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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد 

ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، 

هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.

در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، 

سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی 

دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه 

تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، 

بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن 

فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به 

هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم 

)توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 

امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب 

بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.

این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و 

گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری 

داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.

در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در 

خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور
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خدا زيباست و زيبايى را دوست دارد.
سخني با همكاران گرامي؛

هنر پديده اى جهانى اســت كه در همه ى ابعاد زندگى وجود داشته است  و همه ى انسان ها در حيات 
آن شركت داشته اند . هنر هر جامعه اى نشانگر تمدن آن جامعه است  . 

در جهــان امروز  به ويــژه در قرن حاضر ، درس هنر در ميان عناوين موضوعات درســى دانش 
آموزان جايگاه ويژه اى يافته است . 

سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور، كه مهم ترين هدف آن برنامه ريزى براى تعليم و تربيت 
دانش آموزان اســتثنايى اســت،  با توجه به آگاهى از اهميت و جايگاه درس هنر براى باال بردن سطح 
شــناخت و تقويت خالقيت و بروز توانايى هاى «دانش آموزان با نيازهاى ويژه» بر آن شــده اســت تا 

كتاب آموزش هنر را كه توسط كارشناسان و متخصصان تهيه گرديده، در اختيار آنان قرار دهد .
براي آموزش مناسب كتاب حاضر، توّجه شما را به ويژگي هاي ساختاري آن جلب مي كنيم: 

ساختار كتاب 
1-  تعداد دروس براســاس ســر فصل هاى اساسى درس هنر تنظيم شده اســت. اين سر فصل ها 
عبارت اند از:  نقاشى،  طـراحى ـ مباني ، كاردستى (  كالژ ، كاغـذ و تا، كاغـذ و بـرش ، حجم سازى)، 

چاپ، نمايش.
2 – رويكرد اصلى كتاب كه توســعه ى مهارت هاى حســى ـ حركتى اســت ، با انجــام  تمرين هاى 
«آموزش گام به  گام» ،  در هر مبحث درســى مورد توجه قرار گرفته اســت. اين موضوع از يك سو به 
تربيــت هنرى  و  باالرفتن ذوق و  خالقيت هنرى دانش آموزان مي انجامد و از ســوى ديگر زمينه را 

براى ايجاد توانايى هاى گوناگون حرفه اى فراهم مي كند.
3 – آموزش مفاهيم هنرى با توجه به  زمينه ى روان شناختى دانش آموزان با نيازهاى ويژه تدوين 
شــده و ســعى گرديده اســت عناوين و متن دروس ، ســاده و در حد توان و دانش آنان باشــد و از 

به كارگيرى عبارات ثقيل و دور از ذهن  خوددارى شده است .
4 – معلــم مى تواند بــا توجه به تفاوت شــرايط  اجتماعى ، فرهنگى و جغرافيايــى دانش آموزان ، 

تمرين هاى مناسبي را براى آن درس ، مشابه با تمرين هاى ارائه شده  ، طراحى و اجرا كند .

روش هاي تدريس 
طراحي آموزشــي براي درس هنربايد به گونه اي باشــد كه در كالس فضايي آرام، آزاد و با نشاط 
بيافريند تا بســتر مناسبي براي بروز استعدادها، خالقيت ها و هم چنين ارضاي نيازهاي دانش آموزان 
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به زيباشناسي و آفرينش هنري را فراهم آورد. 
در فرآيند فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري مي توان از همه ي روش هاي تدريس كه اساس آن ها فعاليت 
و مشــاركت دانش آموز است، اســتفاده كرد و عالوه بر مشــاركت دانش آموز در فرآيند تجربه هاي 
يادگيري، زمينه ي بروز خالقيت او را نيز فراهم نمود. تلفيق رشــته هاي هنري نيز در هرجا كه ميســر 

است، بايد انجام شود. 
نكات قابل توجه در فرآيند ياددهي ـ يادگيري 

- بيش تر وســايلى كه در متن درس ها  پيش بينى  شــده ، در دسترس (و يا دور ريختنى) است و به 
راحتى تهيه مي شود.

