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بسمه تعالي

 فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد 

ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، 

هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.

در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، 

سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی 

دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه 

تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، 

بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن 

فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به 

هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم 

)توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 

امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب 

بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.

این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و 

گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری 

داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.

در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در 

خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور
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خدا زيباست و زيبايى را دوست دارد.
سخني با همكاران گرامي؛

هنر پديده اى جهانى است كه در همه ى ابعاد زندگى وجود دارد و همه ى انسان ها در حيات آن 
نقش دارند. هنر هر جامعه نشانگر تمدن آن جامعه است  . 

در جهان امروز  به ويژه در قرن حاضر ، درس هنر در ميان عناوين و موضوعات درسى 
دانش آموزان، جايگاه ويژه اى يافته است . 

با توّجه به آگاهى از اهمّيت و جايگاه درس هنر براى باال بردن سطح شناخت، تقويت خالقّيت و 
بروز توانايى هاى «دانش آموزان با نيازهاى ويژه» سازمان آموزش وپرورش استثنايى اقدام 
به تدوين كتاب آموزش هنر نموده است. لذا براي آموزش مناسب كتاب حاضر، توّجه شما را 

به ويژگي هاي ساختاري آن جلب مي كنيم: 

ساختار كتاب 
1- تعداد درس ها براساس سرفصل هاى اساسى درس هنرتنظيم شده است.اين سر فصل ها 
حجم  و  وبـرش  كاغـذ  تا،  و  كاغـذ  كالژ،  كاردستى(  مباني،  ـ  طـراحى  نقاشى،  عبارت انداز:  

سازى )، چاپ، موسيقي و تربيت شنوايي ونمايش.
2 –  در كليه مبحث ها رويكرد اصلى كتاب كه توسعه ى مهارت هاى حسى ـ حركتى است ، با 
انجام  تمرين هاى «آموزش گام به  گام»، مورد توّجه قرار گرفته است كه اين موضوع به تربيت 

هنرى  وباالرفتن ذوق و خالقيت هنرى دانش آموزان مي انجامد.
3 – آموزش مفاهيم هنرى با توّجه به  زمينه ى روان شناختى دانش آموزان با نيازهاى ويژه، 
تدوين شده است و سعى براين بوده است كه عناوين و متن درس ها، ساده و در حّد توان و 

دانش آنان باشد و از به كارگيرى عبارت هاى ثقيل و دور از ذهن خوددارى شود.
با توّجه به تفاوت شرايط اجتماعى،فرهنگى وجغرافيايى دانش آموزان، همكاران گرامى   – 4
مى توانند تمرين هاى  مناسب براى هردرس را، مشابه با تمرين هاى ارائه شده، طّراحى و اجرا 

كنند.

روش هاي تدريس 
طّراحي آموزشي براي درس هنربايد به گونه اي باشد كه در كالس، فضايي آرام، آزاد و با 
نشاط بيافريند تا بستر مناسبي براي بروز استعدادها، خالقيت ها و هم چنين ارضاي نيازهاي 

دانش آموزان به زيباشناسي و آفرينش هنري فراهم آورد. 
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اساس  كه  تدريس  روش هاي  همه ي  از  مي توان  يادگيري  ياددهي ـ  فعاليت هاي  فرآيند  در 
آن ها فعاليت و مشاركت دانش آموز است، استفاده كرد و عالوه بر مشاركت دانش آموز 
در فرآيند تجربه هاي يادگيري، بايد زمينه ي بروز خالقيت او نيز مورد توّجه باشد وتلفيق 

رشته هاي هنري هم در هرجا كه ميسر است، انجام شود. 
نكته هاى قابل توّجه در فرآيند ياددهي ـ يادگيري 

- بيش تر وسايلى كه در متن درس ها پيش بينى  شده، در دسترس است و به راحتى تهّيه 
مي شود.

آموزان  دانش  اطالع  به  بعد  جلسه ي  نياز  مورد  وسايل  فهرست  جلسه ،  هر  پايان  در   -
برسد. 

- براى ايجاد اعتماد به نفس، دانش آموزان راعادت دهيد به طورمستقل كاركنند. البته براى 
گسترش  روحيه ى  همكارى ، انجام برخي فعاليت ها به صورت گروهي توصيه مي شود.
نمونه  يا  اطراف  محيط  مشاهده ى  جهت  الزم  اقدامات   ، فعاليت  هر  شروع  ابتداى  در   -

كا رهاى عملى فراهم كنيد.
را  آن ها  و  باشيد  داشته  كامل  نظارت  و  دقت  دانش آموزان  فعاليت هاى  بر  است  الزم   -

راهنمايى كنيد تا از وسايل و ابزار خود به خوبى نگه دارى كنند. 
- بعد از چند درس مي توانيد نمايشگاهي از آثار دانش آموزان برپاكنيد. 

- دانش آموزان را تشويق كنيد كه تا درحد خود از قدرت تخيل و تفكرشان  استفاده كنند 
و هنگام كار، به آن ها آزادى عمل بدهيد تا مطابق با سليقه و نظر خود فعاليت كنند. هم چنين 
از تحميل نظرهاى شخصى در كارآن ها خوددارى كنيد تا آنان نيز از ساخت نمونه هاى 

كليشه اى  بپرهيزند .
- دانش آموزان عالقه مند به انجام فعاليتي ويژه مي توانند با نظارت والدين خود، آن را با 

طرح جديد در اوقات فراغت تكرار كنند. 

