقٔه درخت در وسط گودال 

و کمی پایین تر از سطح زمین قرار بگیرد و دیگری با بیل یا بیلچه خاک مورد نیاز را در چاله بریزد. 
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یكى از كارهاى مهم داشت، آبیاری  است. آبیاری باید متناسب با شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه انجام شود و غفلت از این کار به 
خشک شدن یا پوسیدن ریشه و از بین رفتن آن در چند روز، می انجامد. 

بیشتر بدانیم

جدول6ــ9ــبرخىازكارهاىمرحلهداشت

ِوجین
با یا دستی بهصورت هرز علفهای بردن بین از

وسایلمکانیکی

سمپاشی
کنترلعلفهرز،حشرات،آفاتوبیماریها

باسمومشیمیایی

واکاری
آن در گیاه کافی تعداد به که بخشهایی کاشتن دوباره

سبزنشدهاست

ُتُنککردن
حذفبرخیازگیاهانبرایتأمینفاصلۀمناسببین

بوتهها

َقّیمزدن
براینگهداریبرخیگیاهان

َهَرس
حذفبرخیازشاخههابرایرسیدنهواونوربیشترو

آرایششکلظاهری

ِسلهشکنی
نرمکردنسطحخاککشت،درصورتیکهسختشده

وترکبرداشتهباشد

آبیاری
رساندنآببهگیاه
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نگهداریشوید،شمعدانی،نهالانگوروپتوس
 در دورهٔ رشد، از گیاه خود نگهداری کنید. نگذارید بستر كاشت خشک شود.

 در فاصلٔه كاشت تا برداشت، کشت خود را بررسی کنید. هر نوع گیاهى به جز گیاه اصلى در مزرعه، علف هرز محسوب مى شود 
و باید بى درنگ حذف گردد. 

 میانگین رشد هفتگی گیاه را با خط كش اندازه بگیرید و در گزارش نهایى بیاورید. 
 بستر کاشت قلمه ها باید همواره به اندازٔه کافی نم دار باشد. برای این کار می توانید قلمه ها را با روش های گوناگون آبیاری کنید. 
 در مناطق سردسیر و معتدل می توان، بعد از پایان سرمای زمستان و اوایل بهار، گلدان شمعدانی را در فضای بیرون قرارداد. 

اگر بخواهید می توانید بوته ها را از گلدان درآورید و در باغچه بکارید. 
 اگر ریشٔه گل، گلدان را پر کند، رشد آن کاهش می یابد. در این هنگام باید گلدان را با گلدانی بزرگ تر )قطر گلدان 2 سانتی متر یا 
بیشتر باشد( عوض کنید. برای این کار باید گل را هنگامی که خاک گلدان کمی خشک شده است، از گلدان کوچک در آورید و بدون 

این که خاک اطراف ریشه از هم بپاشد آن را در گلدان بزرگ تر بکارید.
 ساقه های پتوس را با َهَرس کردن به شکل مرتب آرایش دهید یا با بستن ریسمان، آن ها را روی دیوار هدایت کنید.

 برخی گیاهان را که نیاز غذایی بیشتری دارند، می توان در فصل رشد به طور ماهانه با کودهای محلول در آب تغذیه کرد.
 بعد از کاشت نهال، مراقبت های ویژه ای مانند آبیاری، مبارزه با بیماری ها و کنترل آفات، هرس کردن، کود دادن، مبارزه با 

علف های هرز، ترمیم جوی های آبیاری و نرم کردن خاک پای درختان در زمان های مشخصی انجام می شود.

نکته : زمان هرس درختان پیش از بیدار شدن آن ها از خواب زمستانه است.

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

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



112

 پرسش

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

جدول7ــ9ــهدفاصلیکشتبرخیازگیاهان

هدفاصلیکشتنامگیاههدفاصلیکشتنامگیاه

کرفسآفتابگردان

سیب زمینیپنبه

پتوسسیب

اللٔه واژگونگل رز

برداشتشوید:سبزی شوید را پس از رشد کافی و پیش از به گل رفتن 
یا قیچی از نزدیک  با داس  می توانید برداشت کنید. برای برداشت، ساقه را 

سطح زمین ببرید و در دسته های مناسب بسته بندی و به بازار عرضه کنید.
بستر کاشت را پس از برداشت، بالفاصله آبیاری کنید. از محل ساقه های 
باقی مانده به تدریج جوانه های جدیدی رشــد می کند و بعد از مدتی دوباره قابل 

برداشت می شود.
برداشتشمعدانی: می توانید گلدان های گل شمعدانی را هنگامی که به 

گل رفته اند در بازار بفروشید.
گلدان  لبٔه  از  آن  ساقه های  و  کرد  کمی رشد  گیاه  که  آن  از  پس  پتوس:

آویزان شد یا گلدان را پر کرد می توانید آن ها را در بازار بفروشید.
نهالانگور:نهال ها در پاییز همان سال آماده کاشت در محل اصلی یا 

فروش هستند و می توانید آن ها را با گلدان بفروشید. 

شكل15ــ9ــشوید

شكل17ــ9ــپتوس

شكل16ــ9ــشمعدانی

شكل18ــ9ــنهالانگور
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 نکته : در زمینهٔ کشاورزی، تولید محصوالت ارگانیک که در پرورش آن ها موادی مانند کود شیمیایی، سم و مانند آن ها 
به کار گرفته نشده باشد، پر طرفدار است، زیرا امروزه ثابت  شده کاربرد بسیاری از مواد شیمیایی در دراز مدت به بدن 

انسان و طبیعت آسیب می رساند. 

  8 ـ9   ـ پرورش سبزه های کوزه ای
سبزٔه کوزه ای را مى   توانید با یک کوزٔه سفالی و کمی بذر تره تیزک )شاهی( درست کنید. این سبزه برای سفرٔه هفت سین خانواده یا 

فروش در بازارچه مناسب است. 
روشکار

 کوزه را از آب پر کنید و یک شبانه روز آن را نگه داری كنید تا جدار کوزه کامالً خیس شود.
 یک جوراب نایلونی کهنه روی کوزه بکشید.

با دست چنان روی کوزه بکشید که بذرها به طور  به آرامی   بذر شاهی را که بیست و چهار ساعت در آب خیس کرده اید، 
یکنواخت همه جا پخش شوند.

 کوزه را همواره پر از آب نگه داری كنید تا آب از داخل کوزه به جدارٔه آن راه یابد و بذر شاهی جوانه بزند. با این کار ریشٔه 
شاهی به سطح بیرونی کوزه می چسبد.

 کوزه را در محل پر نور قرار دهید و گاه گاهی آن را بچرخانید تا نور به همه جای آن برسد. بعد از چند روز کوزه سبز می شود 
و از تماشای آن لذت خواهید برد.

اگر بخواهید برای فروش در نوروز سبزه بکارید، بهتر است سبزه را در کوزه هایی با شکل های زیبا بکارید تا افراد بیشتری تولیدات 
شما را بخرند.

شكل19ــ9ــپرورشسبزهکوزهای بالف
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نکته : برخی از گیاهان، مانند دیفن باخیا، نرگس، گل صد تومانی و ... که در محیط خانه یا باغچه پرورش داده می شوند، 

ـ    9 نشان  سمی هستند و می توانند برای افراد خانه به ویژه کودکان خطرناک باشند. برخی از گل های سمی در شکل 20

داده شده است.

 بررسی

دربارٔه گیاهان سمی و آسیب زایی آن ها در گروه خود در اینترنت بررسی کنید و نتیجه را در کالس ارائه نمایید.

شكل20ــ9ــبرخیازگلهایسمی 

پــگلصدتومانیبــدیفنباخیاالفــنرگس
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بخش اول

محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

1
شایستگی هـای 

فنی و پایه در

0-10پودمان نوآوری و فناوری

0-10پودمان کسب و کار2

0-30پودمان پرورش و نگه داری گیاهان3

0-10فناوری اطالعات و ارتباطات4

0-10مدیریت منابع5

0-5کار گروهی6

0-10کیفیت محصول7

0-15موفقیت در بازارچه8

.… = Xجمع نمره از 100

           Xمحاسبه نمره برحسب 20
___  = .… 

5         

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار
  قبول                 

  غیر قابل قبول    

جدول خودارزیابی پروژه
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خواص دارویی برخی از گیاهان و میوه ها
خاصیت آرام بخشی، درمان آفت دهان، ضد استرس، رفع سردرد، 
درمان بی خوابی و تقویت کنندٔه لثه از جمله خواص معجزه گر گالب است.
مادٔه  این  کند.  کنترل  را  خون  قند  میزان  می تواند  دوسر  جوی
غذایی برای کنترل و ایجاد تعادل در دستگاه عصبی نیز مفید است چون 

باعث تقسیم بندی میزان مناسب سروتونین در مغز می شود.
در طب سنتی از آویشن برای درمان مشکالت تنفسی مانند سرفه، 
برای تسکین التهاب های پوستی، برای مقابله با ریزش موها، برای مقابله با 

پالک دندان استفاده می شود.
برخی از فواید میخک،تحریک دستگاه گوارش و کمک به هضم 

غذا ، کاهش درد دندان،درمان سرفه می باشد.

زردچوبه برای درد گلو و تقویت کلی بدن معجزه می کند. زردچوبه 
اثرات ضد التهابی و ضد درد شبیه داروهای مسکن معمولی را داراست.

دفع کننده  مـدر،  نفخ،  بـــه عنوان ضد  رازیـانـه  در طب سنتی 
مورد  مادران  شیر  افزایش دهنده  ادراری،  مجاری  و  کلیه  سنگ های 

استفاده قرار می گیرد.

دم کرده ریشه گل ختمی چینی تب را پایین می آورد، قند خون را 
تنظیم می کند. برای دفع سنگ کلیه مؤثر است.

