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آشنایی با ابزار خوشنویسیدرس اول

اهداف درس
 آشنایی با ابزار خوشنویسی 

 آشنایی با میراث فرهنگی )هنر سنتی خوشنویسی(

انتظارات عملکردی

 قلم برای خوشنویسی بسازند.
 با استفاده از قواعد خط نستعلیق )تحریری( متنی بنویسند.

فرایند تدریس

 فهرست مراحل تدریس 
١ معرفی وسایل خوشنویسی، روش تراش قلم نی و ساخت قلم نی های پارویی از چوب و...

٢ تمرین آزاد با قلم نی و قلم های پارویی 

٣ آموزش خط نستعلیق تحریری

خط  به صورت  نستعلیق  خط  کلیدی  کلمه های  و  حروف  نقش  از  استفاده  و  نستعلیق  خط  معرفی   ٤

محیطی در اندازه های گوناگون، برای مشق نظری و انجام دادن تکالیف خالقانه 
٥ تلفیق خوشنویسی با دیگر موضوعات کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم

گام اّول: معرفی وسایل خوشنویسی 
1ــ قلم نی 2ــ مرکب 3ــ دوات 4ــ لیقه 5  ــ قطره چکان 6  ــ دستمال 7 ــ قلم تراش 8 ــ قط زن

گام دوم: نمایش فیلم روش تراش قلم نی و توضیح در مورد چگونگی تراش قلم؛ تراشیدن قلم سه مرحله 
اصلی دارد: 1ــ فتح )برداشتن روی قلم( 2ــ نحت )برداشتن کناره های قلم( 3ــ قط )قطع زدن زبانه قلم با 

زاویه خاص(
گام سوم: )روش بارش فکری ــ به بخش کلیات، ص 10 مراجعه بفرمایید.( معلم قوانین )بارش فکری( 

را به دانش آموزان یادآور می شود و سپس از آنان می خواهد تا با همفکری در گروه به سؤال پاسخ دهند.



85بخش دوم: خوشنویسی

 از چه روش هایی می توان ابزاری شبیه قلم نی ساخت که برای نوشتن مناسب باشد؟
بهبود  و  معلم اصالح می شود  با کمک  نظریات  و  نوشته می شود  تابلو  دانش آموزان روی  پیشنهادهای 

می یابد.
گام چهارم: سپس خواسته شود که ابزار جایگزین قلم نی خود رابسازند و به کالس بیاورند.

گام پنجم: برش تخته های چوبی )با اره مویی( و تهیه قلم نی های به اصطالح پارویی، یکی از راه های 
آسان و در دسترس است. 

معلم دانش آموزان را راهنمایی می کند تا ابتدا شکل سر قلم را روی تخته طراحی کنند )طرح را منتقل 
کنند( و با اره مویی با دقت زیاد آن را برش بزنند و با سمباده صاف و صیقلی کنند. پیشنهاد می شود از سمباده 
شماره 200 به عنوان سمباده زبر و از سمباده شماره 1000 به عنوان سمباده نرم استفاده شود. برای قسمت 
استوانه ای آن از میله خودکار یا قلم نی یا وسایل مشابه استفاده کنند. این تمرین به عنوان یک طرح می تواند 

مطرح گردد.

(1)(2)

(3)
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تمام پهنای قلمدرس دوم

اهداف درس
 آشنایی با مهارت استفاده از تمام پهنای قلم 

 درک شش دانگ پهنای قلم در استفاده از عناصر بصری
 نقش آفرینی خالق با شش دانگ پهنای قلم نی

انتظارات عملکردی

 از شش دانگ قلم در ایجاد بافت استفاده کنند.
 از ترکیب نقطه ها با استفاده از شش دانگ قلم، طرح های خالقانه ایجاد کنند.
 از ترکیب خط ها با استفاده از شش دانگ قلم، طرح های خالقانه ایجاد کنند.

 با نقاشی خط آشنا شوند.

شرح موضوع

در نوشتن با قلم نی، فراگیر باید دو مهارت بیاموزد: مهارت نوشتن با تمام پهنای قلم نی و مهارت نوشتن با 
کمتر از کل پهنای قلم )نیش قلم، نصف قلم، دو سوم قلم(. با توجه به اینکه نوشتن با تمام پهنای قلم ساده تر 

است بهتر است کار از این مهارت شروع شود. 
در این مرحله هم زمان دانش آموز هم مهارت نوشتن با تمام پهنای قلم نی را می آموزد و هم برای به وجود 

آوردن طرح ها و نقش های چشم نواز و خالق، تفکر می کند.

