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رنگ آميزى يك نقش  
اسالمى ـ ايرانى

به شكل زير نگاه كنيد. چه مى بينيد؟
به خطوط افقى، عمودى، موّرب، شكسته و منحنى آن به دّقت نگاه كنيد.

حاال با تمرين هايى كه انجام داده ايد، مى توانيد خطوط نقطه چين را پُررنگ كنيد و تصوير 
را رنگ بزنيد.

وسايل و مواّد مورد نياز:
 مداد رنگى  

2222
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وسايل و مواّد مورد نياز:
 كاغذ هاى تزيينى به رنگ هاى طاليى و نقره اى 

 مقّو اى رنگى 
 ُمهره هاى چوبى يا پالستيكى 

 روبان 
 چسب 
 قيچى 

 ماژيك يا مداد رنگى 

ساخت عروسك فرشته

گام به گام انجام دهيد:
1ـ  طرح نقشه ى مربوط به بدن فرشته را روى 

مقّواى رنگى منتقل كنيد. سپس آن را ببريد.

2 ـ مطابق شكل محل هاى مشّخص شده را به هم بچسبانيد، حاال يك قيف داريد كه بدن فرشته 
خواهد بود.

2323
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3 ـ روبان را از داخل ُمهره و بدن عروسك 
رد كنيد و دو سر آن را با گره محكم كنيد.

4ـ كاغذ تزيينى طاليى را مطابق الگو ببريد و 
سپس از وسط تا بزنيد.

ــا چســب پشــت عروســك  ــى را ب ــذ تزيين 5ـ  كاغ
بچسبانيد تا بال هاى فرشته ى شما درست شوند.
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با اين قيف چه چيزهاى ديگرى مى توانيد درست كنيد؟با اين قيف چه چيزهاى ديگرى مى توانيد درست كنيد؟
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چاپ با اسفنج شكل دار

 گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّد مورد نياز:
 رنگ هاى گواش 
 قلم موى آبرنگ

(A 4 در اندازه) مقّواى سفيد يا رنگى 
 بشقاب يك بار مصرف

 اسفنج 
 قيچى

 چسب چوب
 تّكه اى چوب يا يونوليت
 ماژيك هاى پفى يا اكليلى

2ـ  اسفنج را به دو شكل دايره و مربّع برش بزنيد.1 ـ وسايل كار را روى ميز قرار دهيد.

3 ـ  با چسب چوب، تّكه اى چوب يا يونوليت 
را به عنوان پايه، به اسفنج بچسبانيد.

4 ـ رنگ را در ظرف يك بار مصرف بگذاريد و 
با چند قطره آب، آن را كمى رقيق كنيد.

2424



5 ـ اسفنج را از محّل پايه بگيريد و به آرامى در 
رنگ فرو ببريد.

* نكته : با كاغذ باطله يا روزنامه، اضافه ى رنگ اسفنج را بگيريد.

6 ـ اسفنج را به صورت دل خواه روى مقّوا 
بزنيد.

* نكته : از رنگ هاى متفاوت استفاده كنيد.

7 ـ با دّقت اسفنج را از روى كاغذ برداريد.
چسب  يا  پفى  ماژيك  با  مى توانيد  كه  داريد  زيبا  شكل  يك  حاال 

اكليلى آن را تزيين كنيد.
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نّقاشى
وسايل و مواّد مورد نياز:

 مقّواى اشتنباخ 
 گواش و مداد رنگى 

 قلم موى نرم
 مداد

دوست  كه  را  موضوعى  و...)هر  رنگى  مداد  يا  گواش  (مانند  وسيله اى  هر  از  استفاده  با 
داريد نّقاشى كنيد.

2525
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 نمايشنامه هاى پيشنهادى 
 الگوها
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پَس كى؟*
شخصّيت هاى قّصه:

گوينده
 دهقان

 همسر دهقان
 دختر دهقان

همسايه
 پسر دهقان

 پسر كوچك تر دهقان

*نكته: برگرفته از كتاب آى، قّصه، قّصه، قّصه(4)،كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان (صفحه ى 6 الى11)

گوينده: يكى بود يكى نبود. غير از خدا هيچ كس نبود. دهقانى بود 
پركار، اّما سهل انگار. كار ديروزش مال امروز بود و كار امروزش مال 
فردا. روزى از روزها دهقان تبرش را برداشت و رفت هيزم بشكند. 
دسته ى  شكست.  تبرش  بودكه  نشكسته  بيشتر  هيزم  تّكه  دو  يكى  اّما 

تبر دو تّكه شد و خود تبر چهار تّكه. همسرش را صدا كرد و گفت:
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دهقان : «بيا كه تبر شكست.»

