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19
اجراي بدون كالم (3)       

گام به گام انجام دهيد : 
تمرين اّول 

- به دو گروه تقسيم شويد.
- هرگروه براي خود يك سرگروه انتخاب كند. 

- گروه اّول به همراه سرگروه در انتهاي كالس بايستد. 
- سرگروه در نقش يك پيرمرد يا پيرزن و با رعايت حالت راه رفتن و چهره ي او، از انتهاي 

كالس به ابتداي آن بيايد. 
- نفردوم گروه به دنبال سرگروه حركت كند  وهمه ي حركات او را با سرعت كند انجام دهد. 
- نفر سوم به دنبال نفردوم حركت كند و همه ي آن حركات او را با سرعت تند انجام دهد.  

- به ترتيب باال ، همه ي اعضاي گروه، آن حركات  را با سرعت كند و تند انجام دهند
***********

- گروه دوم به همراه سرگروه در ابتداي كالس بايستد.  
ــرگروه در نقش يك دختر يا پســر بچه ي بازيگوش و با رعايت حالت راه رفتن و چهره ي  - س

او، از ابتداي كالس به انتهاي آن بيايد. 
- نفردوم گروه  به دنبال سرگروه حركت كند و همه ي حركات او را با سرعت كند انجام دهد.
- نفر سوم به دنبال نفردوم حركت كند و همه ي آن حركات او را با سرعت تند انجام دهد

- به ترتيب باال  ، همه ي اعضاي گروه ، آن حركات  را با سرعت كند و تند انجام دهند.



  65 

تمرين دوم*
ــرگروه دوم  در نقش دختر يا پســر بچه ي  ــرگروه اّول در نقش پيرمرد يا پيرزن و س - س
ــروع به نمايش بازي  ــيدند، ش بازيگوش،  از دو طرف كالس حركت كنند و وقتي به هم رس

كنند .
ــر دوم گروه دوم  با  ــد در نقش پيرمرد يا پيرزن و نف ــروه اّول با حركات كن ــر دوم گ - نف
ــد و وقتي به هم  ــد در نقش دختر يا پســر بّچه ، از دو طــرف كالس حركت كنن ــركات تن ح

رسيدند، شروع به نمايش بازي كنند.
ــوم گروه دوم با  ــروه اّول با حركات تند در نقــش پيرمرد يا پيرزن و نفرس ــوم گ - نفر س
ــد و وقتي به هم  ــركات كند در نقش دختر يا پســر بچــه ،  از دو طرف كالس حركت كنن ح

رسيدند، شروع به نمايش بازي كنند. 

اين تمرين را با سرعت هاى تند و كند و با انتخاب نقش هاى متفاوت،  بارها انجام دهيد.
* نمايش بازى ها در تمرين دوم ، به صورت دلخواه و در زمان كوتاه اجرا شود. 
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20
- در شكل زير به سطح هاى مربع ، مثلث و دايره خوب نگاه كنيد.

- حاال شكل زير را كامل كنيد و طبق نمونه رنگ بزنيد. 

آشنايي بايك نقش سّنتي
 اسالمي ـ ايراني
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به تصويرزيرنگاه كنيدومانند نمونه رنگ كنيد. 



 68  

21
چسباندن ورق دور گلدان و تزئين آن

وسايل  و مواّد مورد نياز : 
 مداد 

 ليوان يا گلدان استوانه اي شكل 
 تعدادي ُمهره پالستيكي و يا چوبي 

 كاموا با رنگ مناسب 
 ورق تزئينى تهّيه شده در درس پانزدهم

2- مي توانيد اطراف آن را با قيــچي صــاف 
ــكل  نــامنـظم چســب  كنيـد و يا از همان ش

چـوب استفاده كنيد. 

گام به گام انجام دهيد : 
ــده را روى ميز قرار  1-  ورق تزئينى تهيه ش

دهيد.

3- چســب چوب جـدا شده از طلق به راحتي 
شكـل پـذيراســت. آن را دور ليوان يا گلدان 
خود بپيچيد و لبه هايش را روي هم بياوريد. 
با كمي مرطوب كردن ،  لبه ها به راحتي به هم 

مي چسبند. 
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ــتفاده از يك  ــود را با اس ــه ي گلدان خ 4- لب
ــه، با فواصل  شــيء نوك تيز، در 5 يا 6 نقط

منظم سوراخ كنيد. 

