
    فصل ششم

نمايش
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الف) دانستنی های معلم

برای نمايش تعاريف بسياری وجود دارد. آنچه در اين برنامه برای دانش آموزان آمده، اين است که نمايش يک زندگی 
فرضی است که فرد خود را در جريان آن قرار می دهد. شرط الزم برای  پذيرفتن اين فرض، باور فردی است که خود 
را در قالب نقش قرار می دهد. هرچه او زندگی فرضی خود را بيشتر باور کند، شرايط را بهتر درک می کند، نقش را بهتر ايفا 

می کند و اين زندگی فرضی به زندگی واقعی نزديک تر است.
مبانی نمايش، دقت حواس، تخيل قوی، صدا و حرکات مؤثرند. برای اينکه کودکان ما صدايی محکم  و تأثير گذار 
داشته باشند و بتوانند در شرايط مختلف، شدت ، ضعف و حاالت عاطفی آن را کنترل کنند و نيز حرکاتی سنجيده و موزون 
داشته باشند تا کالم آنها را قوت و قوام بخشد، بايد در بازی هايی هدف دار که برای اين منظور طراحی شده اند، شرکت کنند. 

آنها اين بازی ها را در سال های قبل انجام داده و تجربه هايی کسب کرده اند.
اصوالً، بازی جزئی از زندگانی کودکان است. همهٔ  آنها بازی را دوست دارند و بيشتر وقت خود را برای بازی 
صرف می کنند. درجريان بازی ، بچه ها به طور غيرمستقيم ياد می گيرندکه دقت خود را به ويژه در به کارگيری حواس بينايی، 
شنوايی و المسه تقويت کنند، به محيط اطراف خود توجه بيشتری داشته باشند و به تخيل قوی و تجسم خالق دست يابند، 
صدای خود را تقويت کرده و بتوانند آن را کنترل کنند و حرکات خويش را با دقت حواس، تخيل قوی و تفکر عميق متناسب 

سازند.
کودکان در بازی های دسته جمعی، عالوه بر توسعهٔ  مهارت های زندگی اجتماعی، احترام به قوانين، پذيرفتن ديگران، 
احترام به ديگران، سعٔه صدر، انتقاد پذيری، بردباری، گوش دادن، سخن گفتن درست، بيان خود و افشای درون، پرورش قوهٔ  
تخيل، نظم و انضباط و آگاهی های هنری را می آموزند، توان شناخت زيبايی ها و زشتی ها، لطايف و دردها را به دست می آورند 
و در نهايت، می توانند با مشکالت و مسائل روبه رو شوند و آنها را حل کنند و با واقعيت هايی مثل تولد، زندگی و مرگ آشنا 

شوند.
نمايش نيز در مقام يک وسيلهٔ  آموزشی، برای کودکان اهميت فراوانی دارد. آنها با همين بازی های نمايشی می توانند 
به بيان عواطف و احساسات درونی خود بپردازند، احساسات مبهم را  صراحت بخشند، احساسات را به کمال برسانند و بر 

ناتوانی های خود غلبه کنند.
در اجرای نمايش، کودکان کوشش می کنند که به جای شخص يا موجودی ديگر قرار گيرند و موقعيت های بسياری 
مثل گرسنگی، تشنگی و حتی لحظه های سخت زندگی ديگران را تجربه کنند. بديهی است که تجربهٔ  لحظه های مختلف و افراد 

گوناگون برای زندگی آيندٔه آنها بسيار مفيد است. 
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از آنجا که کودکان همواره معلم يا پدر و مادر را ناظر بر رفتارهای خود می دانند، دربازی های نمايشی، اين فرصت 
ايجاد می شود که آزادانه بينديشند و آزادانه رفتار و تجربه کنند.

به معلمان توصيه می شود هرگونه نظارت و کنترل را به طور غيرمستقيم انجام دهند؛ چون کودکان بايد برای زندگی در 
همهٔ  ابعاد آن آماده شوند و اين به وسيلهٔ  نمايش، بيشتر امکان پذير است.

بخش نمايش در اين برنامٔه درسی به صورت يک مجموعه بازی طراحی شده است تا دانش آموزان بتوانند فرصت های 
متعدد و متنوعی را برای رسيدن به هدف های آموزشی و پرورشی تجربه کنند. در حين بازی، دانش آموزان را تمرين دهيد که 
در هر کار و هر چيزی دقت داشته باشند. در همين بازی ها، آنها متوجه می شوند که می توانند به خوبی از همه  توانايی های خود 
استفاده کنند. درمی يابند که برای خواندن يک شعر يا گفتار خوب بايد صداها را به طور مجزا و درست ادا کنند و گفتار آنها 
همراه با حس و عاطفه باشد؛ بنابراين،  به تقويت صدا نياز دارند. همچنين، بايد به گفته هايشان دقت کنند (اينکه چه می گويند 

و مخاطب آنها کيست) و با حرکت های چهره و اندام، آن را قوت بخشند تا بر مخاطبان مؤثر واقع شوند.

ب) فعاليت  های يادگيری دانش آموزان

دانش آموزان در پايه های اول، دوم و سوم بازی هايی انجام داده اند. شرکت کردن در اين بازی ها، به پرورش مهارت های 
حسی ــ حرکتی و گفتاری آنها کمک کرده و آنها را برای اجرای نمايش آماده ساخته است. در پايهٔ  چهارم و پنجم و ششم قبل 
از انجام بازی ها، الزم است  آنها برای اجرا آماده شوند. ابتدا پنجره های کالس را باز کنيد تا هوای تازه جريان يابد. سپس همٔه 
دانش آموزان بايستند و با آرامش چند نفس عميق بگيرند. دست ها را دايره وار به باالی سر ببرند و  پايين بياورند. چند مرتبه به 

طرفين خم و راست شوند و دست ها و پاها را حرکت دهند تا کمی گرم شوند. در اين موقع برای اجرای فعاليت ها آماده اند. 
  

 اگر فعاليت های بخش نمايش به درستی انجام شود:                     
 ١ــ دانش آموزان به مشارکت در تمرين  ها عالقه مند می شوند؛ 

 ٢ــ فرصت هايی برای خودنمايی سنجيده و به جا به دست می آورند؛
 ٣ــ خوش رفتاری و احترام به ديگران در درون آنها تقويت می شود؛ 

 ٤ــ اعتماد به نفس و مسئوليت پذيری آنها افزايش پيدا می کند؛
 ٥ــ دانش آموزان به رعايت انضباط عادت می کنند.
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۱ــ جدول فعاليت های يادگيری دانش آموزان

عنوانرديف
پايه  

فعاليت های يادگيری دانش آموزان

ششمپنجمچهارمسومدوماول

١
بازی برای 

تقويت 
دقت حواس

ــ سؤال های دقتی
ــ يافتن يک شیء با توجه به 

شدت صدا
ــ شناسايی اشيا با چشم بسته
ــ شناسايی صداها با چشم بسته

ــ سؤال های دقتی
ــ يافتن يک شیء با 

چشمان بسته
ــ نام بردن اشيا با  چشم 

بسته

ــ سؤال های دقتیــ سؤال های دقتیــ سؤال های دقتیــ سؤال های دقتی

٢
بازی برای 

تقويت 
و کنترل صدا

ــ زووو...
٭٭٭٭ــ شمارشــ کشيدن مصوت ها                      

٣
بازی برای 
کنترل

حرکات 
ــ دويدن و تغيير جهت٭

٭٭٭٭ــ آينه

٤
بازی برای 

تقويت 
تخيل و حس

ــ سفرهای خيالیــ حرکات و صداهای تقليدی

ــ نمايش خوردن ميوه يا غذای 
خوش مزه

ــ نمايش خوردن يک داروی تلخ
ــ نمايش استشمام بوهای مختلف

ــ نمايش دست زدن به اجسام داغ يا يخ
ــ نمايش راه رفتن روی زمين داغ

ــ نمايش معرفی يک شیء بدون حرف زدن

ــ تاريک و روشن
ــ انجام دادن 

تخيلی 
کارهای ساده

ــ گفت و گوهای 
فی البداهه

٭٭

اجرای نمايش ٭٭٭اجرای نمايش٥
اجرای نمايش بر 
اساس قصه ای 

که آن  را به نمايش نامه 
تبديل کرده اند.

اجرای نمايش 
براساس قصه ای که 
آن را به نمايش نامه 

تبديل کرده اند.
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فعاليت های يادگيری دانش آموزان در پايۀ چهارم
بازی برای تقويت دقت حواس

بازی سؤال های دقتی: برای آنکه توجه دانش آموزان به محيط اطرافشان جلب و دقت آنها بيشتر شود، الزم است 
به طور پيوسته  با سؤال هايی کوتاه دربارٔه عناصر و پديده های محيط مواجه و برای يافتن پاسخ يا پاسخ های درست کنجکاو 
باشند. اين فعاليت در سال های پيش با سؤال های ساده  ــ مثل: پيراهن شما چند دکمه دارد؟ ــ شروع شده است و به تدريج به 
سؤال های مشکل تر رسيده است؛ مثالً مدرسه چند کالس دارد؟ برای دريافت پاسخ هر سؤال يک نفر را انتخاب کنيد. می توانيد 

طرح سؤال را در هر دور به يک نفر بسپاريد. ترتيب دادن مسـابقهٔ  پاسخ های درست نيز برای دانش آموزان لذت بخش است.

نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد مورد نياز

فرايندی   ٥  تا ١٠ دقيقهفردی و گروهیطبيعت، حياط يا کالس٭

مراحل اجرا
 ١ــ از دانش آموزان بخواهيد آرام بنشينند و برای مدت کوتاهی ــ مثالً يک دقيقه ــ چشم هايشان را ببندند.

 ٢ــ چشم هايشان را باز کنند و برای پاسخ دادن به سؤال های شما آماده باشند.
 ٣ــ يک نفر را برای پرسيدن و يک نفر را برای پاسخ دادن تعيين کنيد.

 ۴ــ نفر پرسش گر، سؤال را مطرح کند. ساير دانش آموزان به دقت گوش کنند ودر مورد درستی پاسخ داده شده، به 
اظهار نظر بپردازند.

 ٥ــ بازی را با سؤال کردن از دانش آموزان ديگر ادامه دهيد.
بهتر است به دانش آموزان بگوييد که هميشه برای اين بازی آماده باشند و سؤال های مناسب آماده کنند. هنگام بازی نفر 
پرسش گر را ثابت نگه داريد. در مواقعی که دانش آموزان از انجام دادن کار يا درسی خسته شده اند، اين بازی نشاط آور است.

بازی برای تقويت تخيل و حس
بازی تاريک و روشن: بسياری از کودکان از شب و تاريکی می ترسند. فکر کردن به تاريکی، گفت و گو در بارهٔ  
تاريکی و مقايسهٔ  آن با روشنايی، شناخت آنها از تاريکی را بيشتر می کند و ترسشان را به مرور از بين می برد. (دوتصوير از شب 

و روز در کنار هم)

نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد مورد نياز

فرايندی و٥٠ دقيقهفردی يا گروهیطبيعت، حياط يا کالس٭
پايانی
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مراحل اجرا
 ١ــ دانش آموزان را برای شرکت در بازی آماده کنيد.

 ٢ــ همه در سکوت اطراف خود را تماشا کنند و به روز و روشنايی بينديشند (يک دقيقه). 
 ٣ــ سپس همه در سکوت و با چشمان بسته به شب وتاريکی فکر کنند(يک دقيقه).

 ٤ــ درگروه های کوچک دربارهٔ  شباهت ها و تفاوت های روشنی و تاريکی و  آنچه فکر کرده اند، گفت  و گو کنند.
يک نفر را برای اجرای نمايش تعيين کنيد. (در صورتی که دانش آموزی از تاريکی می ترسد، حتماً از او برای اجرای 

بازی دعوت کنيد.)
 ٥ــ او با چشمان باز دربارهٔ  روشنی و با چشمان بسته دربارهٔ  تاريکی، برای سايرين صحبت کند و احساس  و تخيل خود 

را بگويد و نشان دهد. سپس، نظر خود را در باره  تشابه ها و تفاوت های روشنی و تاريکی بگويد.
 ٦ــ ساير دانش آموزان با دقت به صحبت های او گوش کنند و در پايان، در مورد صحبت ها و احساسات و تخيالت او 

به گفت  وگو بپردازند.
 ٧ــ بازی را با دعوت از يک نفر ديگر ادامه دهيد. 

