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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.



 12  

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. 
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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. 
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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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5
اجراي بدون كالم (1)  

با بازكردن  چشم هايتان از خواب بيدار مي شويد
به بدن خود كش و قوس مي دهيد

از رختخواب بلند مي شويد
با چند حركت ، نرمش كوتاهي انجام مي دهيد

قصه ي كوتاه نمايشي زير را بخوانيد. سپس آن را بدون كالم اجرا كنيد.

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  



  23 

گام به گام انجام دهيد : 
1- به دو گروه تقسيم شويد. 

2- هردو نفر روبه روي هم بايستيد. 
ــركات را انجام دهد و نفردوم با فاصله ي زماني كوتاه، مثل يك آينه، حركات  ــر اّول ح 3- نف

او را تكرار كند. 
4- اين حركت و حركت هاي بعدي را چندين بار تمرين كنيد. 

5- نفراّول و دوم حركات را هم زمان انجام دهند. 
6- نفر اّول حركات را با سرعت خيلي تند انجام دهدو نفردوم حركات اورا بسياركند تكرار كند. 
ــردوم حركات او را با ســرعت تند  ــد انجام دهد و نف ــراّول حركات را با ســرعت كن 7- نف

تكراركند. 
به حركات تكراري باال « آينه بازي»  هم مي گويند.
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6
ساخت تابلوي موزائيك      

وسايل و مواّد مورد نياز :
 شيشه هاي شكسته و خردشده دررنگ هاي متفاوت*  

 فيبر يا تخته ي 3 اليي در اندازه ي A4 يا بزرگ تر 
 چسب مايع 
 مداد سياه 

 كاغذ كاربن 
 طرح ماهي و جلبك

ــتفاده كنيد كه در  * براي تهّيه ي خرده  شيشــه هاي رنگي مي توانيداز ظروفى مانند بشــقاب ، ليوان ، گلدان و... اس
منزل لَب پَر و يا ناقص شده اند با حضور مربّي، ظرف را الي يك پارچه ي ضخيم بگذاريد و با چكش، آن را به قطعات 
ــود از شيشــه هايى كه پس از شكستن حالت كريستالى پيدا مى كند ونوك تيز  كوچك و ريز تبديل كنيد. توصيه مى ش

نمى شود استفاده گردد.

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

فيبر منتقل كنيد. 

ــانيد. به اين ترتيب كه  2-  با شيشــه خرده هاي آبي و بي رنگ، زمينه ي تابلوي خود را بپوش
هر قطعه شيشــه را به چســب آغشته كنيدو از يك گوشه ي تابلو شروع به چسباندن كنيد و 

اين كار را تا زماني كه تمام فضاي زمينـه پوشيـده شود،ادامه دهيد.

ك     
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3-  از شيشــه خرده هاي سبز روشن و يا تيره استفـاده كنيـدو تمام قسمت هاي مربوط به 
جلبك ها را بپوشانيد. 

4-  از شيشــه خـرده هـاي قـرمز، نارنجي 
ــاندن ســطح بدن  و يـا زرد نيز براي پوش

ماهي ها استفاده كنيد. 

ــي مي توانيد ازشيشــه   5- براي چشــم ماه
ــي ُمهره هاي  ــاي تيره رنگ و يا حت خرده ه

سياه رنگ استفاده كنيـد. 

ــس از اتمام كار، به قدركـافي فرصت  6-  پ
دهيد تـا تابلوي شما خشك شود. 

7- در پايان، اگر برخي از قطعات شيشه به 
ــبيده مي توانيد مجدداً چســب  خوبي نچس

بزنيد و آن را محكم كنيد. 
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تركيب دو سطح7
 (مربع ـ مثلث )

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. 

ــع و  ــب دو ســطح مرب ــه از تركي ــن خان - اي
مثلث ساخته شده اســت.آيا شما مي توانيد 

نمونه هاي ديگري بكشيد؟
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گام به گام انجام دهيد: 
1- حاال دو كاغذ A4 برداريد.

2- در آن ها كادرى با ابعاد 17 × 12 سانتي 
متر رسم كنيد.

ــكل هاي ساده بكشيد  3- با مربع و مثلث ، ش
و رنگ كنيد. 
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به نمونه هاي زير توّجه كنيد.
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8
چاپ با اسكاچ ظرف شويي 

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

 رنگ هاي گواش 
 رنگ هاي گواش طاليي و نقره اي 

 قلم موي آب رنگ 
 پالت تخم مرغى

 مسواك 
 اسكاچ ظرف شويي 

 قيچي 
 چسب 

 چند قطعه يونوليت 

گام به گام انجام دهيد : 
1- سطح ميز را با روزنامه بپوشانيد.

