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شیوه ساخت نماد موشک و طرح و 

آبان 13تابلو ورود ممنوع 
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موشک عماد
بهاصابتهلحظتاکنترلوهدایتقابلیتکهاستایراندوربردبالستیکموشکنخستینعماد

.داردراهدف

و۱۳۹۴مهر۱۹تاریخدرایراندفاعوزیرتوسطبارنخستینموشکاینآزمایشوساختخبر
.شدمنتشربرجامازبعد

استایرانشوندههدایتوکنترلقابلدوربردموشکاولینعماد.

هبکوبندهپاسخواستخودازدفاعدرکشوردرونیظرفیتوتواندهندهنمایشنماداین
صهیونیستیرژیموآمریکاتهدیدات
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ماکت موشک عماد
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مراحل ساخت
140در245ابعاددردیگرچیزهریامقوایابنررویقبالًکهراماکتطرحازمختلفهایبخشابتدا

ببریدقیچییاکاترباایدکردهچاپمترسانتی

دیدهرنگخاکستریقسمتکهطوریبهدهیدقرارآن2شمارهلبهرویراموشکبدنه1شمارهلبه

.بچسبانیدهمبهرالبهدوحرارتیچسبباسپس.بیافتدهمرویدقیقاًلبهدوونشود

کهیدباشداشتهدقتفقط.ببریدایدنمودهچاپراموشکبدنهکهابعادیدرراپالستکارتنازرولی

طرحدرهبدنپیشفرضعرضوطول).باشدبزرگترموشکبدنهعرضازمقداریبایدپالستکارتنعرض

110راپالستکارتنعرضشودمیپیشنهادواستسانتیمتر85و200ترتیببهماکتگسترده

(.بگیریدنظردرسانتیمتر
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شدنخمهبنیازکهقطعاتیمراحلکلیهدرکهباشیدداشتهدقت)کردهرولراشدهبریدهپالستکارتن

بهتادکنیبدنهشدهلولهبنرداخلسریکازو(شودخموبریدهپالستکارتنخمشجهتدربایددارد

همراستپالکارتنسردوهایلبهسپس.شودبازتاکنیدرهاراپالستکارتنحال.برسدبنردیگرسر

محیطرویودبکشیبیروننصفتابنرسرهرازراپالستکارتن.کنیدثابتراآنمنگنهباوکردهراستا

.نشودبلندپالستکارتنلبهتابزنیدپهنچسبآنایاستوانه

وانداختهپالستکارتنرویراآننقشخودکارباوگذاشتهپالستکارتنرویرا2شمارهقطعهبنر

ازاضافهلبهیکراستیاچپهایلبهازیکیازکهباشیدداشتهدقت).ببریدراپالستکارتنسپس

وسباندهچپالستکارتنرویرابنر(.بروددیگرلبهزیرکردنرولهنگامدرتابگذاریدپالستکارتن

ستریخاکنوارکهطوریبهبگذاریدبدنهسررویآنبزرگترقوسقسمتازراناقصمخروط.کنیدرول

حال.نشوددیدهزیادآنگسستگیتابخوابدبدنهرویاصطالحاًناقصمخروطلبهونشوددیدهموشکسر

وناقصمخروطاتصالبرای.کنیدثابتمنگنهیاچسبباراآنهایلبهکردیداندازهراناقصمخروطکه

.کنیداستفادهپهنیاحرارتیچسبازبدنه
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نیدکرولوبچسبانیدآنرویراآنبنروبریدهقبلیقطعهمانندبهنیزرا3شمارهقطعهپالستکارتن.

ناقصمخروطرنگکِرِمینوارکهزدهاندازهطوریناقصمخروطکوچکترقوسباراشدهآمادهاستوانه

مخروطبههاستوانچسباندنبرای.کنیدثابتحرارتیچسبیامنگنهباراآنهایلبهسپسونشوددیده

.کنیداستفادهپهنچسبیاحرارتیچسبازناقص

رولوچسباندهپالستکارتنرویراآنبنروبریدهقبلمانندبهنیزرا4شمارهقطعهپالستکارتن

سپسیردگقرارهمرویوراستادرلبهخطدووبیافتدآنمقابللبهزیرمخروطرنگکِرِمیلبهتاکنید

نوارهککنیداندازهطوریاستوانهباالییلبهباراشدهآمادهمخروط.بچسبانیدموقتصورتبهراآنها

نهاستوابهوکردهثابتراآنهایلبهشداندازهمخروطکهحال.نشوددیدهاستوانهرنگخاکستری

.بچسبانید
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 برای این کار کارتن  . مزدوج بوده و دو روی یک بالک را می سازد6با یکی از قطعات 5هر یک از قطعات

