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مشّبـك كردن كاغذها، 12
برش و چسباندن

وسايل و موادّ مورد نياز :
 مقّواي ساده (فابريانو يا اشتنباخ) به رنگ سفيد 

 خط كش 
 مداد 
 قيچي 
 چسب 

 مقّو اهاي آماده شده در درس نهم

ــود، پشــت مقـّواي  1- به كمــك مـربـي خـ
ــداد،  مـ و  خـط كـــش  ــا  بـ را  ـــده  رنـگ ش
شطرنجي كنـيد (مربع هاي2×2 سانتي متر). 

گام به گام انجام دهيد : 

ــده را به دّقت،  ــيده ش 2- همه ي خطوط كش
ــداد زيادي مربع هاي  با قيچــي ببريد. حاال تع

بريده شده داريد. 
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ــد  ردهي ميزقرا روي  ا  ر خود  اي  مقّو  - 3
 15 × 20 كادر ــك  ي آن  داخل  وباخط كش،

سانتي متري بكشيد.

ــع هـاي رنـگي خود را بـه ترتيـب، از  4- مرب
ــباندن كنيد. بين  ـــروع به چس بـاالي كادر ش
مربع ها به اندازه ي ضخامت يـك خالل دنـدان 
ــق تصوير اين كار را  ــه بگذاريد. (مطاب فـاصلـ

رديف به رديف تاآخر ادامه دهيد.)
حاال تصويري داريد كه مانند فصل بهار است . با اين روش مي توانيد تابلوهاي سه فصل ديگر 

را نيز درست كنيد.
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رنگ هاي پيشنهادي براي تهّيه ي تابلوي موزائيك فصل ها

بهار← سبز روشن ـ كمي زرد ـ كمي سبز تيره ـ سفيد ـ كمي صورتي 
تابستان ← سبز تيره ـ كمي سبز روشن ـ كمي آبي ـ قرمز 

پائيز← زرد ـ نارنجي ـ قهوه اي ـ كمي قرمز 
زمستان ← آبي ـ سفيد ـ قهوه اي 

بهار← 

تابستان ←
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پائيز← 

زمستان ← 
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چاپ روي پارچه 13
 ابروباد  

وسايل و مواّد مورد نياز :
 رنگ هاي اكروليك  

 پارچه ساده* 40 ×40 (بهتراست پارچه كامًال از جنس نخ نباشد) 
 پالت تخم مرغى

 قلم موي آبرنگ (بزرگ و سرتخت)
 نمك درشت 

 روزنامه 
گام به گام انجام دهيد : 

1- روي ميـز را بــا روزنـامـه بپوشـانيـد.
پارچه ي مورد نظر را  روي ميز پهن كنيد.

ــود را به ميزان  ــگ اكروليك دلخواه خ 2- رن
ــي در پالت بگذاريد و آن را با چند قطره  كاف

آب رقيق كنيد. 

* پارچه هاى پيشنهادى: تترون ، فالمنت ، ساتن .

ــه طور يكنواخت،  3-  حاال ســطح پارچـه را ب
كمى بـا آب مرطوب كنيد.

ــتفاده از قلم مو، تمام سطح  4- ســپس با اس
پارچه را بـا رنـگ اكـروليك بپوشانيد (سعي 

كنيد اين مرحله را با سرعت انجام دهيد).
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ــاال نمك درشــت را  به صورت نامنظم  5-  ح
ــا  ــد تـ ــيد و صبركني ــه بپاش برســطح پـارچ
ــي را به  ــا رنگ هاي اضاف ــاي نمـك ه دانـه ه
ــه تقريبًا  خود جذب كند و رنگ ســطح پارچ

خشك شود.

ــد و نمك هـاي ســطح  ــه را بلندكني 6- پارچ
ــب پارچه ي  ــد؛ بدين ترتـي ــكان  دهي آن را ت
ــه جـذب  ـــده اي داريـدكـ ــزي ش رنگ آميـ
رنگ در نمـك هـا، نقش هاي زيبايي روي آن 

به  وجـود آورده است.