گوينده: همسر دهقان آهى كشيد و پرسيد:

همسر دهقان : «امروز تبر را شكستى، كى آن را درست مى كنى؟»
دهقان : «فردا، پس فردا. حاال برو تبر همسايه را بگير.»

همسر دهقان : « اگر تبر همسايه را هم شكستى، چى؟»
دهقان: «آهسته مى زنم ، نشكند.»

همسر دهقان : « مى شكند.» 
نباشد،   آتش  نيست؛  آتش  نباشد،  هيزم  نيست؛  هيزم  نباشد،  تبر  شود!  نمى  كه  تبر  بى   »  : دهقان 

گرما نيست، غذا نيست.»
گوينده: همسر دهقان آهى كشيد و رفت خانه ى همسايه و گفت :

همسر دهقان : « تبرمان شكسته، دست و بالمان را بسته. تبر نباشد، هيزم نيست؛ هيزم نباشد، 
آتش نيست؛ آتش نباشد، گرما نيست، غذا نيست.»
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دهقان : «برو، تبر همسايه را بگير.»
همسر دهقان : «همين امروز و فردا مى روم.»

دهقان : «همين االن برو.»
همسر دهقان (با صداى بلند) : «االن هم كه بروم، باز تبر نداريم. تبر هم كه نباشد، هيزم

 نيست؛ هيزم نباشد، آتش نيست؛ آتش نباشد،گرما نيست، غذا نيست.»

گوينده: همسر دهقان خجالت كشيد خودش برود. يك تّكه از
            پنيرى كه تازه درست كرده بود، گذاشت الى نانى كه تازه پخته بود 

           و آن را به دخترش داد و گفت:
همسر دهقان : «اين را به همسايه بده و تبرشان را بگير و بياور.»

گوينده: دخترك به خانه ى همسايه رفت.
بود.  ديوار  تبركنار  بود.  كار  به  دستش  همسايه 

دخترك گفت:
دختر دهقان : « نان و پنير آوردم، تبرتان را بردم.»

همسايه : « نان و پنير از خودتان، تبر را  مى دهم بهتان.»
گوينده: دخترك تبر را برداشت و به خانه آورد. 
دهقان هيزم ها را شكست.  همسر دهقان خواست 

تبر را پس بدهد كه دهقان گفت:
دهقان : «بگذار يك روز ديگر هم تبر پيش ما باشد تا بروم و از جنگل 

هيزم بياورم.»

    گوينده: همسـايه مهربان بود. حرف هاى همسـر دهقان را كه شنيد 
تبـر را داد. همسـر دهقان تبر را بـه خانه آورد. دهقان كـه هيزم ها را 
شكست،  تبر را پس دادند. چند روز بعد هيزم تمام شد دهقان دوباره 

به همسرش گفت :
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گوينده: يك روز شد دو روز.
دهقان  همسر  روز  دو  از  بعد   
رفت و تبر را پس داد. روز سوم 

باز دهقان  گفت:
دهقان : «تبر.»

تبر  برايمان  گفتى  آهنگر  «به   : دهقان  همسر 
درست كند؟»

دهقان (با آه) : « نه ، همين فردا  مى روم.»
همسر دهقان : « همين امروز برو.»

دهقان : « امروز دير است، فردا مى روم؛ حاال برو 
تبر را بگير. تبر نباشد، هيزم نيست؛ هيزم نباشد، 

آتش نيست؛ آتش نباشد، گرما نيست، غذا نيست.»

همسر دهقان :« اين ها را به همسايه بده 
و تبر را بگير و بياور.»

