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تأثير  مي دانيم،  كه  همان طور  و  مي كردند  فرمانروایي  دریا  و  خشكي  بر  سال  ميليون ها  دایناسورها 
زیادي بر جهان داشتند. هنوز نكته هاي بسياري درباره ي آن ها به صورت اسرار آميز باقي مانده است؛ 
مثالً اینكه چرا منقرض شدند. دیرین شناسان با مطالعه ي استخوان ها، آشيانه ها و حتي مدفوع فسيل 
شده ي دایناسورها توانسته اند چيزهاي زیادي درباره ي این موجودات جّذاب كشف كنند. در صفحه هاي 
بعدي، همان طور كه قطعه هاي مقوایي را تا مي كنيد و به هم مي چسبانيد تا به دایناسورها جان بدهيد، 

مطالب زیادي درباره ي آن ها مي آموزید.

خوش بگذره! 
اميدواريم از ساختن اين كاردستى هاى 

كاغذى لّذت ببريد.

به دنياي دایناسورها خوش آمدید!

پيشنهادهاي مفيد )درباره ي ساخت كاردستي هاي این كتاب(
بيشتر  در  به شما،  براي كمك  انجام دهيد.  گام  به  گام  را  دایناسور ها، دستور عمل ها  براي سرهم كردن     

مرحله ها تصویرهایي ارائه شده است.
   هر قطعه را به آرامي از جاي خود درآورید و مواظب باشيد پاره نشود.

   هر قطعه را در امتداد خط هایي كه مشخص شده است تا كنيد.
   دو نوع تا وجود دارد: 

         تاي كوهي

        تاي دّره اي 

    بيشتر تاها در این كتاب تاي كوهي هستند و جاهایي را كه تاي دّره اي الزم است، با عالمت  مشخص 
كرده ایم.

   ما استفاده از چسب ماتيكي را توصيه مي كنيم. الیه ي بسيار نازكي از چسب را به سطح مقوا بزنيد و آن را در 
جایي كه باید بچسبد قرار دهيد و بفشارید. پيش از رفتن به مرحله ي بعد، صبر كنيد تا محلي را كه چسب 
زده اید خشك شود. به این ترتيب، در حين كار بخش هایي كه به هم چسبانده اید از هم جدا نمي شوند. 
براي چسباندن بعضي قسمت ها )مثالً لبه ها( به هم ، زمان بيشتري الزم است؛ زیرا در این قسمت ها نيروي 

بيشتري وارد مي شوند. صبور باشيد. لبه ها را به  هم فشار دهيد و نگه دارید تا چسب كامالً خشك شود.
   براي چسب زدن به جاهایي كه دسترسي به آن ها سخت است، مي توانيد از تكه هاي نازك مقوا استفاده كنيد.
   چوب بستني ابزار مفيدي براي ساختن كاردستي هاي مقوایي است. از این وسيله مي توانيد براي تا كردن 
مقوا استفاده كنيد. همچنين، درجاهایي كه دسترسي به آن ها سخت است مي توانيد لبه ها را با چوب بستني 

به هم بفشارید تا چسب خشك شود.
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ِادمونتوسورِس

ِادمونتوسورِس 
به دندان پزشك نياز نداشت! چون وقتی 

دندان هایش به خاطِر خوردن گياهاِن سفت 
سایيده می شد، دندان های جدیدی به جای 

آن ها درمی آمد.

5ِادمونتوسوِرس  .



1.قطعهی»بدن1«راازجادرآوريدوازمحلهایمشخصشدهتاكنید.
سپسشمارههای1راباچسببههمبچسبانید.بعدازاينكار،شمارههای2را

بههمبچسبانید.

سپس، كنید. تا مشخصشده محلهای از و درآوريد جا از را »2 »بدن قطعهی .2
شمارههای3رابههمبچسبانید.بعدازاينكار،شمارههای4رابههمبچسبانید.
3.»بدن1«و»بدن2«راباچسببههمبچسبانید.برایاينكار،شمارههای5رابه

يكديگر،شمارههای6رابهيكديگروشمارههای7رابهيكديگربچسبانید.

4.»بخشزيرين«راازجادرآوريدوازمحلهایمشخصشدهتاكنید.»بخشزيرين«
رابه»بدن«بچسبانید.برایاينكار،شمارههای8رابهيكديگروشمارههای9را

بهيكديگربچسبانید.
راهنمایی:برایانجامدادناينكار،انگشتخودياشيءباريكيراوارِدمنطقهیباز

كنیدولبههارابهسمتپايینفشاردهید.

5.شكلبهدستآمدهراببنديد؛برایاينكار،شمارههای10،شمارههای11،شمارههای
12وشمارههای13رابههمبچسبانید.

6. قطعههای»سر1«و»سر2«راازجادرآوريدوازمحلهایمشخصشدهتاكنید.
و هم به را شمارههای14 بايد كار اين برای بچسبانید. بههم را آنها سپس،

شمارههای15رابههمبچسبانید.

و يكديگر به را بايدشمارههای16 كار اين برای بچسبانید. به»بدن« را 7.»سر«
شمارههای17رابهيكديگربچسبانید.

8.»ُدم1«و»ُدم2«راازجادرآوريدوازمحلهایمشخصشدهتاكنید.سپس،آنها
رابههمبچسبانید.برایاينكار،شمارههای18رابهيكديگروشمارههای19

رابههمبچسبانید.

9.»ُدم«رابه»بدن«بچسبانید.برایاينكار،شمارههای20رابهيكديگروشمارههای
21رابهيكديگربچسبانید.

ِادمونتوسورِس بسازید

برای فشار دادن لبه ها به 
سمت پایين می توانيد از 

خودكار استفاده كنيد.

نمای داخلی

خودكار

  نشان دهنده ی روی قطعه است.
  نشان دهنده ی پشت قطعه است.

از اینكه هر قطعه را از جا درآوردید، آن را در امتداد خط هایی كه  پس 
مشخص شده اند به سمت پایین تا كنید. بخش هایی را كه با عالمت     

 مشخص شده اند به سمت باال تا كنید.
 تا به سمت پایین      تا به طرف باال    

وقتی دارید از روی دستور عمل ها دایناسور را می سازید، بخش هایی را 
كه با عددهای یكسان مشخص شده اند با چسب به هم بچسبانید. )1 
را به 1 بچسبانید، 2 را به 2و به همین ترتیب تا آخر ادامه دهید.( پیش از 
رفتن به مرحله ی بعد، بخش هایی را كه باید به هم بچسبند فشار دهید 
و نگه دارید تا چسب خشك شود. )برای چسباندن قطعه ها به یكدیگر، 

به جای چسب ماتیكی مي توانید از چسب مایع استفاده كنید.(
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