ارزش يابي 
مستمر،  ارزش يابي  درفرايند  مى گردد.  انجام  وپايانى  مستمر  صورت  به  ارزش يابي 
فعاليت هاي فردي و گروهي دانش آموز و نتيجه ي اين فعاليت ها كه محصول هنري اوست، 

با مشاركت آموزگار،  خود دانش آموز و هم كالس هاي او سنجيده و قضاوت مي شود. 
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وسايل و مواّدّّ مورد نياز:
 مداد نرم

A 4 كاغذ سفيد 
 مقّواى  سياه

 چسب مايع يا ماژيكى
 دستگاه سوراخ كن

 خط كش

به دّقت به چند ستاره كه پشت سر هم هستند نگاه كنيد، چه مى بينيد؟

- آيا تا به حال، شب ها به آسمان نگاه كرده ايد؟ چه ديده ايد؟ 
- مداد خود را روى كاغذ فشار دهيد، اثرى كه باقى مى ماند، نقطه است.

 نقطه
11
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   شما مى توانيد، با استفاده از مقّواى رنگى يا پولك نيز تمرين هاى باال را انجام دهيد.

گام به گام انجام دهيد:

2ـ  با استفاده از دستگاه سوراخ كن و  مقّواى 
با  را  ها  آن  و  كنيد  تهيه  دايره  تعدادى  سياه، 

تركيب هاى متفاوت داخل كادر بچسبانيد. 

1 ـ كاغذ هايى را كه درآن  ها كادر هايى 
به ابعاد17 × 12 سانتى متر رسم شده است 

روى ميز قرار دهيد.

3 ـ به نمونه هاى زير توّجه كنيد.كدام زيباتر است ؟
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ساخت كاله

گام به گام انجام دهيد:
1 ـ كاغذ رنگى را  از وسط با دّقت تا بزنيد.

وسايل و مواّدّّ مورد نياز:
 كاغذهاى رنگى در اندازه هاى 70×50 سانتى متر

  قيچى

سمت 2 ـ  بار ديگر كاغذ خود را از وسط تا بزنيد. گوشه ى  و  كنيد  باز  را  آخر  تاى  ـ   3
راست را، تا خط وسط بياوريد و تا بزنيد.

22
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5 ـ لبه ى پايين را مانند شكل، به طرف باال 
تا بزنيد.

4 ـ گوشه ى سمت چپ را نيز تا خط وسط بياوريد 
و تا بزنيد.

قايق

حاال يك كاله داريد. آن را چگونه تزيين مى كنيد؟

كاله

ليوان
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گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّدّّ مورد نياز:
 رنگ گواش يا جوهر رنگى

 كاغذ يا مقّواهاى رنگى 
 ماژيك يا مداد رنگى

 بشقاب يك بار مصرف
 دستمال كاغذى يا پارچه اى

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

چاپ انگشتى
(گيالس)

33
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3 ـ انگشت خود را رنگى كنيد و هر طور دوست داريد، به صورت پراكنده، روى كاغذ 
فشار دهيد.

حاال يك كاغذ نقش دار زيبا داريد.
4 ـ  پس از خشك شدن رنگ روى كاغذ، با مداد رنگى يا ماژيك شكل را كامل كنيد.
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آيا تا به حال به داستان هايى كه قّصه گو *ها مى گويند، گوش داده ايد؟ اگر دوست داريد مانند 
قّصه گو ها براى دوستان خود داستان بگوييد، گام به گام فعاليت هاى زير را انجام دهيد.

1 ـ جمله ها را با صداى بلند ادا كنيد.
مثال:آهاى،آهاى گرگ آمد،گرگ آمد! كمك كنيد، گرگ، گرگ!

2 ـ جمله ها را با صداى كوتاه ادا كنيد. 
مثال:  يواش تر حرف بزن، احمد كوچولو خوابيده!

3 ـ جمله ها را با صداى افراد پير ادا كنيد.
مثال: آهاى پسر جون، بيا كمكم كن!

4 ـ جمله ها را با صداى كودك ادا  كنيد.
مثال: مامان، بابا، منو ببريد پارك!

5 ـ جمله ها را با تقليد صداى حيوانات ادا كنيد.
مثال: ماو، ماو، من گشنمه، غذام كمه. 

غذا مى خوام يه عالمه!

44 تقويت لحن و بيان  1

* به قصه گو، قصه خوان هم مى گويند.
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6 ـ جمله ها را با احساس هاى زير ادا كنيد.
«عصبانى» -  مثال: چه كسى به كيف من دست زده؟ خودكار من كو؟

«مهربان» - مثال: خسته شدى، بهتره كمى استراحت كنى!

«غمگين» - مثال: خواب موندم، به مدرسه ام نرسيدم!
«شاد» -  مثال: خبر، خبر! قراره بريم گردش علمى!

7 ـ جمله ها را با حالت هاى زير ادا كنيد.
«سؤالى» - مثال: چه كنم؟ چه كار كنم؟ چه حّقه اى سوار كنم؟

«تعّجبى» - مثال: به به ... عجب غذايى! به به ... چه ميوه هايى!
«خبرى» - مثال: باران مى بارد، بهتر است با خودت چتر ببرى!

«دستورى» - مثال: فقط تو بايد سوار اين اسب شوى!
«خواهشى» - مثال: مريم! مريم! من سيب مى خواهم، بيا به من 

سيب بده!  
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تشخيص صداهاى محيط
تمرين اّول:

1 ـ براى مّدت يك دقيقه چشمان خود را  ببنديد و در اين مّدت، به صداهاى 
اطراف خود گوش كنيد. بگوييد چه صداهايى را شنيده ايد؟

2 ـ چه صداهايى از همه به شما نزديك تر، و چه صداهايى از همه به شما دورتر 
بوده اند؟

3 ـ صداهاى خوشايند و ناخوشايند را به طور جداگانه بگوييد.

4 ـ هر كدام از صداها را، چه كسى توليد كرده است؟

5 ـ هر كدام از شما، يكى از صداهايى را كه شنيده است، تقليد و تكرار كند.