       گوينده : همسر دهقان
دل خور و ناراضى، يك كاسه

از شـيرى كه تازه دوشـيده 
بود و يك كاسه از سر شيرى 
كه تازه از شـير گرفته بود، 
دست پسرش داد و گفت :
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گوشه ى  هم   تبر  بود.  كار  به  دستش  همسايه  رفت،  كه  پسر  گوينده: 
ديوار بود. پسر گفت : 

          پسر دهقان : « شير و سرشير آوردم، تبرتان را بردم .»
          همسايه گفت : «شير و سرشير از خودتان، تبر را مى دهم بهتان.»

به  و  شكست  را  هيزم ها  دهقان  آورد.  خانه  به  را  تبر  پسر  گوينده: 
همسرش گفت:

           دهقان : « اگر مى خواهى تبرمان درست بشود، بگذار يك روز ديگر هم تبر پيش ما بماند.»
هم  پنجم  روز   . روز  چهار  شد  روز  دو  روز.  دو  شد  روز  يك  گوينده: 
ماند. روز پنجم همسايه آمد دنبال تبرش. همسر دهقان با خجالت تبر 

را داد و به شوهرش گفت:
           همسردهقان : «اگر قرار بود سنگ آهن از كوه بكنيم وتبر درست كنيم، تا حاال صاحب يك تبر 

          نو شده بوديم.»
همسر  وقتى  اّما  تبر،  نگفت  ديگر  دهقان  گذشت.  هفته  يك   : گوينده 
به  بود،  بافته  تازه  كه  را  حصيرى  است،  شده  تمام  هيزمشان  ديد  دهقان 

پسر كوچكش داد و گفت:

     همسر دهقان :«اين را براى همسايه ببر و تبرشان را بگير.»
پسر كوچك تر : «فرش و حصير آوردم، تبرتان را بردم.»

همسايه ( با صداى بلند): « نان و پنير، شير و سرشير، فرش و حصير از خودتان، تبر را 
مى دهم بهتان. اما خودتان مى دانيد، تبر نباشد، هيزم نيست؛ هيزم نباشد،آتش نيست؛ آتش 

نباشد، گرما نيست، غذا نيست. پس تبر را زودتر برايمان بياوريد.»
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و  شنيد  را  همسايه  حرف هاى  بود،  حياط  توى  كه  دهقان  گوينده: 
خجالت كشيد، اّما نه آن قدركه برود و تبر را درست كند. چند روز 

بعد تا دهقان گفت تبر مى خواهم همسر دهقان گفت:
           همسردهقان: « تبر همسايه را دزد برد! چه قدر در خانه ى مردم را بزنيم؟يا با تبر      

         خودمان هيزم بشكن يا اصًال هيزم نمى خواهيم .»
گوينده: دهقان به دخترش نگاه كرد. دختر گفت:

           دختر دهقان : «تبر از خودمان، هيزم از خودمان، آتش از انبار خودمان…»
گوينده : دهقان به پسرش نگاه كرد. پسر گفت:

            پسر دهقان : «تبر از خودمان هيزم از خودمان،آتش ازانبار خودمان …»
را  شالش   . نگفت  چيزى  ديگر  دهقان  گوينده: 
بست. گيوه اش را پا كرد و به طرف آهنگرى راه 

افتاد و زير لب گفت:
        دهقان : «تبر از خودمان، هيزم از خودمان، آتش از انبار خودمان…»
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دختِر ِدهقان*
شخصّيت هاى قّصه:

ــه، قّصه(4)،كانون  *نكتـه: برگرفته از كتاب آى، قّصه، قّص
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان (صفحه ى 35 الى42)

                               گوينده
                       دهقان

                       همسر دهقان
                       دخترك 

كوچكى،  دهكده ى  در  نبود.  كس  هيچ  خدا  از  غير  نبود.  يكى  بود  يكى  گوينده: 
دهقانى با همسرش زندگى مى كرد. آن ها يك مزرعه ى كوچك، يك گاو و چند تا غاز

 داشـتند يك دختر كوچك هم داشتند كه هر چه مى ديد، دلش مى خواست. 
خورشيد آسمان را هم  مى خواست. يك روز دهقان به همسرش گفت:

        دهقان : « خوب است از دخترمان بخواهى تا دركار خانه به تو كمك كند، شايد سرش گرم شود
         و ابر و باد و خورشيد را نخواهد. گل درخت بيد را نخواهد.»