بوقناق یک گونه از گیاهان گل دار است که انواع زیادی دارد. 
از اثرات درمانی این گیاه می توان به درمان مرض قند اشاره نمود. بوقناق 
چون میزان تولید گلبول های قرمز را افزایش می دهد برای درمان کم خونی 

مفید است.

برای  انگور  هسته  است.  آنتی اکسیدان  از  انگور سرشار  هسته
موهایی  داشتن  برای  خون،  تصفیٔه  و  تحریک  برای  آلودگی،  با  مقابله 
سالم تر استفاده می شود. هسته انگور ضدباکتری و ضدالتهاب، مفید برای 

بینایی و ضدسرطان است.
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

 آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، 
تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛

  آشــنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک )انواع دوخت 
دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...(؛
 آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛

  گزینش درست پوشاک شخصی.

پوشاک
پودمان 
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ایرانیان بیش از 10 هزار سال پیش دارای تمدن بوده اند، از این رو، ریشه بسیاری از دستاوردهای بشر را در این تمدن می توان 
یافت. برای مثال نخستین ابزار ریسندگی و بافندگی در غار کمر بند، نزدیک بهشهر یافت شده است.

1ـ10ـ ابزارهای دوخت
نخدوخت: یک نخ دوخت با کیفیت، نخی محکم، مقاوم و دارای ثبات رنگ است )شکل1ــ10(.
سوزندوختدستی: سوزن نوک طالیی شارپ برای بیشتر پارچه ها مناسب است )شکل2ــ10(.

سوزنتهگرد: سوزن ته گرد بلند، مناسب پارچه و الگوست و برای وصل موقت تکه های پارچه ست )شکل3 ــ10(.
لوازماندازهگیری: شامل متر نواری، خط کش و گونیاست )شکل4ــ10(.

لوازمعالمتگذاری: برای انتقال عالمت های الگو به پارچه یا لباس استفاده می شود )شکل 5  ــ10(.
قیچیخیاطی: دسته بزرگ تر تیغ زیری قیچی به برش پارچه کمک می کند )شکل6  ــ10(. 

قیچیزیگزاک: برای پاکدوزی لبه های پارچه استفاده می شود )شکل7ــ10(.

شکل1ــ10

شکل6ــ10شکل5ــ10شکل4ــ10

شکل3ــ10 شکل2ــ10

شکل7ــ10
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ـ  10(. بشکاف: برای باز کردن جادکمه و شکافتن درزهاست )شکل   8 ـ
جاسوزنی: برای قرار دادن سوزن دوخت یا ته گرد استفاده می شود )بهتر است دارای آهن ربا باشد( )شکل9ــ10(.

سنجاققفلی: برای رد کردن کش یا وصل قسمت های  دوخته شده لباس استفاده می شود )شکل10ــ10(.
زیپ:زیپ ها با طول 20 سانتی متر برای شلوار و دامن و با طول 50 سانتی متر مناسب پیراهن است )دنده 3 برای دامن و دنده 4 

برای شلوار( )شکل11ــ10(.
انگشتانه: برای حفاظت از انگشتان در هنگام دوخت الزامی است )شکل12ــ10(.

دکمه: دکمه ها به دو گروه پایه دار و بدون پایه )دو یا چهار سوراخ دوخت ( تقسیم می شوند )شکل13ــ10(.
دکمهفشاریدوختنی: دکمه فشاری معموالً از جنس فلز یا نایلون است )نام دیگر آن دکمه قابلمه ای است(. دارای دو بخش 

تویکی و حفره ای است )شکل 14ــ10(.
قزنقفلی: قزن قفلی برای بستن لبه های نزدیک یا روی هم آمده به کار می رود. دارای دو بخش قالب و حلقه است )شکل   15ــ10(.

  انواع ابزار دوخت در نرم افزار به طور کامل آورده شده است.

شکل10ــ10شکل9ــ10شکل8ــ10

شکل13ــ10شکل12ــ10شکل11ــ10

شکل15ــ10شکل14ــ10
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 نکات ایمنی

ــ هرگز برای پاره کردن نخ از دندان یا دست استفاده نکنید، زیرا باعث آسیب رسیدن به بدن می شود.
ــ از وارد کردن سوزن به دهان خودداری کنید، زیرا امکان آلودگی وجود دارد.

ــ بهتر است کف اتاق کار با کفپوش های قابل شست و شو مانند موزائیک پوشانده شود. تا شست وشوی کف و جمع آوری سنجاق 
و سوزن از روی آن آسان باشد.

ــ هرگز از کفپوش مانند فرش یا موکت در اتاق کار یا کارگاه استفاده نکنید، زیرا سوزن و سنجاق روی فرش به صورت عمودی می ایستند.
ــ اتاق کار باید از نور کافی برخوردار باشد، از نورهای خیره کننده پرهیز کنید.

ــ به منظور جلوگیری از انتقال هرگونه بیماری مسری از طریق سوزن، نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.

2ـ10ـ دوخت دستی
  مراحل نخ کردن سوزن در نرم افزار آورده شده است.

  کار کالسی

انواعدوختهایدستی
 با هم اندیشی درگروه، درجاهای خالی جدول  1ــ10 نام هرکدام از دوخت های دستی را بنویسید.

جدول1ــ10ــانواعدوختهایدستی

پشتبخیهریز

دوختمحلیمنطقهشما

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

....................................................................................................
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  تصاویر دوخته های اولیه در نرم افزار آورده شده است.
              پس از مشاهده مراحل دوخت قزن قفلی در نرم افزار، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

دوختقزنقفلیدامنوشلوار
1ــ قالب قزن قفلی را روی لباس قرار دهید و هر سوراخ را با چند دوخت پشت سرهم بدوزید )شکل16ــ10(.

2ــ محل قرارگرفتن قالب را روی لباس با سوزن ته گرد ثابت کنید و چند دوخت پشت سر هم آن را بدوزید )شکل 17ــ10(.

شکل17ــ10شکل16ــ10

 کار کالسی
دوختدکمهفشاریدوختنی)قابلمهای(

1ــ طرف توپکی را روی پارچه قرار دهید و داخل هر سوراخ را پشت سرهم بدوزید )شکل 18ــ10(. 
2ــ دو لبه لباس را روی هم گذاشته با سوزن  ته گرد محل دوختن بخش حفره ای دکمه را عالمت گذاری کنید )شکل 19ــ10(.

3ــ هر چهار سوراخ بخش حفره ای را بدوزید )شکل 20ــ10(.

شکل20ــ10شکل19ــ10شکل18ــ10
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  پس از مشاهده مراحل دوخت دکمه های صاف و پایه دار در نرم افزار، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

دوختدکمه
1ــ قطر دکمه را اندازه گیری کنید )شکل 21ــ10(.

2ــ جادکمه دوخته شده را با قرار دادن سوزن ته گرد در انتهای آن و با استفاده از بشکاف باز کنید )شکل22ــ10(.
3ــ محل دوخت دکمه را روی لباس عالمت گذاری کنید )شکل23ــ10(.

4ــ اگر دکمه بدون پایه است یک چوب کبریت روی آن قرار دهید و دکمه را پایه دار کنید )شکل24ــ10(.
5  ــ اگر دکمه پایه دار است، روش دوخت دکمٔه پایه دار را اجرا کنید )شکل25ــ10(.

بــاندازهگیریدکمهکرویالفــاندازهگیریدکمهصاف
شکل21ــ10

شکل23ــ10شکل22ــ10

شکل25ــ10شکل24ــ10
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  پس از مشاهده مراحل دوخت دندان موشی در نرم افزار، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

دوختجادکمهبندینکنخی
1ــ سوزن را با نخ رنگ مناسب، دوال نخ کرده و به اندازه قطر دکمه یک حلقه ایجاد کنید )شکل26ــ10(.

2ــ سوزن را دور پایه بندینک ایجاد شده حلقه کنید )شکل27ــ10(.
3ــ دور حلقه را به روش دندان موشی بدوزید )شکل 28ــ10(. 

4ــ در پایان دوخت جادکمٔه بندینکی، نخ دوخت را محکم کاری کنید )کور کنید( )شکل29ــ10(.

شکل29ــ10شکل28ــ10شکل27ــ10شکل26ــ10

3ـ10ـ اتو کردن لباس  
اتو کردن برای جلوه بخشیدن به لباس به اندازه دوخت مهم است. اتو کردن خوب و دقت در آن، لباس را خوش دوخت نشان 

می دهد. در اتو کردن لباس به موارد زیر توجه کنید:
1ــ اتو و میز اتو را نزدیک ماشین دوخت قرار دهید تا پس از دوختن هر درز، بتوانید بالفاصله آن را اتو کنید.

2ــ بعد از گرم شدن اتو، با سرانگشت یک قطره آب به کف آن بچکانید، اگر آب بدون بخار شدن در سطح فلز پخش شد، دمای اتو 
پایین تر از C°150 است، اگر آب بالفاصله تبخیر شد دمای اتو حدود  C°200ــ180 می باشد.
3ــ آب پاشیدن بر روی پارچه هنگام اتوکاری باعث براق شدن یا کش آمدن پارچه می شود.

 نکات ایمنی

هنگام استفاده از اتو به مراقبت های مهم ایمنی زیر دقت کنید:
ــ پس از پایان کار، اتو را از پریز برق بیرون بکشید تا کاماًل سرد شود. سپس آن را جمع کنید و در جاى محفوظ قرار دهید.

ــ هرگز کف اتو را با اشیاى تیز مانند کارد، قیچى و … تمیز نکنید؛ زیرا سطح صیقلى آن ناصاف مى شود. 
ــ روى قزن قفلى، دکمه فشارى و انواع دکمه را هرگز اتو نزنید؛ زیرا باعث خرابى کف اتو مى شود.