بازی، انجام دادن تخيلی کارهای ساده 
وسيله،  داشتن  اختيار  در  بدون  بازی  اين  در  دانش آموزان  است.  فرضی  زندگی  يک  نمايش  شد،  گفته  که  همان طور 
باکمک گرفتن از حرکت های چهره و اندام و احساسات خود، کارهای ساده ای مثل واکس زدن کفش، پوست کندن و خوردن 
يک ميوه ، چيدن يک گل، گرفتن يک پروانه، حمل يک چمدان سنگين، کوبيدن آيينه يا قاب عکس به ديوار(بينندگان پشت 
قاب را ببينند) و… را برای دوستانشان نمايش می دهند. اين نمايش بايد آن قدر طبيعی باشد که سايرين با مشاهدٔه آن  بتوانند 

درباره اش توضيح دهند.
نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد مورد نياز

پايانی٥٠  دقيقهفردیطبيعت، حياط يا کالس٭

مراحل اجرا
 ١ــ دانش آموزان را برای شرکت در بازی آماده کنيد.

 ٢ــ همه در سکوت به نمايشی که می خواهند اجرا کنند، فکرکنند.
 ٣ــ يک نفر را برای اجرای نمايش تعيين کنيد و از او بخواهيد نمايش خود را با آرامش و دقت در مقابل هم کالسی هايش 

اجرا کند.
 ٤ــ ساير دانش آموزان نمايش او را مشاهده کنند و در پايان بگويند چه کاری انجام داده است.(جمع بندی)

 ٥ــ دانش آموزان در مورد چگونگی اجرای نمايش گفت و گو کنند.( ارزشيابی)
 ٦ــ بازی را با دعوت يک نفر ديگر و اجرای نمايشی ديگر ادامه دهيد.
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بازی انجام دادن گفت و گو های فی البداهه
 در زندگی واقعی بسيار اتفاق  می افتد که بدون آمادگی و فکرکردن در جريان گفت وگويی قرار می گيريم و در آن مشارکت 
می کنيم. دانش آموزان در اين بازی گفت و گوی بدون آمادگی را تمرين می کنند. برای مثال، از آنها بخواهيد تصور کنند که 
در حياط مدرسه نشسته اند و بعد از مدت کوتاهی بايد برای برگزاری امتحان به داخل کالس بروند. حاال صحبت کردن دربارهٔ  

امتحان را شروع کنند وآنچه را در ذهنشان می گذرد، با هم در ميان بگذارند.
نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد مورد نياز

فرايندی و٥٠  دقيقهفردیطبيعت، حياط يا کالس٭
پايانی

مراحل اجرا
 ١ــ دانش آموزان را برای شرکت در بازی آماده کنيد.

 ٢ــ سه نفر را برای اجرای نمايش تعيين کنيد و از آنها بخواهيد که در جلوی کالس بايستند.
٣ــ موضوع گفت  وگو را تعيين کنيد.

٤ــ سه نفر مجری با آرامش و دقت، گفت و گوی خود را اجرا کنند.
٥ ــ ساير دانش آموزان گفت و گوی آنها را مشاهده کنند.

٦ ــ در پايان، دانش آموزان در مورد چگونگی اجرای نمايش آنها گفت  وگو کنند.
٧ــ بازی را با دعوت از سه نفر ديگر و تعيين موضوعی ديگر ادامه دهيد. 

اجرای نمايش   
فعاليت هايی  با  دانش آموزان  است.  شنوايی  تربيت  و  کاردستی  نقاشی،  قصه گويی،  از  تلفيقی  فعاليتی  نمايش،  اجرای 
بخش  در  آنها  شده اند.  آماده  نمايش  اجرای  برای  و  کرده  کسب  بسياری  تجربه های  داده اند،  انجام  هنر  ساعت  در  تاکنون  که 
قصه گويی يادگرفته اند که چگونه يک قصه١ يا خاطره را بنويسند، برای آن نقاشی بکشند و جلد بسازند و آن را به يک کتاب 
تبديل کنند. همچنين، ياد گرفته اند که چگونه يک قصه يا خاطره را با اجرای نقش ارائه دهند. در اين جا اعضای هرگروه از 
دانش آموزان کتاب قصهٔ  خود را به صورت يک نمايش اجرا می کنند. صحنه و شخصيت ها را برای اجرا مشخص می کنند، 
با ابزار و مواد و روش های ساده ای که در نقاشی و کاردستی يادگرفته اند، صحنه و لباس ها را درست می کنند و با تجربه هايی 
که در تربيت شنوايی کسب کرده اند، صداهای الزم را آماده می کنند. هر گروه پس از تمرين و کسب آمادگی، نمايش خود را 
در کالس اجرا می کند. گفتن و نوشتن قصه يا خاطره، ساختن کتاب، اجرای قصه يا خاطره به صورت نمايش، ساختن لوازم 
صحنه و لباس ها، تمرين و آمادگی گروه ها بايد در کالس هنر انجام گيرد. دانش آموزان طی چندجلسه  (به صالح ديد معلم) برای 
تجربٔه  اولين  که  صورتی  در  شود.  انجام  کوتاه تر  زمان  در  و  آسانی  به  تلفيقی  فعاليت های  تا  باشد  کوتاه  و  ساده  بسيار  خاطره  يا  قصه  است  بهتر  ١ــ 
دانش آموزان از اين فعاليت تلفيقی برای آنها رضايت بخش و جذاب باشد، به آن عالقه مند می شوند، در آينده کارهايی با کيفيت باالتر انجام می دهند و موفقيت های 

بيشتری کسب می کنند.
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اجرای نمايش  گروه خود آماده می شوند. معلم می تواند دو ساعت پشت سر هم را به اجرای نمايش اختصاص دهد. اعضای 
گروه مجری ضمن تهئه وسايل صحنه و لباس های خود، تمرين کرده و اکنون آماده اند کار خود را به دوستانشان ارائه دهند. 

نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد مورد نياز
که  الزم  لباس های  و  صحنه  قصه، 

دانش آموزان تدارک ديده اند.
کالس يا 

چند جلسهفردیفضای مناسب ديگر
با نظر  معلم  و دانش آموزان

فرايندی
 و پايانی

مراحل اجرا
١ــ دانش آموزان در گروه های کوچک، قصه های خود را برای اجرای نمايش آماده کرده اند.

 ٢ــ هر گروه به آرامی و بدون اطالع ساير گروه ها، تمرين های خود را انجام دهد.
 ٣ــ هر گروه يک نفر کارگردان و يک نفر نويسنده  انتخاب کند. ساير اعضای گروه، بازيگر خواهند بود.

 ٤ــ تمرين را از  قسمت اول داستان شروع کنند.
 ٥ــ در تمرين ها بايد کارگردان و بازيگران، فعال و خالق باشند. مواردی را که فکر می کنند در گفت وگوها و صحنه ها 

به جذابيت کارشان کمک می کند، با مشورت هم، و به صورت بداهه به کار اضافه يا از آن کم کنند.
 ٦ــ نويسندهٔ  گروه نسخهٔ  نهايی اين بخش قصه را که کامل شده است، بنويسد.

 ٧ــ کارگردان نسخٔه کامل شده را در اختيار همٔه اعضای گروه قرار دهد.
 ٨ ــ کارگردان و گروه او در جريان تمرين ها در مورد آرايش صحنه (چيزهايی که بايد در صحنه وجود داشته باشد) و 

لباس بازيگران فکرکنند و تصميم بگيرند.
 ٩ــ در کنار تمرين ها آنچه برای صحنه آرايی و لباس بازيگران الزم است، با مديريت کارگردان و کمک بازيگران ساخته 

شود. ساختن اين وسايل با ابزار و مواد و روش هايی که بچه ها در کاردستی و نقاشی تجربه کرده اند، انجام می گيرد.
 ١٠ــ دانش آموزان با استفاده از تجربه  هايی که در تربيت شنوايی کسب کرده اند، نغمه ها و صداهای طبيعی متناسب با نمايش 

خود را انتخاب و برای اجرا آماده کنند.
 ١١ــ زمانی که همٔه گروه ها آماده شدند، يک به يک نمايش خود را اجرا کنند.

 ١٢ــ پس از اجرای هر گروه، همه در بارهٔ چگونگی اجرا(بازی، صحنه و لباس) گفت و گو کنند.

فعاليت های يادگيری دانش آموزان در پايه های پنجم وششم
بازی برای تقويت دقت حواس

بازی سؤال های دقتی: مانند پائه چهارم ولی با سؤاالت پيچيده تر اجرا می شود. سعی کنيد سرعت طرح سؤال و ارائٔه 
جواب بيشتر شود.
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نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد مورد نياز

فردی و گروهیطبيعت، حياط يا کالس٭
   ٥  تا ١٠ دقيقه

برای رفع يک نواختی 
يا خستگی

فرايندی

مراحل اجرا
 ١ــ دانش آموزان را برای شرکت در بازی آماده سازيد و بازی را مانند پائه چهارم (صفحه ١٥٤) اجراکنيد.

بهتر است به دانش آموزان بگوييد که هميشه برای اين بازی آماده باشند و سؤال های مناسب آماده کنند. هنگام بازی فرد 
پرسش کننده را چند مرتبه تغيير دهيد. 

اجرای نمايش
وکنترل  اجرا  تقليد،  بازی هايی  دادن  انجام  با  قبل  سال های  در  دانش آموزان  نمايش نامه):  (مطابق  نمايش  اجرای 
صدا، حرکات و احساسات خود در نقش ها و موقعيت های مختلف را تمرين کرده و برای ايفای نقش آماده شده اند. در بخش 
قصه گويی نيز، خاطره يا قصه را همراه با تقليد صدا و حرکات عناصر و قهرمانان قصه اجرا کرده اند. اين تمرين ها گاه فردی بوده 
و آنها را تا حدودی از توانايی های فردی خويش آگاه کرده است. گاه نيز گروهی بوده و باعث آشنايی آنها با احساس مسئوليت 
و مشارکت در کارهايی شده است که چندين نفر بايد با هم تالش کنند و آن را به ثمر برسانند. پس آنها آمادگی و مهارت های 
نسبی برای اجرای کار گروهی منظم و هدفمند را در مدت زمان معين کسب کرده اند و در پايه های پنجم  و ششم می توانند 
اين مهارت ها را  در قالب تهئه يک نمايش نامه و اجرای آن نشان دهند. اين فعاليت نيز مانند کتاب سازی فعاليتی تلفيقی است 
که طی آن، همٔه تجربه های فعاليت های هنری دورٔه ابتدايی به کار گرفته می شود. معلم با دقت در فرايند اجرای اين فعاليت، 

دانش آموزان را برای رفع کاستی های احتمالی در هر زمينه، ياری می کند. 

نوع ارزشيابیزمان فعاليتنوع فعاليتفضای آموزشیابزار و مواد مورد نياز
به انتخاب هر گروه؛ ابزار و موادمورد 
پنج جلسه (تمرين ها در گروهیحياط يا کالس يا...نياز برای تهئه صحنه، لباس و صدا

پايانیزنگ های تفريح)

مراحل اجرا
١ــ گروه های کوچک در فعاليت  قصه، قصه های خود را به نمايش نامه تبديل کرده اند.

٢ــ  کارگردان نمايش نامه را در اختيار همٔه  اعضای گروه قراردهد.
٣ــ هر يک از اعضای گروه تمام نمايش نامه را به دقت بخواند ودر مورد نقش خود وکارهايی که می تواند برای اجرای 

بهتر نمايش انجام دهد، فکر کند.
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٤ــ کارگردان با توافق اعضای گروه، نقش ها را تعيين کند.
٥ــ همهٔ  اعضای گروه تمرين صحنهٔ  اول را شروع کنند وهر نفر بکوشد نقش خود را حفظ کند. (می توانند ابتدا نقش 

خود را از روی نوشته و با حفظ ويژگی های صدا و حرکت و احساسات بخوانند و کم کم آن را حفظ کنند.)
٦ــ تمرين زير نظر کارگردان ادامه يابد تا صحنهٔ  اول برای اجرا کامالً  آماده  شود.