- بهتر اســت در پايان هر جلســه ، فهرست وسايل مورد نياز جلسه ي بعد را به اطالع دانش آموزان 
برسانيد . 

- براى ايجاد اعتماد به نفس ، دانش آموزان را عادت دهيد به طور مستقل كاركنند. البته در مواردى 
كه الزم مى دانيد ، براى گسترش روحيه ى  همكارى ، انجام برخي فعاليت ها به صورت گروهي توصيه 

مي شود.
- در ابتداى شــروع هر فعاليت ، اقدامات الزم جهت مشاهده ى محيط اطراف يا نمونه كا رهاى عملى 

را فراهم كنيد.
- دانش آموزان را تشويق كنيد بعضي از فعاليت ها را به صورت گروهي در كالس اجرا كنند.  

- الزم است بر فعاليت هاى دانش آموزان دقت و نظارت كامل داشته باشيد و آن ها را راهنمايى كنيد 
تا از وسايل و ابزار خود به خوبى نگه دارى كنند. 

- در انتهاي هر چند درس مي توانيد نمايشگاهي از آثار دانش آموزان تشكيل دهيد. 
- دانش آموزان را تشويق كنيد كه تا درحد خود از قدرت تخيل و تفكرشان  استفاده كنند و در هنگام 
كار ، به آن ها آزادى عمل بدهيد تا مطابق با سليقه و نظر خود فعاليت كنند. هم چنين از تحميل نظرات 

خود پرهيزكنيد تا آنان از ساخت نمونه هاى كليشه اى  بپرهيزند .
- دانش آمــوزان عالقه مند به انجــام فعاليتي ويژه مي توانند با نظارت والديــن خود،  آن را با طرح 

جديدي در ساعات اوقات فراغت تكرار كنند. 

ارزش يابي 
كتاب حاضر شــامل بيســت وشــش درس مى باشــد وهمكاران گرامى مى توانند بر اساس عاليق 
وتوانمندى دانش آموزان، بيســت عنوان درس را آموزش داده ودر ارزشــيابى مورد لحاظ قراردهند. 
طــي فرايند ارزش يابي ، فعاليت هاي فردي و گروهي دانش آموز و نتيجه ي اين فعاليت ها كه محصول 
هنري اوســت، با مشــاركت آموزگار،  خود دانش آموز و هم كالس هاي او مورد سنجش و قضاوت 

قرارمي گيرد. 
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11
آشنايي با سطح هاي ساده 

(مربع - مثلث - دايره )

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 مقّواي سياه 

 خط كش 
 چسب مايع 

 قيچي 
 مداد نرم 

 پاك كن 
A4 كاغذ سفيد 

نقطه هاي زير را با مداد نرم به هم وصل كنيد.

به شكل هاي باال « سطح » مي گوييم.
«از تركيب يا تغييرشكل هاى مربع، مثلث ودايره، شكل هاى هندسى ديگرى ايجاد مى شود» 
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گام به گام انجام دهيد : 
ــه برگ كاغذ  A4 برداريدو درهريك از  1- س
آن ها كادري با ابعاد 15 × 15  سانتي متررسم 

كنيـد.

ــي،  ــره ي مقّواي ــك داي ــوم، ي ــذ س 4- دركاغ
متناسب با اندازه ي كادر،ببريدو بچسبانيد.

3- دركاغذ دوم، يك مثلث مقّوايي، متناسب 
با اندازه ي كادر،ببريدو بچسبانيد.

2- در كاغذاّول ، يك مّربع مقّوايي، متناسب با 
اندازه ي كادر، ببريدو بچسبانيد.
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ساخت پاكت با قفل گل شبدر        22

وسايل و مواّد مورد نياز :
 كاغذ رنگي 

 كاغذ كاربن 
 مداد 
 قيچي 

 طرح  مورد نظر

گام به گام انجام دهيد : 
1- طرح مورد نظر را با كاغذ كاربن برروي 

كاغذ رنگي خود منتقل كنيد. 