ــ قبل از وصل کردن اتو به جریان برق از سالمت سیم و پریز مطمئن شوید. 
ــ تماس دست مرطوب با سیم و پریز برق باعث برق گرفتگى می شود.
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ــ عمل اتو زدن، حتمًا باید در روز و در اتاق کاماًل روشن انجام شود؛ زیرا در شب، عالوه بر آنکه فشار زیادى به شبکه برق کشور 
تحمیل می شود، باعث می گردد لکه هاى برق افتادگى پارچه و همچنین چروک های ریز آن از چشم پنهان بماند.

 کار کالسی

اتوکردنیکپیراهن
یک پیراهن را قبل از خشک شدن کامل با رعایت نکات ایمنی اتو بزنید )شکل 30ــ10(.

اتو را یقه پایۀ داخل سپس و یقه پایۀ پشت ــ الف
کنید.آنگاهیقهراازدوسمتاتوکنید.

کنید،بــمچراازسمترواتوکنید. اتو و بکشید را آستین دست زیر درز ــ پ
بهطوریکهخطرویآستینبهخوبیاتوشود.

کنید. پهن میز پشت،روی ازسمت را پیراهن ــ ت
پیلیسطحلباسرااتوکنید.

سپس کنید. پهن میز روی صاف را پیراهن ــ ث
سرتاسرجلورااتوکنید.فاصلۀبیندکمههارامطابق

شکلاتوکنید.

شکل30ــ10ــمراحلاتوکردن

جــپسازاتماماتوکشی،پیراهنراآویزانکنید.

 4ـ10ـ دوخت ماشینی

  پس از مشاهده مراحل راه اندازی ماشین دوخت، مراحل نخ کردن ماشین، انواع ماسوره و جا انداختن آن، تنظیم کشش نخ و 
مراحل دوخت با پایه ساده در نرم افزار، کار کالسی زیر را انجام دهید. در شکل 31ــ10 نمونه هایی از ماشین دوخت آورده شده است.

پــپیشرفتۀدیجیتالی بــهمهکاره الفــساده
شکل31ــ10ــنمونههاییازماشیندوخت



124125

 نکات ایمنی

هنگام استفاده از ماشین هاى دوخت برقى، الزم است به مراقبت هاى مهم ایمنى زیر توجه کنید:
ــ وقتى ماشین دوخت در حال استفاده نیست نباید دو شاخٔه آن در پریز برق باشد. حتمًا پس از اتمام کار دو شاخه را از پریز خارج 

کنید.
ــ هنگام باال و پایین رفتن سوزن، کاماًل مواظب باشید؛ به طورى که هنگام دوخت به ماشین دوخت توجه کنید.

ــ هیچ شىء سنگینى را روى پدال ماشین دوخت قرار ندهید؛ زیرا چرخ به طور غیر ارادى به کار مى افتد و ممکن است پدال یا 
موتور بسوزد.

ــ وقتى براى اولین بار از ماشین دوخت استفاده مى کنید، یک تکه پارچٔه باطله، زیر پایٔه دوخت آن قرار دهید و ماشین دوخت را 
بدون نخ، چند دقیقه به کار اندازید. چنانچه روغنى از آن نشت کرد، آن را پاک کنید.

ــ اگر سیم یا دو شاخٔه ماشین دوخت خراب است از آن استفاده نکنید. اگر ماشین دوخت خوب کار نمی کند، اگر زمین خورده 
یا صدمه دیده یا در آب افتاده است، هرگز از آن استفاده نکنید و براى آزمایش، تعمیر یا رفع اشکاالت مکانیکى یا فنى به نزدیک ترین 

نمایندگى مجاز یا مرکز سرویس مراجعه کنید.
ــ زمانى که جریان هوا به راحتى داخل ماشین دوخت نمى شود، هرگز از ماشین دوخت استفاده نکنید. مجارى ورود هوا به داخل 

ماشین دوخت و پدال را از تجمع پرز، گرد و غبار و تکه هاى پارچه، باز و پاکیزه نگه دارید.
ــ براى بیرون آوردن دو شاخه از پریز، سیم را نکشید؛ دو شاخه را با انگشت بگیرید و بیرون بیاورید.

ــ انگشتان را از تمام قطعات متحرک دور نگه دارید، به خصوص مواظب انگشتان خود در اطراف سوزن باشید.
ــ از سوزن خم شده استفاده نکنید.

ــ هنگام دوخت، پارچه را فشار ندهید یا نکشید.
ــ هنگام نخ کردن سوزن، تعویض سوزن، نخ کردن یا تعویض ماسوره، تعویض پایه یا کارهاى دیگر، ابتدا کلید اصلى ماشین دوخت 

را خاموش کنید. 
ــ مطابق دستورالعمل دفترچه راهنمای ماشین دوخت پس از هر 15 تا 20 ساعت کار با آن، یک قطره روغن در محل گردش قالب 

بریزید، دقت کنید هنگام روغن کاری دو شاخه اصلی را از پریز بیرون بکشید.
ــ دالیل شکستن سوزن دوخت که باید از آن ها پرهیز کرد:

1ــ ضخامت پارچه با نوع سوزن هماهنگ نباشد.
2ــ پیچ نگهدارنده سوزن محکم بسته نشده باشد.

3ــ در اتمام کار، پارچه از زیر پایه با فشار کشیده شود.
4 ــ نوک سوزن خم شده باشد.
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  پس از مشاهده دو فیلم از دوخت ساده و مراحل دوخت با ماشین دوخت، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

شروعبهدوختباماشیندوخت
1ــ با 1/5 سانتی متر فاصله از لبه پارچه، سوزن را داخل پارچه کرده ابتدای دوخت را محکم کنید )شکل32ــ10(.

2ــ سپس به دوخت ادامه دهید، انتهای دوخت را محکم کنید )شکل33ــ10(.
3ــ انتهای دو نخ را با قیچی جدا کنید )شکل34ــ10(.

4ــ در پایان دوخت، انتهای دو نخ را از داخل حلقه ایجاد شده رد کنید )شکل35ــ10(. با سوزن حلقه را به پایین حرکت دهید، 
دو نخ را بکشید )شکل 36ــ10(. گره در انتهای کار محکم می شود )شکل 37ــ10(.

شکل34ــ10 شکل33ــ10 شکل32ــ10

شکل37ــ10 شکل36ــ10 شکل35ــ10

  پس از مشاهده مراحل دوخت پاکدوزی ساده دوزی و دندانه دار کردن لبه درز در نرم افزار، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

دوختپاکدوزیساده
از خط درز به اندازه 1/5 سانتی متر اندازه گرفته به فاصله 10 سانتی متر لبه اضافی را چرت1 بزنید)شکل38ــ10(. لبه زاپاس را با 

1ــ برش پارچه با نوک قیچی را چرت می گویند.
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دوخت ساده بدوزید، سپس لبه زاپاس را با قیچی زیگزاک قیچی کنید)شکل 39ــ10(.

  پس از مشاهده مراحل دوخت پاکدوزی برگردان دوزی در نرم افزار، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

دوختپاکدوزیبرگرداندوزی
بزنید  اتو  و  کرده  »تا«  را  شده  دوخته  لبه  40ــ10(.  )شکل  بدوزید  ساده  دوخت  با  را  لبه  از  فاصله 3میلی متر  با  زاپاس  لبه  از 

)شکل   41ــ10(. لبه »تا« شده را با دوخت ساده  بدوزید )شکل 42ــ10(.

شکل39ــ10شکل38ــ10

شکل42ــ10شکل41ــ10شکل40ــ10

 کار کالسی    

روشهایشکافتندوختساده
روشاول

1ــ نخ درز دوخته شده را به وسیله بشکاف بکشید تا نخ های پارچه پاره شود )شکل43ــ10(.
2ــ یکبار نخ را از  رو و دوباره  نخ را از زیر پارچه بکشید )شکل44ــ10(.

روشدوم: درز را باز کرده و از وسط، به وسیلٔه بشکاف درز دوخته شده را باز کنید )شکل45ــ10(.
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 کار کالسی

دوختروبالشی
ابزاروموادموردنیاز:خط کش، متر، سوزن ته گرد، سوزن 
دوخت دستی و ماشین دوخت، نخ دوخت، ماشین دوخت، اتو بخار، 
الگو و در  ِمل خیاطی، کاغذ  مناسب روبالشی،  پارچه  برش،  قیچی 

صورت نیاز نمونه بالش)شکل 46ــ10(.

شکل45ــ10شکل44ــ10شکل43ــ10

شکل46ــ10ــابزاروموادموردنیازبرایدوختروبالشی

مراحلکار:
1ــ با توجه به نوع بالش )برای کودکان یا بزرگساالن ( از روی جدول 2ــ10 اندازه های مورد نظر را انتخاب کنید.

جدول2ــ10ــاندازههایاستانداردبالش

اندازهاستانداردبرایبزرگساالناندازهاستانداردبرایکودکان

عرض)سانتیمتر(طول)سانتیمتر(عرض)سانتیمتر(طول)سانتیمتر(

45307050

6040

6545

7045

2ــ درصورتی که نمی خواهید از جدول استاندارد بالش استفاده کنید، مطابق شکل های 47ــ10 و 48ــ10 می توانید با متر نواری 
طول و عرض بالش مورد نظر را اندازه بگیرید.
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3ــ همان طور که در شکل 49ــ10 مالحظه می کنید، لبه های این رو بالشی، به اندازه 10 سانتی متر، دوالی پارچه روی هم قرار 
می گیرد)لبه های روبالشی دکمه خور نیست(.

