
66  ساخت قاب عكس
وسايل و مواّد مورد نياز : 

ــه اندازه 30 × 30  ــك برگ مقّواي نازك رنگي ب  ي
سانتي متر

 عكس يا تصويري براي درون آن، به اندازه 15×15 
سانتي متر 

گام به گام انجام دهيد : 

ــود را مانند  ــكل خ ــّواي رنگي مربع ش 1- مق
شكل تا بزنيد. 

ــاي مقّوا را باز كنيد و يك بـار ديـگرآن  2- ت
را مانند شكل تـا بزنيد. 

ــه ها راتا وســط مقـّوا 3- بارديگرتا را باز كنيد. ــوك يكي از گوش 4- ن
بياوريد و تا كنيد.  
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ــه هاي ديگر را هم به همين ترتيب  5-گوش
تا بزنيد.

ــه ي  ــر همـ ــد و بارديگ ــذ را برگرداني 6- كاغ
گوشـه هـا را درمركزمربع قراردهيد و تا بزنيد.

7- صفحه ى زمينه را برگردانيد ونـوك كاغذ 
را بـه طرف گوشه ها از بيـرون تا بزنيد. 

8- نّقاشي يا عكس مورد نظر خـود را داخل 
قـاب قراردهيد. 

به ياد داشته باشيد كه گوشه هاي نّقاشي يا عكس زيرقاب پنهان مي شود ؛ 
بنابراين در انتخاب عكس دّقت كنيد. 
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تركيب بندي نقطه (مربع) و خط 77
(افقى و عمودى) 

سياه و سفيد
وسايل و مواّد مورد نياز :

 كاغذ سفيد
 مداد 

 مقّواى سياه 
 شابلون مربع 
 چسب ماژيكي

 خط كش فلزي 
 قيچي يا كاتر 

گام به گام انجام دهيد :
ــانتى متر رســم شده  1 -  دو برگ كاغذ كه روى هر يك از آن ها كادرى با ابعاد17× 12 س

باشد، روى ميز بگذاريد.
2 – مقّواى سياه را برداريد و از آن نوار هاى نازك و پهن ببريد. 

3- به وسيله ي شابلون مربع از مقّوا نقطه هاي مربع شكل كوچك تهيه كنيد. 
4- نوارها را به شكل افقي و عمودي با نقطه هاي مربع شكل تركيب كنيد و به دلخواه، داخل 

كادرها بچسبانيد. 
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به نمونه هاي زير تّوجه كنيد:
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نّقاشى با روش خراش دادن   88
تك رنگ 

وسايل  و مواد مورد نياز : 
 A4 مقّواي گالسه ى سفيد در اندازه ي كاغذ 

 مداد شمعي يا پاستل روغني
 ابزار نوك تيز (مداد اتود بدون مغزى)

 چاقوى ميوه خورى سرگرد

گام به گام انجام دهيد: 
ــّواي مـورد نظــر را كه روى آن يـك  1- مق
ــده باشد،  ــانتي متررســم ش كادر20 ×10 س

روي ميزبگذاريد.

2- يكى ازمداد شمعي ها را برداريد. بهتراست 
يكى ازتيـره تـرين رنـگ ها را انتـخاب كنيـد:  

مشكي،آبي تيره، قهوه اي يا قرمز تيره .

ــده را با آن مداد  3 – ســطح كادر رســم ش
شمعي به شكلي يكنواخت بپوشانيد.
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نكته1 : هرچه خطوط بيش تري در طرح شما باشد ، نّقاشي زيباتر خواهد شد .
نكتـه2 : بـراي خطوط اصلي و ضخيـم از ابزاري مانند چاقوى سـرگرد و براي خطـوط ظـريف از 

ابزاري مانند مـداد اتوداستفاده كنيد.
نكته 3: براي به دست آوردن نتيجه ى بهتر، اين روش را چنـدين بار تمرين كنيد.

ــود را انتخاب كنيد.  4 – موضــوع نّقاشــي خـ
ــك بار، اين نّقاشــي را روي  بهتر اســت قبًال ي

كاغذ و با استفاده ازمداد تمـرين كنيد.

ــده رســم  ــيدن ســطح رنگ ش 5 – ابزارنـوك تيزخود را برداريد و نّقاشــي خود را باخراش
كنيد.

ــتفاده از روش خراش دادن نيز مى توان نّقاشــي  ــا تجربه ى اين كار ، ياد گرفتيد كه با اس ب
كرد.



99
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 كاغذ رنگي در ابعاد 18 ×18 سانتي متر
 مداد 
 قيچي 
 چسب 

 الگوي مورد نظر (مانند طرح خرگوش) 
 كاربن

گام به گام انجام دهيد: 
ــذ رنگي را روي ميـز بگذاريـد و آن  1- كاغ

را از وسط تا بزنيد.

3- يك بـارديـگر آن را از وسـط تـا بزنيـد.2- بارديگر آن را از وسط تا بزنيد. 
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ساخت ريسه ي تزئينى 
( خرگوش )  



4- طرح خرگوش را با استفـاده از كاربن، به 
دّقت برروي كـاغذ تـا خورده منتقل كنيد. 

5- دور خطوط را با قيچي ببريد. 

6- تا ها را به آرامي از هم باز كنيد. 

حاال شما ريســه ى تزئيني به شكل خرگوش 
داريد . براي ساختن اين ريسه ها مى توانيد 

از شكل هاي ديگر نيز استفاده كنيد. 
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انواع حركات 2

گام به گام انجام دهيد : 
1- با حالت هاي زير راه  برويد: 

- با شادي و خوشحالي 
- با غم و ناراحتي 

- با ترس و لرز 
- با عصبانّيت 

- باعجله 
- با خستگي 
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2- هر يك از حالت هاي روبرو را با حركات زير ادغام و تمرين كنيد. 
- ايستاده ايد و مي خواهيد بنشينيد. 