2- مقّواي خود را روي ميز قرار دهيد. 
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ــك روزنـامه،  ــه ي ي ــداد روي لبـ ــا مــ 3- ب
ــكل مـوج بكشــيد و  ــر، ش ــق تصـويـ مطــاب

سپس آن را با قيچي ببريد. 

2 باالي مقوا را بپوشانيد. 
4- با روزنـامـه 3
               

5-  13 باقي مانده پايين را با روشي كه تـوضيح مي دهيم،رنگ افشاني كنيد. 

روش رنگ افشاني
ــانتي متر، باالي  ــه ي 15 س ــد و آن را با فاصل ــته كني ــگ آبي پُررنگ آغش ــه رن مســواك را ب
ــيله اي مانند خط كش برروي آن بـكشــيد (از ســمت كاغذ به  كاغـذنگه داريد. ســپس با وس
طرف خودمان)؛ به اين تـرتيب ذّرات رنگ بـه  صـورت نقـاطي ريز و درشــت بر روي  كاغذ 

پـاشيـده مي شود.
6- حاال روزنامه را باالتر ببريد و تنها 13 بااليي را بپوشانيد. 

قسمت بعدي مقّوا را نيز با رنگ آبي روشن رنگ افشاني كنيد.
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ــّوا را نيز مي توانيد با  7- آخرين قســمت مق
رنگ زردگواش،  رنگ افشاني كنيد. 

8- اسكاچ ظرف شويي را در چند انـدازه بـه 
شكل ماهي بـرش دهيـد و بـرروي يونوليت 

بچسبانيد.                

ــه رنگ هاي تند و  ــكاچ  را بـ 9- برش هاي اس
متضاد، چون قرمز و نارنجي، آغشته كنيد و 

برروي زمينه ي تابلوي خود چاپ بزنيد.

10- براي زيباتر شــدن كار خود ، مي توانيد 
ــه ي ميان قســمت هاي  ــيه ي آن و فاصل حاش
ــو وگـواش  ــده را با قلم م ــگ افشاني ش رنـ

طاليي، خط بكشيد.               
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9
تّهيه ي كاغذهاي رنگي چهار فصل 

وسايل و مواّد مورد نياز :
 رنگ هاي گواش 

 A4  8 برگ  مقّواي گالسه به اندازه ي 
 روزنامه 

گام به گام انجام دهيد : 
1- ابتدا به كمك مربي خود رنگ هاي مخصوص هر فصل را نام ببريد.

رنگ هاي بهار 

رنگ هاي پاييز 

رنگ هاي زمستان 

رنگ هاي تابستان 
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شما مي توانيد با رنگ هاي هرفصل يك تابلوي زيبا بسازيد. 

2-  روي ميز را با روزنامه بپوشانيدو يكي از 
مقّواهاي رسم را روي آن قراردهيـد.

ــار را ازجعبه ي  ــگ هاي قالب فصل به 3-  رن
گواش خود انتخاب كنيد. 

از  يكي يكي،  چــايــخــوري،  قاشق   بــا    -4
روي  فاصله،  با  و  برداريد  رنگ هـاي گواش 

مقّوا بريزيد. 

ـــده  ــه ش ــاي ريختـ ــد رنگ ه 5-  دّقت كني
حدود3سانتي متر از كناره هاي كاغـذ فاصله 

داشته باشد. 
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7- دو برگ  مقّوا را به سرعت از هم جدا كنيد و در محّلي مناسب  قراردهيد تا خشك شوند. 
تذكر :  توّجه كنيد كه مراحل 4 تا 7 را بايد با ســرعت انجام دهيد؛ درغير اين صورت ، دو 

مقّواي زيرو رو به هم مي چسبند و جداكردن آن ها از هم مشكل مي شود. 

6- بالفاصله يـك برگ مقّواي رســم ديگر را روي رنگ ها قراردهيد و با دســت ، دو مقـّواي 
زيـرو رو را كمي حركت دهيد؛ به طوري  كه رنگ هاي بين آن ها در هم برود و شكل بگيرد.
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10

گام به گام انجام دهيد : 
1- گروه هاى 3 تا 5 نفره تشكيل دهيد. 

