
 با سالم  بِ ّوَطي ػشیشم .        آهَسش هساحت 

کِ سطح یا تَی یا  گَیینداًص اهَس هی  بِتَی دفتز یا بزگِ هی کطین ٍ  هختلف ابتذا چٌذ ضکل

کٌین ٍ اى ّایی کِ بلذ ًیستٌذ تا حذٍدی رٍی کلوِ ی سطح تاکیذ هی  کفِ ضکل ّا را رًگ  کي .

 را راٌّوایی هی کٌین .هاًٌذ :

در حیاط رٍی سهیي هی کطین ٍ اس داًص اهَس هی خَاّین تا با اب  هختلف پس اس ایي کار چٌذ ضکل

ّز چِ هی خَاّین کِ یک فزش ) یا گزٍّص دٍ بارُ اس ٍی سطح داخل ضکل را  آب پاضی کٌذ . 

ها اگز ًبَد اس یک پارچِ ّن هی تَاى استفادُ کزد ( را تَی کالس یا خاًِ بشرگ تز باضذ بْتز است ا

یا حیاط بیاًذاسًذ ٍ سپس دٍرتادٍر آى را خط بکطٌذ ٍ آى گاُ فزش را بز هی دارین ٍ هی گَیین کِ 

 حاال ها بِ ایي سطح کاهل هی گَیین هساحت اى ضکل .ایي فزش توام سطح ایي ضکل را پَضاًذُ 

ضکل کِ رٍی را بِ چٌذ گزٍُ هی کٌین ٍ اس ّز گزٍُ هی خَاّین کِ هسا حت ایي داًص اهَساى 

سهیي کطیذُ این با یک پارچِ یا ضبیِ اى بِ دست آٍرًذ .) ّز گزٍُ بِ طَر جذاگاًِ یک چیشی بزای 

ػذد ّای بِ دست اهذُ هختلف خَاٌّذ بَد . آى گاُ هی ( اًذاسُ گیزی سطح ضکل پیذا هی کٌذ 

گَیین ها هی خَاّین کاری کٌین کِ ّوِ یک ػذد بِ دست آٍرًذ اس داًص اهَساى هی خَاّین کِ 

را اس کاغذ دفتز یا هقَا بچیٌٌذ ٍ ضکل ّایی کِ تَی دفتز ، قبال کطیذُ  یهزبغ ّای یک ساًتی هتز 

بؼذ هی گَیین گیزًذ ٍ هی بیٌین کِ ّوِ یک ػذد بِ دست هی اٍرًذ ٍ باسُ بَدین را با اى کاغذ ّا اًذ

کِ یک هزبؼی است با اضالع یک ساًتی بزای اًذاسُ گیزی سطح یک ضکل اس ٍاحذ ساًتی هتز هزبغ 

استفادُ هی کٌین ٍ ّویي کاغذّا ّز کذام یک ٍاحذ ّستٌذ ٍ هتز ٍ خَدتاى ّن درست کزدُ ایذ 

کِ دٍر ٍ  بزضاى است هاًٌذ سطح کتاب یا  اس اى ّا هی خَاّین کِ سطح چیشّای کَچکی دٍبارُ

هاّز  توزیي کزدًذ ٍ ایي رٍش کِ خَببؼذ اس ست آٍرًذ بِ دبا ّواى رٍش دفتز یا پاک کي ٍ ... 

اس فزهَل ّا استفادُ هی کٌین ٍ اگز ها توزیٌات گًَاگًَی بزای یک ضکل هثل هستطیل بِ ضذًذ 

یؼٌی طَل ضزب در در طَل ایي توزیٌات بِ فزهَل هستطیل هَس بذّین اى طَر کِ خَدش داًص ا

  تَ بِ اهیذ فقط الْی   باقی خَاّذ هاًذ.  حافظِ اشایي یادگیزی بزای ّویطِ دربزسذ ض ػز
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