ــا رنگ ورق  ــك قطعه كاموا متناســب ب 5- ي
ــوراخ هاي  ــي خود انتخــاب كنيد و ازس تزئين

ايجاد شده عبور دهيد. 
6- از انتهاي دو ســر كامـوا چنـد ُمهره عبور 

دهيـد و به شكل پاپيون گره بزنيد. 
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- با توّجه به درس نوزدهم ، هرنقشــي را كه 
دوست داريد انتخاب كنيد. 

- مشّخصات نقش مورد عالقه ى خود ،( سن، 
ــس ، احســاس و . . .) را براي اعضاي گروه  جن

تعريف كنيد. 
- با كمك مربّي براى نقش مشّخص شده يك 

قّصه انتخاب كنيد.
- قّصه ي انتخاب شده را نمايش دهيد. 

22
اجراي بدون كالم (4)       

ي را كه

د ،( سن،
ي گروه

شده يك

د. 
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23
ساخت جامدادي       

وسايل و مواّد  مورد نياز :
ــواي ضخيم (مانند مقّواي جعبه ي كفش، جعبه ي   مّق

شيريني و...)
 چسب مايع 

 خط كش 
 كاتر (يا قيچي) 

 مداد 
 كاربُن 

 الگوي آماده ي شماره ي 1و 2 

گام به گام انجام دهيد : 
ــا  ــماره ي 2 را ب ــماره ي 1 و ش 1- طــرح ش
ــوا منتقل كنيد  ــتفاده ازكاربن برروي مق اس
ــار و طــرح  ــار ب ــماره ي 1 را  چه (طــرح ش

شماره ي2  را يك بار) .

2- طرح را به دّقت از روي مقّوا ببريد.
ــار طــرف  ــماره ي 1 چهـ تذكـر: طــرح ش
ــازدو طرح  ــدادي را مي س ــواره ي جامـ ديـ

شماره ي 2 كف جامدادي است.  
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ــات را به يكديگر متصل كنيد و محّل اتصال را با چســب مايع  ــكل، قطع ــال با توّجه به ش 3- ح
محكم كنيد. 

جا مدادى مقّوايى را مى توانيد به 
دلخواه تزئين كنيد.
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24
ساخت تابلو با روش خراش دادن (2) 

وسايل و مواّد مورد نياز :
 ورق مس يا آلومينيوم

 گواش نقره اى و طاليي 
 گواش مشكي 

 كاربن سفيد و يا زرد
 مداد 

 قلم موي آب رنگ
 شي ء نوك تيز 

گام به گام انجام دهيد : 
1- ورق مـس*را روي ميــز قــرار دهيــد. 
2- با استفاده از قلم مو ، سطح كار را بـه طـور 
ــاي نقره اي و  ــه دلخواه با رنگ ه نامنظم و ب

طاليي بپوشانيد.

ــگاه هاي لوازم قّنادي يا رنگ و ابزار فروشــي  ــابه آلومينيوم فويل در فروش * ورق مــس به ضخامت مش
فروخته مي شود. 

3- بعضي از قسمت هاي مس را رنگ نخورده 
ــن ترتيب صفحــه اي با  ــد، به اي ــي بگذاري باق
ــد  ــي خواهي ــاي مســي،نقره اي  و طالي رنگ ه
داشت. صبركنيد تا رنگ هاكامًال خشك شوند. 

4- با استفاده از قـلم مو تمام سطح صفحه ي 
خـود را بـا رنگ گواش مشكي بپوشانيد. دّقت 
ـــكي همه ي قســمت هـا را  كنيد كه  رنگ مش

بپوشاند. 
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اين تابلو حّتي بدون قاب هم مي تواند زينت بخش منزل شما باشد.

ــس از آن كه رنگ مشــكي كامًال خشــك  5- پ
شد، طـرح خود را با استفاده از كاربن سفيد 

برروي صفحه منتقـل كنيد. 
ــن كارمي توانيد از طرح هاي  تذّكر : براي اي
ــواه ديگري  ــده و يا هر طــرح دلخ ــه ش ارائ

استفاده كنيد. 