فرایند تدریس

ابتدا الزم است، دانش آموزان، متناسب با قلم هایی که تهیه کرده اند کادرشان را انتخاب کنند )اگر از قلم های 
کوچک استفاده کنند، بهتر است کادر، کوچک تر باشد تا زودتر به نتیجه برسند( و تمرین های صفحه بعد را 

انجام دهند:
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در  نقطه ها  انواع  تکرار  با  دانش آموزان  ابتدا  اّول:  گام 
طرح های  و  نقش ها  دلخواه،  رنگ  با  و  مختلف  اندازه های 

مختلفی را به وجود آورند. )تصویر رو به رو(

گام دوم: سپس از دانش آموزان خواسته شود با انواع خط 
راست که با تمام پهنای قلم نی می کشند و دارای ضخامت های 
در  قلم نی  )حرکت  کنند.  آماده  ترکیب بندی  هستند،  مختلف 

جهت های مختلف ضخامت های مختلفی ایجاد می کند.(
گام سوم: در مرحله بعد از آن خواسته شود تا با خط های 

شکسته ترکیب بندی کنند. )تصویر رو به رو(

دانش آموزان  است،  بهتر  قسمت،  این  در  چهارم:  گام 
تمرین های 2 و 3 را با نقطه ها متنوع تر کنند. )تصویر رو به رو(

خط های  از  استفاده  با  دانش آموزان  حاال  پنجم:  گام 
منحنی با تمام پهنای قلم نی ترکیب بندی می کنند. 

گام ششم: در این تمرین دانش آموزان از ترکیب نقطه ها 
و خط های منحنی، طرح ها و نقش های تازه و چشم نوازی به 

وجود می آورند. 
گام هفتم: در گام بعدی بهتر است، دانش آموزان با ترکیب 

انواع خط ها و نقطه ها نقش آفرینی کنند )تصویر رو به رو(.
کاربرد  دانش آموزان  مرحله،  این  پایان  در  و  هشتم:  گام 
طرح هایی را که به وجود آورده اند در زیر کار خود یادداشت 

کنند.
نمونه کارهای دانش آموزان

4

6

5

7
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معرفی خط نستعلیقدرس سوم

اهداف درس
 آشنایی با خط نستعلیق

 ارزش گذاری به میراث فرهنگی )هنر خوشنویسی(

انتظارات عملکردی

 با حروف و کلمه های کلیدی، نقوشی خالقانه ایجاد کنند.
 با تکرار و تغییر در حروف و کلمه ها به نقش های تازه تری دست پیدا کنند.

شرح موضوع

در کتاب دانش آموز به طور مفصل در مورد خط کوفی، نسخ، ثلث و... توضیحاتی داده شده است. 
به همین دلیل در اینجا به معرفی خط نستعلیق و استفاده از نقش حروف و برخی از کلمه های آن پرداخته 
بلکه  نیست  هدف  تخصصی  روش  آموزش  یا  خط  به  پرداختن  مرحله،  این  در  کرد،  توجه  باید  می شود. 
مناسبتی است که دانش آموز به وسیله آن به تفکر خالقانه بپردازد. بهترین راه شناخت و اثر هنری لمس و 

تجربه مرحله به مرحله آن است و به همین دلیل برای معرفی خط 
توضیح  که  مراحلی  و  روبه رو(  )تصویر  الگوها  با  کار  نستعلیق 
داده خواهد شد پیشنهاد می شود تا دانش آموزان به مهارت های 

زیر دست یابند:
 دقت در دیدن و مشق نظری 

 انجام دادن کار و فعالیت گروهی و شرکت در بحث های 
کالس 

 شناخت نقش حروف و کلمه ها 
 پاسخ به حس زیبادوستی و زیبا آفرینی 

 تقویت قدرت مقایسه و تطبیق
 تفکر فعال و انجام دادن تکالیف خالقانه



89بخش دوم: خوشنویسی

  وسایل مورد نیاز 
١ الگوی حروف و کلمه های خط نستعلیق به صورت خط محیطی در اندازه های مختلف به طور مثال در 

پنج اندازه )توجه کنید این الگوها در کاغذ A4 به دلیل رعایت اندازه، تهیه شود. برای تهیه الگوهای آماده 
به سایت دفتر تألیف کتاب های درسی http://artــdept.talif.sch.ir مراجعه بفرمایید.(

٢ تصویر چند اثر خوشنویسی به خط نستعلیق 

٣ کاغذ یا مقوا، کاغذ پوستی، کاربن، میز نور )استفاده از شیشه پنجره( 

٤ مداد رنگ یا آبرنگ یا گواش ــ خط کش و...