6 ـ كدام صداها را انسان درست كرده است؟

تمرين دوم:
براى مّدت يك دقيقه، چشمان خود را ببنديد و در اين مّدت فكر كنيد 

در بازار هستيد. چه صداهايى را مى شنويد؟

تمرين سوم:
براى مّدت يك دقيقه، چشمان خود را ببنديد و در اين مّدت فكر كنيد  

در باغ وحش هستيد. چه صداهايى را مى شنويد؟ 
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خط مستقيم 
(عمودى ـ افقى)

وسايل و مواّدّ مورد نياز:
 مداد نرم

A 4 كاغذ سفيد 
 مقّواى سياه

 چسب
 قيچى يا تيغ موكت بُرى

 خط كش فلزى

مداد را باالى صفحه قرار دهيد و از باال به پايين و از پايين به باال ، خط مستقيم بكشيد.

حاال با مداد نرم، نقطه ها را به هم وصل كنيد.

ـ آيا مى دانيد از كنار هم قرار گرفتن نقطه ها خط به وجود مى آيد؟

66
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نام اين خط، «خّط عمودى» است.
آيا مى توانيد نمونه هاى ديگرى مثال بزنيد؟

ـ  به نمونه هاى زير توّجه كنيد. كدام زيباتر است؟  3 

گام به گام انجام دهيد:

2 ـ با استفاده از خط كش فلزى و تيغ موكت بُرى، 
مقّواى سياه را به شكل نوارهايى با پهناهاى متفاوت 
و به طول 17 سانتى متر ببريد و نوارها را درون 

كادر،  به شكل خط هاى عمودى  بچسبانيد.

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

روى ميز قرار دهيد.
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ـ با مداد نرم، نقطه ها را به هم وصل كنيد.

ـ مداد را روى كاغذ قرار دهيد و خط هايى از چپ به راست و از راست به چپ به طور مستقيم بكشيد.
نام اين خط، «خّط افقى» است.
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ـ  به نمونه هاى زير توّجه كنيد. كدام زيباتر است؟  3

گام به گام انجام دهيد:

2 ـ  با استفاده از خط كش فلزى و تيغ موكت بُرى، 
ــا پهناهاى  ــكل نوارهايى ب ــياه را به ش مقّواى س
ــر ببريد و  ــانتى مت ــه طول 12  س ــاوت و ب متف
ــكل خط هاى افقى  ــا را درون كادر، به ش نواره

بچسبانيد.

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

روى ميز قرار دهيد.
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كاغذ و برش 
(آويز هاى كاغذى)

 گام به گام انجام دهيد:

2ـ  با استفاده از كاربن، الگو را روى مقّوا منتقل 
كنيد.

3 ـ به وسيله ى قيچى، شكل را با دّقت ببريد
 و از مقّوا جدا كنيد.

1 ـ مقّواى رنگى مورد عالقه ى خود را روى 
ميز قرار دهيد.

4 ـ اين كار را تكرار كنيد.

77
وسايل و مواّدّ مورد نياز:

 مقّواهاى رنگى دو رو
 مداد

 قيچى 

 روبان با قيطان هاى رنگى 
 الگو (به انتخاب شما)

 كاغذ كُپى (كاربن)
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6 ـ حال مى توانيد مطابق تصوير، دو قطعه 
شكل خود را داخل يكديگر قرار دهيد.

5  ـ مطابق شكل، نقطه چين ها را برش بزنيد.

7 ـ اگر به كاردستى خود روبانى وصل كنيد، آويزى زيبا خواهيد داشت.
در چه جاهايى مى توان از آويزهاى ساخته شده استفاده كرد؟
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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
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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.

32
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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.

1313
 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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فعالّيت اّول :
گام به گام انجام دهيد:

1 ـ با هم كالسى ها يك دايره تشكيل دهيد.
2 ـ اولين نفر يك كلمه بگويد.

 مثال: كالغ 
3 ـ دومين نفر ضمن تكرار كلمه ى نفر اول، كلمه اى به آن اضافه كند.

(نفر بعدى)  كالغ به .................................
(نفر بعدى) كالغ به جنگل .........................................

(نفر آخر) كالغ به جنگل رفت.

تقويت لحن و بيان  3    

همه ى افراد دايره، به اين ترتيب و با گفتن يك 
كلمه، مى توانند جمله   هاى كوتاه بسازند.
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فعالّيت دوم :
گام به گام انجام دهيد:

1 ـ جمله اى انتخاب كنيد.
2 ـ يك نفر بخشى از جمله را بگويد و بقيه با هم ادامه ى آن را بگويند.

مثال:       من از گل فروشى،                          گل خريدم.
                            يك نفر                                          همه افراد

3 ـ حاال همين كار را با حالت هاى احساسى متفاوت انجام دهيد. 
مثال:     من از گل فروشى،                                گل خريدم.

                 يك نفر با لحن شاد                                 همه ى افراد با لحن شاد
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چاپ با نخ و جوهر

گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّدّّّ مورد نياز:
 كاغذ سفيد

 جوهر هاى رنگى 
 قلم موى آبرنگ يا مداد رنگى يا روان نويس

 نخ ضخيم (به طول 60 سانتى متر)
 دستمال كاغذى يا پارچه اى

2ـ  حدود 50 سانتى متر از نخ  ضخيم را داخل 1 ـ وسايل كار را روى ميز قرار دهيد.
ظرف جوهر فرو كنيد. 

3 ـ نخ جوهرى را به شكلى تصادفى و دل خواه 
روى كاغذ قرار دهيد، به نحوى كه انتهاى نخ
 كه جوهرى نيست، خارج از كادر كاغذ باشد.
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 4 ـ يك صفحه كاغذ سفيد را روى نخ بگذاريد. حاال با يك دست كاغذ را محكم نگه داريد و با دست 
ديگر، نخ را به سرعت بكشيد.