٧ــ طی تمرين ها کارگردان با گروه خود، در مورد آرايش صحنه و لباس بازيگران و صداها و موسيقی مناسب فکر کنند 
و تصميم بگيرند. 

٨  ــ آنها در کنار تمرين ها، نغمه ها و صداهای طبيعی مناسب برای نمايش را با استفاده از تجربه هايی که در تربيت شنوايی 
کسب کرده اند، انتخاب و برای اجرا آماده کنند. آنچه برای صحنه آرايی و لباس بازيگران الزم است، با مديريت کارگردان و به 
کمک بازيگران ساخته شود. ساختن اين وسايل با استفاده از ابزار و مواد و روش هايی که در نقاشی و کاردستی تجربه کرده اند، 

انجام می گيرد.
٩ــ به همين ترتيب، تمرين و آماده سازی صحنه های بعدی انجام گيرد. بهتر است درهر مرحله، تمرين را از صحنٔه اول 

شروع کنند.
١٠ــ زمانی که همهٔ  گروه ها آماده شدند، يک به يک نمايش  خود را اجرا کنند.

١١ــ بعد از اجرای هر گروه، همه دربارٔه  چگونگی اجرا (بازی، صحنه، لباس و صدا) گفت وگو کنند.
١٢ــ ارزشيابی چگونگی اجرای نقش در مورد هريک از بازيگران و کارگردان انجام شود.

تلفيق نمايش با ساير فعاليت های هنری
نمايش در ذات خود ماهيتی تلفيقی دارد؛ يعنی، برای اجرای نمايش از بسياری هنرهای ديگر استفاده می شود. 

تلفيق نمايش با قصه: هميشه بر مبنای يک قصه است.
تلفيق نمايش با تربيت شنوايی: صداهای مناسب مانند اصوات طبيعی يا موسيقی به بيننده کمک می کنند تا ارتباط 
بهتر و عميق تری با نمايش برقرار کند. مثالً در صحنه ای که شبی سرد و طوفانی در جنگل را نشان می دهد، همراهی صدای باد 

شديد و صدای حيوانات جنگلی، فضای مناسبی برای دنبال کردن حوادث در ذهن بيننده القا می کند.
تلفيق نمايش با نقاشی و کاردستی: برای صحنه آرايی از پارچه، مقوای بزرگ يا... که روی آن نقاشی شده استفاده 
کنند يا حتی روی تابلو کالس باگچ نقاشی کنند. لباس بازيگران را از کاغذهای بزرگ يا نايلون نازک بسازند. برای چهره ها هم 

می توانند صورتک (ماسک) تهيه کنند. آنها برای اين کار، می توانند از آنچه در نقاشی و کاردستی يادگرفته اند، استفاده کنند.



     فصل هفتم

آشنايی با ميراث فرهنگی ايران
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الف) دانستنی های معلم
ميراث فرهنگی شامل آداب و رسوم، سنت ها، تفکرات و اعتقادات هر قوم و ملتی است. 

ميراث فرهنگی به صورت های مختلف بروز و ظهور پيدا می کند که از جمله می توان به زبان و لهجه های محلی، جشن ها 
و آيين ها، هنرهای سنتی و صنايع دستی و معماری اشاره کرد.

ميراث فرهنگی جزئی جدايی ناپذير از زندگی ما است و همٔه ما همچنان که با آن زندگی می کنيم و از آن بهره می بريم، در 
حفظ و نگه داری و ارتقا و انتقال آن به نسل بعدی نقش مهمی ايفا می کنيم.

و…)،  شعرها  قصه ها،  تعزيه ها،  جشن ها،  پوشش،  (گويش،  رسوم  و  آداب  از  برخی  به  قبلی  پايه های  در  دانش آموزان 
محلی و ملی خود توجه کرده اند. آنها نقشٔه  ايران، پرچم ايران و سرود ملی ايران، زبان و خط و دين و آيين ايرانيان را به خوبی 
می شناسند. در پايه های  پنجم وششم، عالوه بر اين موارد آنها با هنرمندان و آثار هنری محل زندگی خود آشنا می شوند. اين 
آشنايی به روش های مختلف انجام می گيرد. بازديد از موزه ها،آثار و اماکن باستانی، بناهای قديمی، کارگاه های هنرهای سنتی و 
صنايع دستی، محل انجام فعاليت های بومی(مانند: گالب گيری، رنگرزی پشم، نخ ريسی، قالی  بافی، گليم بافی، پارچه بافی و…)، 
فروشگاه های  و…)،  سنتی  ازدواج  جشن  متبرکه،  اماکن  غبارروبی  قالی شوران،  تعزيه خوانی،  (مانند:  محلی  مراسم  اجرای 

هنرهای سنتی و صنايع دستی و مواردی مشابه دانش آموزان را با انواع هنرهای محلی و ملی آشنا می سازد. 
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ب) فعاليت های يادگيری دانش آموزان 
در اين برنامه ضمن معرفی نمونه هايی از هر يک از آثار مادی و معنوی ميراث فرهنگی در منطقٔه خود، دانش آموزان را 

برای تهئه گزارش از يک اثر ميراث فرهنگی منطقه راهنمايی کنيد.
دانش آموزان می توانند برای نمونه به يکی از فعاليت های زير بپردازند.

 جمع آوری کلمات و لغات محلی و معادل فارسی آنها، به عبارتی تهئه فرهنگ نامه ای کوچک و تأکيد بر يافتن کلمات 
و   اصطالحات فراموش شده در زبان محلی.

 جمع آوری داستان های محلی و تشويق دانش آموزان به مراجعه به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها برای نوشتن داستان ها 
و مثل ها و متل های محلی.

 تهئه گزارش از کارگاه های هنرهای بومی و صنايع دستی محلی، از معرفی استاد کار تا ابزار و مواد و مصالح به کار 
رفته در آن هنر و شيؤه ساخت و ارائه آن.

 جمع آوری عکس از آثار و بناهای تاريخی و تهئه آلبومی از آنها به همراه شرح مختصری درباره هر اثر و در صورت 
امکان بازديد از آنها.

 در صورت امکان، تشويق دانش آموزان به عکاسی از مراسم و آيين های به اجرا در آمده در هر منطقه يا عکس برداری 
از آثار هنری و صنايع دستی يا بناهای تاريخی منطقه و تهئه آلبومی از آن به همراه شرح مختصری از هر عکس.

 جمع آوری عکس يا عکس برداری از نقوش دست بافت های محلی چون گليم، ورنی يا فرش های منطقه و تهئه آلبومی 
از اين نقوش به همراه نام هر نقش، نام هنر بومی، نام محل و استاد کار مربوطه. 
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بخش سوم
اجرای برنامه



      فصل اول      
طراحی آموزشی و اجرای برنامه
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مقدمه
همان طور که در فصل اول گفته شد، رويکرد برنامۀ درسی هنر در دورۀ ابتدايی تربيت هنری است. ۱ در اين 
فصل به تبيين فرايند ياددهی ــ يادگيری فعاليت های هنری، چگونگی طراحی و اجرای آن و نقش معلم و دانش آموزان در اين 

فرايند خواهيم پرداخت.

۱ــ فرايند ياددهی ــ يادگيری فعاليت های هنری
يادگيری از لحظهٔ  تولد آغاز می شود، در هر لحظهٔ  زندگی به نوعی جريان دارد و تا پايان زندگی ادامه می يابد. ويژگی بارز 

يادگيری، رشد و فزايندگی است که تغييرات اساسی را در سطح دانش، نگرش و مهارت به وجود می آورد.
با  دارد،  که  نيازهايی  و  تمايالت  عاليق،  استعدادها،  توانايی ها،  با  متناسب  انسانی  هر  که  است  ضروری  نکته  اين  ذکر 
روشی منحصر به فرد ياد می گيرد. يادگيری، امری شخصی و درونی است. در فرايند يادگيری، نقش اصلی به عهدۀ  
خود دانش آموز است اما محيط مساعد، تسهيالت، راهنمايی ها و امکاناتی که برای او فراهم می شود، در کيفيت 

يادگيری تأثيرفراوانی دارند. 
در فرايند فعاليت  های يادگيری در رشته های مختلف هنری، به دانش آموزان کمک  کنيد تا از دانسته ها و مهارت هايی که 
قبالً کسب کرده  اند،  متناسب با شرايط جديد استفاده کرده و ايده های خود را با ابزارها و وسايلی که در اختيار دارند، به اجرا 
درآورده و يک توليد هنری ارائه دهند. معلم گاه با آموزش مستقيم و گاه با آموزش غير مستقيم، جريان يادگيری دانش آموزان 
را هدايت می کند. سعی کنيد در اين کار، روش های ياددهی ــ يادگيری را به گونه ای انتخاب و مديريت کنيد که اين فرايندها:

١ــ با رويکرد، اصول و اهداف برنامه متناسب باشند.
٢ــ با آمادگی های دانش آموزان (فيزيکی، عاطفی، حسی و شناختی) هماهنگ باشند.

٣ــ به دانش آموزان فرصت ارائه و رشد احساس، تخيل و تفکر خالق را در فعاليت های هنری بدهند.
٤ــ به حفظ استقالل فردی و همچنين رشد اجتماعی دانش آموزان توجه کنند.

٥ــ با ايجاد فضايی آزاد، زمينهٔ  مشارکت و تجربهٔ  آزاد و مستقيم دانش آموزان در فعاليت های مختلف هنری را فراهم سازند.
٦ــ دانش آموزان را به استفادٔه بهتر از زمان، وسايل، ابزارها و روش های هنری تشويق و هدايت کنند.

٧ــ هيچ يک از دانش آموزان را به انجام دادن کاری مجبور نکنند.
٨ ــ شرايط و امکانات کالس خود را درنظر بگيرند.

٩ــ از رسانه های آموزشی که بخشی از امکانات برنامه به شمار می آيند، در ايجاد فرصت های يادگيری استفاده کنند.

١ــ برای مطالعهٔ  بيشتر رويکرد به فصل ١، صفحٔه ١٢ مراجعه کنيد.
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١٠ــ حفظ کردن هيچ يک از مفاهيم را از دانش آموزان نخواهند.
١١ــ دانش آموزان را به انجام دادن و به پايان بردن فعاليت ها تشويق کنند.

١٢ــ آنها را به حفظ و نگه داری توليدات هنری خود تشويق کنند.
١٣ــ تا آنجا که امکان دارد،کلئه برنامه های پيش بينی شده را اجرا کنند.