فرایند تدریس

  معرفی خط نستعلیق 
گام اّول: ابتدا معلم الگوهای حروف و کلمه های کلیدی خط نستعلیق را در اختیار گروه ها قرار می دهد 

که به صورت خط محیطی و در اندازه های مختلف )5 اندازه( اجرا شده است.
گام دوم: بهتر است به منظور ترغیب دانش آموزان به تفکر خالق و همفکری در گروه، سؤاالت زیر 

طرح شود:
 چگونه با استفاده از این نقش ها می توان به نقوش تازه و زیباتری رسید؟

 بهترین ترکیب برای این نقوش چیست؟
جواب های دانش آموزان دسته بندی، و روی تابلو نوشته شود. 

بهتر است نظر دانش آموزان را به این ترتیب دسته بندی کرد: 1ــ با کنار هم قراردادن 2ــ با قرینه کردن 
3ــ با تکرار آزاد 4ــ با تکرار قسمتی از شکل 5  ــ ترکیب با شکل های هندسی 6  ــ وارونه کردن و آینه کردن 

7ــ با چرخاندن حول یک نقطه و... .
گام سوم: ادامه کار را می توان با سؤاالت دیگری برنامه ریزی کرد؛ به طور مثال: به نظر شما چه تصاویری 
را می توان با استفاده از این الگوها )حروف و کلمه ها( طراحی کرد؟ مانند قبل پاسخ های دانش آموزان روی 

تابلو نوشته و دسته بندی شود. 1ــ گل 2ــ میز 3ــ پرنده ــ آدم ــ ظرف و... 
نکته: سعی شود دانش آموزان به این باور برسند که تقریبًا خیلی از تصاویر را می توان با الهام از این 
نقوش طراحی کرد. الزم نیست تصاویر حتمًا واقع گرایانه باشد. رسیدن به تصاویر انتزاعی، نشانه شکوفایی 

ذهنی دانش آموز است.
گام چهارم: در این مرحه از دانش آموزان بخواهید تا به صورت گروهی با ترکیب حروف به خلق یک 

اثر دست بزنند. 
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آموزش خط نستعلیق تحریریدرس چهارم

هدف درس
 آموزش مهارت زیبانویسی

انتظارات عملکردی

 به مقایسه حروف بپردازند و تفاوت ها را بیابند.
 به کارهای گروهی و زیبانویسی بپردازند.

 با تکرار در نوشتن متون ادبی، نکات اخالقی و آموزه های دینی را به صورت غیرمستقیم بیاموزند. 

فرایند تدریس

بهتر است، ابتدا مراحل کار را  برای دانش آموزان توضیح داده، و آموزش خط تحریری به صورت طرح 
تعریف شود.

وسایل موردنیاز: دفتر خط دار، مداد، خودکار، خودنویس، کاغذ شفاف )کاغذ پوستی(، خط کش، 
الگوی استاندارد خط تحریری )حروف و کلمه های کلیدی( 

گام اّول: در این روش جهت سهولت در یادگیری و امکان تدریس در کالس های پرجمعیت استفاده 
از کاغذ شفاف پیش بینی شده است. در ابتدا الزم است از دانش آموزان خواسته شود تا با استفاده از کاغذ 
شفاف )پوستی(، حروف و کلمه های کلیدی )کلمه کلیدی به کلماتی گفته می شود که فرم آن در ساختار بقیه 
کلمات تکرار می شود تصویر صفحه 91( را به وسیله کپی کردن بیاموزند و به مقایسه و تحلیل نوشته خود 
بپردازند. )الزم است از دانش آموزان خواسته شود برای ارزشیابی از آموخته هایشان آنچه را تمرین کرده اند 
بر روی کاغذ شفاف بنویسید الگوی استاندارد قرار دهند و میزان درست نوشتن آن را بسنجند. این عمل 

باعث می شود در کالس های پرجمعیت کمتر از معلم راهنمایی بخواهند.(
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برای مقایسه ارتفاع حروف از حرف »د« به عنوان معیار استفاده شده است. دسته بندی بر اساس شباهت ها انجام شده است.