5ـ  به اين ترتيب، يك كار چاپ شده داريد كه 
فرم تصادفى آن مى تواند، شبيه گل، پرنده، 

انسان و ... باشد.

را  آمده  دست  به  تصوير  مى توانيد،  حاال  ـ   6
كامل كنيد.
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خط منحنى 
وسايل و مواّدّّّ مورد نياز:

 مداد نرم
A4  كاغذ 

 چسب
 قيچى يا تيغ موكت بُرى

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

- مداد را بر صفحه قرار دهيد و مانند تصويرها خط بكشيد.

اين خط «منحنى» نام دارد.
مثل موج دريا

آيا مى توانيد نمونه هاى ديگرى مثال بزنيد؟
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2ـ  با مداد، روى مقّواى سياه خط هاى منحنى 
با اندازه هاى متفاوت بكشيد. با قيچى آن ها را 

ببريد و روى كادرها بچسبانيد.

3 ـ به نمونه هاى زير توّجه كنيد. كدام زيباتر است؟

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

روى ميز قرار دهيد.
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ساخت كارت تبريك

گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّدّّ مورد نياز:
 مقّواى رنگى 
 رولت خياطى

 چسب 

1ـ  مقّواى مورد نظر خود را به اندازه ى دل خواه 
ببريد.

 2ـ   مطابق شكل، مقّوا را از وسط به دّقت تا بزنيد. 
(يا به وسيله ى رولت، مقّوا را خط بيندازيد.)

4ـ  با استفاده از چسب مايع، تصوير را در محلى 3 ـ تصويرانتخابى را با قيچى ببريد.
مناسب روى كارت تبريك خود بچسبانيد.

1717
 قيچى

 چسب هاى اكليلى يا ماژيك هاى پفى
 تصويرى انتخابى از يك مجّله
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مى توانيد اطراف تصويرى را كه چسبانده ايد، با چسب هاى اكليلى يا ماژيك هاى پُفى تزيين كنيد.  
             

           

دّقت  با  خود  اطراف   ... و  تصاوير  اشيا،  وسايل،  به 
نگاه كنيد. براى تهيه ى كارت تبريك از چه چيزهايى 

مى توان استفاده كرد؟



 50  

چاپ با قالب آماده

گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّدّّ مورد نياز:
 كاغذ سفيد و رنگى

 رنگ هاى گواش
 ماژيك

 بشقاب يك بار مصرف
 اسفنج

 قالب هاى آماده (شابلون)
 چسب نوارى

 دستمال كاغذى يا پارچه اى 
 قيچى

1 ـ وسايل كار را روى ميز قرار دهيد.
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2 ـ قالب را با چسب نوارى روى كاغذ ثابت كنيد.

4 ـ اسفنج را به آرامى در رنگ فرو ببريد.
*نكته: با كاغذ باطله يا روزنامه، اضافه ى رنگ اسفنج را بگيريد.

3 ـ رنگ را در بشقاب بگذاريد.
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 6 ـ با دّقت قالب را از روى كاغذ برداريد.

فضا هاى  روى  ى،  ضربه ا  شيوه ى  با  را  اسفنج  ـ   5
خالى قالب بزنيد تا همه ى سطح خالى پر شود.
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حاال يك شكل زيبا داريد كه مى توانيد با ماژيك آن را كامل كنيد.
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 خط شكسته
وسايل و مواّدّ مورد نياز:

  مداد نرم 
  مداد شمعى سفيد

 مقّواى سياه

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

اين خط، «خط شكسته» نام دارد.
مثل رعد و برق آسمان. 

آيا مى توانيد نمونه هاى ديگرى مثال بزنيد؟

ـ مداد را بر صفحه قرار دهيد و مانند تصوير ها خط بكشيد.

1919
 چسب

 قيچى يا تيغ موكت بُرى
A 4 كاغذ 
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2 ـ با مداد شمعى سفيد، روى مقّواى سياه 
متفاوت  اندازه هاى  با  شكسته اى  خط هاى 
بكشيد. سپس آن ها را ببريد و روى كادرها 

بچسبانيد.

ـ  به نمونه هاى زير توّجه كنيد. كدام زيباتر است؟   3

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

روى ميز قرار دهيد.
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اجراى قّصه گويى2020
تمرين اّول:

گام به گام انجام دهيد:
1 ـ با همكارى گروه و راهنمايى مربّى، يك قّصه (داستان) با شخصّيت هاى حيوانى انتخاب كنيد.

2 ـ براى هر حيوان يك شخصّيت احساسى  انتخاب كنيد.
       مثال: گاو عصبانى، گربه ى مهربان، بز شاد و ...

   
3 ـ  براى هر حيوان جنسيت و سن انتخاب كنيد.

        مثال: آقا   گاو  پيِر  عصبانى
آقا         جنسيت  **  گاو  حيوان  **   پير  سن  **  عصبانى  حالت احساسى 

خانم  گربه ى   جواِن  مهربان
آقا بُِز  پير شاد

باشد  حيوان  آن  صداى  مشابه  كه  صدايى  با  را  حيوان  هر  جمالت  ـ   4
شروع كنيد. 

        مثال : «خانم گربه ى جوان مهربان»
 ميو، ميو، ميو، كمى غذا مى خورى؟
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تمرين دّوم:
 حاال مى توانيد قّصه ى (داستان) مورد عالقه ى  خود را به صورت «قّصه گويى» اجرا كنيد.

گام به گام انجام دهيد:
ــتان)  ــروه و راهنمايى مربّى خود، يك قّصه(داس ــد و  با همكارى گ ــر كتاب مراجعه كني ــه آخ 1ـ  ب

انتخاب كنيد.
2 ـ   قّصه را با صداى بلند يك يا چند بار بخوانيد.