ــروه يك نفر، بخشــي از اتّفاقات  2- از هرگ
ــاه نمايش  ــّدت كوت ــي را به م ــادي زندگ ع

دهد. 

مثـال : بيرون آمدن از خانه و پياده رفتن تا 
مدرسه. 

3- يكي ديگر از اعضاي هرگروه ، بايد اجراي 
نفر اّول را كامًال تكرار كند. 

ــه ي افراد گروه بايد تفاوت هاي بازي  4- بقّي
اين دو نفر را پيدا كنند. 

ــود تا  ــد آن قدر تكرار ش ــراي باال باي 5- اج
ــه حداقل  ــر ب ــازي آن دو نف ــاي ب تفاوت ه

برسد. 
6-  مراحل 3  تا  5  را بقّيه ي افراد هر گروه 

به صورت دو تايي تكرار كنند.

اجراي بدون كالم (2)       

ات
ش

ن تا

راي

زي

د تا
قل

روه

دون كالم (2)      
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11
وسايل و مواّد مورد نياز : 
 مداد هاي رنگي يا رنگ هاي گواش 

 قلم موي نرم 
 خط كش 
 پاك كن 

 مداد نرم 
A4كاغذ سفيد 

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

- صــورت اين خـرس از تـركيب دو 
ســطـح مثـلث و دايره ساخته شده 
ــما مي توانيد نمونه هاي  است. آيا ش

ديگري بكشيد؟

تركيب دو سطح 
(مثلث و دايره)
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گام به گام انجا م دهيد: 
1- حاال دو كاغذ A4 برداريد.

2- در آن ها كادري به ابعاد 17 × 12 سانتي 
متر رسم كنيد.

3- با مثلث و دايره، درون كادرها شكل هاي 
ساده بكشيد و رنگ كنيد. 
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به نمونه هاي زير توّجه كنيد.
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مشّبـك كردن كاغذها، 12
برش و چسباندن

وسايل و موادّ مورد نياز :
 مقّواي ساده (فابريانو يا اشتنباخ) به رنگ سفيد 

 خط كش 
 مداد 
 قيچي 
 چسب 

 مقّو اهاي آماده شده در درس نهم

ــود، پشــت مقـّواي  1- به كمــك مـربـي خـ
ــداد،  مـ و  خـط كـــش  ــا  بـ را  ـــده  رنـگ ش
شطرنجي كنـيد (مربع هاي2×2 سانتي متر). 

گام به گام انجام دهيد : 

ــده را به دّقت،  ــيده ش 2- همه ي خطوط كش
ــداد زيادي مربع هاي  با قيچــي ببريد. حاال تع

بريده شده داريد. 
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ــد  ردهي ميزقرا روي  ا  ر خود  اي  مقّو  - 3
 15 × 20 كادر ــك  ي آن  داخل  وباخط كش،

سانتي متري بكشيد.

ــع هـاي رنـگي خود را بـه ترتيـب، از  4- مرب
ــباندن كنيد. بين  ـــروع به چس بـاالي كادر ش
مربع ها به اندازه ي ضخامت يـك خالل دنـدان 
ــق تصوير اين كار را  ــه بگذاريد. (مطاب فـاصلـ

رديف به رديف تاآخر ادامه دهيد.)
حاال تصويري داريد كه مانند فصل بهار است . با اين روش مي توانيد تابلوهاي سه فصل ديگر 

را نيز درست كنيد.
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رنگ هاي پيشنهادي براي تهّيه ي تابلوي موزائيك فصل ها

بهار← سبز روشن ـ كمي زرد ـ كمي سبز تيره ـ سفيد ـ كمي صورتي 
تابستان ← سبز تيره ـ كمي سبز روشن ـ كمي آبي ـ قرمز 

پائيز← زرد ـ نارنجي ـ قهوه اي ـ كمي قرمز 
زمستان ← آبي ـ سفيد ـ قهوه اي 

بهار← 

تابستان ←
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پائيز← 

زمستان ← 
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چاپ روي پارچه 13
 ابروباد  

وسايل و مواّد مورد نياز :
 رنگ هاي اكروليك  

 پارچه ساده* 40 ×40 (بهتراست پارچه كامًال از جنس نخ نباشد) 
 پالت تخم مرغى

 قلم موي آبرنگ (بزرگ و سرتخت)
 نمك درشت 

 روزنامه 
گام به گام انجام دهيد : 

1- روي ميـز را بــا روزنـامـه بپوشـانيـد.
پارچه ي مورد نظر را  روي ميز پهن كنيد.