خط زمینه اصلی به رنگ قرمز است. 
بقیه خط ها خط های کمکی است.
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هم شکل های حرف »ب«: »پ«، »ت« و »ث« )تصویر( 

هم شکل های کلمه »بیا«: »ثنا«، »نیا«، »بپا«، »پنا«، »تیا«، »تبا« )تصویر زیر(

پیدا کردن هم شکل ها به این دلیل مهم است که دانش آموز در خوشنویسی کلمه های جدید، شکل کلمه 
را زودتر به یاد می آورد و یاد می گیرد که یکی از دالیل هماهنگی نوشته ها وجود کلمه های هم شکل است. 

می کند.  بررسی  دیگر  کلمات  ترکیب  در  را  یا حروف  کلیدی  کلمه های  کاربرد  دانش آموز  سوم:  گام 
کلمه های کلیدی در نوشتن بعضی از کلمه ها بدون هیچ گونه تغییری وجود دارد و فقط در کنار حروف و 
کلمه های دیگر قرار می گیرد؛ مانند کلمه کلیدی »بیا« که در کلمه های »انبار«، »بیات« و »نیاز« آمده است؛ 
اما در برخی از کلمه ها )کلمه های ترکیبی( کلمه های کلیدی به حروف یا کلمات کلیدی دیگر وصل می شود؛ 
مانند »بیا« در کلمه های »نیک« و »یکتا«. در این مرحله از دانش آموزان خواسته می شود که از یک یا چند 
متن، که به خط نستعلیق تحریری نوشته شده است، کلمات کلیدی را بررسی کنند و برای هر کلمه دست کم 

ده مثال بیاورند. )تصویر زیر(

گام چهارم: دانش آموز یک متن را در سه قسمت جدا )حروف، کلمه های کلیدی و کلمه های ترکیبی( 
دسته بندی و یادداشت می کند. )تصویر صفحٔه بعد(

و دسته بندی  پیدا،  را  کلیدی  کلمه های  و  این مرحله، هم شکل های حروف  در  دانش آموز  گام دوم: 
می کند. )به طور مثال هم شکل های حرف »ر«: »ز« و »ژ« )تصویر زیر(
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کلمه های کلیدی
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کلمه های ترکیبی
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گام پنجم: دانش آموز تالش می کند ساختار کلمه های ترکیبی را تشخیص دهد و خوشنویسی آنها را 
یاد بگیرد. 

ساختار کلمه های ترکیبی

حرف + کلمه کلیدی = کلمه ترکیبی        کلمه کلیدی + کلمه کلیدی = کلمه ترکیبی         حرف + کلمه کلیدی + کلمه کلیدی = کلمه ترکیبی

نکته: هر چقدر شناخت کلمه های کلیدی و حروف، که در گام اّول آمده است، دقیق تر باشد، شناخت و 
بررسی کلمه های ترکیبی راحت تر صورت می گیرد. 

در این مرحله دانش آموز کلمه ای را تجزیه، و در دفتر دسته بندی می کند. 
گام ششم: دانش آموزان با مطرح کردن چند سؤال تشویق شوند تا با همفکری گروه، قانون های خط 

تحریری را استخراج کنند. 
 ارتفاع حروف و کلمه ها نسبت به خط زمینه چه تفاوتی باهم دارد؟ )متوجه کردن دانش آموزان به شیب 

کلمه ها( 
 آخرین حرف یا کلمه سطر نسبت به جای اصلی آن چه تغییری می کند؟

 حروف از نظر قرار گرفتن نسبت به خط زمینه به چند دسته تقسیم می شود؟ 
 در هر جمله به صورت متوسط چند کلمه کشیده نوشته می شود؟

تالش دانش آموزان برای پاسخ به این سؤال ها و راهنمایی معلم، آنها را با قوانین کلی خوشنویسی آشنا 
می کند. در این مرحله قوانین کلی خط تحریری را می نویسند ودر پوشه کار نگهداری می کنند.