تجربه   متفاوت  احساسى  حالت هاى  با  را  آن  جمله هاى  ـ  كنيد.3 
4 ـ نقش گوينده يا يكى از شخصّيت هاى قّصه را انتخاب كنيد.

انتخاب  كه  احساسى  حالت هاى  با  را  خود  نقش  جمله هاى   - 5
كرده ايد، تمرين كنيد. 

6 - به كمك اعضاى گروه و راهنمايى مربّى، قّصه را اجرا كنيد.

ــالوه برشـخصّيت هاى متفـاوت، يك  ــه ها، ع بعضــى قّص
گوينده دارند كه به او قّصه گو يا قّصه خوان مى گويند.

مى توانيد قّصه را به صورت يك نفره  اجرا 
كنيد. در اين صورت، بايد نقش گوينده و 
شـخصّيت هاى متفاوت را خـود به عهده 

بگيريد و اجرا كنيد.
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شكل سازى با كاغذ
     (تابلوى پرنده)

گام به گام انجام دهيد:

1 ـ الگوهاى آماده را روى كاغذ رنگى قرار داده و برش بزنيد.

5

7 6

1
1

2
2

34
8

2121
وسايل و مواّدّ مورد نياز:

 كاغذ هاى رنگى 
 مقّواى رنگى

 قيچى
 چسب
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2 ـ از نيم دايره ى شماره ى 1 دو بار بُبريد.
3 ـ از نيم دايره ى شماره ى 2 دوبار بُبريد.

4 ـ از دايره هاى كامل شماره هاى 3 و4 هر كدام دو بار بُبريد.
5 ـ از دايره هاى كامل شماره هاى 5 و 6 هر كدام يك بار بُبريد.

6 ـ از يك چهارم دايره ها ى شماره هاى 7 و 8 هر كدام يك بار بُبريد.
ـ مقّواى سفيد را روى ميز قرار دهيد. مانند تصوير، كاغذهاى رنگ زده را روى آن بچسبانيد.

چسباندن چشم ها به دايره ى سركامل كردن چشم

چسباندن سر روى مقّواكامل كردن سر
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تنه و بال روتنه و بال

چسباندن سر به بدنچسباندن بال رو

چسباندن بال بعدى
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مى توانيد با جابه جا كردن كاغذهاى رنگى برش زده، شكل هاى جديد و 
متنّوعى بسازيد.          
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رنگ آميزى يك نقش  
اسالمى ـ ايرانى

به شكل زير نگاه كنيد. چه مى بينيد؟
به خطوط افقى، عمودى، موّرب، شكسته و منحنى آن به دّقت نگاه كنيد.

حاال با تمرين هايى كه انجام داده ايد، مى توانيد خطوط نقطه چين را پُررنگ كنيد و تصوير 
را رنگ بزنيد.

وسايل و مواّد مورد نياز:
 مداد رنگى  

2222
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وسايل و مواّد مورد نياز:
 كاغذ هاى تزيينى به رنگ هاى طاليى و نقره اى 

 مقّو اى رنگى 
 ُمهره هاى چوبى يا پالستيكى 

 روبان 
 چسب 
 قيچى 

 ماژيك يا مداد رنگى 

ساخت عروسك فرشته

گام به گام انجام دهيد:
1ـ  طرح نقشه ى مربوط به بدن فرشته را روى 

مقّواى رنگى منتقل كنيد. سپس آن را ببريد.

2 ـ مطابق شكل محل هاى مشّخص شده را به هم بچسبانيد، حاال يك قيف داريد كه بدن فرشته 
خواهد بود.

2323
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3 ـ روبان را از داخل ُمهره و بدن عروسك 
رد كنيد و دو سر آن را با گره محكم كنيد.

4ـ كاغذ تزيينى طاليى را مطابق الگو ببريد و 
سپس از وسط تا بزنيد.

ــا چســب پشــت عروســك  ــى را ب ــذ تزيين 5ـ  كاغ
بچسبانيد تا بال هاى فرشته ى شما درست شوند.
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با اين قيف چه چيزهاى ديگرى مى توانيد درست كنيد؟با اين قيف چه چيزهاى ديگرى مى توانيد درست كنيد؟
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چاپ با اسفنج شكل دار

 گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّد مورد نياز:
 رنگ هاى گواش 
 قلم موى آبرنگ

(A 4 در اندازه) مقّواى سفيد يا رنگى 
 بشقاب يك بار مصرف

 اسفنج 
 قيچى

 چسب چوب
 تّكه اى چوب يا يونوليت
 ماژيك هاى پفى يا اكليلى

2ـ  اسفنج را به دو شكل دايره و مربّع برش بزنيد.1 ـ وسايل كار را روى ميز قرار دهيد.

3 ـ  با چسب چوب، تّكه اى چوب يا يونوليت 
را به عنوان پايه، به اسفنج بچسبانيد.

4 ـ رنگ را در ظرف يك بار مصرف بگذاريد و 
با چند قطره آب، آن را كمى رقيق كنيد.

2424



5 ـ اسفنج را از محّل پايه بگيريد و به آرامى در 
رنگ فرو ببريد.

* نكته : با كاغذ باطله يا روزنامه، اضافه ى رنگ اسفنج را بگيريد.

6 ـ اسفنج را به صورت دل خواه روى مقّوا 
بزنيد.

* نكته : از رنگ هاى متفاوت استفاده كنيد.

7 ـ با دّقت اسفنج را از روى كاغذ برداريد.
چسب  يا  پفى  ماژيك  با  مى توانيد  كه  داريد  زيبا  شكل  يك  حاال 

اكليلى آن را تزيين كنيد.
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نّقاشى
وسايل و مواّد مورد نياز:

 مقّواى اشتنباخ 
 گواش و مداد رنگى 

 قلم موى نرم
 مداد

دوست  كه  را  موضوعى  و...)هر  رنگى  مداد  يا  گواش  (مانند  وسيله اى  هر  از  استفاده  با 
داريد نّقاشى كنيد.