گوينده: روز بعد، همسر دهقان سطل را به دست  دخترك داد و گفت :
        همسر دهقان :«دختر خوبم، دختر گلم، خوب است كارى بكنى، امروز گاو را بدوشى.»

        دخترك: «باشد.»
گوينده: همسر دهقان رفت، آب بياورد. وقتى به خانه برگشت، 
                     ديد دختر كوچكش نشسته است و اخم هايش توى هم است. پرسيد:
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همسر دهقان : «دختر خوبم، دختر گلم، چى شده؟»
دخترك:«شير را دوشيدم، اين طرف را ديدم، آن طرف را ديدم، چشمم افتاد به حياط همسايه. 

دختر همسايه هم گاو را مى دوشيد.»
همسر دهقان : «چه خوب!»

دخترك : «دختر همسايه شال زيبايى سر كرده بود. مثل آن را برايم بخر تا خوش حال بشوم، 
فرز و پركار بشوم.»

همسر دهقان :«دختر خوبم، دخترگلم، آسمان ما كوچك، خانه ى ما كوچك، مزرعه مان 
كوچك، كيسه ى پولمان هم كوچك است.»

دخترك :«مادرجان اگر برايم شال نخريد، مرا خوش حال نكنيد، مثل گل پژمرده مى شوم. 
آن وقت تو و پدر غمگين مى شويد، تند و تند كار نمى كنيد، خوب ِ خوب كار نمى كنيد 

وكيسه مان كوچك تر مى شود.»
گوينده: همسر دهقان با ناراحتى قبول كرد و شالى را كه دخترش

               خواسته بود برايش بافت.
دخترك : «گاو را دوشيدم.»
همسر دهقان : «چه خوب.»

دخترك : «وقتى آن را توى ايوان گذاشتم، ديگر كارى نداشتم، اين طرف را ديدم، چشمم افتاد 
به حياط همسايه. دختر همسايه ى ديگرمان داشت سبزى مى چيد.»

همسر دهقان : «چه كار خوبى! كاش ما هم در باغچه سبزى بكاريم.»
دخترك : «دختر همسايه پيراهن زيبايى پوشيده بود. مثل آن را برايم بخر تا خوش حال بشوم، 

فرز و پر كار بشوم.»
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همسر دهقان (با آه) : «دختر خوبم، دختر گلم، خودت كه مى دانى، آسمان ما كوچك،  خانه  ى 
ما كوچك، مزرعه مان كوچك، كيسه ى پولمان هم كوچك است.»

دخترك (با بغض) : «مادرجان، اگر برايم پيراهن نخريد، مرا خوش حال نكنيد، مثل گل پژمرده 
مى شوم، مثل برف آب مى شوم. آن وقت تو و پدر هم غمگين مى  شويد، تند و تند كار 

نمى كنيد، خوب خوب كار نمى كنيد و كيسه مان كوچك و كوچك تر مى شود.»
گوينده : همسر دهقان سرى تكان داد و با نارحتى قبول كرد و براى 
دخترش پيراهنى مثل پيراهن دختر همسايه دوخت. چند روز گذشت. يك 
روز همسر دهقان به خانه آمد ديد گلوله هاى نخ گوشه اى افتاده اند

 و دخترك غمگين و ناراحت نشسته است. دخترك گفت:
دخترك : «گاو را دوشيدم، باغچه را آب دادم، پشم را ريسيدم، نخ را تابيدم، صداى هى هى 

شنيدم. دختر دهقان روبه رويى مان را ديدم كه غازهايشان را به چرا مى برد.»
همسر دهقان : « ُخب، تو هم غاز ها را به چرا مى بردى.»

دخترك : «آخر مادرجان، او يك جفت كفش قشنگ پايش كرده بود. مثل آن را برايم بخر تا 
خوش حال بشوم، فرز و پركار بشوم.»