گام هفتم: دانش آموز متنی را که به خط نستعلیق نیست با خط نستعلیق تحریری خوشنویسی کند. 

(خوشنویسی بدون الگو)
پیشنهادهایی برای تلفیق خوشنویسی با دیگر موضوعات کتاب فرهنگ و هنر

شرح موضوع

تلفیق  از  می توان  آنان،  رشته ای  بین  درک  توانایی  افزایش  و  دانش آموزان  تفکرخالق  پرورش  برای 
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خوشنویسی با دیگر موضوعات کتاب هنر استفاده کرد. در این حالت هم دانش آموزان به طور غیرمستقیم به 
مشق نظری می پردازد )آشنایی با ساختار حروف و کلمه ها در خط نستعلیق ( و هم با امکانات شکل حروف 

و کلمه ها در طراحی آشنا می شوند.

تلفیق خوشنویسی با سایر موضوعات کتاب فرهنگ و هنر

از  می توان  بین رشته ای  ارتباط  و  پیوستگی  منظور  به  و  کتاب  این  در  هنر  دیگر  تدریس رشته های  در 
خوشنویسی و ترکیب آن با بقیه هنرها استفاده کرد.

١  طراحی شکل های منظم )بخش اّول؛ فصل اّول ؛ درس سوم الفبای تصویر و درس چهارم نظم(

٢  تصویر ذهنی از گل ها )بخش اّول؛ فصل دوم؛ درس دوم: نقش گل ها(

٣  ایجاد بافت در نقاشی )بخش اّول؛ فصل دوم؛ درس سوم: بافت در نقاشی(

٤  طراحی گره )بخش سوم فصل اّول درس سوم: طراحی گره(

٥  سفال گری )بخش سوم؛ فصل سوم(

6  لحن )ملودی( )بخش چهارم؛ درس دوم؛ لحن )ملودی(

7  بافت آواها )بخش چهارم، درس پنجم: بافت صوتی(

وسایل مورد نیاز
حروف و کلمه ها به صورت خط محیطی )خط نستعلیق( )برای تهیه الگوهای آماده به سایت دفتر تألیف 

کتاب های درسی www.talif.sch.ir مراجعه فرمایید.(
کاغذ سفید، کاغذ شفاف، میز نور )استفاده از شیشه پنجره به جای میز نور(

مداد رنگ، آب رنگ با گواش، خط کش و... .

فعالیت اّول: استفاده از نقش حروف و کلمه ها در طراحی شکل های منظم

اگر هر حرف یا کلمه را حول یک نقطه بچرخانیم، یک نقش منظم مانند 
شمسه به وجود می آید. )نقطه می تواند روی حرف یا کلمه و یا کنار آنها قرار 
بگیرد. این نقطه مرکز چرخش است و با جابه جایی آن نسبت به حرف یا کلمه، 

شکل های گوناگون تری به وجود می آید. 

شمسه با استفاده از حرکت 
کاله آ
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فعالیت دوم: استفاده از نقش حروف و کلمه ها در طراحی ذهنی از گل ها 

و  اصلی  ویژگی  به  دانش آموزان  توجه  باید  گل ها  از  ذهنی  طراحی  برای 
مشترک گل ها جلب شود تا گل ذهنی که طراحی می کنند، ویژگی های اصلی 

گل ها را داشته باشد و در نگاه اّول گل دیده شود.
دانش آموزان تشویق و ترغیب شوند تا با در نظر گرفتن ویژگی اصلی گل ها 

از نقش حروف و کلمه ها برای طراحی گل های ذهنی کمک بگیرند. 

فعالیت سوم: استفاده از نقش حروف و کلمه ها در بافت در نقاشی 

تکرار نقش حروف و کلمه ها روی هم ایجاد بافت می کند. از این بافت می توان برای پس زمینه نیز استفاده 
کرد. بهتر است دانش آموزان راهنمایی شوند که برای پس زمینه ها هماهنگی با موضوع را در نظر بگیرند.

