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چاپ لّكه ى  جوهر

گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّدّّّّ مورد نياز:
 جوهر هاى رنگى 

كاغذها ى سفيد  يا رنگى
 ماژيك يا مداد هاى رنگى 

 دستمال كاغذى يا پارچه اى
 قطره چكان

2 ـ كاغذ را با دّقت از وسط تا بزنيد.1ـ وسايل را روى ميز قرار دهيد.

3 ـ كاغذ را باز كنيد و روى يك طرف آن، چند 
قطره جوهر بچكانيد.

حركت  با  و  ببنديد  تا  محل  از  را  كاغذ  ـ   4
ماليم دست اجازه دهيد، رنگ در جهت هاى 

گوناگون پخش شود.
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5 ـ كاغذ را بازكنيد. حاال تصويرى را مى بينيد 
كه مى تواند يك اثر زيبا باشد.

به  خوب  بچرخانيد.  خود  دست  در  را  ـكاغذ   6
آن نگاه كنيد. آيا مى توانيد شكلى در آن پيدا 

كنيد؟

7 ـ حاال با مداد رنگى يا ماژيك، شكل را كامل تر كنيد.
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گام به گام انجام دهيد:
1 ـ كلمه ها را به صورت كشيده ادا كنيد.

        مثال: سالم (س      َ          ال    ا ا ا ا ا    م)
2 ـ كلمه ها را با كوتاه ترين حالت ادا كنيد.

3 ـ كلمه هاى يك جمله را با سكوت كوتاه (مكث) بين هر كلمه ادا كنيد.
       مثال: من     سكوت      به    سكوت     پارك     سكوت   مى روم.

4 ـ كلمه هاى يك جمله را بدون مكث و تند ادا كنيد.

تقويت لحن و بيان  2

*****

99



  31    31313131313133

به «آ» ، «او» ، «اى» ، «اُ» ، «اَ» و « ِا» آوا مى گويند.

5 ـ در هر جمله، بريك آوا تأكيد كنيد و آن را بكشيد.
من به             پارك مى روم.       مثال:        (آواى ِا)       

                     (آواى اَ)              َم           ن به پارك مى َر           َو        م.

6 ـ در هر جمله، بر يك آوا تأكيد كنيد و آن را با كوتاه ترين حالت ادا كنيد.

7 ـ يك آواى مشخص را به تمام كلمات يك جمله وصل كنيد.
      مثال: او (او من -  او به – او پارك -  او مى روم).

               اَ ( اَ من – اَ به –اََ پارك – اَ  مى روم).
               اى ( اى من - اى به – اى پارك – اى مى روم) .

اين تمرين را به شكل هاى متفاوت و بارها انجام دهيد.
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صدا سازها 
 ـ آيا تا به حال صدا سازهاى زير را ديده ايد؟ آيا مى توانيد آن ها را نام ببريد؟

 ـ آيا مى دانيد ازصدا سازهاى زير درمراسم مذهبى استفاده مى شود؟

ـ شما به كدام صدا ساز عالقه داريد؟ شكل آن را بكشيد و رنگ بزنيد.
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خط مستقيم خط مستقيم 
(خط موّرب)(خط موّرب)

ـ نقطه ها را با مداد نرم به هم وصل كنيد.

وسايل و مواّدّّّّ مورد نياز:
 مداد نرم 

A4 كاغذ سفيد 
 مقّواى سياه

اين خط، نه عمودى است، نه افقى، بلكه 
«خط موّرب» نام دارد.

آيا مى توانيد نمونه هاى ديگرى مثال بزنيد؟

 چسب
 قيچى يا تيغ موكت بُرى

 خط كش فلزى

ـ مداد را بر صفحه قرار دهيد و مانند تصوير ها خط بكشيد.
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2ـ   با استفاده از خط كش فلزى و تيغ موكت بُرى، 
مقّواى سياه را به شكل نوار هايى با پهناهاى 
كوچك تر،  يا  سانتى متر  طول 17  و  متفاوت 
ببريد و درون كادر به شكل خط هاى مّورب 

بچسبانيد.

گام به گام انجام دهيد:
1 ـ كاغذ هايى را كه در آن ها كادر هايى به 
است   شده  رسم  متر  سانتى   12 × ابعاد 17 

روى ميز قرار دهيد.

3ـ   به نمونه هاى زير توّجه كنيد. كدام زيباتر است؟
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شكل سازى با كاغذ
(كرم شب تاب) 

گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّدّّّّ مورد نياز:
 مقّواى رنگى و سفيد 

 قيچى
 چسب
 مداد

 شابلون دايره

2 - دايره ها را با قيچى ببريد.

3 ـ مطابق تصوير، دايره هاى رنگى را روى مقّواى سفيد بچسبانيد.

1 ـ با استفاده از شابلون، روى مقّواى رنگى 
دايره هايى با اندازه هاى متفاوت رسم كنيد.
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4 ـ حاال يك كرم شب تاب زيبا داريد كه مى توانيد آن را با ماژيك كامل كنيد.
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چاپ با اشيا ى برجسته

گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّدّّّّ مورد نياز:
 كاغذ يا مقّواى رنگى 

 رنگ گواش 
 قلم موى آبرنگ 

2ـ  رنگ مورد عالقه ى خود را در بشقاب بگذاريد.1 ـ كاغذ را روى ميز قرار دهيد.

3 ـ شى نقش دار را با قلم مو رنگى كنيد.
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 بشقاب يك بار مصرف

 سّكه،كليد، برگ يا... (هر شىء نقش دار به دل خواه خود)
 دستمال كاغذى يا پارچه اى
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4 ـ شى رنگى را روى كاغذ فشار دهيد.

اكنون با گواش و قلم مو، شكل را كامل تر كنيد.
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حاال يك كاغذ نقش دار زيبا داريد 
كه با آن مى  توانيد...
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