6-  با استفاده از شيء نوك تيز، خطـوط طـرح 
ــراش دهيدتارنگ هاي  ــت خ ــود را به دّق خـ
ــي از ال به الي خطوط  مســي، نقـره اي و طالي

خراش داده  شده نمايان شود.
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حجم سازي با روش فتيله اي 25
ساخت گلدان

وسايل و مواّد مورد نياز :
 ِگل مجسمه سازي 

 ظرف آب 
 چوب بستني 
 سيني صاف 

 ليوان 

گام به گام انجام دهيد : 
1- سيني صافي را روي ميز قراردهيـد. 

2- تّكه اي از ِگل مجسمه سازي را برداريدو 
با دست ، خوب ورز دهيد. 

3- گلوله اي ازِگل ورز داده شده  را برداريد 
ــدان، آن را  ــاخت قاعده ي كف گل و براي س
برروي سيني، به ضخامت 1 سانتـي متـر باز 

كنيد و بـا دهانه ي ليوان قالب بزنيد. 

4- مقـداري ديگـر از ِگل را بـرداريد و روي 
ــي و يا ميز قــرار دهيـد. بـا  صفحـه ي چـوب
ــرف جلو و عقب  كف دســت ها آن را به طـ
ــا قطـر  ــا به صــورت فتيله اي ب ــد ت بغلتـانيـ

يكنـواخت درآيـد. 

ي ي
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ــط دايره قـرار  5- ســپس فتيله را روي محي
ــزار ديـگر، آن  ــا اب ــار دســت ي دهيد وبا فش
ــبانيد.با  ــود بچس ــده ي ظرف خ ــه قـاعـ را ب
ــه هاي ديگر  ــن كار و قراردادن فتيل تكرار اي
ــواره ي گلدان  ــم مي تـوانيد ديـ ــرروي هـ ب
ــازيد. پس از قراردادن هرفتيلـه،  خود را بس
فرصت دهيد تا ِگل آن مقداري از رطـوبت 
خـودرا از دســت بدهد؛ تـا حدي كـه بتواند 

وزن فيتله ي بعدي را تحّمل كند. 

ــواره ي  ــد دي ــان كار مي تواني ــس از پاي 6- پ
داخلي وخارجي را با دست يا ابزاري مثل چوب 

بستني و كمي آب،  صاف و يكنواخت كنيد.
ــد،  نش ــام  تم جلســه  ــك  ي در  كار  ــر  اگ  -7
ــتيك بپوشانيد  مي تـوانيد روي آن را با پالس
تا خشك نشـود و پس از كامل شدن گلدان،  

بگـذاريد تا كامًال خشك شود. 
ودرا از
زن فيتل

77

بگـذاريد تا كامال خشك شود. دهيد تا ِگل آن مقداري از رطـوبت 
ز دســت بدهد؛ تـا حدي كـه بتواند 

له ي بعدي را تحّمل كند. 
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دانش آموز عزيز : 

اگر ِگِل مجّسمه سازي آماده نداشتيد، مي توانيد با شيـوه ي زير، خودتان ِگل را بسازيد. 

خاك رس كوبيده شده را از الك ريز رد مي كنيم تا پودري  ريز و بدون ناخالصي به دست آيد. 
ســپس آن را بـه ارتفاع 5 سانتي متر در ظرفي پالستيكي با دهـانـه ي گشاد مي ريزيم و آن 

قـدرآب اضـافـه مي كنيم تا كامًال خيس شود. مجدداً اليه اي خاك اضافه مي كنيم . 

روي آن را با پالستيك مي پوشانيم و چند روز رها مي كنيم تا رطوبـت به طـور يكنواخت به 
همه ي قسمت ها برسد. حاال ِگِلي داريم كه ُشل و چسبنده است و براي كار مناسب نيست. 

براي تنظيم رطوبت ِگل خود، به نحوي كه به دســت نچسبد و فرم بگيرد، بايد آن را روي 
ــود؛ به طوري كه  صفحه ي گچي يا چوبي بريزيم و صبركنيم تا رطوبت اضافي آن گرفته ش

بتوانيم آن را از صفحه گچي جدا كنيم. سپس شروع مي كنيم به ورزدادن.

ورز دادن ِگل را آن قـدر ادامه مي دهيم تا رطوبـت و بافت ِگِل كامًال يك دست و حباب هاي 
آن خارج شود. ِگِل آماده را با نايلون مي پوشانيم تا خشك نشود. 
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26
حاال با استفاده از ابزار دلخواه خود (مثل گواش يا مداد رنگي و...) 

 موضوعي را كه دوست داريد، نّقاشي كنيد. 

نقاشي آزاد
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الگو ها
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