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تركيب بندي نقطه(دايره ) وخط منحني2020
 سياه و سفيد 

وسايل و مواّد مورد نياز :
 كاغذ سفيد

 مداد 
 پاك كن 

  مقّواى سياه 
 شابلون دايره 
 چسب ماژيكي 

 خط كش 
 قيچي 

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

باشد، روى ميز بگذاريد.
2 -  نوار هاى مقّوايـى نازك و پهـن را بـه صورت  منحني ببريد. سپس آن ها را با نقطه هاي 

دايره اي شكل تركيب كنيدو به دلخواه داخل كادرها بچسبانيد. 
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به  نمونه هاى زير تّوجه كنيد:
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آشنايي با صدا سازها؛ 2121
ضربك كبريتي - ويزويزك 

شما مي توانيد با وسايل بسيار ساده ابزاري بسازيد كه از آن صدا و موسيقي توليد 
شـود . در اين درس با چـگونگي سـاخت  « ضربك كبريتي»  و  « ويزويزك»  آشـنا 

مي شويد. 

ساخت ضربك كبريتي 
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 قوطي كبريت 
 كش 

 چوب كبريت 

گام به گام انجام دهيد: 
1- يك قوطي كبريت و يك كش برداريد. 

ــت گره  ــه دور قوطــي كبري 2- كــش را ب
بزنيد. 

ــكل ، از  ــت را مانند ش ــوب كبري ــك چ 3- ي
ــد. قســمت خــارجي  زير كــش  عبور دهي
ــوب كبـريت را بـا انگشــت بلرزانيد تا به  چ

صدا درآيد. 
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ساخت ويزويزك 
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 خودكار 
 كاغذ 

گام به گام انجام دهيد: 

روي 1- كاغذ را مانند شكل ببريد.  را  ــز  مغ ــدون  ب ــودكار  خ ــوك  ن  -2
ــه طوري كه  ــن كاغـذ قراردهيد؛ ب خـط چي
ــوراخ خودكار به طور كامل بسته نشود و  س
سوراخ ريزي براي مكيدن هوا باقي بماند. 

ــكل به ســمت تنه ي خودكار تا كنيد.با انگشت شســت و سّبابه، كاغـذ و  3- كاغذ را مانند ش
ــوراخ ديگر، هوا را با دهان بـه داخل بكشــيد تـا  خودكـار را در دســت بگيريد و از طرف س

ويزويزك به صدا در آيد. 



قالب ريزي با گچ 2222
(تهّيه ى زير استكاني) 

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 يك قطعه كاشي به ضخامت يك سانتي متر

 يك ليوان گچ 
 دو ليوان آب 

 چسب چوب  (شفاف باشد) *
 يك برگ مقّواي ضخيم به عرض 2 و طول 30 سانتي متر 

 چكش 
 يك سطح صاف ، مثل شيشه 

 يك ظرف خالي 
 قلم مو

 دستمال پارچه اى

گام به گام انجام دهيد : 
1- كاشــي را با چكش به تّكـه هاي كوچك تقســيم كنيـد براى اين كار،كاشــي را البـه الي يك 

پارچـه بگـذاريد تا خرده هاي آن به اطراف پراكنده نشود. 

* اين نوع چسب چوب ، پس از خشك شدن كامًال بي رنگ و شفاف مي شود. 

 ني)
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ــا كمي  ــرض ، بـ ــّوا را از عـ ــه ي مق 2- دو لب
چســب چـوب به هـم بچسبانيد تا به صورت 

يك حلقه ي دايره اي شكل در بيايد.

ــاف ، مانند  ــّوا را روي يك ســطـح صـ 3- مق
شيشه، قرار دهيد. 

4- تّكه هاي كاشي را به شكل دلخواه ، داخل 
حلقه ى دايره اي شكل قراردهيـد؛ طورى كه 
ــاي خالـي وجود  ــن قطعات كاشــي فضــ بيـ
ــته باشد. (پشــت كاشــي هـا بـايـد بـه  داش

سمت خودتــان باشد.) 

ــچ را آرام  ــد و گ 5- آب را در ظــرف بريزي
ــه آن اضـافـه كنيد و مايع به دســت  آرام ب

آمده را خوب به هم بزنيد. 
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6- مايع آماده شده را آرام آرام درفضاهاي 
خالي بين كاشي  ها بريزيد ؛ طورى كه خرده 
كاشــي هـا حركت نكنند. وقتـي گـچ خودش 
را گرفت و كمي ســفت شد، بقيه ى مايع گچ 

را تا لبـه ي مقـّوا مي ريزيم.

7- پس از ســفت و خشــك شــدن مايع گچ ، 
ــد كارتان كامًال  ــّوا را بازكنيد و اجازه دهي مق

خشك شود.