١٤ــ از فعاليت های هنری برای غنا بخشيدن به ساعت درس های ديگر نيز استفاده کنند.(راهنمای برنامهٔ  درس هنر دورٔه 
ابتدايی، ١٣٨٢)

مستقيم  آموزشی  روش های  از  توانيد  می  آنها  از  استفاده  چگونگی  و  مواد  و  ابزار  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  برای 
به  واداريد.  مشارکت  و  فعاليت  به  را  دانش آموزان  تمهيداتی  با  کنيد  سعی  بايد  نيز  موارد  اين  در  حتی  اما  استفاده  کنيد.  هم 
عبارت ديگر برای اجرای فعاليت های هنری نيز بايد از روش های يادگيری فعال و مشارکتی جهت پرورش تخيل و خالقيت 

دانش آموزان استفاده کرد. 
در يادگيری فعال، معلم شرايطی را ايجاد می کند که دانش آموزان با يک سؤال يا مسئله مواجه شوند؛ سؤال يا مسئله ای 
که برای دانش آموزان تازگی دارد و ذهن آنها را درگير می کند، آرامش ذهنی و تعادل آنها را بر هم زده و آنان را به تفکر و حل 
مسئله وا می دارد. آنها زمانی که پاسخ را يافتند، آن را مطرح می کنند تا هم از درست بودنش مطمئن شوند و تأييد و تشويق 
ديگران را به دست آورند و هم از نظرات و راهنمايی های ديگران برای زيباتر  و زاياتر کردن آن استفاده کنند. در فعاليت های 
هنری، پرسش ها واگرا هستند و برای آنها پاسخ های متعدد اما درست، فراوان اند. و از اين روست که فعاليت های هنری بيش 

از ساير دروس زمينٔه رشد و بروز خالقيت را فراهم می آورند.
جريان تفکر برای حل مسئله، با تخيل شروع می شود. تخيل توانايی ساختن آن چيزی است که غايب است اما در ذهن 
ساخته می شود. تخيل افراد با هم متفاوت است و هيچ دو نفری، از يک پديده، تصور ذهنی يکسانی ندارند اما بدون تخيل 
مناسب، تفکر به وجود نمی آيد. تخيل، قدم برداشتن به طرف ناشناخته هاست که از تجربه های گذشته حاصل می شود. اين 

تجربه ها در يک حد باقی نمی ماند. بلکه با تجربه های حال در می آميزند و گاه از آن نيز فراتر می روند.  
معلم در جريان اين تفکر و اکتشاف، به گونه ای غير مستقيم دانش آموز را هدايت می کند تا آنچه را که در پيش رو دارد، 

شفاف تر و کامل تر ببيند؛ آنچه را قبالً تجربه کرده است، کامل تر به خاطر بياورد و تصميم های خود را آ گاهانه تر اجرا کند. 
و «چرا»  سؤال های «چگونه»  با  گيری  تصميم  و  انتخاب  هر  برای  خود  کاری  گروه های  در  دانش آموزان 
مواجه اند. همٔه آنها بايد فکر کنند، فکر خود را به گروه ارائه دهند، داليل منطقی و احساسی(عاطفی) خود را بگويند و در نهايت، 
همراه با ديگران تصميم بگيرند. پس از اخذ تصميم، همٔه اعضای گروه ملزم به اجرای آن هستند و هر کس بايد مسئوليت خود را 
به بهترين صورتی که می تواند انجام دهد. هر سؤال، مسئله ای است و هر پاسخ، راه حلی برای آن محسوب می شود؛ بنابراين، همٔه 
دانش آموزان در هر لحظٔه توليد هنری با تفکر برای حل مسئله مواجه اند. البته شايان توجه است که در فعاليت های هنری پرسش ها 
واگرا هستند؛ يعنی هر پرسش پاسخ های درست فراوان دارد و اين تجربه ای است که تقريباً در هيچ درس ديگری حاصل نمی آيد. 

بديهی است چون انتخاب  هرگروه با گروه های ديگر متفاوت است در نتيجه کتاب های آنها نيز متفاوت خواهند بود.
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با توجه به آنچه گفته شد، انجام دادن فعاليت های هنری و فرايند توليد محصول هنری دارای چهار مرحله است:
مرحلۀ  اول ــ طرح مسئله: توليد يک ايده يا موضوع کلی در ذهن، مثالً : ساختن يک کتاب داستان.

مرحلۀ دوم ــ تفکر: پرورش ايده يا فکرکردن برای انتخاب دقيق تر موضوع، ابزار و مواد و روش اجرا؛ مثالً کتاب 
با صفحات آکاردئونی، با مقوای نازک به رنگ صورتی روشن، نوشتن متن قصه با روان نويس سياه، نقاشی ها با مداد پاستل 

روغنی و…     .
مرحلۀ سوم ــ کاربرد: اجرای ايده با ابزار و مواد و روش انتخاب شده؛ مثالً  آماده سازی مقوای صورتی روشن، 
صفحه ها، تعيين جای نوشته ها و تصاوير در هر صفحه  تعيين محل ها و جهت تا خوردن آن برای نشان دادن شکل و اندازهٔ 

و....
انتخاب مدل آکاردئونی برای آن  مرحلۀ چهارم ــ استدالل: توانايی توضيح علت انتخاب ها و چگونگی اجرا؛ مثالً 
است که صفحات کتاب از ابتدا به هم متصل می شوند و در پايان نيازی به صحافی نيست. البته فقط دو نفر به طور هم زمان 

می توانند روی صفحات کار کنند و....
يافتن  و  آن  دربارٔه  تأمل  مسئله،  با  مواجهه  برای  را  فرد  تمرين ها  اين  و  است  زندگی  عادی  شرايط  مشابه  شرايط،  اين 
راه حل های جديد و درست برای آن آماده می کند. فرد به آرامی در اين وادی به مهارت دست می يابد و چه بسا راه حلی جديد 

خلق می کند.
يادگيری  و  هنری  رشته های  تلفيق  خالقيت،  پرورش  محوری،  کودک  انعطاف پذيری،  اصول  به  توجه 
مشارکتی، سرلوحۀ  کار معلم است تا در ساعت درس هنر شرايطی را به وجود آورد که دانش آموزان با آزادی و احساس 
مسئوليت، با چگونگی طی اين فرايند آشنا شوند و در آن مهارت پيدا کنند. به طور کلی، تمامی روش های تدريسی که اساس آنها 
فعاليت و مشارکت دانش آموز است، در اجرای برنامه قابل استفاده اند. پس، معلم به تناسب شرايط کالس و موضوع فعاليت، 

بهترين روش های ياددهی ــ يادگيری را برای طراحی آموزشی هر فعاليت و اجرای آن به کار می برد.

٢ــ روش های ياددهی ــ يادگيری فعاليت های هنری 
 بعضی از روش های مناسب برای طراحی فرصت های آموزشی و اجرای فعاليت های يادگيری درس هنر به شرح زيرند. 
 روش توضيحی: با استفاده از اين روش، شما می توانيد دانش آموزان را با ابزار و مواد مورد استفاده، چگونگی 

کار با آنها، چگونگی نگه داری آنها و شفاف سازی نکات مبهم و مشکل آفرين در فرايند توليد يک محصول هنری آشنا کنيد.
 روش پرسش و پاسخ: در اين روش که به آن روش اکتشافی يا سقراطی نيز می گويند، سؤال ها به گونه ای تنظيم 
می شوند که دانش آموزان را به تفکر وامی دارند. از اين روش می توانيد برای ايجاد انگيزه،پرورش ايده، روشن شدن موضوع 

و روش کار در رشته های هنری استفاده کنيد. 
 روش نمايشی: با استفاده از اين روش می توانيد فرايند انجام يک فعاليت هنری را به دانش آموزان نشان دهيد و 
سپس از آنها بخواهيد همان کار را انجام دهند. برای مثال، می توانيد چگونگی استفاده درست از ابزار و مواد مختلف را به 
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دانش آموزان نشان دهيد. سپس از آنها بخواهيد روش های ديگری برای انجام دادن بهتر فعاليت مورد نظر پيدا کنند. 
 روش ايفای نقش: در اين روش شما می توانيد از دانش آموزان بخواهيد خود را به جای يک شخصيت فرضی 
قرار  دهند و به تقليد حرکات، صدا، عواطف و شخصيت وی بپردازند. از اين روش می توانيد در برنامه های قصه، نمايش و 

تربيت شنوايی استفاده کنيد.
حول  پاسخ  يافتن  و  اطالعات  جمع آوری  بررسی،  مستلزم  معموالً  کار  واحد  روش  (پروژه):  کار  واحد  روش   
دسته ای از مفاهيم است. در جريان انجام واحد کار، شما می توانيد کالس را از شکل معمول خارج  کنيد و با همکاری 

دانش آموزان در قالب فعاليت های کارگاهی و بحث های گروهی، هدف آموزشی مورد نظر را تحقق بخشيد.
 گردش علمی: می توانيد با ترتيب دادن بازديدها و فعاليت های تجربی خارج از کالس درس و مدرسه، فرصت های 
الزم جهت اقناع حس کنجکاوی و اکتشاف را در اختيار دانش آموزان قرار دهيد. به طورکلی، گردش علمی می تواند شامل 
ديدار از يک باغچه، باغ، بوستان، کوه، دشت، صحرا، کارگاه، نمايشگاه، فروشگاه، موزه، ساختمان و… باشد. مشاهدهٔ  

محيط اطراف و حتی محيط دبستان، درصورتی که امکان کسب تجربه را فراهم آورد، نيزگردش علمی  محسوب می شود.
وجود  دانش آموزان  تمامی  و  برای همۀ فعاليت ها  و کاملی  يک پارچه  اجرای درس هنر، هرگز روش  در   
ندارد. معلم هميشه بايد توجه داشته  باشد که «برای چه منظور، برای کدام دانش آموزان و تحت چه شرايطی، 

می خواهد کدام فعاليت هنری را طراحی و در کالس اجرا کند». 

۳ــ طراحی آموزشی درس هنر
آموزش: «ياد دادن برای يادگرفتن مطلب يا موضوعی به قصد تغيير است و به بيان ديگر، مداخله ای برنامه ريزی شده در 
جهت بهبود موقعيت فرد و هدايت جريان رشد در تمام ابعاد است».(سليمان پور، ١٣٨٠) در طراحی و اجرای فرايند آموزش 
الزم است ذوق و عالقهٔ  دانش آموزان درنظر گرفته شود تا ميل به يادگرفتن در آنها به وجود آيد. بايد دانش آموزان را درگير تفکر 

کرد تا خود آگاهانه فرايند يادگيری را طی کنند و با کشف آنچه بدان نياز دارند، احساس موفقيت کنند.
دانش آموزان طی فرايند فعاليت هنری با موضوع، ابزار و مواد و روش های اجرايی، آن قدر بازی (بازی يعنی تخيل، 
احساس، تفکر) می کنند تا محصولی قابل ارائه توليد نمايند. در جريان اين بازی ها آنها مطالب بسياری را کشف می کنند و به 

اين ترتيب، به احساس موفقيت و اعتماد به نفس دست می يابند. 
طراحی آموزشی: «برنامه ريزی انتخاب و سازمان دادن به فعاليت هايی است که معلم و دانش آموزان در مسير رسيدن 

به اهداف يادگيری انجام می دهند» (قورچيان و ديگران، ١٣٧٧) و در اصطالح به آن تهئه طرح درس می گويند.
 از نظر زمان بندی، طرح درس ساليانه، ماهانه و روزانه تنظيم می شود. معلم برای آنکه بتواند مديريت يادگيری را به 

خوبی انجام دهد، الزم است برای خود طرح درس ساليانه، ماهانه و روزانه تنظيم کند.
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تهيۀ طرح درس ساليانه : اگر سال تحصيلی ٨ ماه و هر ماه ٤ هفته در نظر گرفته شود، در يک هفته دو جلسٔه يک 
ساعته به درس هنر اختصاص دارد. بنابر اين، جدولی با عنوان فعاليت های هنری ساليانه تنظيم می شود. اين جدول هفت ستون 

دارد؛ در ستون اول فصل  های سال تحصيلی به ترتيب آغاز سال تحصيلی، پاييز، زمستان و بهار قرار می گيرد.
در ستون دوم، ماه های هر فصل به ترتيب برای پاييز: مهر، آبان، آذر، برای زمستان: دی،  بهمن و اسفند و برای   

بهار: فروردين، ارديبهشت و خرداد نوشته می شود. 
پنجم،  ستون  دارد.  اختصاص  هنر  درس  جلسه های  به  چهارم  ستون  و  هفته هاست  به  متعلق  سوم  ستون   
دربردارندۀ تاريخ اجرای هر يک از فعاليت های هنری در کالس است.در ستون ششم، عنوان فعاليت های هنری 

قرار می گيرد و در ستون هفتم، ابزار و مواد مورد نياز برای هر فعاليت نوشته می شود.
با مراجعه به جدول  فعاليت های يادگيری در بخش دوم کتاب که شامل محتوای برنامٔه درسی هنر است، طرح درس   

ساليانه تنظيم می شود.برای تنظيم اين جدول بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرند.
١ــ  تعطيالت رسمی (از روی تقويم)

٢ــ  فصل امتحانات نيم سال و پايان سال تحصيلی
با  طبيعت  که  بهار  فصل  در  يکی  و  تحصيلی  سال  اوايل  در  يکی  شود؛  اجرا  مرتبه  دو  حداقل  طبيعت  با  باط  ٣ــ  ارت

ويژگی های کامالً متفاوت قابل مشاهده است.
٤ــ  بازديد مربوط به آشنايی با ميراث فرهنگی و هنری 

٥ــ  تنوع رشته ها و تنوع طلبی دانش آموزان
٦ــ  زمان الزم برای اجرای کامل يک فعاليت (تک رشته ای يا تلفيقی)