2525

70  
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 نمايشنامه هاى پيشنهادى 
 الگوها
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پَس كى؟*
شخصّيت هاى قّصه:

گوينده
 دهقان

 همسر دهقان
 دختر دهقان

همسايه
 پسر دهقان

 پسر كوچك تر دهقان

*نكته: برگرفته از كتاب آى، قّصه، قّصه، قّصه(4)،كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان (صفحه ى 6 الى11)

گوينده: يكى بود يكى نبود. غير از خدا هيچ كس نبود. دهقانى بود 
پركار، اّما سهل انگار. كار ديروزش مال امروز بود و كار امروزش مال 
فردا. روزى از روزها دهقان تبرش را برداشت و رفت هيزم بشكند. 
دسته ى  شكست.  تبرش  بودكه  نشكسته  بيشتر  هيزم  تّكه  دو  يكى  اّما 

تبر دو تّكه شد و خود تبر چهار تّكه. همسرش را صدا كرد و گفت:
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دهقان : «بيا كه تبر شكست.»

گوينده: همسر دهقان آهى كشيد و پرسيد:

همسر دهقان : «امروز تبر را شكستى، كى آن را درست مى كنى؟»
دهقان : «فردا، پس فردا. حاال برو تبر همسايه را بگير.»

همسر دهقان : « اگر تبر همسايه را هم شكستى، چى؟»
دهقان: «آهسته مى زنم ، نشكند.»

همسر دهقان : « مى شكند.» 
نباشد،   آتش  نيست؛  آتش  نباشد،  هيزم  نيست؛  هيزم  نباشد،  تبر  شود!  نمى  كه  تبر  بى   »  : دهقان 

گرما نيست، غذا نيست.»
گوينده: همسر دهقان آهى كشيد و رفت خانه ى همسايه و گفت :

همسر دهقان : « تبرمان شكسته، دست و بالمان را بسته. تبر نباشد، هيزم نيست؛ هيزم نباشد، 
آتش نيست؛ آتش نباشد، گرما نيست، غذا نيست.»
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دهقان : «برو، تبر همسايه را بگير.»
همسر دهقان : «همين امروز و فردا مى روم.»

دهقان : «همين االن برو.»
همسر دهقان (با صداى بلند) : «االن هم كه بروم، باز تبر نداريم. تبر هم كه نباشد، هيزم

 نيست؛ هيزم نباشد، آتش نيست؛ آتش نباشد،گرما نيست، غذا نيست.»

گوينده: همسر دهقان خجالت كشيد خودش برود. يك تّكه از
            پنيرى كه تازه درست كرده بود، گذاشت الى نانى كه تازه پخته بود 

           و آن را به دخترش داد و گفت:
همسر دهقان : «اين را به همسايه بده و تبرشان را بگير و بياور.»

گوينده: دخترك به خانه ى همسايه رفت.
بود.  ديوار  تبركنار  بود.  كار  به  دستش  همسايه 

دخترك گفت:
دختر دهقان : « نان و پنير آوردم، تبرتان را بردم.»

همسايه : « نان و پنير از خودتان، تبر را  مى دهم بهتان.»
گوينده: دخترك تبر را برداشت و به خانه آورد. 
دهقان هيزم ها را شكست.  همسر دهقان خواست 

تبر را پس بدهد كه دهقان گفت:
دهقان : «بگذار يك روز ديگر هم تبر پيش ما باشد تا بروم و از جنگل 

هيزم بياورم.»

    گوينده: همسـايه مهربان بود. حرف هاى همسـر دهقان را كه شنيد 
تبـر را داد. همسـر دهقان تبر را بـه خانه آورد. دهقان كـه هيزم ها را 
شكست،  تبر را پس دادند. چند روز بعد هيزم تمام شد دهقان دوباره 

به همسرش گفت :
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گوينده: يك روز شد دو روز.
دهقان  همسر  روز  دو  از  بعد   
رفت و تبر را پس داد. روز سوم 

باز دهقان  گفت:
دهقان : «تبر.»

تبر  برايمان  گفتى  آهنگر  «به   : دهقان  همسر 
درست كند؟»

دهقان (با آه) : « نه ، همين فردا  مى روم.»
همسر دهقان : « همين امروز برو.»

دهقان : « امروز دير است، فردا مى روم؛ حاال برو 
تبر را بگير. تبر نباشد، هيزم نيست؛ هيزم نباشد، 

آتش نيست؛ آتش نباشد، گرما نيست، غذا نيست.»

همسر دهقان :« اين ها را به همسايه بده 
و تبر را بگير و بياور.»

       گوينده : همسر دهقان
دل خور و ناراضى، يك كاسه

از شـيرى كه تازه دوشـيده 
بود و يك كاسه از سر شيرى 
كه تازه از شـير گرفته بود، 
دست پسرش داد و گفت :
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گوشه ى  هم   تبر  بود.  كار  به  دستش  همسايه  رفت،  كه  پسر  گوينده: 
ديوار بود. پسر گفت : 

          پسر دهقان : « شير و سرشير آوردم، تبرتان را بردم .»
          همسايه گفت : «شير و سرشير از خودتان، تبر را مى دهم بهتان.»