شکل49ــ10ــقرارگیریلبههایبالششکل48ــ10ــاندازهگیریعرضبالششکل47ــ10ــاندازهگیریطولبالش

4ــ روی کاغذ الگو به اندازه عرض مورد نظر و طول روبالشی به اضافه 20 سانتی متر)اندازٔه روی هم گَرد لبه های روبالشی به اضافه 
مقدار دوالی پارچه( رسم کنید )شکل50  ــ10(.

5ــ با در نظر گرفتن 2/5 سانتی متر جا درز، اطراف پارچه را برش بزنید )می توانید برای دو قسمت رو و پشت پارچه از دو رنگ 
یا طرح متفاوت استفاده کنید( )شکل51  ــ10(.

6ــ درز تکه های رو و پشت روبالشی )در صورتی که جدا هستند( را با سوزن ته گرد به یکدیگر وصل کنید )شکل52  ــ10(.
7ــ درزهای طولی و عرضی پارچه را )به جزء دهانه رو بالشی( از قسمت روی پارچه به یکدیگر بدوزید )شکل53  ــ10(.

8 ــ پس از خارج کردن سوزن های ته گرد، اضافی جا درز را قیچی کنید و  درز را اتو کنید )شکل54  ــ10(.
9ــ پارچه را به طرف پشت برگردانید )شکل55  ــ10(.

شکل52ــ10شکل51ــ10شکل50ــ10

شکل55ــ10شکل54ــ10شکل53ــ10
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10ــ به اندازه 1/5 سانتی متر درزها را بدوزید )دوخت فرانسوی( و اتو کنید )شکل56 ــ10(.  
11ــ لبه روبالشی را به اندازه 1 سانتی متر تا کرده، اتوکنید )شکل57  ــ10(.

12ــ مجددًا لبه روبالشی را به اندازه 10 سانتی متر تا کرده با سوزن ته گرد یا کوک ساده ثابت نگه داشته و اتوکنید )شکل 58ــ10(.
13ــ لبه تا شده را با ماشین دوخت بدوزید )شکل59  ــ10(.

14ــ پس از خارج کردن سوزن های ته گرد، روبالشی را به طرف روی پارچه برگردانید و اتو کنید )شکل60  ــ10(.
15ــ روبالشی را روی بالش بکشید )شکل61 ــ10(.

شکل58ــ10شکل57ــ10شکل56ــ10

شکل61ــ10شکل60ــ10شکل59ــ10

  در نرم افزار، فیلم روش دوخت درز فرانسوی آورده شده است.

می توانید با سایر روش های دوخت روبالشی در نرم افزار آشنا شوید.

 نکات ایمنی

فراموش نکنید همیشه در جاهایی که از سوزن ته گرد استفاده کرده اید، پس از اتمام کار آن ها را خارج کنید.
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در شکل 62ــ10 تصاویری از انواع پارچه ها آورده شده است.

پــپارچهپشمیبــپارچهکنفیالفــپارچهپنبهای

جــپارچهاکریلیکثــپارچهویسکوزریونتــپارچهابریشمی

شکل62ــ10

طبقهبندیالیافپارچه

الیافالیافطبیعی
ساختانسان

گیاهیحیوانیمعدنی

کنف

الیافبازیافته
الیافمصنوعی)نیمهمصنوعی(

اکریلیکویسکوزریونپنبهپشمابریشمطالونقرهآزبست

نمودار1ــ10ــطبقهبندیالیافپارچه

5  ـ10ـ شناسایی الیاف مورد استفاده در پارچه لباسی
الیاف ماده اولیه بافت پارچه است. آشنایی با نوع خواص الیاف در تولید پوشاک نقش بسزایی دارد. در نمودار 1ــ10 طبقه بندی 

الیاف پارچه آورده شده است.
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6 ـ10ـ نگه داری پوشاک 
مفهومعالئمبینالمللیپوشاک:عالئمی روی برچسب اغلب لباس ها دیده می شود که معنا و مفهوم آن ها در جدول 3ــ10 

آورده شده است.
جدول3ــ10ــعالئمبینالمللیپوشاک

956040 30

 فقط شست وشوی دستی مجازمالیمگرمجوش
است.

 شست وشو با آب مجاز
نیست.

مفهوم تشت با شماره های درون آن این است که لباس را می توان با دست یا به وسیلٔه ماشین شست. شماره داخل تشت نمایشگر درجه حرارت 
آب برحسب سانتی گراد است.

اتوکشی مجاز نیست.اتوکشی با بخار مجاز نیست. C◦ 120 مالیم  C◦ 160 متوسطC◦ 210 داغ

امکان اتو کشیدن و درجه حرارت اتو را نشان می دهد.

AP

 خشک شویی با
خشک شویی مجاز نیست.خشک شویی با هر نوع حالل به غیر از حالل های حاوی پر کلرواتیلنهر نوع حالل

دایره با حروف التین »A« و »P«، مفهومش آن است که هنگام خشک شویی، کدام یک از حالل ها را باید به کار برد.

CL

استفاده از هیچ نوع در آب سرد حل می شود.
سفید کننده ای مجاز نیست.

مثلث مفهومش آن است که می توان ماده سفید کننده )آب ژاول یا سفید کننده محتوی کلر( به کار برد.

 روی بند یا طناب
خشک کنید.

 روی  یک سطح صاف به
 صورت افقی پهن گردد تا

خشک شود.

 بدون گرفتن آب اضافی
 لباس  و در حال چکه
 کردن آب، آویزان و

خشک شود.

 با چرخاندن در ماشین لباس شویی
خشک کنید.

 خشک کردن چرخشی
مجاز نیست.
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 کار غیر کالسی

شستوشوبادستیاماشینلباسشویی
با راهنمایی افراد خانواده، لباس های منزل را با توجه به موارد زیر با دست یا ماشین 

لباس شویی بشویید و گزارشی در کالس ارائه دهید)شکل63ــ10(.
مواردی که باید مورد توجه قرار دهید: رنگ )روشن و تیره(، جنس پارچه )پنبه ای، 
پشمی، نایلون و ...(، سن استفاده کننده )کودک، نوجوان و ...(، میزان کثیف بودن، 

لباس های کرک دار یا پرزدار، وسایل و ملزومات خانه)ملحفه و روبالشی، پرده و...(.

لکهبریازرویلباس

لباس  روی  ایجاد شده  لکه های  از  برخی  بردن  بین  از  نحوه  مشاهده  از  پس    
درنرم افزار، کار غیرکالسی زیر را انجام دهید.

الفــشستوشوبادست

بــشستوشوباماشینلباسشویی

شکل63ــ10

شکل64ــ10

 کار غیر کالسی

برطرفکردنلکههایلباس
با راهنمایی افراد خانواده، تکه های کوچکی از پارچه را تهیه کنید و انواع لکه ها را روی پارچه ایجاد کنید و سپس لکه ها را برطرف 

کنید  و گزارشی از چگونگی لکه بری روی پارچه را بنویسید )شکل64ــ10(.

7ـ10ـ رنگ درلباس
شاید هیچ چیز به اندازه رنگی که برای خود انتخاب می کنید، نشان دهندٔه خصوصیات شما نباشد. طراح لباس با شناخت مواردی 

از جمله گروه سنی، جنسیت افراد، موقعیت های اجتماعی و فرهنگی، مشاغل و ... به انتخاب رنگ لباس اقدام می کند.

  مطالبی در مورد رنگ لباس در نرم افزار آورده شده است.
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8 ـ10ـ پوشاک اقوام ایرانی
لباس  تزیین  برای  ایرانی  اقوام  تنوع رنگ و زیبایی است که نشان دهنده ذوق و هنر  پوشاک سنتی کشورمان دارای پوشیدگی، 

می باشد.

  پس از مشاهده مطالبی در مورد پوشاک محلی اقوام ایرانی در نرم افزار، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

بررسی پوشاک اقوام ایرانی
با هم اندیشی در گروه بررسی کنید، هر یک از تصاویر جدول 4ــ10نشان دهندٔه پوشاک کدام یک از اقوام ایرانی است؟

 جدول 4ــ10ــ نمونه هایی از پوشاک اقوام ایرانی1

...................................................................................................................ابیانه

پوشاک محلی منطقه شما............................................................................................

پروژه های نیمه تجویزی دیگری در جدول 5  ــ10 معرفی شده اند که مراحل طراحی و ساخت آن ها را می توانید در نرم افزار مشاهده 
کنید.

1ــ تصاویر برگرفته از موزه مردم شناسی می باشد.
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جدول5ــ10ــنمونهپروژههاینیمهتجویزی

دامنپیژامهروکش ماشین دوخت

گل سینهگل سرروکش میز اتو

کوسنعروسک پارچه ایپوشش پارچه ای قرآن کریم

پروژه شماساک پارچه ایسبد نان
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بخش اول

محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

1
شایستگی هـای 

فنی و پایه در

0-10پودمان نوآوری و فناوری

0-10پودمان کسب و کار2

0-30پودمان پوشاک3

0-10فناوری اطالعات و ارتباطات4

0-10مدیریت منابع5

0- 5کار گروهی6

0-10کیفیت محصول7

0- 15موفقیت در بازارچه8

.… = Xجمع نمره از 100

           Xمحاسبه نمره برحسب 20
___  = .…

5           

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار
  قبول             

  غیر قابل قبول

جدول خودارزیابی پروژه
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

 آموزش و کاربرد مهارت هايی مانند انجام کارهای گروهی، 
تفکر انتقادی، پرسش گری و …؛

 آشــنايی با برخی از مفاهیم صنايــع و مواد خوراکی )مواد 
خــوراکی سالم و ناسالم، روش های  نگه داری  مواد خوراکی 

و …(؛
 آشنايی با برخی مشاغل صنايع و مواد خوراکی؛
  آماده کردن ناشتايی، ناهار يا شام و میان وعده؛

  فرآوری و نگهداری  برخی مواد خوراکی )ماســت، کره، 
بسته بندی حبوبات و …(.

