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سال تحصیلی 89-89
ّذف ایي ٌّز آفزیذى عزحّای جالة اس کاغذ تا کوک تاّای ٌّذسی است .هعٌای لغَی ایي ٍاصُ در ستاى صاپٌی« تا
کزدى کاغذ» است ٍ توام هذلّای کاغذ ٍ تا را درتزدارد ،حتی آًْایی کِ صاپٌی ًیستٌذ .اریگاهی فقظ اس تعذاد کوی اس
تاّای گًَاگَى استفادُ هیکٌذٍ ،لی ّویي تاّا هیتَاًٌذ تِ رٍشّای گًَاگًَی تزکیة ضًَذ تا عزحْای هتفاٍتی
ایجاد کٌٌذ.

وسایل مورد نیاز
تزای ساختي ضکلّای کاغذی تٌْا ٍسیلِ هَرداحتیاج کاغذ است .در تعضی هَارد اس قیچی ّن استفادُ
هیضَد

نوع کاغذهای مورد استفاده
توام کاغذّایی کِ ًاسک ،صاف ٍ هقاٍم تاضذ ٍ در تا کزدى تغییز ضکل ًذّذ ،تزای ایي کار هٌاسة است
کاغذّای هتفاٍتی اس قثیل کاغذ دفتز ،هجلِ ،تستِتٌذیً ،اهِ ،رٍغٌی ،کادٍ ٍ ضفاف ٍجَد دارد کِ ّزکذام
تزای ساختي ضکلی هٌاسة است.

رنگ کاغذ
اگز تتَاًین قثل اس ساختي ّز هذل ،کاغذی تارًگ ٍ ًقص هٌاسة اًتخاب کٌین ،هذل ها سیثاتز ٍ ٍاقعیتز
هیضَد

اندازه کاغذ
کاغذ هَرد هصزف ،اًذاسُ هطخصی ًذارد ٍلی تْتز است اس کاغذّایی تِ ضکل هزتع تِ ضلع  ۲۱تا ۱۲
ساًتیهتز استفادُ ضَد .اگز تخَاّیذ ضکلّا را تشرگتز تساسیذ تایذ کاغذتاى هقاٍمتز تاضذ تا ٌّگام تا کزدى
تغییز ضکل ًذّذ

چگونگی ساختن یک شکل
تزای ساختي یک ضکل کاغذی تایذ تا دقت ،ظزافت ٍ حَصلِ عول کزد .ظزافت هْنتزیي عاهل در ساختي
ایي ضکلّا است.
تزای آًکِ در ساختي هذلّا دچار اضکال ًطَیذ تایذ تا قَاعذ اصلی کار آضٌا ضَیذ۲
توام هذلّا تز اساس درسّایی ساختِ هیضَدّ .ز درس چْارچَب ضکل هَردًظز را تطکیل هیدّذ ٍ در
ساختي چٌذیي ضکل هتفاٍت تِ کار هیرٍد .تا ساختي ضکلّای هختلف تِتذریج تز عزحّای ّز درس
هسلظ هیضَیذ ٍ تعذ اس هذتی تکزار ٍ تقلیذ اس رٍی هذلّای دادُضذُ ،خَدتاى هیتَاًیذ ضکلّای تاسُتزی
خلق کٌیذ.

قَاعذ اصلی ٌّز ضکلساسی تا کاغذ
تا کزدى کاغذ ،تایذ تز رٍی یک سغح صاف ٍ سخت اًجام ضَد
توام تاّا تایذ تا دقت اًجام ضَد
تاّا تایذ صاف ٍ فطزدُ تاضذ ٍ تٍِسیلِ ًاخي خظ اًذاختِ ضَد
اًتخاب کاغذ تایذ اسًظز رًگ ٍ هیشاى استقاهت ،هتٌاسة تا ضکل
هَردًظز تاضذ.

هزاحل اًجام کار تِصَرت عزحّایی ارائِضذُاست .تزای اًجام
ّز هزحلِ تِ عزح هزتَط تِ آى تَجِ کٌیذ.
پس اس اًجام ّز هزحلِ ،تِ ضکل تعذی ًگاُ کٌیذ .آًچِ را کِ
ساختِایذ تایذ هاًٌذ آى ضکل تاضذ.