به  و  شكست  را  هيزم ها  دهقان  آورد.  خانه  به  را  تبر  پسر  گوينده: 
همسرش گفت:

           دهقان : « اگر مى خواهى تبرمان درست بشود، بگذار يك روز ديگر هم تبر پيش ما بماند.»
هم  پنجم  روز   . روز  چهار  شد  روز  دو  روز.  دو  شد  روز  يك  گوينده: 
ماند. روز پنجم همسايه آمد دنبال تبرش. همسر دهقان با خجالت تبر 

را داد و به شوهرش گفت:
           همسردهقان : «اگر قرار بود سنگ آهن از كوه بكنيم وتبر درست كنيم، تا حاال صاحب يك تبر 

          نو شده بوديم.»
همسر  وقتى  اّما  تبر،  نگفت  ديگر  دهقان  گذشت.  هفته  يك   : گوينده 
به  بود،  بافته  تازه  كه  را  حصيرى  است،  شده  تمام  هيزمشان  ديد  دهقان 

پسر كوچكش داد و گفت:

     همسر دهقان :«اين را براى همسايه ببر و تبرشان را بگير.»
پسر كوچك تر : «فرش و حصير آوردم، تبرتان را بردم.»

همسايه ( با صداى بلند): « نان و پنير، شير و سرشير، فرش و حصير از خودتان، تبر را 
مى دهم بهتان. اما خودتان مى دانيد، تبر نباشد، هيزم نيست؛ هيزم نباشد،آتش نيست؛ آتش 

نباشد، گرما نيست، غذا نيست. پس تبر را زودتر برايمان بياوريد.»
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و  شنيد  را  همسايه  حرف هاى  بود،  حياط  توى  كه  دهقان  گوينده: 
خجالت كشيد، اّما نه آن قدركه برود و تبر را درست كند. چند روز 

بعد تا دهقان گفت تبر مى خواهم همسر دهقان گفت:
           همسردهقان: « تبر همسايه را دزد برد! چه قدر در خانه ى مردم را بزنيم؟يا با تبر      

         خودمان هيزم بشكن يا اصًال هيزم نمى خواهيم .»
گوينده: دهقان به دخترش نگاه كرد. دختر گفت:

           دختر دهقان : «تبر از خودمان، هيزم از خودمان، آتش از انبار خودمان…»
گوينده : دهقان به پسرش نگاه كرد. پسر گفت:

            پسر دهقان : «تبر از خودمان هيزم از خودمان،آتش ازانبار خودمان …»
را  شالش   . نگفت  چيزى  ديگر  دهقان  گوينده: 
بست. گيوه اش را پا كرد و به طرف آهنگرى راه 

افتاد و زير لب گفت:
        دهقان : «تبر از خودمان، هيزم از خودمان، آتش از انبار خودمان…»
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دختِر ِدهقان*
شخصّيت هاى قّصه:

ــه، قّصه(4)،كانون  *نكتـه: برگرفته از كتاب آى، قّصه، قّص
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان (صفحه ى 35 الى42)

                               گوينده
                       دهقان

                       همسر دهقان
                       دخترك 

كوچكى،  دهكده ى  در  نبود.  كس  هيچ  خدا  از  غير  نبود.  يكى  بود  يكى  گوينده: 
دهقانى با همسرش زندگى مى كرد. آن ها يك مزرعه ى كوچك، يك گاو و چند تا غاز

 داشـتند يك دختر كوچك هم داشتند كه هر چه مى ديد، دلش مى خواست. 
خورشيد آسمان را هم  مى خواست. يك روز دهقان به همسرش گفت:

        دهقان : « خوب است از دخترمان بخواهى تا دركار خانه به تو كمك كند، شايد سرش گرم شود
         و ابر و باد و خورشيد را نخواهد. گل درخت بيد را نخواهد.»

گوينده: روز بعد، همسر دهقان سطل را به دست  دخترك داد و گفت :
        همسر دهقان :«دختر خوبم، دختر گلم، خوب است كارى بكنى، امروز گاو را بدوشى.»

        دخترك: «باشد.»
گوينده: همسر دهقان رفت، آب بياورد. وقتى به خانه برگشت، 
                     ديد دختر كوچكش نشسته است و اخم هايش توى هم است. پرسيد:
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همسر دهقان : «دختر خوبم، دختر گلم، چى شده؟»
دخترك:«شير را دوشيدم، اين طرف را ديدم، آن طرف را ديدم، چشمم افتاد به حياط همسايه. 

دختر همسايه هم گاو را مى دوشيد.»
همسر دهقان : «چه خوب!»

دخترك : «دختر همسايه شال زيبايى سر كرده بود. مثل آن را برايم بخر تا خوش حال بشوم، 
فرز و پركار بشوم.»

همسر دهقان :«دختر خوبم، دخترگلم، آسمان ما كوچك، خانه ى ما كوچك، مزرعه مان 
كوچك، كيسه ى پولمان هم كوچك است.»

دخترك :«مادرجان اگر برايم شال نخريد، مرا خوش حال نكنيد، مثل گل پژمرده مى شوم. 
آن وقت تو و پدر غمگين مى شويد، تند و تند كار نمى كنيد، خوب ِ خوب كار نمى كنيد 

وكيسه مان كوچك تر مى شود.»
گوينده: همسر دهقان با ناراحتى قبول كرد و شالى را كه دخترش

               خواسته بود برايش بافت.
دخترك : «گاو را دوشيدم.»
همسر دهقان : «چه خوب.»

دخترك : «وقتى آن را توى ايوان گذاشتم، ديگر كارى نداشتم، اين طرف را ديدم، چشمم افتاد 
به حياط همسايه. دختر همسايه ى ديگرمان داشت سبزى مى چيد.»

همسر دهقان : «چه كار خوبى! كاش ما هم در باغچه سبزى بكاريم.»
دخترك : «دختر همسايه پيراهن زيبايى پوشيده بود. مثل آن را برايم بخر تا خوش حال بشوم، 

فرز و پر كار بشوم.»
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همسر دهقان (با آه) : «دختر خوبم، دختر گلم، خودت كه مى دانى، آسمان ما كوچك،  خانه  ى 
ما كوچك، مزرعه مان كوچك، كيسه ى پولمان هم كوچك است.»