ــپـزخانـه  ــرويـس هـاي آش ــه ي  روميزي هاي كوچـك، كـوسن و س ــراي تهّي ــن روش ب 7- اي
منـاسب است.

شما از اين روش براي تهّيه ي چه وسايلي استفاده مي كنيد ؟
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14
تركيب سه سطح 
(مربع - مثلث - دايره)

وسايل  و مواّد مورد نياز : 
 مداد هاي رنگي يا رنگ هاي گواش 

 قلم موي نرم 
 خط كش 
 پاك كن 

A4  مداد نرم ـ كاغذ سفيد 

نقطه هاي زير را با مداد نرم به هم وصل كنيد. 

ــكل از تركيب سه سطح مثلث، دايره  - اين ش
و مربع به وجودآمده است. آيا شما مي توانيد 

نمونه هاي ديگري بكشيد؟
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گام به گام انجا م دهيد: 
1- حاال دو كاغذ A4 برداريد.

2- در آن ها كادري با ابعاد  17 × 12 سانتي 
متر رسم كنيد.

ــاده  ــكل هاي س 3- بامثلث، دايره و مربع ش
بكشيد و رنگ كنيد. 



 52  

 به نمونه هاي زيرتوّجه كنيد .
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15
تهّيه ي ورق تزئينى از چسب چوب

وسايل و مواّد مورد نياز :
 ورق طلق در اندازه ي A4  و يا بزرگ تر

 جوهرهاي رنگي يا گواش رنگي 
 پودر اكليل 

 مداد 
 چسب چوب (با غلظت كافي) 

گام به گام انجام دهيد : 
ــي  صاف ــًال  كام ــز  مي روي  را  ــق  طل ورق   -1
قراردهيد؛ به طوري كه به هيچ طرف شيب 

نداشته باشد.

ــتفاده از قاشق روي  2- چســب چوب را با اس
ســطح طلق بريزيد. اين كار را ادامه دهيد تا 
چســب پهن شود و با حاشيه ي طلق حدود 3 

سانتي متر فاصله داشته باشد. 

3- جوهرهاي رنگي را قطـره  قطـره درهمـه 
جـاي چســب بچكانيد(و يا گواش هاي رقيـق 

شده را روي سطح چسب چوب بريزيد).
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ــيار آهسته و  ــتفاده از نوك مداد، بس 4- با اس
با حركات دوراني، چسب را هم بزنيد؛ بـدين 
ترتيب رنـگ هـا ال بـه الي چسب چـوب حركت 

مي كنـد و طرح هـاي زيبـايي مي سازد.  

5- اين كاررا تا زماني انجام دهيد كه ازشكل 
به دست آمده احساس رضايت كنيد. 

6- حـاال مي تـوانيد پـودر اكـليـل را  بـرروي 
بـعـضي قسمت ها بپاشيد.

7- 3 تا 4 روز،كارخود را روي  ميز مسطحي 
نگـه داري كنيد تا كامًال خشك شود. 

8- پس ازاطمينان از خشك شدن چسب چوب، 
مى توانيدآن را به آرامى از طلق جدا كنيد.

از ورق تزئينى به دست آمده مى توان در 
ساخت انواع كارت تبريك، تابلو، تزئين گلدان 

و ظروف استفاده كرد.
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16

1-  روي پاك كن يك دايـره به اندازه دلخواه 
بكشيد.

2-  دايره را با استفاده از چاقو يا قيچي نوك  
تيز، كامًال جدا كنيد. 

چاپ روي پارچه
روميزي آشپزخانه  

وسايل و مواّد مورد نياز :
 رنگ هاي اكروليك  

 پارچه ي ساده ي  مناسب براي ميز آشپزخانه  (به شكل مربع ، مستطيل يا دايره )
 قلم موي  آب رنگ

 2 عدد پاك كن 
 پالت تخم مرغى

 چسب مايع 
 سمباده 

 روزنامه 

 شكل مربع ، مستطيل يا دايره )

گام به گام انجام دهيد : 
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3-   اطراف آن را سمباده بزنيد تا كامًال گـرد 
و صاف شود.

