
اریگامی  وسیله به شناور قایق ساخت

 A4 ایي قایق تٌِا تا استفادٍ اس یک کاغذ! یک قایق سیثا ، کَ سیثاییص رّ تا استفادٍ اس خالقیت ّ ٌُز ضوا تاهیي هیکٌَ 

 . الثتَ یاد هیدم کَ چطْر ػایقص کٌید تا تِتز ضٌاّر تطَ. ساختَ هیطَ ، ّ ضوا هیتًْید اّى رّ طزاحی ّ تْی آب تٌداسید 

 

 : لْاسم هْرد ًیاس

 A4 یک ػدد کاغذ -

 هداد رًگی -

 چسة ًْاری -

 



یک - 1:  راٍ دارید 3ضوا ُن . هي ایي کار رّ تا هداد رًگی اًجام دادم . حاال تاید طزح هْرد ًظزتْى رّ رّی کاغذ تکطید 

کَ ػاقالًَ تزیي راَُ ، خْدتْى طزح - 3اس یک کاغذی کَ اس قثل ػکس دارٍ استفادٍ کٌید  -2طزح رّ تا پزیٌتز چاپ کٌید 

هي خْدم طزح سیز رّ تا استفادٍ اس هداد رًگی کطیدم ، یؼٌی اّل خطْط اصلی ّ تؼد ُن ػکس ُای ! رّ تا دست تکطید 

 . داخلطْى

 

پس تزای ایي کَ طزحی کَ کطیدید رّی قایق دیدٍ تطَ ، . تؼد اس ایي کَ طزح رّ کطیدید ، ًْتت هیزسَ تَ ضزّع تا سدى 

 . پس اّل تزگَ رّ اس ّسط تا کٌید. تاید تزگَ رّ تچزخًْید ّ اس طزف سفید تا تشًید 

 

الثتَ االى خط ّسطی ًویثیٌید ، پس تزای ایي کَ دقیق تز تطَ ، . سپس دّ تا گْضَ رّ تگیزید ّ رّی خط ّسطی تا کٌید 

 تا دقت ُن هیطَ خط ّسط رّ پیدا کزد ّ دّتا گْضَ رّ رّش تا کزد. هیتًْید یک تار اس ّسط تا کٌید تا خط ّسط دیدٍ تطَ 

. 



 

 . حاال هستطیل پاییٌی رّ تگیزید ّ تَ سوت تاال تا کٌید

 

 : پس تا ایٌجا کارتْى تاید ایٌطْری ضدٍ تاضَ

 

 : ایي کار رّ تاید سزیغ اًجام تدید. حاال دّتا گْضَ چپ ّ راست رّ تگیزید ّ تا دستتْى تَ دّ طزف تکطید 



 

 : تؼد کارتْى رّ اس ّسط تَ صْرت ػوْدی  تا تشًید

 

تا خْدتْى . حاال دّتارٍ دّ تا گْضَ رّ تگیزید ّ تَ دّ طزف چپ ّ راست تکطید ، یؼٌی یکدفؼَ قایق رّ تاسش کٌید 

 ! اًجاهص ًدید ، هتْجَ ًویطید کَ هي چی هیگن

 

اها تزای ایي کَ تِتز ّ تیطتز رّی آب توًَْ تاید ػایقص کٌید کَ هي . حاال قایق ضوا آهادست ّ هیتًْید تْی آب تشاریدش 

 : ایي ُن تْی آب. ایي کار رّ تا استفادٍ اس چسة ًْاری اًجام دادم ّ سیز قایق رّ چسة سدم 
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