ــود را به ميزان  ــگ اكروليك دلخواه خ 2- رن
ــي در پالت بگذاريد و آن را با چند قطره  كاف

آب رقيق كنيد. 

* پارچه هاى پيشنهادى: تترون ، فالمنت ، ساتن .

ــه طور يكنواخت،  3-  حاال ســطح پارچـه را ب
كمى بـا آب مرطوب كنيد.

ــتفاده از قلم مو، تمام سطح  4- ســپس با اس
پارچه را بـا رنـگ اكـروليك بپوشانيد (سعي 

كنيد اين مرحله را با سرعت انجام دهيد).
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ــاال نمك درشــت را  به صورت نامنظم  5-  ح
ــا  ــد تـ ــيد و صبركني ــه بپاش برســطح پـارچ
ــي را به  ــا رنگ هاي اضاف ــاي نمـك ه دانـه ه
ــه تقريبًا  خود جذب كند و رنگ ســطح پارچ

خشك شود.

ــد و نمك هـاي ســطح  ــه را بلندكني 6- پارچ
ــب پارچه ي  ــد؛ بدين ترتـي ــكان  دهي آن را ت
ــه جـذب  ـــده اي داريـدكـ ــزي ش رنگ آميـ
رنگ در نمـك هـا، نقش هاي زيبايي روي آن 

به  وجـود آورده است.

ــپـزخانـه  ــرويـس هـاي آش ــه ي  روميزي هاي كوچـك، كـوسن و س ــراي تهّي ــن روش ب 7- اي
منـاسب است.

شما از اين روش براي تهّيه ي چه وسايلي استفاده مي كنيد ؟
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14
تركيب سه سطح 
(مربع - مثلث - دايره)

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

 قلم موي نرم 
 خط كش 
 پاك كن 

A4  مداد نرم ـ كاغذ سفيد 

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

ــكل از تركيب سه سطح مثلث، دايره  - اين ش
و مربع به وجودآمده است. آيا شما مي توانيد 

نمونه هاي ديگري بكشيد؟
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گام به گام انجا م دهيد: 
1- حاال دو كاغذ A4 برداريد.

2- در آن ها كادري با ابعاد  17 × 12 سانتي 
متر رسم كنيد.

ــاده  ــكل هاي س 3- بامثلث، دايره و مربع ش
بكشيد و رنگ كنيد. 
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 به نمونه هاي زيرتوّجه كنيد .

52
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15
تهّيه ي ورق تزئينى از چسب چوب

وسايل و مواّد مورد نياز :
 ورق طلق در اندازه ي A4  و يا بزرگ تر

 جوهرهاي رنگي يا گواش رنگي 
 پودر اكليل 

 مداد 
 چسب چوب (با غلظت كافي) 

گام به گام انجام دهيد : 
ــي  صاف ــًال  كام ــز  مي روي  را  ــق  طل ورق   -1
قراردهيد؛ به طوري كه به هيچ طرف شيب 

نداشته باشد.

ــتفاده از قاشق روي  2- چســب چوب را با اس
ســطح طلق بريزيد. اين كار را ادامه دهيد تا 
چســب پهن شود و با حاشيه ي طلق حدود 3 

سانتي متر فاصله داشته باشد. 

3- جوهرهاي رنگي را قطـره  قطـره درهمـه 
جـاي چســب بچكانيد(و يا گواش هاي رقيـق 

شده را روي سطح چسب چوب بريزيد).
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ــيار آهسته و  ــتفاده از نوك مداد، بس 4- با اس
با حركات دوراني، چسب را هم بزنيد؛ بـدين 
ترتيب رنـگ هـا ال بـه الي چسب چـوب حركت 

مي كنـد و طرح هـاي زيبـايي مي سازد.  

5- اين كاررا تا زماني انجام دهيد كه ازشكل 
به دست آمده احساس رضايت كنيد. 

6- حـاال مي تـوانيد پـودر اكـليـل را  بـرروي 
بـعـضي قسمت ها بپاشيد.

7- 3 تا 4 روز،كارخود را روي  ميز مسطحي 
نگـه داري كنيد تا كامًال خشك شود. 

8- پس ازاطمينان از خشك شدن چسب چوب، 
مى توانيدآن را به آرامى از طلق جدا كنيد.

