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بسمه تعالی

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 بافت منسجم 

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

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

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

و توان مندی دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، 

به کار گیری 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. 

عین  در  انعطاف  بر  تاکید  درسی ضمن  برنامه  مناسب  فرصت های  نمودن  فراهم  با  محتوا  این 

ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی 

دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم )توان مندی ها، مهارت ها( می باشد.

امید است این محتوا در تحقق اهداف موثر 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.

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

این  مساعی  و  تالش  از  است  شایسته  می باشد،  درسی  کتاب های  تالیف  گروه های  و  استثنایی 

عزیزان 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 است 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 جهان امروز  به ويژه در قرن حاضر ، درس هنر در ميان عناوين موضوعات درسى 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 استثنايى است،  با توجه به آگاهى از اهميت و جايگاه درس هنر براى باال بردن سطح 
شناخت و تقويت خالقيت و بروز توانايى هاى «دانش آموزان با نيازهاى ويژه» بر آن شده است 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 براساس سر فصل هاى اساسى درس هنر تنظيم شده است. اين سر فصل ها عبارت اند 
از :  نقاشى ،  طـراحى ـ مباني ، كاردستى (  كالژ ، كاغـذ و تا  ، كاغـذ و بـرش ، حجم سازى ) ، چاپ، 

نمايش و موسيقي و تربيت شنوايي .
2 –  رويكرد اصلى كتاب كه توسعه ى مهارت هاى حسىـ  حركتى است ، با انجام  تمرين هاى «آموزش 
گام به  گام» ،  در هر مبحث درسى مورد توجه قرار گرفته است. اين موضوع از يك سو به تربيت 
هنرى  و  باالرفتن ذوق و  خالقيت هنرى دانش آموزان مي انجامد و از سوى 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 
شده و سعى گرديده است عناوين و متن دروس ، ساده و در حد توان و دانش آنان باشد و از به 

كارگيرى عبارات ثقيل و دور از ذهن  خوددارى شده است .
 ، آموزان  دانش  جغرافيايى  و  فرهنگى   ، اجتماعى  شرايط   تفاوت  به  توجه  با  مى تواند  معلم   –  4

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

روش هاي تدريس 
نشاط  با  و  آزاد  آرام،  فضايي  كالس  در  كه  باشد  گونه اي  به  هنربايد  درس  براي  آموزشي  طراحي 
بيافريند تا بستر مناسبي براي بروز استعدادها، خالقيت ها و هم چنين ارضاي نيازهاي دانش آموزان 



  7 

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 
تجربه هاي  فرآيند  در  دانش آموز  مشاركت  بر  عالوه  و  كرد  استفاده  است،  دانش آموز  مشاركت  و 
يادگيري، زمينه ي بروز خالقيت او را نيز فراهم نمود. تلفيق رشته هاي هنري نيز در هرجا كه ميسر 

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

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

- بهتر است در پايان هر جلسه ، 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 شروع 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 آموزان عالقه مند به انجام فعاليتي ويژه مي توانند با نظارت والدين خود،  آن را با طرح جديدي 

در ساعات اوقات فراغت تكرار كنند. 

ارزش يابي 
كتاب حاضر شامل بيست وشش درس مى باشد وهمكاران گرامى مى توانند بر اساس عاليق وتوانمندى 

دانش آموزان، بيست عنوان درس را آموزش داده ودر ارزشيابى مورد لحاظ قراردهند. 
طي فرايند ارزش يابي ، فعاليت هاي فردي و گروهي دانش آموز و نتيجه ي اين فعاليت ها كه محصول 
هنري اوست، با مشاركت آموزگار،  خود دانش آموز و هم كالس هاي او مورد سنجش و قضاوت 

قرارمي گيرد. 
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به اين نمونه ها تّوجه كنيد :

تركيب بندي نقطه11
رنگي  
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وسايل و مواّد مورد نياز :
 كاغذ سفيد

 مداد 
 پاك كن 

 مقّواى رنگى 
 چسب ماژيكي 

 شابلون هاي دايره ، مربع ، مثلث
 خط كش فلزي 

 قيچى يا كاتر 

گام به گام انجام دهيد :
ــرگ كاغذ كه روى هر يك ازآن ها  1 - دو ب
كادرى با ابعاد 17×12 سانتى متررسم شده 

باشد، روى ميز بگذاريد.

2 – با استفاده از شابلون و  مقـّوا نقطـه هاى 
ــكل هاى دايره ، مربع و  كوچك رنگى به ش

مثلث تهيه كنيد .
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3 -  نقطه ها را به شكل دلخواه با هم تركيب كنيد و داخل كادرها بچسبانيد.



 14  

وسايل و مواّد مورد نياز : 
(A4 اندازه ) يك برگ كاغذ  به رنگ دلخواه 

ساخت موشك كاغذي 

گام به گام انجام دهيد :
1- كــاغذ خـود را از درازا  تـا كنيـد و بعـد 

به حالت اول برگردانيد. 

ــه طــرف خـّط  ــي را ب ــه ي باالي 2-  دو گوش
وسـط تابزنيـد؛ بـه طـوري كه شكلي شبيـه 

يـك سقف شيرواني ايجاد شود.