ــتفاده از  ــده را با اس ــاده ش ــره ي آم 4-  داي
چسب مايع، به يك پاك كن ديگر بچسبانيد تا 

پايه ي ُمهر شما را تشكيل دهد. 

ـــانيـد و   5- ســطح ميز را با روزنـامه بپوش
روميـزي را روي روزنــامـه قراردهيـد.

ــتفـاده از مـداد، روي قســمت هايي  6- با اس
ــه مي خواهيد نقش بزنيد، با  از روميـزي كـ

فاصله هاي معين عالمت بگذاريد. 

ــز درون پـالت را  با كمي آب  ــگ قرم 7- رن
رقيق كنيد.

8-  ُمهر ساخته شده ي خود را به رنگ آغشتـه 
ــر درفاصله  هاي  ــپـس مطابق تصوي كنيد. س

تعيين شده،  نقـش گيـالس را چاپ بزنيد. 
ــت كنيد كـه درهنـگام كار، پارچه  تذّكر: دّق
ــا رنگ هاي اضافي زير  ــا به جـا نكنيـد ت را جـ

پارچه به قسمت هاي ديگر سرايت نكند.
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9- رنگ سبز را در پالت بگذاريد وآن را باآب به حّد الزم رقيق كنيد. 
ــاخه و  ــتفاده از قلم موي آب رنگ براي گيالس هاي خود ش ــا اس 10- ب

برگ بكشيد.
11-  صبركنيد تا روميـزي شما كامًال خشك شـود.

12-  در پايان ،كار خود را با استفاده از اتو حرارت دهيد تا رنگ چاپ ها  ثابت شود. 
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17
ــيـد كـه بـا سـه رنـگ  ـــه ســطح « مثلث، دايره ، مربع » يـك نّقـاشــي دلـخـواه بـكش بـا س

اصــلي «  قرمز ، زرد ، آبي » رنگ آميزي شده باشد. 

نقاشي با سه سطح  
(مربع ـ مثلث ـ دايره ) 
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18
ساخت تابلو با روش خراش (1)

وسايل و مواّد مورد نياز :
 ورق آلومينيوم( فويل ) از نوع ضخيم 

 گواش مشكي 
 طرح منظره ي مورد نظر 

 كاربن سفيد و يا زرد
 مداد 

 قلم موى آب رنگ
 شي ء نوك تيز (مداد اتود بدون مغز)

گام به گام انجام دهيد : 
ــوم خود را در اندازه ي  1- صفحه ي آلوميني

دلخـواه روي ميز قراردهيد. 

ــره آب،  ــا چند قطـ ــواش مشــكي را ب 2- گ
كمي رقيـق كنيد. 

ــتفاده از قلم مو ، سطح آلومينيوم را  3- با اس
ــانيد و صبركنيد تا  كامًال با رنگ مشكي بپوش

خشك شود. 

ــت،  4- اگر فضايي بدون رنگ باقي مانده اس
دوبـاره رنگ بزنيد و صبركنيد تا كامًال خشك 

شود.
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براي اجراي اين تابلو از طرح ها و نقش هـايي استفـاده كنيدكه خطـوط فراوان و سايه و 
روشن هاي زيادي داشته باشند تا كار شما هرچه زيباتر به نظربرسد.   

5- طرح موردنظر خود را با استفاده ازكاربن 
ــفيـد به دّقت برروي آلومينيوم رنگ زده  س

منتقل كنيد. 

6- حاال مي توانيد بـا شــي ء نوك تيـز خـود 
به آرامي وبا دّقت ، خطوط طرح را خـراش 
ــن روش، رنگ هاي گواش از  ــا ايـ ــد. بـ بدهي
روي كـار برداشته مي شود و رنـگ نقره اي 

آلومينيوم مشّخص مي شود.