از ورق تزئينى به دست آمده مى توان در 
ساخت انواع كارت تبريك، تابلو، تزئين گلدان 

و ظروف استفاده كرد.
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16

1-  روي پاك كن يك دايـره به اندازه دلخواه 
بكشيد.

2-  دايره را با استفاده از چاقو يا قيچي نوك  
تيز، كامًال جدا كنيد. 

چاپ روي پارچه
روميزي آشپزخانه  

وسايل و مواّد مورد نياز :
 رنگ هاي اكروليك  

 پارچه ي ساده ي  مناسب براي ميز آشپزخانه  (به شكل مربع ، مستطيل يا دايره )
 قلم موي  آب رنگ

 2 عدد پاك كن 
 پالت تخم مرغى

 چسب مايع 
 سمباده 

 روزنامه 

 شكل مربع ، مستطيل يا دايره )

گام به گام انجام دهيد : 
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3-   اطراف آن را سمباده بزنيد تا كامًال گـرد 
و صاف شود.

ــتفاده از  ــده را با اس ــاده ش ــره ي آم 4-  داي
چسب مايع، به يك پاك كن ديگر بچسبانيد تا 

پايه ي ُمهر شما را تشكيل دهد. 

ـــانيـد و   5- ســطح ميز را با روزنـامه بپوش
روميـزي را روي روزنــامـه قراردهيـد.

ــتفـاده از مـداد، روي قســمت هايي  6- با اس
ــه مي خواهيد نقش بزنيد، با  از روميـزي كـ

فاصله هاي معين عالمت بگذاريد. 

ــز درون پـالت را  با كمي آب  ــگ قرم 7- رن
رقيق كنيد.

8-  ُمهر ساخته شده ي خود را به رنگ آغشتـه 
ــر درفاصله  هاي  ــپـس مطابق تصوي كنيد. س

تعيين شده،  نقـش گيـالس را چاپ بزنيد. 
ــت كنيد كـه درهنـگام كار، پارچه  تذّكر: دّق
ــا رنگ هاي اضافي زير  ــا به جـا نكنيـد ت را جـ

پارچه به قسمت هاي ديگر سرايت نكند.
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9- رنگ سبز را در پالت بگذاريد وآن را باآب به حّد الزم رقيق كنيد. 
ــاخه و  ــتفاده از قلم موي آب رنگ براي گيالس هاي خود ش ــا اس 10- ب

برگ بكشيد.
11-  صبركنيد تا روميـزي شما كامًال خشك شـود.

12-  در پايان ،كار خود را با استفاده از اتو حرارت دهيد تا رنگ چاپ ها  ثابت شود. 
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17
ــيـد كـه بـا سـه رنـگ  ـــه ســطح « مثلث، دايره ، مربع » يـك نّقـاشــي دلـخـواه بـكش بـا س

اصــلي «  قرمز ، زرد ، آبي » رنگ آميزي شده باشد. 

نقاشي با سه سطح  
(مربع ـ مثلث ـ دايره ) 
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18
ساخت تابلو با روش خراش (1)

وسايل و مواّد مورد نياز :
 ورق آلومينيوم( فويل ) از نوع ضخيم 

 گواش مشكي 
 طرح منظره ي مورد نظر 

 كاربن سفيد و يا زرد
 مداد 

 قلم موى آب رنگ
 شي ء نوك تيز (مداد اتود بدون مغز)

گام به گام انجام دهيد : 
ــوم خود را در اندازه ي  1- صفحه ي آلوميني

دلخـواه روي ميز قراردهيد. 

ــره آب،  ــا چند قطـ ــواش مشــكي را ب 2- گ
كمي رقيـق كنيد. 

ــتفاده از قلم مو ، سطح آلومينيوم را  3- با اس
ــانيد و صبركنيد تا  كامًال با رنگ مشكي بپوش

خشك شود. 

ــت،  4- اگر فضايي بدون رنگ باقي مانده اس
دوبـاره رنگ بزنيد و صبركنيد تا كامًال خشك 

شود.
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براي اجراي اين تابلو از طرح ها و نقش هـايي استفـاده كنيدكه خطـوط فراوان و سايه و 
روشن هاي زيادي داشته باشند تا كار شما هرچه زيباتر به نظربرسد.   

5- طرح موردنظر خود را با استفاده ازكاربن 
ــفيـد به دّقت برروي آلومينيوم رنگ زده  س

منتقل كنيد. 

