
  !پاکمه طرح با وان تهیه

) تقزیثا ُوَ ها تا تاسی پاکوي تْی ایي پست یاد هیگیزیذ کَ چطْر طزح ایي چِزٍ . آضٌا ُستین  Pacman یا (

الثتَ ًسثت تَ سلیقَ ضوا هیتًْیذ ُز طزح دیگَ ای رّ کَ ! هحثْب رّ تا توام دست اًذرکاراى تاسی رّی ًْى درست کٌیذ 

 4 ضخصیت در 4اساهی ... . طزح ُای سادٍ ای چْى ستارٍ ، خْرضیذ ، درخت ّ  . دّست داریذ رّی ًْى درست کٌیذ

 Pacman  ،Blinky  ،Pinky  ،Inky : ًْى تاالی تصْیز تَ تزتیة اس راست تَ چپ

 

 : هْاد هْرد ًیاس

 یک تستَ ًاى تست

 (هي اس کزٍ استفادٍ ًویکٌن ، چْى هقذاری رّغي تَ اطزاف هیپاضَ)هارگاریي 

 کاغذ

 هذاد

 چاقْ تزای پخص کزدى هْاد

 قیچی تزای تزیذى 

 در صْرت توایل... ّ لْاسم دیگزی چْى خط کص ، تیغ ّ 



 

 : یک چِزٍ طزاحی کٌیذ

تعذ تا استفادٍ اس قیچی ّ یا . رّی کاغذ تا استفادٍ اس هذاد طزح هْرد ًظزتْى رّ تکطیذ ، هثال ایٌجا طزح پاکوي کطیذٍ ضذٍ 

یعٌی االى یک کاغذ داریذ کَ طزح هْرد ًظزتْى تَ صْرت خالی ّسطص دیذٍ . تیغ اّى رّ اس تْی کاغذ تثزیذ ّ جذا کٌیذ 

 . ایي هزحلَ رّ تا دقت اًجام تذیذ تا طزحی کَ رّی ًْى هیفتَ تویش تاضَ. هیطَ 

 

 

 

 

 

 



  . کاغذتْى رّ رّی ًْى تست قزار تذیذ

 

 . یعٌی یک الیَ کاهل رّش قزار تذیذ. ّ تا استفادٍ اس هارگاریي یا کزٍ رّضْ کاهل تپْضًْیذ 

 

 . حاال طزح هْرد ًظزتْى تَ صْرت هارگاریٌی یا کزٍ ای رّی ًْى تاقی هًْذٍ. ّ تعذ کاغذتْى رّ تزداریذ 



 

هیتًْیذ ًْى رّ رّی سیخ ُای . ّ حاال تزای ایي کَ طزحتْى رّی ًْى تاقی توًَْ ّ رًگ تگیزٍ ، ًْى رّ تزضتَ کٌیذ 

 . یا حتی رّی گاس قزار تذیذ تا تزضتَ تطي (عکس سیز)هخصْظ تزضتَ کزدى گْضت ّ هاُی 

 

  ! ًْى ضوا آهادست

هثال تَ )اگَ ضوا ُن یکی اس ایي ًًْا تا طزح هْردًظزتْى درست کزدیذ ، عکسطْ تزای هي تفزستیذ تا تا اسن خْدتْى 

 ! هٌتظز خالقیت ضوا ُستن. ایٌجا قزار تذم تا ُوَ اسش لذت تثزى  (ُوزاٍ اسن ّتالگتْى
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 All rights reserved - ًْى ّ پٌیز

راحت ّ - اگَ اس ایي هطلة خْضتْى اّهذ هیتًْیذ هطتزک خثزًاهَ ًْى ّ پٌیز تطیذ ، تا آخزیي هطالة رّ خیلی سزیع 

 :رایگاى تْی ایویلتْى دریافت کٌیذ 
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