دخترك (با بغض) : «مادرجان، اگر برايم پيراهن نخريد، مرا خوش حال نكنيد، مثل گل پژمرده 
مى شوم، مثل برف آب مى شوم. آن وقت تو و پدر هم غمگين مى  شويد، تند و تند كار 

نمى كنيد، خوب خوب كار نمى كنيد و كيسه مان كوچك و كوچك تر مى شود.»
گوينده : همسر دهقان سرى تكان داد و با نارحتى قبول كرد و براى 
دخترش پيراهنى مثل پيراهن دختر همسايه دوخت. چند روز گذشت. يك 
روز همسر دهقان به خانه آمد ديد گلوله هاى نخ گوشه اى افتاده اند

 و دخترك غمگين و ناراحت نشسته است. دخترك گفت:
دخترك : «گاو را دوشيدم، باغچه را آب دادم، پشم را ريسيدم، نخ را تابيدم، صداى هى هى 

شنيدم. دختر دهقان روبه رويى مان را ديدم كه غازهايشان را به چرا مى برد.»
همسر دهقان : « ُخب، تو هم غاز ها را به چرا مى بردى.»

دخترك : «آخر مادرجان، او يك جفت كفش قشنگ پايش كرده بود. مثل آن را برايم بخر تا 
خوش حال بشوم، فرز و پركار بشوم.»

همسر دهقان:«دختر خوبم، دخترگلم، خودت كه مى دانى،آسمان ما كوچك، خانه ى ما كوچك، 
مزرعه مان كوچك،كيسه ى پولمان هم كوچك است.»
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دختر دهقان: «اگر برايم كفش نخريد، مرا خوش حال نكنيد، مثل گل پژمرده مى شوم، 
مثل برف آب مى شوم. آن وقت تو و پدر هم غمگين مى شويد، تند و تند كار نمى كنيد، 

خوب خوب كار نمى كنيد و كيسه مان كوچك و كوچك تر مى شود.»

جفت  يك  شد،  ناچار  دهقان  همسر  گوينده: 
براى  همسايه  دختر  هاى  كفش  مثل  كفش، 

دخترش بخرد. بعد به دهقان گفت:
همسر دهقان : « ديگر نمى دانم چه كنم، اين دختر هر چه 

مى بيند مى خواهد.»

از  غروب،  روز  يك  نگفت.  چيزى  دهقان  گوينده: 
مزرعه به خانه برگشت از النه ى غازها

 صدايى شنيد. از جا پريد و گفت :

دهقان : «حتمًا روباه است!» 
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گوينده: دهقان به طرف النه ى غازها دويد. روباه را از آن جا بيرون كرد. 
وقتى به خانه برمى گشت، فكرى به نظرش رسيد. در را كه باز كرد، گفت:

دهقان : «دختر خوبم، دخترگلم، روباه مى گويد، امروز صبح، غازها را كه به چرا مى بردى، 
از تپه ها باال مى بردى، شال زيبايى سر كرده بودى. روباه مى گويد يا شالت را مى دهى يا همه ى 

غازها را مى برد.»
دخترك(با فرياد) : «مگر روباه هم شال سر مى كند؟!»

دهقان : «من چه مى دانم؛ حاال كه چشمش ديده و دلش خواسته.»
             گوينده: دخترك زد زير گريه و گفت:

دخترك: «چشمش ديده و دلش خواسته يعنى چه!»
گوينده: دخترك شال را به دهقان داد. چند روز بعد نشسته بودكه از 
توى باغچه صداى قار قار  شنيد. چند كالغ به خاك باغچه نوك مى زدند 
و دانه هايى را كه تازه كاشته بودند، مى خوردند. دختر دهقان فرياد زد:

                دخترك: «پدر جان،كالغ را بپران.»
برگشتند.  دوباره  پراند، اّما كالغ ها  دهقان دويد وكالغ ها را  گوينده: 

دهقان به اتاق آمد و گفت:

دهقان: «دختر خوبم، دختر گلم، كالغ ها مى گويند، امروز وقتى باغچه را آب مى دادى، پيراهن 
زيبايى پوشيده بودى. كالغ ها  مى گويند يا پيراهن را  مى دهى يا همه ى دانه ها را مى خورند.»



  83 

دخترك (با فرياد): «مگر كالغ ها هم پيراهن مى پوشند؟!»
دهقان:« من چه مى دانم، حاال كه چشمشان ديده و دلشان خواسته.»

دخترك (با گريه): «چشمشان ديده و دلشان خواسته،آخر اين هم شد حرف؟!»
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گوينده: دخترك پيراهن را به پدرش داد. چند روز بعد دختر دهقان 
نخ مى ريسيد كه موشى توى اتاق دويد. دخترك از جا پريد و از اتاق 

بيرون رفت و به دهقان گفت:
دخترك : «يك موش توى اتاق است!»

                   گوينده: دهقان دويد و رفت و خيلى زود برگشت و گفت:
دهقان : «موش كفش هايت را ديده و آن ها را مى خواهد.»

دخترك: «پدرجان، به موش بگو مگر چشمت هرچه ديد، دلت بايد بخواهد؟ نه، 
كفش ها را ديگر نمى دهم.»

گوينده: دهقان رفت و  برگشت  گفت:

دلش  چشمش ديد،  چه  هر  دهقان  دختر  طور  چه  مى گويد:  «موش  دهقان: 
بِخواهد، اّما موش ببيند و نخواهد؟»

دختر دهقان تازه فهميد كه در اين مّدت چه كرده است. از كار خودش 
خجالت كشيد كفش ها را به پدرش داد و از آن به بعد نه اين را خواست 

نه آن را خواست، نه هر چه چشمش ديد، دلش خواست.
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