3-  از روي خطوط نقطه چين، كاغذ خود را 
به طرف داخل تا بزنيد. 

ــه دّقـت  ــي، خطــوط طرح را ب ــا قيچ 2-  ب
ببريـد.

ل
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4- دّقت كنيد،ترتيب داخل هم قراردادن گل 
برگ ها از روي شماره، چنين است:

ــم قرار  ــل ه ــاي 1و 2 داخ ــماره ه ــدا ش ابت
مي گيرند.

ــا داخل هـم قراردادن لبه هاي پـاكت  7-  بـ
ــبدر زيبايي به وجود  به دست آمده، گل ش

مي آيدكه قفل پاكت شما هم هست.  

 13

ــبدر زيبايي به وجود به دست آمده، گل ش
مي آيدكه قفل پاكت شما هم هست. 

ــماره ي 2  ش ــر  زي ــماره ي 3   ش ســپس    -5
قرارمي گيـرد

 6- و شمـاره ي 4 زير شماره ي 3.
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33
چاپ برگ با مسواك 

(رنگ افشاني)   

وسايل و  مواّد مورد نياز :
(A4 حداقل سايز) مقّوا در اندازه دلخواه 

 رنگ هاي گواش (3 رنگ )  
 برگ هاي طبيعي در شكل و اندازه ي متفاوت 

 مسواك 
 روزنامه 

گام به گام انجام دهيد : 
1- سطح ميز را بـا روزنـامه بپوشـانيـد.

2- مقّواي خـود را روي ميـز قـراردهيد. 

3- برگ ها را با تركيبي كه دوســت داريد، 
برروي مقّوا بچينيد. 
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ــواش را به دلخواه  ــه يا چهار رنگ گ 4- س
ــد و هريك را جداگانه با كمـي آب  برداري

رقيق كنيد.

5- مسواك را بـه اّولين رنگ انتخابي خود 
ــا فاصـله ي 15 تا  ــته كنيـد و آن را  بـ آغش
ــانتـي متر، نگـه داريد. سپـس بـا يك  20س
ــا خط كش روي  ــواي ضخيـم و يـ ــه مّق تـّك
مسواك بكشيد (ازكاغـذ به طرف خودتان)؛ 
به اين ترتيب ذّرات رنگ به صورت ريـز
و درشت برسطح مقّوا پاشيده مي شود. 

ــاني، رنگ بعدي  6- پس از اّولين رنگ افش
خود را انتخاب كنيد . 

7- مســواك را با آب بشوييد تا تميز شود. 
ــگ انتخابي خود بخش  ســپس با دومين رن

ديـگر از تـابـلو را رنگ افشاني كنيد. 

ــده ي فضاي مقّوا را نيز با رنگ  8- باقي مان
سوم رنگ  افشاني كنيد. 



 16  

ــته، برگ ها را از  ــيار با دّقت و آهس 9- بس
روي مقّوا برداريد.

ــكل برگ ها به  ــه ش ــد ك ــد دي 10- خواهي
زيبايي برروي مقّوا نقش بسته است. 



  17 
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44
تركيب دوسطح 

(مربع - دايره )

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 مداد هاي رنگي يا رنگ هاي گواش 

 قلم موي نرم 
 خط كش 
 مداد نرم

A4كاغذ سفيد 
 پاك كن 

نقطه هاي زير را با مداد نرم به هم وصل كنيد. 

ــكل مربع و دايره به وجود آمده  است. آيا  اين كرم زيبا از تركيب دو ش
شما مي توانيد نمونه هاي ديگري بكشيد؟
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گام به گام انجا م دهيد: 
1- حاال دو كاغذA4 برداريد.

ــاد  17 ×  12  ــا ابع ــا  كادري ب 2- در آن ه
سانتي متر رسم كنيد.

ــكل هاي ساده بكشيد  3- با مربع و دايره ، ش
و رنگ كنيد.  
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به نمونه هاي زير توّجه كنيد.
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