خوراک
پودمان 
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موضوع صنايع خوراکی، تبديل، آماده سازی و نگهداری  مواد خوراکی ا ست. هدف از نگهداری  مواد خوراکی جلوگیری از 
تغییرات ناخواسته در خوراک در فاصلٔه تولید تا مصرف است. شما در اين پودمان آماده كردن مواد خوراكی برای صبحانه ، ناهار ، 
شام و میان وعده را  می آموزيد. همچنین برخی از روش های فرآوری مواد خوراکی مانند تولید ماست، تولید خیار شور، خشک کردن 

سبزی، بسته بندی حبوبات و ... را به کار خواهید برد. 
با توجه به تولید محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف ايران، با ايجاد کارگاه های کوچک و مشاغل خانگی صنايع خوراکی  مانند 
تهیٔه کنسرو، رب گوجه فرنگی، خیار شور و… می توانید افزون بر کاهش ضايعات محصوالت کشاورزی به ايجاد اشتغال در منطقه و 

کشور خود کمک کنید.

1ـ11ـ آماده کردن ناشتایی
بیشتر افراد  در نوبت های  ناشتايی )صبحانه(، ناهار و شام مواد مورد نیاز بدن خود را دريافت می کنند.

  كار كالسی

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

جدول 1ــ11  مشخص کنید و دلیل آن را بنويسید.

جدول1ــ11ــبرخیموادخوراکیبرایناشتایی

چرا؟بلی/خیرموادخوراکی

ويتامین زيادبلیيک لیوان آب میوه طبیعی

يک لیوان شیر گرم

پنیر يا کره

نان/ برنج

مغز گردو

کاکائوی موجود در شیر جذب کلسیم را در شیر کاهش می  دهد.خیرشیرکاکائو
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2ـ11ـ شناسایی مواد خوراکی 
گزینش مواد خوراکی یکی از عوامل مهم در تندرستی  است. با به کارگیری چند راه ساده می  توان غیربهداشتی بودن برخی از مواد 

خوراکی را شناسایی کرد.

  كار كالسی

شناسایی مواد خوراکی سالم و ناسالم
در جدول 2ــ11 برخی از مواد خوراکی سالم و ناسالم نشان داده شده است. باهم اندیشی در گروه مواد سالم و ناسالم را شناسایی 

کنید.

جدول 2ــ11ــ برخی مواد خوراکی سالم و ناسالم

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

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

نكته : مواد خوراکی کپک زده، به ویژه میوه ها و سبزی ها، نباید مصرف شوند.کپک های موجود در مواد خوراکی سم هایی 
ترشح می  کنند که می  تواند باعث سرطان شود. از آنجایی که این سم، به عمق مادهٔ خوراکی نفوذ می  کند، باید همۀ مادهٔ 
خوراکی کپک زده دور ریخته شود. جدا کردن بخش کپک زده یا شستن یک مادهٔ خوراکی کپک زده و خوردن  باقی ماندهٔ 

آن بهداشتی نیست.

تپبالف

حجث چ
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  كار كالسی

گرمکردنشیر)نیمهتجویزی(
موادووسایلموردنیاز

 شیر        1 لیتر
 وسیله ای برای گرم کردن مانند اجاق  گاز

 شیر داغ کن يا قابلمه 
 لیوان 4 عدد
روشکار:

1ــ شیر را در ظرف مناسبی بريزيد.
2ــ ظرف شیر را روی شعله اجاق گاز بگذاريد.

3ــ اجاق گاز )يا گاز پیک نیک( را با راهنمايی دبیر خود 
به روش زير روشن کنید.  

شكل1ــ11ــگرمکردنشیر

شكل2ــ11ــروشنکردناجاقگاز

الف( شیرهای اجاق گاز را بررسی کنید که باز نباشند.اگر شیری بازمانده است نخست آن را ببنديد.
ب( شیر گاز متصل به اجاق گاز را باز کنید. 

پ( شمعک اجاق گاز را با کبريت يا فندک روشن کنید.
ت( اگر اجاق گاز شمعک ندارد، نخست کبريت يا فندک روشن کنید، سپس کبريت روشن را به شعلٔه دلخواه نزديک نمايید.

ث( شیِر شعلٔه گاز را کمی به داخل فشار دهید و پاد ساعتگرد بچرخانید. سپس اجاق را روشن کنید. اگر اجاق روشن نشد يا کبريت 
خاموش شد، شیر اجاق گاز را ببنديد.

ج( دوباره مراحل ت و ث را انجام دهید تا اجاق گاز روشن شود.
4ــ پس از روشن شدن اجاق گاز، ظرف شیر را روی اجاق گاز بگذاريد تا شیر به آرامی  بجوشد.

5ــ شیر جوشیده را در 4 لیوان بريزيد و در کالس نوش جان کنید.
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نکته : برای آشنایی با کاربرد هر وسیله، بهتر است دفترچهٔ راهنمایی را که شرکت تولید کنندۀ  آن ارائه می دهد، بخوانید 
یا از کسی که با آن وسیله کار کرده است راهنمایی بخواهید.

 نکات ایمنی 
1ــ سر رفتن شیر و مانند آن  روى اجاق گاز می تواند باعث 
خاموش شدن شعله گردد. اگر شعله خاموش شد، بايد شیر گاز 
را  اجاق گاز  منتشر شده،  گاز  نمودن  از خارج  و پس  ببنديد  را 

برای روشن كردن آماده کنید.
گرم  به  نیازی  باشد  استريلیزه  يا  پاستوريزه  شیر،  اگر  2ــ 
کردن ندارد، زيرا با گرم کردن، برخی از مواد خود را از دست 
گرم  شیر  ناشتايی  برای  دارند  دوست  که  افرادی  ولی  می دهد. 
با دمای کم گرم کنند و اگر شیر پاستوريزه  بايد شیر را  بخورند 
در دسترس نیست و شما به ناچار شیر خام را برای ناشتايی گرم 
می کنید، پس از جوش آمدن شیر، آن را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه 

در دمای جوش نگه داريد.

شكل3ــ11ــسررفتنشیر

 كار غیركالسی

آمادهکردنناشتاییبرایخانواده)پختتخممرغ(ــنیمهتجویزی
با هماهنگی با بزرگ ترهای خود )مانند پدر يا مادر(، برای ناشتايی افراد خانواده تخم مرغ نیمرو يا آب پز درست کنید و آن را با تزيین 

مناسب سر سفره بیاوريد و از كار انجام شده گزارشی تهیه كنید.

شكل4ــ11ــنمونههاییازتزیینتخممرغ

پبالف
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ـ 11ـ سفره آرایی   3
سفره آرايی میز ناشتايی، ناهار و شام، افزون بر اينکه سلیقه 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 بیشتر لذت می  برند؛ بنابراين چیدن سفره را با دقت و حوصله انجام دهید. 

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

 كار غیركالسی

آدابغذاخوردن
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، تحقیق كنید و نتیجه را در كالس ارائه دهید. 

4ـ11ـ فرآوری ماست
با راهنمايی دبیر يا کمک بزرگ تر خود در خانواده، فرآوری ماست را انجام دهید.

 كار غیركالسی

فرآوریماستخانگی)نیمهتجویزی(
موادووسایلموردنیازبرایفرآورییککیلوماست:

 مايه )ماست ساده(        2 قاشق غذاخوری
 شیر پرچرب                   1 لیتر

 يک قابلمٔه متوسط
 يک حولٔه بزرگ تمیز  

روشکار
1ــ شیر را در قابلمه بجوشانید و بگذاريد کمی سرد شود تا به دمای 45ــ44 درجه سانتی گراد برسد )به اندازه ای که اگر انگشت 

کوچک خود را درون شیر فرو ببريد گرمی آن را حس کنید، بدون آنکه انگشت را بسوزاند(.
2ــ ماست را از کنار ظرف، داخل شیر بريزيد و شیر را آهسته هم بزنید تا شیر با ماست مخلوط شود.

3ــ دِر قابلمه را بگذاريد و روی آن را با حوله يا پتو بپوشانید. شیری را که مايه زده ايد 4 تا 5 ساعت بی حرکت در اتاق نگه داريد 
تا ماست بسته شود.

4ــ پس از اينکه ماست بسته شد ظرف را در يخچال بگذاريد تا کامالً سرد شود.

شكل5ــ11ــموادووسایلموردنیازبرایفرآوریماست
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بهتر است هنگام پذيرايی، ماست را با تزيینات زيبا سر سفره بیاوريد.
تخمیر:تبديل شیر به پنیر، شیر به ماست و انگور به سرکه با فرايند تخمیر انجام می شود. در اين روش میکروب های مفید رشد 
می کنند و از رشد میکروب های بیماری زا جلوگیری می شود. در اين صورت ماندگاری مادٔه خوراکی افزايش می يابد و هم طعم و مزٔه 

بهتری در مادٔه خوراکی ايجاد می شود.

پبالف

جثت

1ــموادووسایل2ــگرمكردن3ــخنکكردنشیر4ــمایهزنی5ــگرمنگهداشتن6ــماستآماده
شكل6ــ11ــفرایندتهیهماست

5ـ11ـ  میکروب زدایی مواد خوراکی
برخی از مواد خوراکی که از بیرون خريداری می شود، به دلیل روش نادرست نگهداری  يا فرايند آماده سازی، ممکن است آلوده 
به میکروب باشد و موجب بیماری شود؛ بنابراين بايد برای اطمینان از بهداشتی بودن مواد خوراکی، روش های میکروب زدايی در مورد 

آنها به کاربرده شود. 