٧ــ  تنظيم فعاليت ها از آسان به سخت و از ساده به پيچيده
٨ ــ  ارتباط افقی فعاليت های هنری با ساير دروس
٩ــ  هماهنگی فعاليت با مناسبت های دينی و ملی

١٠ــ در دسترس و آماده بودن ابزار و مواد
برای  گرفتن  تصميم  اطالعات،  گردآوری  مواد،  و  ابزار  (تهئه  دانش آموزان  آمادگی  برای  الزم  فرصت  ايجاد  ١١ــ 

موضوع و روش کار و...)
١٢ــ آمادگی معلم برای اجرای برنامه

١٣ــ آمادگی فضا و ساير شرايط و امکانات برای اجرای برنامه
١٤ــ تناسب فصل و شرايط اقليمی  با موضوع فعاليت

١٥ــ رعايت تقدم و تأخر فعاليت های وابسته به هم يا تلفيقی 
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بعضی از فعاليت ها بايد به طور مستقل در يک ساعت درس انجام شوند و بعضی از آنها نيز در تلفيق با برنامه های   
ديگر، چند جلسه را پوشش می دهند. الزم است بعضی از فعاليت  ها به صورت فردی، بعضی در گروه های کوچک و بعضی 

ديگر در گروه های بزرگ انجام  شوند.    
با توجه به اصل انعطاف پذيری و ساير اصول برنامه، ستون ششم طرح درس ساليانۀ  خود را مدتی قبل   
از اجرای هر برنامه تنظيم کنيد. در تنظيم اين ستون، توزيع متناسب همۀ  رشته ها و فعاليت های مربوط به آنها و 

هماهنگی با ساير دروس را مّدنظر قرار دهيد. جای تعطيالت۱به هر مناسبتی که باشد، خالی می ماند.
در ستون هفتم نيز در مقابل هر فعاليت ابزار و مواد مورد نياز نوشته می شود. در صورتی که اين جدول تنظيم شود،   
معلم هر هفته می تواند برنامٔه درسی هر جلسه و ابزار و موادی را که در آن هفته الزم است، به موقع به دانش آموزان ياد آوری 

کند و خود نيز برای طراحی آموزشی روزانه و اجرای آن آماده شود. 
در پايان سال تحصيلی، جدول طرح درس ساليانه کامل می شود و نمايی از همٔه فعاليت های هنری که دانش آموزان با   
راهنمايی معلم انجام داده اند، فراهم می آيد. نمونٔه جدول فعاليت های ساليانه برا ی فصل پاييز در صفحٔه  بعد گنجانده شده است. 

برای دو فصل بعد نيز جداول مشابهی تنظيم کنيد.
شما می توانيد در پايان سال تحصيلی، جدول خود را بررسی کنيد و از تجربه های حاصل، برای سال بعد بهره گيريد.

١ ــ تعطيالت: مانند تعطيالت رسمی اعياد يا عزاداری ها، ايام امتحانات يا تعطيلی هايی که بر اثر بارش زياد برف و باران پيش می آيند، در جدول خالی می مانند.
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فهرست فعاليت های هنری ساليانه 

ابزار و مواد مورد نيازعنوان فعاليت های هنریتاريخجلسههفتهماهفصل

پاييز

مهر 

١اول

دوم
٢

٣

٤سوم

چهارم
٥

٦

آبان

٧اول

دوم
٨

٩

١٠سوم

چهارم
١١

١٢

آذر

١٣اول

دوم
١٤

١٥

١٦سوم

چهارم
١٧

١٨
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فهرست فعاليت های هنری ساليانه 

ابزار و مواد مورد نيازعنوان فعاليت های هنریتاريخجلسههفتهماهفصل

زمستان

دی  

١اول

دوم
٢

٣

٤سوم

چهارم
٥

٦

بهمن

٧اول

دوم
٨

٩

١٠سوم

چهارم
١١

١٢

اسفند        

١٣اول

دوم
١٤

١٥

١٦سوم

چهارم
١٧

١٨
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فهرست فعاليت های هنری ساليانه 

ابزار و مواد مورد نيازعنوان فعاليت های هنریتاريخجلسههفتهماهفصل

بهار

فروردين 

١اول

دوم
٢

٣

٤سوم

چهارم
٥

٦

ارديبهشت

٧اول

دوم
٨

٩

١٠سوم

چهارم
١١

١٢

خرداد

١٣اول

دوم
١٤

١٥

١٦سوم

چهارم
١٧

١٨
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طراحی آموزشی روزانه: پس از آشنايی با طرح درس ساليانه وکسب آمادگی برای تهئه  آن، برای اجرای برنامه در 
هر جلسه به طراحی آموزشی نياز است. طراحی آموزشی يک جلسه  درس يا طرح درس روزانه، مدل های مختلفی دارد. بعضی 
از اين مدل ها بسيار وسيع اند و تمام جزئيات در آنها ثبت می شود. بعضی نيز خالصه اند و چهارچوب کلی آنچه را در کالس 

واقع می شود، نشان می دهند.
و  خالقيت  پرورش  محوری،  کودک  پذيری،  انعطاف  زمينهٔ   در  توجهی  قابل  ظرفيت های  از  هنری  تربيت  که  آنجا  از 
يادگيری مشارکتی برخوردار است، محتوای آن جامع است و قابليت  تلفيق درونی بسيار دارد. طراحی آموزشی آن نيز خالصه 

ودر حد تبيين چارچوب کلی فعاليت هاست.
اشاره شد، هر يک از فعاليت های هنری می تواند به صورت مجزا يا به شکل تلفيقی از دو يا چند  همان طور که قبالً 
فعاليت انجام شود. بنابراين، طراحی آموزشی نيز می تواند به صورت تک رشته ای يا تلفيقی از چند رشته، تهيه و اجرا شود.

در بخش طراحی آموزشی به ترتيب يک نمونٔه تک رشته ای و يک نمونٔه تلفيقی ارائه می شود.

طراحی آموزشی تک رشته ای
طراحی آموزشی در پنج گام به ترتيب زير اجرا می شود.

گام اول ــ ايجاد انگيزه: در اين مرحله، دانش آموزان با موضوع فعاليت آشنا می شوند و انگيزٔه الزم برای شروع 
فعاليت را کسب می کنند. جلب توجه دانش آموزان به تجربه های قبلی که با موضوع ارتباط دارند، می تواند به آنها برای هر چه 

بهتر انجام دادن فعاليت هنری کمک کند.
شما می توانيد با هر روشی توجه دانش آموزان را به فعاليت جديد جلب کنيد. مهم اين است که دانش آموزان انگيزٔه کافی 
برای انجام دادن فعاليت را کسب کنند. جلب توجه آنها به تجربيات گذشته از طريق نشان دادن يک تصوير، ابزار، وسايل و 

مواد مورد نياز برای انجام دادن فعاليت مورد نظر يا بيان يک خاطره، می تواند در اين راه به شما کمک کند.
گام دوم ــ پرورش ايده (تعيين فعاليت): فعاليت در نظر گرفته شده را برای دانش آموزان روشن نماييد. از آنها 
آن به طور فردی يا گروهی و با توجه به نوع فعاليت به تفکر، تخيل، گفت و گو و جمع آوری اطالعات جهت  بخواهيد دربارهٔ 
پرورش ايده بپردازند. مهم ترين نکته اين است که به دانش آموزان فرصت کافی برای فکر کردن، انتخاب کردن و تصميم گيری 
داده شود. چنان چه انجام دادن فعاليت مستلزم استفاده از ابزار و مواد خاصی است، مطمئن شويد که همه دانش آموزان آن 

را در اختيار دارند.
گام سوم ــ انجام دادن فعاليت هنری: در اين مرحله، دانش آموزان ايده های خود را به صورت فردی يا گروهی به 
اجرا در می آورند. اجرای ايده توسط دانش آموزان می تواند توليد يک محصول هنری (مثل نقاشی و کاردستی) يا فرايند انجام 

دادن يک فعاليت هنری (همچون قصه و نمايش) باشد. 
در اين مرحله نيز همچون مرحلٔه قبل، مهم ترين مسئله ايجاد فضايی است که دانش آموزان بتوانند در آن آزادانه و با 
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اعتماد به نفس به فعاليت بپردازند. آزادی و خود باوری شادی و نشاط را برای کالس شما به ارمغان خواهد آورد.
گام چهارم و پنجم: جمع بندی و بحث و تبادل نظر در مورد محصول يا فعاليت هنری: چنانچه فعاليت هنری به توليد 
يک محصول هنری منتج شود، محصوالت هنری دانش آموزان به نمايش گذاشته می شود. در هر جلسه می توانيد کارهای 
بخواهيد  آموزان  دانش  ساير  و  هنری  کار  کنندهٔ  توليد  فرد  از  سپس  کنيد.  کالس)انتخاب  وقت  تناسب  را (به  نفر  چند  هنری 
در مورد آن توضيح دهند. اين توصيفات می تواند شامل توضيحاتی در مورد مراحل مختلف فعاليت شامل چگونگی فرايند 
ايده يابی، انتخاب ابزار و مواد و وسايل مورد نياز و چگونگی اجرا باشد. سپس از دانش آموزان خواسته شود تا احساس خود 
را نسبت به کار خود و ديگران بيان کنند. در پايان، توليدکنندٔه کار هنری به اين پرسش پاسخ می دهد که «اگه دوباره بخوای اين 

فعاليت را انجام بدی، آيا همين روش رو انتخاب می کنی؟» 
در ارزش يابی فعاليت هايی مثل قصه، ابتدا قصه گو يا گروه مجری قصه در مورد نحوهٔ  ارائه يا اجرای قصٔه خود توضيح 
می دهد. قصه را چگونه انتخاب کرده است؟ چگونه برای اجرای قصه در کالس آماده شده است؟ آيا از اجرای خود راضی 
است؟ به نظر خودش، کدام قسمت قصه را بهتر اجرا کرده است؟ نقاط قوت قصه گويی او کدام اند؟ برای اجرای بهتر قصه و 
جذب بيشتر شنوندگان چه کارهايی بايد انجام دهد؟ در ادامه، يک يا چند نفر از دانش آموزان در مورد نحوهٔ  اجرای قصه و نقاط 

قوت آن، اظهار نظر می کنند. همچنين اگر پيش نهادی برای اجرای بهتر قصه دارند، ارائه می دهند.
در پايان، معلم ضمن جمع بندی نظرها نظر کلی خود را می دهد و راهکارهای پيش نهادی خود را برای اجرای بهتر بيان 

می کند. پس از تشويق نقاط قوت اجرا و تشکر از مجريان و ساير دانش آموزان، همه پوشهٔ  کار خود را کامل می کنند.
گفت وگو دربارهٔ  کارها، بررسی و توصيف آنها در کسب تجربه های هنری مفيد است و دانش آموزان را به آرامی  به سمت 
نقد هنری ساده سوق می دهد. همچنين، به آنها می آموزد که ضمن اظهار نظر، به نظر ديگران هم در سکوت کامل گوش فرادهند، 

به آن توجه کنند و احترام بگذارند. 
در تهيه  و اجرای طراحی آموزشی الزم است معلم به مديريت زمان توجه کند. ساعت درسی ٥٠ دقيقه است. اين 
زمان محدود بايد طوری سازمان دهی شود که چهارگام اساسی به راحتی طی شوند. معموالً گام اول به فرصت کمی  نياز دارد 
اما گام دوم و سوم به زمان بيشتری نيازمندند تا فراگيرندگان بتوانند ايده  های خود را پرورش دهند، با ابزار و موادی که در 
اختيار دارند ايده هايشان را اجرا کنند و به نتيجه برسند. در فعاليت هايی مثل نقاشی و کاردستی گام سوم بسيار اساسی است؛ 
زيرا آشنايی با ابزار و مواد، روش کار و سپس فرايند توليد تا رسيدن به محصول نهايی و ارائٔه آن در اين مرحله انجام می شود. 
همچنين توجه داشته باشيد که در طراحی و اجرای آن زمينۀ رشد کدام  يک از هوش های فراگيرندگان خود را فراهم 
می آوريد. دقت کنيد با طرح چه سؤال هايی و تفکر دربارٔه چه مطالبی و اجرای چه فعاليت هايی اين زمينه غنی تر خواهد شد. 
به اهداف درس هنر نيز توجه داشته باشيد. فعاليتی که طراحی کرده ايد و در کالس اجرا می کنيد، دانش آموزان را در رسيدن 