6- حاال مي توانيد بـا شــي ء نوك تيـز خـود 
به آرامي وبا دّقت ، خطوط طرح را خـراش 
ــن روش، رنگ هاي گواش از  ــا ايـ ــد. بـ بدهي
روي كـار برداشته مي شود و رنـگ نقره اي 

آلومينيوم مشّخص مي شود.
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19
اجراي بدون كالم (3)       

گام به گام انجام دهيد : 
تمرين اّول 

- به دو گروه تقسيم شويد.
- هرگروه براي خود يك سرگروه انتخاب كند. 

- گروه اّول به همراه سرگروه در انتهاي كالس بايستد. 
- سرگروه در نقش يك پيرمرد يا پيرزن و با رعايت حالت راه رفتن و چهره ي او، از انتهاي 

كالس به ابتداي آن بيايد. 
- نفردوم گروه به دنبال سرگروه حركت كند  وهمه ي حركات او را با سرعت كند انجام دهد. 
- نفر سوم به دنبال نفردوم حركت كند و همه ي آن حركات او را با سرعت تند انجام دهد.  

- به ترتيب باال ، همه ي اعضاي گروه، آن حركات  را با سرعت كند و تند انجام دهند
***********

- گروه دوم به همراه سرگروه در ابتداي كالس بايستد.  
ــرگروه در نقش يك دختر يا پســر بچه ي بازيگوش و با رعايت حالت راه رفتن و چهره ي  - س

او، از ابتداي كالس به انتهاي آن بيايد. 
- نفردوم گروه  به دنبال سرگروه حركت كند و همه ي حركات او را با سرعت كند انجام دهد.
- نفر سوم به دنبال نفردوم حركت كند و همه ي آن حركات او را با سرعت تند انجام دهد

- به ترتيب باال  ، همه ي اعضاي گروه ، آن حركات  را با سرعت كند و تند انجام دهند.
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تمرين دوم*
ــرگروه دوم  در نقش دختر يا پســر بچه ي  ــرگروه اّول در نقش پيرمرد يا پيرزن و س - س
ــروع به نمايش بازي  ــيدند، ش بازيگوش،  از دو طرف كالس حركت كنند و وقتي به هم رس

كنند .
ــر دوم گروه دوم  با  ــد در نقش پيرمرد يا پيرزن و نف ــروه اّول با حركات كن ــر دوم گ - نف
ــد و وقتي به هم  ــد در نقش دختر يا پســر بّچه ، از دو طــرف كالس حركت كنن ــركات تن ح

رسيدند، شروع به نمايش بازي كنند.
ــوم گروه دوم با  ــروه اّول با حركات تند در نقــش پيرمرد يا پيرزن و نفرس ــوم گ - نفر س
ــد و وقتي به هم  ــركات كند در نقش دختر يا پســر بچــه ،  از دو طرف كالس حركت كنن ح

رسيدند، شروع به نمايش بازي كنند. 

اين تمرين را با سرعت هاى تند و كند و با انتخاب نقش هاى متفاوت،  بارها انجام دهيد.
* نمايش بازى ها در تمرين دوم ، به صورت دلخواه و در زمان كوتاه اجرا شود. 
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20
- در شكل زير به سطح هاى مربع ، مثلث و دايره خوب نگاه كنيد.

- حاال شكل زير را كامل كنيد و طبق نمونه رنگ بزنيد. 

آشنايي بايك نقش سّنتي
 اسالمي ـ ايراني
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به تصويرزيرنگاه كنيدومانند نمونه رنگ كنيد. 
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21
چسباندن ورق دور گلدان و تزئين آن

وسايل  و مواّد مورد نياز : 
 مداد 

 ليوان يا گلدان استوانه اي شكل 
 تعدادي ُمهره پالستيكي و يا چوبي 

 كاموا با رنگ مناسب 
 ورق تزئينى تهّيه شده در درس پانزدهم

2- مي توانيد اطراف آن را با قيــچي صــاف 
ــكل  نــامنـظم چســب  كنيـد و يا از همان ش

چـوب استفاده كنيد. 

گام به گام انجام دهيد : 
ــده را روى ميز قرار  1-  ورق تزئينى تهيه ش

دهيد.

3- چســب چوب جـدا شده از طلق به راحتي 
شكـل پـذيراســت. آن را دور ليوان يا گلدان 
خود بپيچيد و لبه هايش را روي هم بياوريد. 
با كمي مرطوب كردن ،  لبه ها به راحتي به هم 

مي چسبند. 
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ــتفاده از يك  ــود را با اس ــه ي گلدان خ 4- لب
ــه، با فواصل  شــيء نوك تيز، در 5 يا 6 نقط

منظم سوراخ كنيد. 