شكل7ــ11ــفرایندتخمیر
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بیشتر بدانیم

نكاتبهداشتیومیكروبزداییموادخوراكی
 کشک مايع را، حتی اگر پاستوريزه باشد، پیش از مصرف با اضافه کردن مقداری آب به مدت ۱۵ تا ۲۵ دقیقه بجوشانید؛ 

زيرا میکروب های خطرناک در كشک باز، می توانند باعث مسمومیت و مرگ شوند.
سبزی هايی را که خام می خوريد بايد پیش از نگه داری  در يخچال به روش زير بشويید و بسته بندی کنید.

 سبزی را پاک کنید )قسمت های اضافی، فاسد و زرد سبزی را جدا کنید(.
 برای گرفتن گل و الی سبزی، آنها را در ظرف مناسبی بريزيد و با آب پر کنید و سبزی ها را به شدت در آب تکان دهید. 

سپس سبزی ها را از آب خارج کنید و داخل آبکش بريزيد و اين کار را دوباره انجام دهید تا گل و الی آن پاک شود.
 برای از بین بردن تخم انگل ها بايد دوباره سبزی ها را در يک ظرف مناسب پر از آب بگذاريد و به ازای هر لیتر آب 1 تا 3 
قطره مايع ظرف شويی در آن بريزيد. سپس با دست به هم بزنید تا تمام سبزی در کف حاصل از مايع ظرف شويی قرار گیرد. بعد 

از 5 دقیقه سبزی ها را از ظرف خارج کنید و در آبکش بريزيد و به خوبی با آب سالم آبکشی کنید.
کار  اين  برای  کنید.  میکروب زدايی  پرکلرين  محلول  در  را  شده  شسته  سبزی های  بايد  میکروب ها  بردن  بین  از  برای   

می توانید 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 بشويید.

 برای شستن و میکروب زدايی کاهو، کلم پیچ و ... بايد نخست برگ های آن را از هم جدا کنید.
شستن و میکروب زدايی میوه ها مانند سبز ی ها است.

 ممکن است داخل قوطی هاى  کنسرو سبزی، گوشت و ... میکروب های کشنده ای وجود داشته باشند؛ بنابراين بايد پیش 
از باز کردن کنسرو آن را در آب بجوشانید. برای اين کار، قوطی کنسرو را به مدت 20 دقیقه در آب در حال جوشیدن قرار 

دهید. توجه کنید که آب کامالً روی قوطی کنسرو را پوشانده باشد.
اين میکروب ها در محیط های مرطوب و در نبود هوا رشد می کند؛ بنابراين از نگه داری قوطی کنسرو در يخچال و محیط های 
مرطوب خودداری کنید؛ زيرا رطوبت موجود در يخچال موجب زنگ زدگی، آلودگی میکروبی و فساد باکتريايی در کنسرو 

می شود. ماندهٔ مواد خوراکی کنسرو بازشده را در ظرف شیشه ای درپوش دار و در يخچال نگه داری کنید.

نکاتبهداشتیتهیۀموادخوراکی
 هنگام آماده کردن خوراک، اگر به صورت، مو، تلفن و … دست زديد بايد دوباره دستان خود را بشويید.

 بیشتر مواد خوراکی خام دارای میکروب های بیماری زا هستند. بنابراين مواد خوراکی خام و پخته را در يخچال دور 
از هم نگه داری كنید. 

 تا جايی که ممکن است مواد خوراکی نشسته را داخل يخچال نگذاريد. اگر وقت کافی برای شستن آنها نداريد، اين 
مواد را در کیسه های تمیز 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 آنها کافی نباشد. 
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بهترين راه برای رفع انجماد مواد خوراکی گذاشتن آنها در يخچال است.
 تخته های خرد کن گوشت، مرغ و ساير مواد پروتئینی بايد جدا از تخته های خرد کن سبزی ها باشد.

 دو نوع روغن مايع معمولی و ويژٔه سرخ کردنی در آشپزی خانگی کاربرد 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 2 تا 3 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 ترکیب های سمی خودداری کنید.

شكل9ــ11ــتختههایبرششكل8ــ11ــترتیبچیدمانموادخوراکیداخلیخچال

6ـ11ـ آماده کردن ناهار و پذیرایی


  كار كالسی

پختسوپجو
موادالزمبرای4نفر

12 قاشق سوپ خوریجو پوست کنده
2 عددهويج متوسط

1 عددسیب زمینی متوسط
1 عددپیاز متوسط

4 عددبال و گردن مرغ
4 قاشق سوپ خوری جعفری خردشده

به مقدار کافینمک، زردچوبه و فلفل 
به مقدار کافیآب لیمو

دو قاشق سوپ خوریرب گوجه فرنگی

الف

ب

شكل10ــ11ــسوپجو
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آمادهسازیمواد
 جو را پاک کنید و بشويید و 2 ساعت زودتر از پخت، خیس کنید.

 پیاز و سیب زمینی را پوست بکنید و به صورت نگینی  خردکنید.
 هويج را بشويید و به صورت نگینی خردکنید.

روشپختسوپجو
1ــ جو پوست کنده، مرغ، هويج و پیاز را با يک لیتر آب درون قابلمه بريزيد و نزديک به يک ساعت بپزيد.

2ــ پس از اينکه جو کمی پخت، سیب زمینی، نمک، فلفل، زردچوبه و رب گوجه فرنگی را به آن بیفزايید و روی شعلٔه کم 2 تا 3 
ساعت بپزيد تا جو لعاب بیندازد. 

3ــ در پايان پخت، جعفری خردشده را اضافه کنید و بگذاريد سوپ با شعلٔه کم 10 دقیقه بپزد.
4ــ سوپ را در ظرفی بکشید و روی آن را با جعفری خردشده تزيین کنید.

5ــ هنگام خوردن سوپ بهتر است چند قطره آب لیمو ی تازه به آن بیفزايید.
6ــ سوپ به صورت پیش غذا و گرم خورده می شود و می  تواند به همراه نان، خوراک کاملی باشد. 

 كار غیركالسی

پختناهاریاشاموپذیراییازخانواده
با راهنمايی و کمک بزرگ تر خانواده، خوراک مناسبی برای خانوادٔه خود برگزينید و آن را بپزيد و از پذيرايی انجام شده، گزارشی 

همراه با عکس آماده کنید و در کالس ارائه دهید. 

پبالف

جثت
شكل11ــ11ــمراحلپختسوپجو
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 نکات ایمنی 
 پیشامدهای ناگوار در آشپزخانه ها، کودکان و بزرگساالن را تهديد می کند. 
چنین پیشامدهايی بیشتر انفجار، آتش سوزی، سوختگی، برق گرفتگی، بريدگی در 

دست، پا و ... است. 
 خیلی از آتش سوزی ها هنگام سرخ کردن خوراکی ها اتفاق می  افتد. اگر 
محتويات ماهیتابه روی اجاق آتش گرفت، نبايد روی آن آب بريزيد. نخست اجاق 
را خاموش کنید، سپس در آن را ببنديد يا پارچه يا حوله ای خیس روی ماهیتابه 

بیندازيد و صبر کنید تا سرد و خاموش شود.
شكل12ــ11ــآتشگرفتنمحتویاتماهیتابه

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

خوراکی را به اندازه تهیه و با تزيینی زيبا آماده کنید.

هم اندیشی
در گروه خود دربارهٔ  آدابی که برای مهمانداری مناسب می دانید، گفت وگو كنید و نتیجه را در جدول 3ــ۱۱ بنويسید.

جدول3ــ11ــآدابمهمانداری

آدابمهمانداری

آراستگی ظاهری

سالم و احوال پرسی

معرفی افراد

چگونگی برخورد

پذيرايی

7ــ11ــ نگه داری  مواد خوراکی
يکی از مهم ترين اهداف صنايع خوراکی افزايش زمان ماندگاری است. روش هاى بسیار متنوعى برای نگه داری مواد خوراکی در 
سرتا سر دنیا به کار گرفته می شود. مواد خوراکی به  وسیلٔه حرارت دهی، سرد کردن، خشک نمودن، نمک سود کردن، اسیدی کردن، 
جداسازی اکسیژن، کنسرو کردن، تخمیر، افزودن نگه دارنده های مختلف و غیره نگه داری می شود و اغلب از اين روش ها به صورت 

ترکیبی با يکديگر استفاده می شود.



148

نگهداریموادخوراکیدرسرمایباالیصفردرجه)یخچال(:
 نگه داری مواد خوراکی در دمای کم، از فساد زودهنگام آن جلوگیری می کند. 

 گوشت و مرغ را بايد در جايخی نگه داری کنید.
 لبنیات را در طبقه های بااليی يخچال و تخم مرغ ها را در طبقه میانی و سبزی و میوه را در طبقه های پايین يخچال بگذاريد. دمای 

بخش پايینی يخچال خانگی را C˚4 + در نظر می  گیرند.
 گرم ترين بخش يخچال بخش درونی دِر يخچال است. مواد خوراکی فاسد نشدنی  مانند آبلیمو، سس ها و نوشیدنی ها را می توان 

در اين بخش نگه داری کرد.
نگهداریموادخوراکیدرسرمایزیرصفر)فریزریاسردخانهزیرصفر(:

در روش خانگی مواد خوراکی منجمد شده را در فريزر که دمای آن C˚18- تنظیم شده است، نگه داری  می  کنند. دمای فريزر، 
هنگامی که مواد خوراکی درون آن است، نبايد از C˚12- باالتر بیايد. 

گوشت ها و میگو را بايد در طبقات باال و سبزی ها، نان و ... را در طبقات پايین تر فريزر نگه داری کرد.
خشککردنسبزیومیوه:فساد اغلب مواد خوراکی بیشتر به علت فعالیت میکروب ها و آنزيم های موجود در مواد خوراکی  

است. خشک كردن باعث كم شدن فعالیت میکروب ها و آنزيم های موجود در مواد خوراکی می شود.