به کدام يک از هدف ها کمک می کند؟
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فعاليت های ياددهی ــ يادگيری

زمان ابزار و موادروش ياددهی ــ يادگيرینقش فراگيرنقش معلمگام
(دقيقه)

توجه و پاسخ گويیايجاد  انگيزهاول
انتخاب يا توليد ايدٔه هنری

توضيح، سخنرانی، پرسش و 
پاسخ، نمايش

متناسب با 
٥موضوع

توضيح فعاليت و ارائٔه دوم
اطالعات

فکر کردن 
١٠٭ ٭ ٭گروه های کوچکپرورش ايده  هنری

انجام دادن فعاليت اعالم انجام فعاليتسوم
متناسب با گروه های کوچک، واحد کاراجرای ايده هنری

٢٥موضوع

جمع بندی يا جمع آوری چهارم
توليد هنری فراگيرندگان

ارائهٔ  توليد هنری
٥نمايشی، پرسش و پاسخيا  نمايشگاه 

پنجم
ارزشيابی (جمع بندی نظر 
فراگيرندگان و ارائهٔ  نظر 

کلی)

بررسی و توصيف فرايند توليد 
هنری خود و ديگران، و ثبت 

در پوشه کار
٥پرسش و پاسخ، توضيح

٥٠جمع

طراحی آموزشی تلفيقی
طراحی آموزشی تلفيقی از چند رشتهٔ  هنری که معموالً يک رشته  محور اصلی ساير فعاليت ها قرار می گيرد، تشکيل شده 
است. در اين مثال، محور اصلی قصه است که با نمايش و تربيت شنوايی همراه می شود و با نقاشی و کاردستی ادامه می يابد و 
کامل می شود. اين برنامه در سه تا پنج جلسه  متوالی قابل اجراست و برای هر جلسه يک جدول طراحی آموزشی الزم است. 
يکی  نقش  اجرای  کدام،  هر  و  می کنند  مشارکت  قصه گويی  در  دانش آموزان  می  شود؛  انتخاب  مناسب  قصه ای  ابتدا 
از عناصر قصه را بر عهده می گيرند. تشکيل گروه و تقسيم کار را دانش آموزان انجام می دهند و معلم فقط برکار آنها نظارت 
می کند. دانش آموزان برای ارائه و اجرای زيباتر قصه، با استفاده از آنچه در کاردستی و نقاشی آموخته اند، وسايلی را آماده 
می کنند. پس از پايان قصه که با اجرای نقش همراه است، گفت و گوهای پايان قصه انجام می شود. معموالً اين برنامه به يک 

جلسه  کامل نياز دارد. 
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    در آغاز جلسه  دوم، از دانش آموزان بخواهيد يک دقيقه سکوت کنند و با چشمان بسته، قصه  گفته شده را تجسم 
کنند و به ياد آورند. آن گاه چشمان خود را باز کنند و بگويند که از نظر آنهاکدام قسمت قصه زيباتر و جذاب تر بوده است. در 
ادامه، درباره  تمامی چيزهايی که در آن صحنه  قصه ممکن است وجود داشته باشد، فکر کرده و آنها را در ذهن خود مجسم 

سازند، سپس با ابزار و موادی که در اختيار دارند، آنچه را در ذهن خود مجسم کرده اند، نقاشی و رنگ آميزی کنند.
برای جلسه سوم، از بچه ها بخواهيد تا دوباره به قصه فکر کنند؛  همه  صحنه های آن را به خاطر بياورند و به چيزهايی   
که می شود از آنها کاردستی ساخت، بيشتر فکر کنند. می توانيد قبالً  به بچه ها بگوييد که درباره  کاردستی مناسب قصه و ابزار  و 

مواد مورد نياز فکر کنند و ابزار و مواد را همراه بياورند و در کالس به ساختن کاردستی مورد نظر خود بپردازند.
خشک شده، سنگ  و ساير دور  کوچک  قطعه های پارچه يا کاغذ رنگی، شاخه های  بچه ها می توانند با  بعضی از  مثالً 
مجسمه   رس  گل  با  يا  کنند.  کامل  را  آنها  نقاشی  با  و  (کالژ)  بسازند  را  قصه  فضاهای  و  عناصر  از  تصويرهايی  ريختنی ها، 

حيوانات قصه را بسازند. بگذارند يک هفته بماند و خشک شود و در هفته  بعد (جلسه  چهارم) آن را رنگ بزنند. 
معلم می تواند اين برنامه را با روش های مختلف، طراحی و در چند جلسه متوالی اجرا کند. پيوستگی و ارتباط فعاليت ها 
تالش پيگير دانش آموزان را برمی انگيزد و يادگيری عميق مفاهيم قصه و تجسم و تخيل وسيع فضای آن می شود و تا مدتی آنها 
را به تفکر وامی دارد. تنوع فعاليت ها از سويی زمينه  تقويت همه  هوش ها را فراهم می سازد؛ از سوی ديگر، اين تنوع باعث 

شادی و نشاط دانش آموزان است.
در جريان فعاليت های گفته  شده، بخشی از کارها مشارکتی و بخشی فردی است. در هر دو مورد، تعامل بسيار خوبی 
بين بچه ها جريان پيدا می کند که آنها را برای ادامه  فعاليت ها ياری می د هد. همچنين با مشاهده  فعاليت ها و محصوالت هنری 

يکديگر در زمينه های مختلف، تجربه های هنری بسياری کسب می کنند.
در جريان طراحی آموزشی تلفيقی نيز، عالوه بر تربيت هنری به توسعه  هوش های چندگانه و تحقق اهداف 

در حوزه ها ی مختلف توجه کنيد.
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فعاليت های ياددهی ــ يادگيری (جلسه اول ــ قصه گويی همراه با اجرای نقش)

زمان ابزار و موادروش نقش دانش آموزنقش معلمگامجلسه
(دقيقه)

قش
ی ن

جرا
با ا

راه 
 هم

ويی
صه گ

ــ ق
١

٥متناسب با موضوعپرسش و پاسخ يا...آمادگی برای گوش دادن به قصهايجاد انگيزهاول

توضيح روش قصه گويی با دوم
١٠متناسب با موضوعتوضيحی و...آماده شدن گروه قصه گوايفای نقش(گروهی)

١٥متناسب با موضوعايفای نقشاجرای قصه ــ توجهدعوت گروه قصه گوسوم

چهارم
جمع بندی 

طرح سؤال از قصه
بررسی قصه، تفکر، تخيل، 

پاسخ گويی
بحث گروهی، پرسش 

١٠ــو پاسخ

١٠پوشه کارپرسش و پاسخبررسی اجراارزشيابیپنجم

فعاليت های ياددهی ــ يادگيری (جلسه دوم ــ نقاشی برای قصه)

زمان ابزار و موادروش نقش دانش آموزنقش معلمگامجلسه
(دقيقه)

صه
ی ق

 برا
شی

 نقا
٢ــ

ايجاد انگيزهاول
آمادگی برای نقاشی از 

قصه
(انتخاب ايده)

٥ــپرسش و پاسخ يا...

دوم
دعوت به فکر کردن، 
تجسم فضا و انتخاب 
صحنه، ابزار و مواد   و 

روش نقاشی

تفکر،  تخيل، 
ساختن تصويرذهنی، 

مشورت، انتخاب صحنه، 
ابزار و مواد و روش 

نقاشی 
(پرورش ايده هنری)

توضيحی، بحث 
٥ــدرگروه های کوچک

دعوت به نقاشیسوم
اجرای نقاشی

(تبديل ايده به توليد 
هنری)

٢٥ابزار و مواد نقاشیواحد کار

ارائه  نقاشی هادعوت به جمع آوریچهارم
٥گيره و طنابنمايشی( تشکيل نمايشگاه )

نمايشگاه نقاشی وپرسش و پاسخ، توضيحیبررسی اجراارزشيابیپنجم
١٠ پوشه کار



فعاليت های ياددهی ــ يادگيری (جلسه سوم ــ ساختن کاردستی با گل رس برای قصه)

زمان ابزار و موادروش نقش دانش آموزنقش معلمگامجلسه
(دقيقه)

صه
ی ق

 برا
ستی

ارد
ــ ک

٣

آمادگی برای ساختن کاردستی متناسب ايجاد انگيزهاول
٥ــپرسش و پاسخ يا...با قصه(انتخاب يا توليد ايده)

دوم
دعوت به فکر کردن، تجسم 

فضای قصه و انتخاب 
کاردستی مناسب

تفکر، تخيل، ساختن 
تصوير ذهنی، مشورت برای انتخاب 
نوع کاردستی و ابزار و مواد و روش 

اجرا 
(پرورش ايدۀ هنری)

توضيحی، بحث در 
٥ــگروه های کوچک

ساختن کاردستیدعوت به ساختن کاردستیسوم
گل رس و ساير ابزار واحد کار(تبديل ايده به توليد هنری)

٢٥ومواد کاردستی

ارائٔه کاردستی هادعوت به جمع آوریچهارم
٥ميز معلمنمايشی( تشکيل نمايشگاه )

پرسش و پاسخ، بررسی اجراارزشيابیپنجم
١٠نمايشگاه کاردستیتوضيحی

شئ گلی حدود يک هفته زير پوشش نايلونی سوراخ دار به آرامی خشک می شود. در هفته بعد آن را رنگ آميزی کنند. 

فعاليت های ياددهی ــ يادگيری (جلسه چهارم ــ رنگ آميزی و تکميل کاردستی)

زمان ابزار و موادروش نقش دانش آموزنقش معلمگامجلسه
(دقيقه)

تی 
ردس

ل کا
کمي

 و ت
زی

آمي
گ 

ـ رن
٤ـ

ايجاد انگيزهاول
آمادگی برای رنگ آميزی 

کاردستی 
(انتخاب يا توليد ايده)

پرسش و پاسخ 
٥ــيا...

دوم
دعوت به فکر کردن، تجسم 
فضای قصه و انتخاب رنگ 

برای کاردستی

تفکر، تخيل، ساختن 
تصوير ذهنی، مشورت برای 
انتخاب رنگ ها و روش اجرا 

(پرورش ايدۀ هنری)

توضيحی، بحث در 
٥ــگروه های کوچک

دعوت به رنگ آميزی و پوشش سوم
کاردستی با روغن جال 

رنگ آميزی کاردستی و زدن 
روغن جال

(تبديل ايده به توليد هنری)
واحد کار

پيش بند، قلم مو، گواش، 
آب، نايلون، روغن جال، 
کمی اسفنج، دستکش 

يک بار مصرف 
٢٥

دعوت به جمع آوریچهارم
ارائٔه کاردستی های رنگ شده و 

براق شده
( تشکيل نمايشگاه )

٥ميز معلمنمايشی

پرسش و پاسخ، بررسی اجراارزشيابیپنجم
توضيحی

نمايشگاه کاردستی و 
١٠پوشه کار



     فصل دوم     

ارزشيابی فعاليت های هنری دانش آموزان



مقدمه
«ارزشيابی، فرايندی نظام دار برای جمع آوری، تحليل و تفسير اطالعات است» (سيف، ١٣٧٨). ارزشيابی فعاليت های 
هنری، شامل قضاوت دربارٔه کيفيت فعاليت ها و عملکرد و کوشش های هنری دانش آموزان و محصوالت هنری توليد شده 
توسط آنها و مقايسٔه نتايج حاصل با هدف های از پيش تعيين شده برنامٔه درسی هنر است. از آنجا که از نتايج حاصل از ارزشيابی 

برای بهبود فرايند ياددهی ــ يادگيری استفاده می شود، می توان از آن به عنوان جزئی جدا ناپذير از اين فرايند نام برد. 