ــوب  ــو، چســب چ ــم م ــتفاده از قل ــا اس 8- ب
ــورت يكنـواخت، روى  ــده را بـه صـ رقيق ش
قســمـت هاى گچــى بكشــيد. دّقـت كنيد كه 

روي كاشي ها را چسب چوب نزنيد.

ــما آماده است. اگر روي  9- زير استكاني ش
كاشي ها را گچ گرفته است با دستمال نمناك 

روي آن  ها را پاك كنيد. 

تذكر: چسب چوب شما بايد غلظتي مانند ماست داشته باشد. 

گر روي 
ل نمناك 
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تركيب بندي نقطه(دايره ) و خط منحني2323
رنگى

وسايل و مواّد مورد نياز :
 كاغذ سفيد

 مداد 
 پاك كن 

  مقّواهاي رنگى
 شابلون دايره 
 چسب ماژيكي 

 خط كش فلزي 
 قيچي 

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

باشد ، روى ميز بگذاريد.
ــازك و پهن رنـگي را به صورت منحني ببريد. ســپس با نقطه هاى  ــى ن ــاى مقّواي 2 -  نوار ه

دايره اى شكل رنگى تركيب كنيد و به دلخواه ، داخل كادرها بچسبانيد .
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به  نمونه هاى زير تّوجه كنيد.
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نمايش بازي2424
گام به گام انجام دهيد : 

1- يك گروه تشكيل دهيد . 
2- به اتفاق اعضاي گروه ، قصه ي مورد عالقه ى 

خودرا پيدا كنيد. 
3- شخصيت هاي قصه را با توجه به نمونه هاي 

زير انتخاب كنيد:

نمايـش  را  موجـودي  چـه  اول:  تمريـن 
مي دهيد؟

                  پسر جوان      پير مرد    پسر بچه
 انسان  

                  دخترجوان      پيرزن    دختر بچه  

                   پرنده           جهنده  
حيوان

                   دو پا             چهار پا  
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نمايـش  را  حاالتـي  چـه  دوم:  تمريـن 
مي دهيد ؟ 

طبيعي           ُشل و ِول             َشق و َرق  

تمريـن سـوم: چـه احساسـي را نمايش 
مي دهيد ؟ 

شادى          غم              خستگى             ترس              
عصبانِيّت              خجالت

تمريـن چهـارم: چـه صدايـي را نمايش 
مي دهيد ؟

بلند          كوتاه            زيـر              بَم

پس از نمايش ، با همكالسي هاي خود 
گفت وگو كنيد و از آن ها بخواهيد در 
مورد نمايش گروه  شما نظر بدهند.
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چاپ با ُمهرهاي ساخته شده از 
چوب وكاموا 

2525

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 نخ تابيده ضخيم، به مقدار الزم 

 يك طرح ساده
 يك قطعه چوب سه ال به اندازه ي طرح مورد نظر

 چسب مايع يا چسب چوب 
 رنگ گواش 

 قلم موي آب رنگ 
 كاغذ ضخيم يا مقّوا 

 دستمال كاغذي يا پارچه اي 

ساختن ُمهر
گام به گام انجام دهيد:

ــرروي چـوب  ــود را با كاربُـن ب 1- طرح خ
ــروع كار از  منتقل كنيد.بهتر اســت براي ش

طرح هاي بسيار ساده استفاده كنيد.
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ــخ تابيده ضخيم و چســب مايع را روي  2- ن
ــاى كوتاه  ميزقراردهيد. ســپس به فاصله ه
ــوط طــرح را چســب بزنيد و نخ  روى خطـ

تابيده را روى طرح بچسبانيد.

مّدتي صبركنيد تا چسب كامًالخشك شود.حاال ُمهر شما آماده است.

ــا زماني كه، خطوط طرح  ــيار با دّقت ادامه دهيد، ت تذكـر: چســب زدن را به آرامي و بس
شماكامًال بانخ تابيده پوشيده شود. 
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چاپ با ُمهر
گام به گام انجا م دهيد: 

1- كاغذ يا مقّوا را روي ميز قرار دهيد.

2- مقـداري از رنگ گـواش را با چند قطـره آب رقيـق كنيد. سپس با قلم موي آب رنگ 
سطح نخى ُمهر را كامًال رنگ بزنيد. 

ــر را برروي  ـــار دادن چوب، نقش ُمـه ــا فش 3- بـ
كاغذ چاپ كنيد. 
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مي توانيد ازاين روش چاپ براي ساخت كارت تبريك و تزئين ظروف سفالي استفاده كنيد. 
شما چه پيشنهادي داريد؟  آن را با همكالسي ها و مربّي خود در ميان بگذاريد. 
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2626
حاال كه كتاب به پايان رسيده است و همه ى درس ها را ياد گرفته ايد ، يك نّقاشى 

بكشيد . شما در انتخاب موضوع و شيوه ى نّقاشى آزاد هستيد. 

نقاشى آزاد