در کتاب دانش آموز، ص 12 قسمت خودارزیابی به دانش آموزان پیشنهاد شده است که با تکرار منظم خط ها 
و سطح ها، بافت های زیبایی ایجاد کنند. می توان در کنار این تمرین به دانش آموزان پیشنهاد کرد که از تکرار 
منظم نقش حروف و کلمه ها، طرح ها و بافت های زیبایی ایجاد کنند. )اندازه های بزرگ تر حروف و کلمه ها را 

می توان به عنوان سطح استفاده کرد.(

ایجاد بافت با تکرار »ها« 
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طراحی گره

فعالیت چهارم: استفاده از نقش حروف و کلمه ها در طراحی گره 

در درس طراحی سنتی پس از تدریس گره و واگیره از دانش آموزان 
سؤال شود به جز شکل های هندسی از چه شکل های دیگری می توان 

به عنوان واگیره برای طراحی گره استفاده کرد.
حروف و کلمه ها هم می توانند در فهرست جواب های دانش آموزان 
قرار گیرند. یک حرف یا کلمه و یا قسمتی از یک حرف و کلمه را نیز 
از ترکیب یک  به عنوان واگیره استفاده کرد؛ حتی می توان  می توان 

جمله کوتاه واگیره طراحی کرد.

فعالیت پنجم: استفاده از نقش حروف و کلمه ها در سفالگری

عالوه بر روش ها و نظریاتی که در قسمت سفالگری برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است، می توان 
خوشنویسی و سفالگری را نیز تلفیق کرد. بهتر است با یک سؤال از خود دانش آموزان شروع کرد:

چگونه می توان از خوشنویسی در سفالگری استفاده کرد؟
با این گونه سؤاالت، دانش آموزان هدایت می شوند تا روشی مختص به خود را پیدا کنند؛ به  عنوان مثال: 
نقش برجسته با گل سفال، چسباندن حروفی که با گل درست کرده اند روی ظروف گلی، تزیین ظروف سفالی با 
نقش حروف و کلمه ها، ایجاد حجم هایی از نقش حروف و کلمه ها، طرح های مشبک نقش حروف و کلمه ها روی 
ظروف، یکی از روش هایی است که دانش آموزان راحت تر می توانند در آن موفق شوند و به صورت گروهی نیز 
می توانند آن را انجام دهند. تهیه مجمو عه ای از حروف و کلمه ها از گل ، ترکیب آنها و خلق یک اثر هنری است. 

فعالیت ششم: استفاده از نوع حروف در تفهیم لحن یا ملودی 

پس از اینکه دانش آموزان با لحن صوتی آشنا شدند، یک جمله 
با چند اندازٔه مختلف برای دانش آموزان نمایش داده و سؤاالتی در 
این مورد مطرح شود : هر اندازه چه لحنی می تواند داشته باشد؟ 

کدام اندازه با موضوع نوشته هماهنگی بیشتری دارد؟
نکته: الزم نیست به جواب قطعی برسیم؛ همین که دانش آموزان 
با این موضوع درگیر شوند و تفکر کنند، نتیجه به شمار می رود.

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

گلـعذاری ز گـلستان جـهـان مــا را بس

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
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فعالیت هفتم: استفاده از خوشنویسی برای تفهیم بافت صوتی 

همانند کتاب در یک جدول برای دو گروه یک بیت در نظر گرفته شود، گروه اّول شروع به همخوانی 
مصرع اّول می کنند و وقتی به وسط مصرع اّول رسیدند، گروه دوم شروع به خواندن مصرع دوم می کنند. 

قسمت هایی که دو گروه با هم می خوانند و صدایشان ترکیب می شود، ایجاد بافت می کند.
برای درک بهتر موضوع می توان همان بیت را خوشنویسی کرد و در اختیار دانش آموزان قرار داد و 
از آنها خواسته شود همان گونه که گروه دوم روی صدای گروه اّول شروع به خواندن کردند، مصرع دوم از 

وسط مصرع اّول شروع شود و قسمتی از مصرع دوم و اّول روی هم قرار گیرد و ایجاد بافت کند.

همه با وفایند تو گل بی وفایینوایینوایینوایینواییگروه اّول

نوایی نوایی نوایی نوایی همه با وفایند تو گل بی وفاییسکوتسکوتسکوتسکوتگروه دوم 

مثالی از یک نوع بافت در موسیقی: : بافت صوتی

برای بافت های دیگر به روش خوشنویسی می توان مثال تصویری ارائه کرد.