- نشسته ايد و مي خواهيد بايستيد.
- از پله يا يك بلندي، باال مي رويد.

- از پله يا يك بلندي، پايين مي آييد.
- غذا مي خوريد.

- مي دويد. 
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تركيب بندي نقطه 1111
(مربع) و خط (افقى و عمودى)

 رنگى
وسايل و مواّد مورد نياز :

 كاغذ سفيد
 مداد 

 پاك كن 
 مقّواهاى رنگى
 شابلون مربع 

 چسب ماژيكي  
 خط كش فلزي 

 قيچي يا كاتر 

گام به گام انجام دهيد :
ــانتى متر رسم شـده  1- دو برگ كاغذ كه روى هر يك از آن ها كادرى  با ابعاد17× 12 س

باشد، روى ميز بگذاريد.
2- چند مقّواى رنگى برداريد و از آن ها نوار هاى نـازك و پهـن ببريد. 

3- به وسيله ى شابلون مربع از مقّوا  نقطه هاي مربع شكل رنگي تهيه كنيد. 
4-  نوارها را به شكل افقي يا عمودي با نقطه هاي مربع شكل رنگي تركيب كنيد و به دلخواه 

داخل كادرها بچسبانيد. 
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به  نمونه هاى زير تّوجه كنيد :
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وسايل و مّواد مورد نياز : 
A3 مقّواي سفيد در اندازه ى كاغذ 

 تّكه هاي پارچه با طرح ها و رنگ هاي متفاوت  
 چسب ماژيكى 

 مداد 
 خط كش 

 قيچي 
 A4 طرح يك منظره  دراندازه ى 

 كاربن 
 ماژيك 

گام به گام انجام دهيد : 
1-  مقّواي سفيد را روي ميز قراردهيد.

ـــاده را نيـز  2- طرحي از يك منظره ي س
ــدازه A4 تهيه كرده ايد در مقابل  كه در ان

داشته باشيد.

ساخت تابلوي كالژ با تّكه هاي پارچه  
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3-براي هـرقسمت  از منـظره ى خود يـك 
ــًال پارچه ى آبي رنگ  ــه انتخاب كنيد؛ مث پارچ
ــبز براي  ــمان، پارچه ى گل دار يا س براي آس

درخت و پارچه ي زرد براي خورشيد. 

4-  نقشه ى هر قسمت از طرح را با كـاربن 
ــل كنيد.  ــورد نظر منتق ــرروي پارچه ي م بـ
ســپس با قيچي تيـزبه دّقت ، هرقســمت را 

جداكنيد. 

ــيله ى خط كش  5- برروي مقواي A3 به وس
ــذ A4 (اندازه طرح  ــه اندازه ي كاغ كادري ب

موردنظر) بكشيد.

ـــده ى پارچـه را  ــاى بـريـده ش ــه ه 6- تـك
ــن كار، ابتدا از  ــبانيد. براى اي روى كادر بچس
ــد؛ بـراي  ـــروع كنيـ ــن تّكه ها ش بزرگ تري
ــبـانيد  ــمان و زميـن را بچس ــال، اّول آس مثـ
ــيد را برروي آن  ــپـس درخت و خورش و س

قراردهيد.

براي بـه  دســت آوردن نتيـجه بهتـرمي تـوانيـد از پارچه هاي ضخيم و هم چنين پارچه هايي 
كه پس از قيچي كردن ريش نمي شوند، استفاده كنيد. 



7- در پايان كار، با استفاده از ماژيك تزئينات 
ظريف و كوچك را اضافه كنيد. 

ــتان خود موضوعات  به كمك مربّي و دوس
ساده و زيباي ديگري را براي كالژ با پارچه 

پيشنهاد بدهيد.
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نقاشى با روش خراش دادن
چند رنگ 
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گام به گام انجام دهيد: 

ــا رنگ هاي  ـــده را ب 2- داخل كادر رســم ش
ــمعي به صورت رنگين كمان  متفاوت مدادش
پُر و يك نواخت رنگ آميزي كنيد؛ به طوري 

كه هيچ قسمتي سفيد باقي نماند.

وسايل و مواّد مورد نياز : 
A4چند برگ مقّوا در اندازه ى كاغذ 

 مداد شمعي  يا پاستل روغني
 مركب مشكي يا رنگ گواش مشكي 

 ابزار نوك تيز (سوزن، چاقوي نوك تيز و...)
 قلم موي آب رنگ
 پالت تخم مرغى

 كاربن

ــا ابعاد  ــه روى آن كـادرى ب ــى ك 1- مقّوايـ
ــانتي متر رســم كرده ايد را روي  20×10 س

ميـز قرار دهيـد.
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ــا چند قطره  ــياه را ب ــداري گواش س 3 – مق
آب رقيـق كنـيـد و بـا يـك قلـم مــوي آب 
رنـگ ، ســطـح رنگ آميزي شده را كامًال با 

رنگ مشكي بپوشانيد.

ــود را برداريد و با  ــز خـ ــوك تي ــزار ن 5 – اب
ــيـدن رنگ سياه، نّقاشــي خود را رسم  خراش
ــه در محل خـراش ها  كنيد. خواهيد ديـدكـ
رنـگ  هاي زيبـا و متفاوت مداد شمعي نمايان 

مي شود. 

4 – طرح مورد نظر خود را كه براي نّقاشي 
ــد با كاربن برروي ســطح  ــاب كرده اي انتخـ

سياه منتقل كنيد. 

ــيار  انتخــاب طرح براي اجراي اين روش بس
مهم است ، مى توانيد از طرح درخت ،گل و 

شكل هاي كارتوني استفاده كنيد. 