ــا رنگ ورق  ــك قطعه كاموا متناســب ب 5- ي
ــوراخ هاي  ــي خود انتخــاب كنيد و ازس تزئين

ايجاد شده عبور دهيد. 
6- از انتهاي دو ســر كامـوا چنـد ُمهره عبور 

دهيـد و به شكل پاپيون گره بزنيد. 
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- با توّجه به درس نوزدهم ، هرنقشــي را كه 
دوست داريد انتخاب كنيد. 

- مشّخصات نقش مورد عالقه ى خود ،( سن، 
ــس ، احســاس و . . .) را براي اعضاي گروه  جن

تعريف كنيد. 
- با كمك مربّي براى نقش مشّخص شده يك 

قّصه انتخاب كنيد.
- قّصه ي انتخاب شده را نمايش دهيد. 

22
اجراي بدون كالم (4)       

ي را كه

د ،( سن،
ي گروه

شده يك

د. 
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ساخت جامدادي       

وسايل و مواّد  مورد نياز :
ــواي ضخيم (مانند مقّواي جعبه ي كفش، جعبه ي   مّق

شيريني و...)
 چسب مايع 

 خط كش 
 كاتر (يا قيچي) 

 مداد 
 كاربُن 

 الگوي آماده ي شماره ي 1و 2 

گام به گام انجام دهيد : 
ــا  ــماره ي 2 را ب ــماره ي 1 و ش 1- طــرح ش
ــوا منتقل كنيد  ــتفاده ازكاربن برروي مق اس
ــار و طــرح  ــار ب ــماره ي 1 را  چه (طــرح ش

شماره ي2  را يك بار) .

2- طرح را به دّقت از روي مقّوا ببريد.
ــار طــرف  ــماره ي 1 چهـ تذكـر: طــرح ش
ــازدو طرح  ــدادي را مي س ــواره ي جامـ ديـ

شماره ي 2 كف جامدادي است.  
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ــات را به يكديگر متصل كنيد و محّل اتصال را با چســب مايع  ــكل، قطع ــال با توّجه به ش 3- ح
محكم كنيد. 

جا مدادى مقّوايى را مى توانيد به 
دلخواه تزئين كنيد.
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24
ساخت تابلو با روش خراش دادن (2) 

وسايل و مواّد مورد نياز :
 ورق مس يا آلومينيوم

 گواش نقره اى و طاليي 
 گواش مشكي 

 كاربن سفيد و يا زرد
 مداد 

 قلم موي آب رنگ
 شي ء نوك تيز 

گام به گام انجام دهيد : 
1- ورق مـس*را روي ميــز قــرار دهيــد. 
2- با استفاده از قلم مو ، سطح كار را بـه طـور 
ــاي نقره اي و  ــه دلخواه با رنگ ه نامنظم و ب

طاليي بپوشانيد.

ــگاه هاي لوازم قّنادي يا رنگ و ابزار فروشــي  ــابه آلومينيوم فويل در فروش * ورق مــس به ضخامت مش
فروخته مي شود. 

3- بعضي از قسمت هاي مس را رنگ نخورده 
ــن ترتيب صفحــه اي با  ــد، به اي ــي بگذاري باق
ــد  ــي خواهي ــاي مســي،نقره اي  و طالي رنگ ه
داشت. صبركنيد تا رنگ هاكامًال خشك شوند. 

4- با استفاده از قـلم مو تمام سطح صفحه ي 
خـود را بـا رنگ گواش مشكي بپوشانيد. دّقت 
ـــكي همه ي قســمت هـا را  كنيد كه  رنگ مش

بپوشاند. 
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اين تابلو حّتي بدون قاب هم مي تواند زينت بخش منزل شما باشد.

ــس از آن كه رنگ مشــكي كامًال خشــك  5- پ
شد، طـرح خود را با استفاده از كاربن سفيد 

برروي صفحه منتقـل كنيد. 
ــن كارمي توانيد از طرح هاي  تذّكر : براي اي
ــواه ديگري  ــده و يا هر طــرح دلخ ــه ش ارائ

استفاده كنيد. 