رويکرد ارزشيابی
با توجه به ماهيت درس هنر، برای ارزشيابی از فعاليت های انجام شده در رشته های مختلف هنری، از رويکرد سنجش 
پويا به جای رويکردهای سنتی مرسوم، که بيشتر جنبٔه ايستايی دارند، استفاده شده است. در رويکردهای سنتی بيشتر بر پيامدها 
و نتايج تأکيد می شود. اما رويکرد سنجش پويا بر فرايندهای روان شناختی تأکيد دارد. به عبارت ديگر، در اين رويکرد هدف 

ارزشيابی بيشتر ايجاد توانايی يادگيری است تا ميزان مطالب ياد گرفته شده.
يادگيری  ــ  ياددهی  فرايند  به  بخشيدن  عمق  برای  شده:  توليد  هنری  محصوالت  و  ها  فعاليت  توصيف  ضرورت 
فعاليت های هنری دانش آموزان، ارزشيابی به عنوان بخشی جدايی ناپذير از اين فرايند بايد به گونه ای طراحی شود و اطالعات 
مورد نياز برای مربی و متربی به گونه ای فراهم آيد که بتواند به آنها در شناخت مسائل و مشکالت يادگيری، رفع آنها و رسيدن به 
اهداف تعليم و تربيت کمک کند. برای رسيدن به اين مهم الزم است نتايج حاصل از ارزشيابی مورد تجزيه و تحليل و توصيف قرار 
گيرد. عالوه بر اين، از آنجا که انتظارات برنامه درسی هنر و مشخصاً تربيت هنری بيشتر به کسب مهارت ها و ايجاد منش های تفکر 
توجه دارد، الزم است از روش ها و ابزارهای کيفی مانند پوشٔه کار١، ابزارهای مبتنی بر مشاهده (مقياس درجه بندی و...)، خود 
ارزشيابی،  ديگر ارزشيابی (هم سال سنجی) و بحث و گفت وگوهای کالسی استفاده شود. نتيجهٔ  اطالعات جمع آوری شده با روش ها 
و ابزارهای ياد شده، به معلم اجازه می دهد که توصيفی از فرايند فعاليت هنری و محصول هنری توليد شده، توانايی ها و مهارت  های 
کسب شده، استعدادها، تمايالت و عاليق دانش آموز در زمينه های هنری و در جهت اهداف برنامهٔ درسی هنر تهيه کند. معلم از اين 
طريق می تواند چگونگی رشد و پيشرفت هنری هر دانش آموز را به خودش،  والدينش، اوليای مدرسه و هر يک از عناصر نظام 
آموزش و پرورش نشان دهد و دربارهٔ آن به بحث بپردازد. اين توصيف ها، که حاصل سنجش ها و ارزشيابی ناشی از آن است، در 

کارنامه و پروندهٔ تحصيلی دانش آموزان ثبت می شود تا برای شناخت، راهنمايی و هدايت آنان در آينده مورد استفاده قرار گيرد.

١ــ پوشه  کار هنر مجموعه ای از کارهای دانش آموز است که تالش ها، رشد و پيشرفت او را در فعاليت های هنری نشان می دهد.
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اصول ارزشيابی از فعاليت های هنری دانش آموزان عبارت اند از:
١ــ  ارزشيابی از فعاليت های هنری دانش آموزان به طور تکوينی و در جريان فعاليت ها انجام می شود.

٢ــ  ارزشيابی از پيشرفت هر دانش آموز نسبت به فعاليت هايی که خود او انجام می دهد و با توجه به اصل تفاوت های 
فردی سنجيده می شود.

٣ــ  در ارزشيابی الزم است به نوع ابزار و وسايل و موادی که هر دانش آموز به کار می برد، توجه  شود؛ زيرا نوع و کيفيت 
آنها در فرايند فعاليت  و محصول نهايی آن مؤثر است.

٤ــ  در ارزشيابی رشد توانايی های هنری دانش آموزان، و استعداد ها و تمايالت فردی آنان مورد توجه قرار می گيرد.
٥ــ  در ارزشيابی، به فرايند فعاليت و به محصول نهايی طوری توجه می شود که دانش آموزان به استمرار بخشيدن به 

کارها و فعاليت های هنری خود تشويق شوند.
٦ــ  ارزشيابی فعاليت های هنری فرايندی پوياست که با مشارکت معلم، دانش آموز (خود ارزشيابی) و ساير هم کالسی های 

او (ديگر ارزشيابی يا هم سال سنجی) انجام می شود.
قرار  تأکيد  و  توجه  مورد  دانش آموز  هر  کار  برجستٔه  و  مثبت  هنری  ويژگی های  هنری،  های  فعاليت  ارزشيابی  در  ٧ــ  

می گيرد.
٨ ــ  تمامی فعاليت های هنری دانش آموزان، جذاب و باارزش است؛ بنابراين، از مطرح کردن قضاوت هايی که به يأس و 

نااميدی و ازبين رفتن انگيزٔه فعاليت  هنری آنها منجر می شود، بايد پرهيز کرد.
٩ــ  ارزشيابی از فعاليت های هنری دانش آموزان به صورت کيفی (توصيفی) انجام می گيرد؛ بنابراين، نبايد به فعاليت ها 

و محصوالت هنری آنها نمره داد. ١
هدف های ارزشيابی از فعاليت های هنری

خالقيت  شکوفايی  برای  زمينه  ايجاد  و  آنها  پرورش  برای  آموزان  دانش  استعدادهای  و  عاليق  نيازها،  ١ــ  تشخيص 
هنری؛

٢ــ  آگاهی از ميزان پيشرفت هنری دانش آموزان و حصول اطمينان از تحقق اهداف برنامٔه درسی هنر؛
٣ــ  اصالح و بهبود فرايند ياددهی ــ يادگيری؛

٤ــ  توجه به رشد همه جانبٔه دانش آموزان و تفاوت های فردی در فرايند ياددهی ــ يادگيری؛ 
٥ــ  تقويت اعتماد به نفس در دانش آموزان؛

٦ــ  افزايش بهداشت روانی محيط  های آموزش رسمی درس هنر؛
٧ــ  ارتقای تحصيلی دانش آموزان.

١ــ تا زمان اجرای سراسری ارزشيابی کيفی برای کلئه دروس دوره ابتدايی، در هر نيم سال ليست نمرهٔ هنر را مانند ساير دروس به دفتر مدرسه بدهيد.
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دو  به  دانش آموزان  هنری  فعاليت های  ارزشيابی  دانش آموزان:  هنری  فعاليت های  ارزشيابی  اجرای  چگونگی 
شکل فرايندی و پايانی١ انجام می شود.

                    

به وسيلٔه ارزشيابی فرايندی معلم می تواند در هر جلسه ضمن مشاهدٔه فرايند توليد هنری دانش آموزان، برگٔه ارزشيابی 
فعاليت های هنری تعدادی از آنها را تکميل کند. همچنين، موارد خاصی را که به نظرش می رسد، در اين برگه ثبت کند و 
مواردی را که از نظر او ضرورت دارند، در پوشهٔ  کار دانش آموزان يا دفتر يادداشت خودش بنويسد. همچنين، در طول هر 

نيم سال تحصيلی، دست کم دو مرتبه برگٔه ارزشيابی فعاليت  های هنری دانش آموزان را تکميل کند.
دهد؛  ميت  اه هنر  درس  جلسٔه  هر  در  زمان  مديريت  به  خود،  آموزشی  طراحی  اجرای  در  معلم  دارد  ضرورت   
ارزشيابی  برای  کافی  فرصت  می  دهد،  انجام  دانش آموزان  هنری  فعاليت  فرايند  طی  که  ارزشيابی ای  بر  عالوه  به گونه ای که 
پايانی نيز داشته باشد. در پايان هر جلسه از کالس هنر برای فعاليت های نقاشی و کاردستی، شما می توانيد به کمک بچه ها 
يک نمونه را انتخاب کنيد. اين انتخاب يا تصادفی است يا به علت ويژگی  آن صورت می گيرد؛ برای مثال، در يک اثر نقاشی، 
روش خاصی در رنگ آميزی به کار رفته است يا خالقيت ويژه ای وجود دارد که خوب است همهٔ  بچه ها به آن دقت کنند. در 
ابتدا، دانش آموزی که آن محصول هنری را توليد کرده است، در جلوی کالس، کار خود را به ساير دانش آموزان نشان می دهد 
و با توضيح مختصری، مراحل انتخاب ايده، پرورش ايده و اجرای ايده  را برای دوستانش توضيح می دهد: چگونه فکر کرده 
است؟ چگونه انتخاب کرده و کار خود را از کجا و با چه ابزار و موادی شروع کرده و کدام قسمت کار به نظر او زيباتر است؟ 
در ادامهٔ  اين فعاليت ، يکی از دانش آموزان را دعوت کنيد تا در مورد اين محصول هنری توضيح دهد و نظر خود را بگويد. 

اين گفت وگو را می توانيد به صورت گروهی ترتيب دهيد.

١ــ ارزشيابی پايان هر جلسٔه درس، در طول سال تحصيلی می تواند به منزلٔه ارزشيابی فرايندی يا تکوينی يا مستمر باشد.

  خودارزشيابی

ديگر ارزشيابی (هم سال سنجی)       

ارزشيابی توسط معلم

در پايان هر جلسٔه درس هنر   

 پايانی

 فرايندی (در طول فعاليت هنری)

ارزشيابی فعاليت های هنری دانش آموزان

در پايان هر نيم سال تحصيلی (بررسی پوشٔه کار) پايانی
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در پايان، نوبت معلم است که عالوه بر جمع بندی همٔه نظرها، نظر خود را در مورد محصول هنری توليد شده بگويد: 
ويژگی های مثبت کار چيست؟ برای بهتر شدن کار، رعايت چه نکته های ديگری الزم است؟ 

شما می توانيد در صورت ضرورت، جمع بندی نظرها را در يک سطر پشت کار( در کنار شناسنامٔه کار) ثبت کنيد. سپس 
هر يک از دانش آموزان کارش را در پوشٔه کار خود قرار دهد و نظرش را در برگ فهرست فعاليت های هنری بنويسد.

ارزشيابی پايانی در پايان هر نيم سال نيز به بررسی پوشٔه کار دانش آموزان و ترسيم نمايی کلی از ميزان تحقق اهداف 
آموزشی برای هريک از دانش آموزان اختصاص دارد.

روش و ابزار های ارزشيابی 
ابزار های ارزشيابی از فعاليت ها و محصوالت هنری دانش آموزان عبارت اند از:

ـ  پوشۀ کار فعاليت های هنری ۱ـ
پوشه  کار، مجموعه شواهد نظام دار و سازمان يافته ای از فعاليت های دانش آموزان است. معلم با استفاده از اين شواهد 
بر سطح رشد دانش، مهارت و نگرش های فراگيرندگان نظارت دارد. دانش آموزان در جمع آوری شواهد، انتخاب مالک ها و 

قضاوت های ارزشی آن مشارکت دارند.(خوش خلق، ١٣٨٢)
فوايد پوشٔه کار به شرح زير است.

١ــ  دانش آموزان را به افرادی مستقل، فعال و مسئوليت پذير تبديل می کند.
٢ــ  باعث بهبود انگيزهٔ  يادگيری می شود.

٣ــ  ابزار مناسب برای نشان دادن فرايند يادگيری است.
٤ــ  ابزاری برای سنجش انواع مهارت هاست.

٥ــ  از طريق پرورش مهارت های فراشناختی١، هوشياری نسبت به يادگيری ايجاد می کند.
٦ــ  مهارت های اجتماعی را پرورش می دهد.

٧ــ  برای معلم و دانش آموزان فرصت های گفت وگو ايجاد می کند.
٨ــ  سنجش را به آموزش پيوند می دهد.

٩ــ  نيم رخی٢ از توانايی های فراگيرنده فراهم می آورد.

١ــ مهارت  های فراشناختی (metaCognitive) هوشياری و آگاهی فرد نسبت به فرايند تفکر (شناخت و يادگيری) خود است.
٢ــ نيم رخ(Profile) نمای کلی يک پديده است.