شكل13ــ11ــنمونههاییازمیوهوسبزیخشکشده
پبالف

 كار غیركالسی

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

كنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. سبزی را می توانید خردشده يا همراه با ساقه خشک كنید.
موادووسایلموردنیاز:سبزی )نعناع يا شويد(، پارچه تمیز، پنکه

روشکار
1ــ مواد زائد، ساقه های محکم و بخش های فاسد آن را جدا کنید. 

2ــ سبزی پاک شده را بشويید و آب آن را بگیريد.
3ــ سبزی را خردکنید )نه خیلی ريز و نه خیلی درشت(.
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4ــ سبزی خردشده را روی پارچٔه تمیزی در اتاقی که هوا در آن جريان دارد به صورت الئه نازک بريزيد تا خشک شود. استفاده 
از پنکه، زمان خشک شدن سبزی را کمتر و کیفیت سبزی خشک شده را بهتر می کند. 

5ــ پس از گذشت چند روز مقدارى از سبزی را در کف دست بگذاريد و با دست ديگر آن را بسايید. اگر سبزی کامالً پودر شود 
نشان دهندهٔ خشک شدن آن است و می توانید سبزی را جمع آوری کنید.

6ــ برای جلوگیری 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 کنید تا سبز و معطر بماند.

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

روش سنتی: خشک کردن در دمای محیط )در برابر نور خورشید يا سايه(؛
روش صنعتی: خشک کردن با گرمای مصنوعی، برای اين روش دستگاه های خشک کن به کاربرده می شود.

نکته :  بهترین روش برای خشک کردن سبزی، خشک کردن آن ها در سایه است. ولی باید دقت کنید که سبزی ها روی هم 

قرار نگیرند زیرا این کار باعث پوسیدگی یا کپک زدن آن ها می شود.

اگر سبزی ها را در نور آفتاب خشک کنید، عالوه بر آن که رنگ آن ها تغییر می کند، مقدار زیادی از ویتامین های خود را 

نیز از دست می دهند.

امروزه برای خشک کردن میوه و سبزی از روش صنعتی استفاده می شود که به دلیل بهداشتی بودن، سرعت زیاد و کیفیت 

بهتر، جایگزین مناسبی برای روش سنتی  است.

8  ـ11ـ میان وعده
نوبت های خوراکی  اين  به  ديگر خوراک کمی می خورند.  بار  ناهار و شام يک  بین  و  بار  ناهار يک   و  بین صبحانه  افراد  برخی 

میان وعده می گويند.
 بخشی از انرژی و مواد مورد نیاز بیشتر افراد مانند کودکان و نوجوانان با خوردن دو تا سه میان وعده برآورده می شود؛ بنابراين 

گزينش خوراک برای اين نوبت ها بسیار اهمیت دارد.
مصنوعی،  رنگ های  داشتن  با  بلكه  نمی سازند،  برآورده  را  بدن  نیاز  مورد  مواد  تنها  نه  ارزش  كم  وعده های  میان   خوردن 
شیرين کننده های مصنوعی، مواد نگه دارندٔه شیمیايى، اسانس ها و روغن های زيان آور موجب کم خوری و برخی بیماری ها می شوند. 


  كار كالسی

شناساییمیانوعدههایمفیدوغیرمفید
باهم انديشی در گروه خود، میان وعده های مفید و غیرمفید و دلیل گزينش خود را در جدول 4ــ11 بنويسید.
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جدول4ــ11ــبرخیمیانوعدههایمفیدوغیرمفید

..................................................................غیرمفید

..................................................................داشتن رنگ مصنوعی

......................مفید............................................

......................داشتن ويتامین و مواد معدنی ............................................

 كار كالسی

تهیۀذرتبوداده)نیمهتجویزی(
موادووسایلموردنیاز: ذرت مخصوص 100 تا 150 گرم، نمک  به مقدار الزم، روغن مايع يک قاشق غذاخوری، قابلمه 

متوسط
روشکار:

1ــ قابلمه را روی اجاق گاز بگذاريد و کف آن را با روغن مايع چرب کنید.
2ــ شعلٔه زير قابلمه را روشن کنید )شعله گاز بايد کمی زياد باشد( تا قابلمه کمی داغ شود.

3ــ نمک را اضافه کنید. بهتر است ذرت بو داده را کم نمک تهیه کنید.
4ــ يک اليه ذرت، كف قابلمه بريزيد.

5  ــ دِر قابلمه را بگذاريد و چند دقیقه روی شعله نگه  داريد. با باز شدن ذرت ها صدای برخورد ذرت بازشده به قابلمه شنیده می شود.
6ــ 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 

ديگر بريزيد تا ذرت های بازشده نسوزند. 
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9ـ11ـ 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 تهیٔه خیارشور که در آن نمک مادٔه 

نگه دارنده است، آورده شده است.

 كار غیركالسی

تهیۀخیارشور)نیمهتجویزی(
موادووسایلموردنیاز:ساقٔه خشک شدٔه شويد، گلپر، سیر، فلفل سیاه و قرمز، خیار قلمی، 

نمک، برگ مو، سبزی ترخون، ترازو، ظرف جوشاندن آب نمک، سبد، چاقو
روشکار

 خیارها را با آب سرد بشويید و خشک كنید )خیار مورد استفاده بايد کامالً سبز، قلمی و بدون 
لک باشد. درصورتی که از خیار ساالدی استفاده می کنید، به منظور ايجاد سوراخ های ريز در پوست 

خیار و نفوذ آب نمک، بايد آنها را سوراخ کنید(.
 خیار و مخلوط افزودنی ها را که آماده کرده ايد، اليه به اليه در ظرف بريزيد.

را  پر کند( آب  را  تهیٔه خیارشور  اندازه ای که ظروِف  )به  آماده شده  اندازٔه خیار  با   متناسب 

شكل14ــ11ــمراحلتهیهذرتبوداده

پبالف

جثت

شكل15ــ11ــخیارشور
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بجوشانید و برای هر لیتر آب جوشیده 70 گرم نمک و 80 سی سی )5 قاشق سوپ خوری( سرکه بريزيد )اگر نمک زياد بريزيد خیارشور 
چروکیده و توخالی می شود. اگر مقدار نمک کم باشد خیارشور لیز و نرم می شود(.

 آب نمک را به ظروف حاوی خیار و مواد افزودنی اضافه کنید تا ظرف پر از آب نمک شود.
 برای خروج هوا ظرف را 24 ساعت در دمای اتاق نگه  داريد. پس از آن، ظرف را با آب نمک پر کنید. 

 در ظرف را به گونه ای ببنديد تا هوا وارد ظرف نشود.
 ظَرف خیار شور را يک هفته در دمای محیط و پس از آن در جای خنک نگه داری كنید.

نیز  يا مصنوعی ديگر  همان گونه که ماندگاری خیار در آب نمک بیشتر می شود، برخی مواد شیمیايی طبیعی  موادنگهدارنده:
برای نگه داری مواد خوراکی به کار گرفته می شوند که به آنها نگه دارنده  می گويند. اين مواد از فساد میکروبی مواد خوراکی جلوگیری 

می کنند.

بیشتر بدانیم

موادنگهدارندهغیرمجاز
خوراکی  مواد  بیشتر  نگه داری  برای  و…  بنزوات  سوربات،  نیتريت،  اسیدها،  مانند  شیمیايی  نگه دارنده  مواد  از  امروزه 
فراوری شده در برخی کارخانه ها استفاده می شود. بعضی از نگه دارنده های شیمیايی برای بدن ضرر دارد و مصرف بیش از 
اندازٔه آنها سرطان زاست. از خوردن يا کاربرد مواد خوراکی ای که با مواد نگه دارندٔه غیرمجاز نگه داری  می شوند، خودداری 

کنید.

هم اندیشی
نام برخی محصوالت کشاورزی را که در برخی از فصل ها در منطقٔه شما ارزان است، در جدول ۵  ــ۱۱ بنويسید و برای جلوگیری 

از به هدر رفتن آنها و همچنین استفاده از آنها در ديگر فصل ها روشی را پیشنهاد کنید.

جدول5ــ11ــبرخیمحصوالتکشاورزیوفراوریآنها

روشپیشنهادیناممحصول

تولید کشمش، شیره انگور، سرکه و آب غورهانگور
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10ـ11ـ بسته بندی خانگی حبوبات
 خریدمادۀاولیه)حبوبات(: برای آنکه هزينٔه تولید کمتر شود، بهتر است 

حبوبات بوجاری شده را از کشاورز خريداری کنید.
   نمونهبرداری: برای نمونه برداری می توانید وسايل ويژٔه نمونه برداری را 
به کار ببريد. وسیلٔه نمونه برداری را در جهات مختلف گونی فرو ببريد و نمونه را 
داخل ظرفی بريزيد. نمونٔه 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 کنید )شکل 16ــ11(. 
    پاککردن: برای پاک کردن حبوبات از يک میز استیل استفاده کنید. در 
اين مرحله بايد مواد خارجی مانند سنگ، پوشال، دانه های آفت زده، آسیب ديده 

و نارس را جدا کنید )شکل 17ــ11(.
 درجهبندی:محصولی را که برای بسته بندی انتخاب کرده ايد بايد پیش از 
بسته بندی درجه بندی کنید. اين کار را می توانید دستی يا با دستگاه های خودکار 

انجام دهید )شکل 18ــ11(. 
كنفی   )در گونی  بزرگ  بسته های  در  می توانید  را  حبوبات  وزنکردن:  
خرده فروشی  برای  پالستیكی  كوچک  بسته های  در  يا  متقالی(  کیسه های  يا 
بسته بندی کنید. بهتر است بسته بندی به گونه   ای باشد که محتويات داخل بسته 

را نشان دهد )شکل 19ــ11(.
حرارتی  دوخت  دستگاه  با  را  شده  پر  سلفون های  اولیه:  بستهبندی  

دربندی کنید )شکل 20ــ11(.