ــده را به طرف  ــاال نوك مثلث ايجاد ش 3- ح
پايين تا بزنيد.

22
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4- دوباره حركت قسمت 2 را تكرار كنيد تا 
يك سقف شيرواني درست شود.

ـــط ديـده  5-  حاال يك مثلث كوچك در وس
مـي شود. نوك آن را به طرف باال تا بزنيد. 

6- در اين قسمت هردو لبه ي خارجي كج را 
تا خّط وسط تا كنيد. 

7- حاال لبه هاى كاغذ را مانند تصوير، يك بار 
ديگرتا بزنيد.

  15

بزنيد. ديگرتا

موشك شما آماده ى پرواز است.
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چاپ با روش نخ و جوهر 33
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 جوهررنگي ، 3 يا 4 رنگ 
 4 تّكه نخ ضخيم 60 سانتي متري

 A4 دو برگ كاغذ 
 روان نويس هاي اكليلي يا ماژيك هاي اكليلي 

 دستمال كاغذي يا پارچه اي 
 ظرف يك بار مصرف 

گام به گام انجام دهيد : 
1- كاغذ را روي ميز قرار دهيد.

ــاي رنگي را داخل ظرف بريزيد  2- جوهره
ومقابل خود بگذاريد.

3- هر تّكه نخ را داخل يكي از جوهرها فـرو 
ببريد به طوري كـه حـدود 10 سانتي متـر 

آن بيرون از جوهرباشد.

ــد.  بـگذاريـ آن  روي  را  دوم  ــذ  كـاغـ  -5
ــپـس بــا كـف دســت ، آن را محكم نگه    س
ــتي  ديگر، نـخ را بـه سرعت  داريد و بـا دس

از الي دو كاغـذ بيـرون بكشيد.

4-  يكي از نـخ هـاي رنـگي شده را ازظـرف 
ــكلـي تصـادفي روي  ــه ش ــارج كنيد و بـ خ

كاغـذ قراردهيد.
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6- همين كاررا  با  رنگ هاي بعدي انجام دهيد.
ــخ خود را در قســمت هايي  ــعي كنيد هربار ن تذكـر: س
ازكاغذ كه نقش و نگاري ندارد قـراردهيـد تا سطح آن 

به طور يكنواخت ازخطوط درهم و زيبا پوشيده شود.

7-  دراين مرحله مي توانيد فضاهاي كوچك 
ــا روان  ــده اند ب ــكيل  ش ــته اي  راكه  تش و بس
ــاي اكليـلي و يـاماژيك هاي طالئي و  نويس ه

نقره اي رنگ آميزي كنيد. 
مى توانيد با راهنمايي مربّي و كمك دوستان خود به جاي روان نويس اكليلي و يا ماژيك هاى 

طاليي و نقره اي وسايل ديگرى را به كار ببريد. 

حاال مي بينيد كه يك نقش تصادفي بر روي كاغذ شما شكل گرفته است.
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تركيب بندي خط افقي، عمودي و مّورب44
رنگي 

وسايل و مواّد مورد نياز :
 كاغذ سفيد

 مداد 
 پاك كن 

 مقّواى رنگى 
 چسب ماژيكي 

 خط كش فلزي 
 قيچي يا كاتر 

گام به گام انجام دهيد :
1 - دو برگ كاغذ كه روى هر يك از آن ها كادرى با ابعاد 17×12 سانتـى متر رسم شـده 

باشد، روى ميز بگذاريد.
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2- چند مقّواى رنگى بـرداريد و از آن ها نـوار هاى نازك و پهـن رنگي ببـريـد. 

ــكل افقى ، عمودى و موّرب تركيب كنيد و داخل كادرها  3- نوارهاى مقّوايى رنگي را به ش
بچسبانيد.
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به نمونه هاي زيرتّوجه كنيد:
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انواع حركات 1 
ــديد و  ــنا ش ــت هاي لحن وبيان آش ــواع حال ــته باان ــال گذش ــوز عزيز،شمادرس ــش آم دان
ــنا خواهيد شــد و  ــال نيز با انواع حركت آش قصه ِگويى(قصه خواني) را  تمرين كرديد.امس

آن ها را در نمايش هاي فردي وگروهي تمرين خواهيد كرد. 

گام به گام انجام دهيد : 
1- با حالت هاي زير راه برويد : 

م خيلي طبيعي                               خيلي ُشل و ِول                  خيلي محكم و َشق و َرق 

55
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2- هر يك از حالت هاى شماره ى«1» را با حركت هاي زير ادغام و تمرين كنيد: 
 ايستاده ايد و مي خواهيد بنشينيد.                         نشسته ايد و مي خواهيد بايستيد.

 از پله يا يك بلندي، باال مي رويد.                          از پله يا يك بلندي، پايين مي آييد. 
 غذا مي خوريد.                                                   مي دويد.

ثل يك كودك 2 تا 3 ساله  مثل يك پيرمرد يا پيرزن                                                 مثل يك كودك 2 تا 3 ساله 

شما چه حاالت و حركات ديگري مي شناسيد ؟ 
با راهنمايي مربّي و هم فكري دوستان خود آن ها را تمرين كنيد.