همسر دهقان:«دختر خوبم، دخترگلم، خودت كه مى دانى،آسمان ما كوچك، خانه ى ما كوچك، 
مزرعه مان كوچك،كيسه ى پولمان هم كوچك است.»
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دختر دهقان: «اگر برايم كفش نخريد، مرا خوش حال نكنيد، مثل گل پژمرده مى شوم، 
مثل برف آب مى شوم. آن وقت تو و پدر هم غمگين مى شويد، تند و تند كار نمى كنيد، 

خوب خوب كار نمى كنيد و كيسه مان كوچك و كوچك تر مى شود.»

جفت  يك  شد،  ناچار  دهقان  همسر  گوينده: 
براى  همسايه  دختر  هاى  كفش  مثل  كفش، 

دخترش بخرد. بعد به دهقان گفت:
همسر دهقان : « ديگر نمى دانم چه كنم، اين دختر هر چه 

مى بيند مى خواهد.»

از  غروب،  روز  يك  نگفت.  چيزى  دهقان  گوينده: 
مزرعه به خانه برگشت از النه ى غازها

 صدايى شنيد. از جا پريد و گفت :

دهقان : «حتمًا روباه است!» 
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گوينده: دهقان به طرف النه ى غازها دويد. روباه را از آن جا بيرون كرد. 
وقتى به خانه برمى گشت، فكرى به نظرش رسيد. در را كه باز كرد، گفت:

دهقان : «دختر خوبم، دخترگلم، روباه مى گويد، امروز صبح، غازها را كه به چرا مى بردى، 
از تپه ها باال مى بردى، شال زيبايى سر كرده بودى. روباه مى گويد يا شالت را مى دهى يا همه ى 

غازها را مى برد.»
دخترك(با فرياد) : «مگر روباه هم شال سر مى كند؟!»

دهقان : «من چه مى دانم؛ حاال كه چشمش ديده و دلش خواسته.»
             گوينده: دخترك زد زير گريه و گفت:

دخترك: «چشمش ديده و دلش خواسته يعنى چه!»
گوينده: دخترك شال را به دهقان داد. چند روز بعد نشسته بودكه از 
توى باغچه صداى قار قار  شنيد. چند كالغ به خاك باغچه نوك مى زدند 
و دانه هايى را كه تازه كاشته بودند، مى خوردند. دختر دهقان فرياد زد:

                دخترك: «پدر جان،كالغ را بپران.»
برگشتند.  دوباره  پراند، اّما كالغ ها  دهقان دويد وكالغ ها را  گوينده: 

دهقان به اتاق آمد و گفت:

دهقان: «دختر خوبم، دختر گلم، كالغ ها مى گويند، امروز وقتى باغچه را آب مى دادى، پيراهن 
زيبايى پوشيده بودى. كالغ ها  مى گويند يا پيراهن را  مى دهى يا همه ى دانه ها را مى خورند.»
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دخترك (با فرياد): «مگر كالغ ها هم پيراهن مى پوشند؟!»
دهقان:« من چه مى دانم، حاال كه چشمشان ديده و دلشان خواسته.»

دخترك (با گريه): «چشمشان ديده و دلشان خواسته،آخر اين هم شد حرف؟!»
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گوينده: دخترك پيراهن را به پدرش داد. چند روز بعد دختر دهقان 
نخ مى ريسيد كه موشى توى اتاق دويد. دخترك از جا پريد و از اتاق 

بيرون رفت و به دهقان گفت:
دخترك : «يك موش توى اتاق است!»

                   گوينده: دهقان دويد و رفت و خيلى زود برگشت و گفت:
دهقان : «موش كفش هايت را ديده و آن ها را مى خواهد.»

دخترك: «پدرجان، به موش بگو مگر چشمت هرچه ديد، دلت بايد بخواهد؟ نه، 
كفش ها را ديگر نمى دهم.»

گوينده: دهقان رفت و  برگشت  گفت:

دلش  چشمش ديد،  چه  هر  دهقان  دختر  طور  چه  مى گويد:  «موش  دهقان: 
بِخواهد، اّما موش ببيند و نخواهد؟»

دختر دهقان تازه فهميد كه در اين مّدت چه كرده است. از كار خودش 
خجالت كشيد كفش ها را به پدرش داد و از آن به بعد نه اين را خواست 

نه آن را خواست، نه هر چه چشمش ديد، دلش خواست.
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الگو ها
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