178

هريک از دانش آموزان از ابتدای سال يک پوشهٔ  مناسب برای فعاليت های هنری خود تهيه می کند. روی اين پوشه نام 
و نام خانوادگی و نام کالس خود را می نويسد. در داخل پوشه يک برگ فهرست فعاليت های هنری برای ثبت فعاليت ها قرار 
می دهد. در اين برگه ١ تاريخ، شمارهٔ  رديف، عنوان فعاليت، توضيح فعاليت انجام شده و احساس و نظر خود در مورد فعاليت 

انجام شده در هر جلسه را ثبت می کند. 
برای فعاليت هايی مثل تربيت شنوايی يا قصه و نمايش، که محصولی مانند نقاشی ندارد، تنها ثبت فعاليت کافی است و 
نمونه ای در پوشٔه  کار اضافه نخواهد شد. برای بعضی از فعاليت های کاردستی که حجم بزرگ دارند و در پوشه جا نمی گيرند، 
شناسنامٔه ٢ کار را  می توان از يک کيسٔه نايلونی، پاکت يا جعبٔه مناسب استفاده کرد. پشت هر برگٔه نقاشی يا کاردستی حتماً 
می نويسند و آنها را به ترتيب شماره و تاريخ در پوشٔه کار قرار می دهند. حتی جلساتی را که فردی غايب است در پوشٔه کار 
خود ثبت کند و احساس و نظر خود را دربارٔه آن بنويسد. در پايان هر نيم سال، در همٔه پوشه های کار يک کالس بايد بتوان 

فعاليت های هنری را که طی نيم سال انجام شده است، مشاهده و بررسی کرد.
معلم می تواند با روش های گوناگون دانش آموزان را به حفظ و نگه داری پوشٔه  کار و محصوالت هنری تشويق کند. 
به اين ترتيب، عالوه بر سهولت دسترسی به فعاليت ها برای ارزشيابی هر نيم سال و نوشتن کارنامه، زمينه ای برای تحقق هدف 

توجه به حفظ آثار هنری و ميراث فرهنگی نيز ايجاد می شود.
ـ  خود ارزيابی ۲ـ

قضاوت و ارزشيابی دانش آموز نسبت به فعاليت يا محصول هنری توليد شده توسط وی. در اين نوع ارزشيابی الزم 
است معلم شرايطی را فراهم کند تا دانش آموز کار هنری خود را توصيف کند، احساسات خويش را نسبت به آن بيان کند و 
در پايان بگويد که برای ارائٔه بهتر يک فعاليت يا محصول هنری چه کارهايی بهتر است در آينده انجام شود. الزم است نتايج 

ارزيابی دانش آموزان از خود در برگٔه فهرست فعاليت های هنری ثبت و در پوشٔه کار گذاشته شود.
ـ  ديگر ارزشيابی و ارزشيابی گروهی ۳ـ

و  بحث  به  گروهی  صورت  به  و  فعال  طور  به  آموزان  دانش  کاری،  گروه های  در  هنری  های  فعاليت  اجرای  فرايند  در 
تبادل نظر در مورد فرايند و نتايج حاصل از فعاليت های هنری خواهند پرداخت و با توجه به نتايج ارزشيابی گروهی به همکاری 

با يکديگر ادامه خواهند داد.

١ــ يک نمونه « فهرست فعاليت های هنری» ارائه شده است اما معلم می تواند بنابه شرايط کالس خود برگٔه مناسبی تهيه کند.
٢ــ شناسنامٔه کار در بخش طراحی آموزشی صفحٔه ١۶٢ توضيح داده شده است.
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فهرست فعاليت های هنری
نام و نام خانوادگی. . . . . . . . . کالس. . . . . . . . دبستان . . . . . . . . . منطقه. . . . .

  

احساس و نظر دانش آموزتوضيح فعاليت انجام شدهعنوان فعاليترديفتاريخ
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۴ــ  روش مشاهدۀ رفتار
 روش های مشاهدهٔ رفتار بسيار متنوع اند. برای ثبت مشاهدهٔ رفتارهای مورد نظر در درس هنر، ما از روش مقياس درجه بندی 
استفاده کرده ايم. معلم می تواند در هر جلسه، ضمن مشاهدهٔ فرايند توليد هنری دانش آموزان، برگٔه ارزشيابی فعاليت های هنری تعدادی 
از آنها را تکميل کند. همچنين، موارد خاصی را که ثبت آنها ضرورت دارد، در پوشهٔ  کار دانش آموزان يا دفتر يادداشت خود بنويسد.

برگۀ ارزشيابی فعاليت های هنری دانش آموزان
در برگٔه ارزشيابی فعاليت های هنری، برای هر رشتٔه هنری، در مقابل آن تعدادی ويژگی ، متناسب با اهداف اين درس 
و در مقابل اين ويژگی ها يک مقياس چهار درجه ای (خيلی خوب، خوب، قابل قبول، نيازمند آموزش و تالش بيشتر) نوشته 

می شود.
برگٔه ارزشيابی فعاليت های هنری را می توانيد به اين ترتيب تهيه کنيد:

١ــ  روی يک برگٔه کاغذ همٔه ويژگی های مثبتی را که از يک اثر هنری انتظار داريد، بنويسيد. اين ويژگی ها  را می توانيد 
با توجه به اهداف کلی درس هنر و محتوای فعاليت های يادگيری تعريف کنيد.

٢ــ  ويژگی هايی را که به هم نزديک اند، به يک ويژگی  تبديل کنيد.
٣ــ  ويژگی هايی که در همٔه رشته ها مشترک اند، به بخش مهارت های فرايندی منتقل کنيد.

٤ــ  مواردی را که باقی می مانند، منظم کنيد.
٥ــ  در مقياس چهار درجه ای سطوح بروز ويژگی های ياد شده را مشخص کنيد. 

٦ــ  بايد توجه داشت که ويژگی ها و درجه های تعريف شده در يک کالس درس برای همٔه دانش آموزان، با بررسی پوشٔه 
کار قابل اجرا، جمع بندی و نوشتن کارنامه باشد. 

نيم سال  طول  در  مرتبه  يک  کنيد:  تکميل  را  دانش آموزان  ارزشيابی  برگٔه  مرتبه  دو  کم  دست  تحصيلی  نيم سال  هر  در 
تحصيلی و يک مرتبه در پايان نيم سال تحصيلی.

هنری  محصوالت  توليد  و  فعاليت ها  فرايند  از  معلم  مشاهدٔه  به  توجه  با  برگه  تحصيلی،  سال  نيم  طول  در  و  اول  مرتبٔه 
دانش آموز تکميل می شود. معلم می تواند در هر جلسهٔ  درس هنر برگٔه چند دانش آموز را تکميل کند. به اين ترتيب، در پايان 

يک نيم سال همٔه کالس برگٔه تکميل شده خواهند داشت.
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در پايان نيم سال نيز از دانش آموزان بخواهيد پوشه ها ی کار خود را کامل و مرتب همراه بياورند. با مشارکت خود آنها 
پوشه های کار را بررسی و مجددًا برگهٔ  ارزشيابی را کامل کنيد. در مورد فعاليت های تربيت شنوايی، قصه و نمايش که محصول 
عينی ندارند، با مراجعه به فهرست فعاليت ها و طرح چند سؤال کوتاه از دانش آموز در مقياس چهار درجه ای ارزشيابی او 
عالمت مناسب بگذاريد. در مورد فعاليت های نقاشی و کاردستی، که محصول عينی دارند، از دانش آموز بخواهيد بهترين کار 
خود را از پوشه  انتخاب و برای ارزشيابی ارائه کند. پس از ارزشيابی اين دو بخش، قسمت بعدی جدول مربوط به مهارت های 

فرايندی است.اينها مهارت هايی هستند که در فرايند همٔه فعاليت های يادگيری به طور مشترک وجود دارند. 
به همين دليل، در همٔه ساعت های درس هنر و حتی ساعات ساير درس ها قابل مشاهده اند. معلم در طول يک نيم سال 

تحصيلی، با مشاهدٔه  رفتارها و فعاليت های هنری دانش آموز اين قسمت را کامل می کند. 
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و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  انتشارات  عميق،  مجيد  مترجم:  می کند،  رشد  چگونه  ببين  ليندا؛  ين،  مارت ۳۳ــ 

نوجوانان، تهران ۱۳۷۹. 
اول،  چاپ  مدرسه،  انتشارات  هنر،  عمومی  آموزش  چگونگی  و  چرايی  چيستی،  محمود؛  حمدی،  مهرم ۳۴ــ 

.۱۳۸۳
تهران  مدرسه،  انتشارات  معلم،  تربيت  و  يادگيری  ــ  ياددهی  فرايند  بازانديشی  محمود؛  مهرمحمدی،  ۳۵ــ 

.۱۳۷۹
۳۶ــ يادگيری گنج درون، مترجم: فاطمه فقيهی و ديگران، پژوهشکدٔه تعليم و تربيت، وزارت آموزش و پرورش، 

تهران ۱۳۷۵.
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۳۷ــ يغما، عادل؛ طراحی آموزشی، انتشارات مدرسه، تهران ۱۳۷۲.
۳۸ــ يغما، عادل؛ کاربرد روش ها و الگوهای تدريس، انتشارات مدرسه، تهران ۱۳۸۰.

۳۹ــ نيل، آماندا؛ پرندگان، مترجم: رؤيا خوئی، انتشارات کتاب های مهتاب، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، تهران ۱۳۸۱.

۴۰ــ وليکز، آنجال؛ اسرار طبيعت، مترجم: افشار سليمانی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
تهران ۱۳۸۱.

۴۱ــ اليسون، شيال و جوديت گری؛ بازی های خالق، مترجم: ليال انگجی، انتشارات جوانه رشد، تهران۱۳۸۳.
۴۲ــ تايلور، کيم؛ پرواز با علم، مترجمان: محمد  علی شميم و ديگران، انتشارات محراب قلم، تهران ۱۳۸۰.

۴۳ــ گرجستانی، سعيد؛ سفال و سراميک؛ دانشگاه هنر، تهران ۱۳۷۹.
تهران  نو،  دنيای  نشر  قرقشه،  داغی  قره  مرضيه  ترجم:  م کودکان،  تجسمی  هنرهای  مبانی  جان؛  پيکرنيک،  ۴۴ــ 

.۱۳۸۱
۴۵ــ سهی، مرتضی؛ برگ ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۷۸.

۴۶ــ همتی آهويی، ابوالفضل؛ سنگ ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۸۱.
۴۷ــ دور ريختنی ها (سه جلد)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۸۰.

۴۸ــ خدايی، علی؛ تکه کاغذهای رنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۸۲.
۴۹ــ يزدانيان پور، اميرحسين و فاطمه حاج تقی تهرانی، دايره ها، انتشارات تيمورزاده، تهران ۱۳۸۲.

۵۰ــ ايمن، ليلی، توران ميرهادی و مهدخت دولت آبادی؛ گذری در ادبيات کودکان، شورای کتاب کودک، چاپ 
سوم، تهران ۱۳۵۶. 

۵۱ــ سنگری، محمدرضا؛ هدف ها و شيوه های داستان پردازی در قرآن، مجلٔه ادبيات داستانی، شمارٔه ۲۶ و ۲۷، 
سال ۱۳۷۳.

۵۲ــ شورای کتاب کودک، فرهنگ نامۀ ادبيات کودکان و نوجوانان؛ چاپ اول، تهران ۱۳۷۶.
۵۳ــ  نعمت الهی، فرامرز؛ ادبيات کودک و نوجوان(کد ۶۰۱۵)، مراکز تربيت معلم، رشتٔه زبان و ادبيات فارسی.

تهران  مدرسه،  انتشارات  کودکان،  برای  نمايشی  خالقيت  آموزش  بر  مقدمه ای  فائزه؛  فيض االسالم،  شيخ   ٥٤ــ 
.١٣٨٥

۵۵ــ وکيلی، ابوالفضل و شاهپور حسينی؛ کيميای جاويد در موزۀ ملی ايران، انتشارات سردبير.
۵۶ــ وکيلی، ابوالفضل، آثار تاريخی ايران، زرين و سيمين؛ انتشارات سردبير.

۵۷ــ وکيلی، ابوالفضل، آثار تاريخی ايران، موزه رضا عباسی؛ انتشارات سردبير.
۵۸ــ آشنايی با ميراث فرهنگی و هنری ايران (کد ۵۹۴/۶)، کتاب درسی دورٔه پيش دانشگاهی.