.بچسبانید6و یک بنر قطعه 5پالست بالک را ساخته و دو روی آن یک بنر قطعه 

یره رنگ روی خط چین های انتهای بدنه با کاتر شیار مادگی ایجاد کرده و با ایجاد شیار نری روی قسمت ت

.بالک ها آنها را داخل بدنه موشک کنید

4 ا دو به سانتیمتر با طولی که برابر با اندازه قطر داخلی بدنه موشک می باشد ر3قطعه چوب به ضخامت

داده در صورتی که مراحل را با دقت انجام)به یکدیگر میخ کرده تا سلب شود « به عالوه»دو به صورت 

5متری به ضخامت 3یک چوب (. سانتیمتر می باشد26.5باشید طول مورد نیاز برای این چوب ها 

را « به عالوه دیگر»متری میخ کرده و 3را از کنج در سر چوب « به عالوه ها»یکی از . سانتیمتر تهیه کنید

ی  سپس اسکلت ساخته شده موشک را از قسمت تحتان. متری میخ کنید3به همین صورت وسط چوب 

سانتیمتر به داخل موشک 20تا 10متری نیز 3وسط چوب « به عالوه»داخل ماکت کرده تا جایی که 

.ل شوداز روی ماکت، میخ یا منگنه بکوبید تا ماکت به اسکلت آن متص« به عالوه»به سر چوب های . رود
8



نمونه ساخته شده
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تابلو های نفوذ ممنوع

اکرهمذبرایآنهاکهتعریفینفوذ؛یعنیایران،اسالمیجمهوریباآمریکامذاکره یامّا
هبریرمعظممقامبیانات).کنندبازتحمیلبرایراراهمیخواهندآنهاواستاینکردند

واده هایخانواسالمیانقالبپاسدارانسپاهدریایینیرویکارکنانوفرماندهاندیداردر
(آنان

بهکاآمرینفوذهایمصداقورودرانندگی،راهنماییهایتابلوازالهامباهاتابلوایندر
.شودمیدادهتذکروهشدارکشورمسئولین
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نمونه تابلو نفوذ ممنوع
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مراحل ساخت

ابتدا اطراف بنر چاپ شده را برش دهید.

ابعاد تا کارتن پالستی با همان. طرح برش خورده را روی کارتن پالست قرار داده و اطراف آن را برش دهید
.تهیه شود

برای هر تابلو این کار را باید دو مرتبه انجام دهید.

ی نمائیدسپس سازه چوبی تابلو را به شکل صلیبی ساخته و کارتن پالست های را در دو طرف آن نصب م.

و در مرحله آخر بنر ها روی کارتن پالست با چسب حرارتی می چسبانید.
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نمونه ساخته شده
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پالکارد

ا و دانش آموزان آنها ر. در این پالکارد ها از طرح های ضد استکباری متنوعی استفاده می شود

.سانتی متر می باشد70در ۱00ابعاد این پالکارد ها . در روز راهپیمائی حمل می نمایند
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پالکارد هانمونه 
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مراحل ساخت

بدهیدبرشمتر3یاندازهباراپایهچوبهایابتدا

بدهیدبرشسانتیمتری70چوپعدددوپایهچوبهربرایباید

یلهوصبهبایدکه،کنیدوصلپایهچوببهراسانتیمتری70چوبصلیبحالتبهبایدبعدیمرحلهدر
70جوبیمیانهبایدکهباشیدداشتهتوجهشود،محکمتاپذیردصورتکاراینمیخعددسهی

دومچوببایدبعدیمرحلهدروباشدپایهچوببهاتصالینقطهمیشودسانتیمتر35کهسانتیمتری
.شودنصبشدهگفتهتوضیحاتهمینباترپایینمتریکیفاصلهبهراسانتیمتری70

کنیدمتصلچوبهاپایینوباالبهراشدهچاپهایبنرآخرمرحلهدر.
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نمونه ساخته شده
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و من اهلل توفیق
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