6-  با استفاده از شيء نوك تيز، خطـوط طـرح 
ــراش دهيدتارنگ هاي  ــت خ ــود را به دّق خـ
ــي از ال به الي خطوط  مســي، نقـره اي و طالي

خراش داده  شده نمايان شود.
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حجم سازي با روش فتيله اي 25
ساخت گلدان

وسايل و مواّد مورد نياز :
 ِگل مجسمه سازي 

 ظرف آب 
 چوب بستني 
 سيني صاف 

 ليوان 

گام به گام انجام دهيد : 
1- سيني صافي را روي ميز قراردهيـد. 

2- تّكه اي از ِگل مجسمه سازي را برداريدو 
با دست ، خوب ورز دهيد. 

3- گلوله اي ازِگل ورز داده شده  را برداريد 
ــدان، آن را  ــاخت قاعده ي كف گل و براي س
برروي سيني، به ضخامت 1 سانتـي متـر باز 

كنيد و بـا دهانه ي ليوان قالب بزنيد. 

4- مقـداري ديگـر از ِگل را بـرداريد و روي 
ــي و يا ميز قــرار دهيـد. بـا  صفحـه ي چـوب
ــرف جلو و عقب  كف دســت ها آن را به طـ
ــا قطـر  ــا به صــورت فتيله اي ب ــد ت بغلتـانيـ

يكنـواخت درآيـد. 

ي ي
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ــط دايره قـرار  5- ســپس فتيله را روي محي
ــزار ديـگر، آن  ــا اب ــار دســت ي دهيد وبا فش
ــبانيد.با  ــود بچس ــده ي ظرف خ ــه قـاعـ را ب
ــه هاي ديگر  ــن كار و قراردادن فتيل تكرار اي
ــواره ي گلدان  ــم مي تـوانيد ديـ ــرروي هـ ب
ــازيد. پس از قراردادن هرفتيلـه،  خود را بس
فرصت دهيد تا ِگل آن مقداري از رطـوبت 
خـودرا از دســت بدهد؛ تـا حدي كـه بتواند 

وزن فيتله ي بعدي را تحّمل كند. 

ــواره ي  ــد دي ــان كار مي تواني ــس از پاي 6- پ
داخلي وخارجي را با دست يا ابزاري مثل چوب 

بستني و كمي آب،  صاف و يكنواخت كنيد.
ــد،  نش ــام  تم جلســه  ــك  ي در  كار  ــر  اگ  -7
ــتيك بپوشانيد  مي تـوانيد روي آن را با پالس
تا خشك نشـود و پس از كامل شدن گلدان،  

بگـذاريد تا كامًال خشك شود. 
ودرا از
زن فيتل

77

بگـذاريد تا كامال خشك شود. دهيد تا ِگل آن مقداري از رطـوبت 
ز دســت بدهد؛ تـا حدي كـه بتواند 

له ي بعدي را تحّمل كند. 
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دانش آموز عزيز : 

اگر ِگِل مجّسمه سازي آماده نداشتيد، مي توانيد با شيـوه ي زير، خودتان ِگل را بسازيد. 

خاك رس كوبيده شده را از الك ريز رد مي كنيم تا پودري  ريز و بدون ناخالصي به دست آيد. 
ســپس آن را بـه ارتفاع 5 سانتي متر در ظرفي پالستيكي با دهـانـه ي گشاد مي ريزيم و آن 

قـدرآب اضـافـه مي كنيم تا كامًال خيس شود. مجدداً اليه اي خاك اضافه مي كنيم . 

روي آن را با پالستيك مي پوشانيم و چند روز رها مي كنيم تا رطوبـت به طـور يكنواخت به 
همه ي قسمت ها برسد. حاال ِگِلي داريم كه ُشل و چسبنده است و براي كار مناسب نيست. 

براي تنظيم رطوبت ِگل خود، به نحوي كه به دســت نچسبد و فرم بگيرد، بايد آن را روي 
ــود؛ به طوري كه  صفحه ي گچي يا چوبي بريزيم و صبركنيم تا رطوبت اضافي آن گرفته ش

بتوانيم آن را از صفحه گچي جدا كنيم. سپس شروع مي كنيم به ورزدادن.

ورز دادن ِگل را آن قـدر ادامه مي دهيم تا رطوبـت و بافت ِگِل كامًال يك دست و حباب هاي 
آن خارج شود. ِگِل آماده را با نايلون مي پوشانيم تا خشك نشود. 
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26
حاال با استفاده از ابزار دلخواه خود (مثل گواش يا مداد رنگي و...) 

 موضوعي را كه دوست داريد، نّقاشي كنيد. 

نقاشي آزاد
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الگو ها
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