شكل17ــ11ــپاککردنحبوبات

شكل16ــ11ــنمونهبرداریحبوبات

شكل20ــ11ــدستگاهبستهبندیاولیهحبوباتشكل19ــ11ــترازویوزنکردنحبوباتشكل18ــ11ــدستگاهدرجهبندیحبوبات
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شكل21ــ11ــدستگاهبرچسبزنیحبوبات

بازار عرضه  به  از فراورده که  بسته   بر روی هر  برچسبگذاری:  
تجاری،  نام  مجوز،  شمارٔه  تولیدی،  واحد  نشانی  و  نام  بايد  می  شود 
تاريخ تولید و انقضا، سری ساخت و شرايط نگه داری درج شود )شکل 

21ــ11(.

نايلون  در  يا  کارتن  در  بايد  بسته ها  شده،  بسته بندی  حبوبات  حمل ونقل  برای  اولیه،  بسته بندی  از  پس  ثانویه: بستهبندی  
بسته بندی شده و سپس به انبار محصول برده شود.

 بازاریابیوفروش:بازاريابی شامل شناسايی مصرف کنندگان، شناساندن محصول خود به ديگران، فروش محصول و رضايت 
مشتری است.  

بستهبندی:بسته بندی مواد خوراکی يک روش نگه داری  است. بسته بندی نادرست موجب از بین رفتن همٔه زحماتی می شود که 
برای تولید صرف شده است. به طور کلی بسته بندی دارای دو نقش اساسی است:

 حفاظت از غذا در مدت زمان ماندگاری آن
 تبلیغ فراورده های تولیدشده برای فروش بیشتر

  كار كالسی

تهیۀشیرینیپنجرهای)نیمهتجویزی(
  موادووسایلموردنیاز:

75 گرم نشاسته گل )گندم(
5 عدد تخم مرغ

4 قاشق سوپ خوری گالب
1/2 قاشق چای خوری وانیل

75 گرم آرد سفید گندم
به مقدار الزم روغن

100 گرمپودر قند
 قالب شیرينى پنجره اى 
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روشکار:
1ــ نشاسته و گالب را داخل ظرف بريزيد و آن ها را هم بزنید تا نشاسته به صورت خمیر درآيد. 

2ــ تخم مرغ ها و وانیل را به آن اضافه کنید و با همزن آن را هم بزنید. 
3ــ آرد را به آن اضافه کنید و دوباره آن را هم بزنید. 
4ــ مخلوط را از صافی رد کنید تا يکنواخت شود.

ـ   روغن را در ظرف مناسبی داغ کنید و قالب را در روغن قرار دهید ) قالب نه زياد داغ باشد و نه زياد سرد(. 5ـ
ـ    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 نگیرد. 6ـ

ـ    سپس قالب را در روغن داغ فرو ببريد و آن را تکان دهید تا مايه آزاد شود. حرارت را ماليم کنید. يک طرف نان که کمی برشته  7ـ
شد آن را برگردانید تا طرف ديگر نیز برشته شود. بعد از اينکه رنگش يک مقدار طاليی شد از روغن در آوريد.

ـ    شیرينی ها  را در صافی يا روی دستمال قرار دهید تا خنک شوند و روغن اضافی آن گرفته شود )شیرينی های آماده شده را  8  ـ
روی هم قرار ندهید چون خمیر می شود(.

ـ    در پايان پودر قند را روی شیرينی های سرد شده الک کنید. 9ـ
يک کاغذ روغنی داخل جعبه شیرينی قرار داده و شیرينی ها را داخل آن بچینید. 10ــ 

 بررسی

در جدول 6ــ11 برخی از مشاغل رايج در منطقٔه خود را که در حوزٔه مواد خوراکی می شناسید، بنويسید.

جدول6ــ11ــبرخیمشاغلمربوطبهموادخوراکی

آشپزفروشندگانکارکنانکارخانههایموادخوراکیمشاغلخانگی

حلیم پزآب میوه فروشکارشناس آزمايشگاه مواد خوراکیشیرينی سنتی

مدير تولید خرد کردن و بسته بندی قند

مدير  کنترل کیفیت

نکته : در حین کار مایه را هم بزنید چون نشاسته 
در ته ظرف ته نشین می شود.

شكل22ــ11ــمراحلتهیهشیرینیپنجرهای
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بخش اول

محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

۱
شايستگی هـای 

فنی و پايه در

۰-۱۰پودمان نوآوری و فناوری

۰-۱۰پودمان کسب و کار۲

۰-3۰پودمان خوراک3

۰-۱۰فناوری اطالعات و ارتباطات4

۰-۱۰مديريت منابع۵

۰-۵کار گروهی6

۰-۱۰کیفیت محصول7

۰-۱۵موفقیت در بازارچه8

.… = Xجمع نمره از ۱۰۰

            Xمحاسبه نمره برحسب ۲۰
___  = .…

۵           

بخش دوم

رعايت ايمنی و ارگونومی در حین کار
  قبول              

  غیر قابل قبول

جدول خودارزیابی پروژه
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راه اندازی بازارچه در مدرسه

 نیازسنجی: فکر کنید که هم کالسی ها، معلمان و اولیای دانش آموزان به چه کاال يا خدمتی نیاز دارند.
 تبلیغات: از بستگان نزديک خود، دبیران و دوستانتان در مدرسه دعوت کنید تا از بازارچٔه شما ديدن کنند.

 پیشبینیامکاناتموردنیاز: فهرستی از وسايل الزم برای راه اندازی غرفه تان فراهم و آنها را آماده کنید.
 نامتجاری)برندینگ(: برای غرفٔه خود يک نام انتخاب کنید.

 معرفی: محصول و خدماتی را که در بازارچه و غرفٔه خود ارائه کرده ايد به بازديدکنندگان معرفی کنید.

نکاتی برای راه اندازی بازارچه در مدرسه

 نوآوریدرارائه: تالش کنید در نحوهٔ ارائه کاالها و خدماتتان نوآوری داشته باشید.
 مشتریمداری: تالش کنید محصول خود را با بهای مناسب بفروشید.

 امنیت: جای امنی برای پولی که هنگام فروش کاال در بازارچه به دست می آوريد در نظر بگیريد.
        کارگروهی: به ياد داشته باشید که با همکاری و تقسیم وظايف در گروه، غرفه برتری خواهید داشت.

 همیاری: از اولیای مدرسه و والدين خود برای راه اندازی بازارچه کمک بگیريد و برای شرکت در آن از آنان دعوت کنید.   

 بررسی

برخی از دانش آموزان با هماهنگی بزرگ تر خود، برای خانواده يا آشنايان، کارهای سبک انجام می دهند و از اين راه با کسب 
درآمد، برخی از وسايل مورد نیاز خود را تهیه می کنند. شما اگر بخواهید چنین کاری انجام دهید، در منطقه نیازسنجی کنید و اگر 

مورد مناسبی يافتید، نسبت به تولید و فروش آن اقدام کنید.

نامتجاری
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3ــ طزری، ملیحه، آقا کثیری، علی و محمدی، محمدرضا. 1392. بسته های نرم افزاری )1( کد 358/67. دورٔه متوسطه، 

شاخٔه فنی و حرفه ای. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.
4ــ يمقانی، محمدرضا، میرزايی، ژاله و طزری ملیحه. 1392. بسته های نرم افزاری )2( کد 358/69. دورٔه متوسطه، شاخٔه 

فنی و حرفه ای. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.
سازمان  تهران:  کاردانش.  شاخٔه  متوسطه،  دورٔه   .612/18 کد  الکترونیکی  شهروند   .1391 محمدرضا.  شکرريز،  5  ــ 

پژوهش   و برنامه ريزى آموزشى.
6ــ آيت اللهی، محمدجواد و صدری، عباس. 1392. کارآفرينی کد 597. دورٔه متوسطه، شاخٔه کاردانش. تهران: سازمان 

پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.
تهران:  کاردانش.  متوسطه، شاخٔه  دورٔه  کد 601/5.  کارآفرينی  و عزيزی، محمد. 1392.  داريانی، محمود  احمدپور  7ــ 

سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.
8  ــ شاه نظری، محمد، توبه خواه فرد، داود و ديگران.1392. فرايند اجرای پروژه کد 602/6. دورٔه متوسطه، شاخٔه کاردانش. 

تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.
9ــ رنگ آور، حسین، عبدی، اردشیر و ديگران. 1392. تکنولوژی فرآورده های چوبی کد 609/26. دورٔه متوسطه، شاخٔه 

کاردانش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.
10ــ صالحی نژاد، حمیدرضا. 1392. رسم فنی عمومی کدهای 359/56 و 499/4. دورٔه متوسطه، شاخٔه فنی و حرفه ای. 

تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.
11ــ بهبودی، فرهاد، ايزدپناه، معصومه و اکبرلو، حسین. 1392. آب و خاک و گیاه کد 358/28. دورٔه متوسطه، شاخٔه 

فنی  و حرفه ای. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.
فريدون، محبی، محمود و ديگران. 1392. هنر در خانه جلد )3( کد 613/10. دورٔه متوسطه، شاخٔه  پوريان،  12ــ عرب 

کاردانش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.
13ــ صنعتی، فاطمه. 1392. نازک دوزی زنانه )جلد اّول( ــ دوخت کد 601/3. دورٔه متوسطه، شاخٔه کاردانش. تهران: 

سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.
14ــ منتظمی رزا. چاپ پنجاه و دوم 1391. هنر آشپزی. تهران: کتاب ايران.

15ــ فاطمی، حسن. 1388. اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذايی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
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