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پیش گفتار

این   تجلی  مثابه  به  هنر،  و  معنوی،  و  مادی  ابعاد  در  بر جامعه  عنوان روح حاکم  به  فرهنگ، 
باورها، از  مهم ترین و غنی ترین منابع دستیابی به هویت فردی و جمعی هستند و موجب شکوفایی و 
ارتقای تمدن ایرانی ــ اسالمی می شوند. حوزٔه یادگیری فرهنگ و هنر با تأکید بر این دو عنصر مهم در 
حیات فردی و اجتماعی دانش آموزان، زمینه های درک معنا و زیبایی را در پدیده های طبیعی به عنوان 
بخشی از خلقت پروردگار )آیه بینی و آیه خوانی( و در تاریخ و میراث فرهنگی و هنری ایران فراهم 
آورده است. بدیهی است توجه ویژه به نشانه های جمال الهی و زیبایی ها در پیشینٔه فرهنگی جامعه در 
کنار خلق آثار هنری در رشته های مختلف زمینه ساز رشد هویت فردی و ملی، حرمت خود و مقابله با 

از خود بیگانگی خواهد بود. 
عالوه بر این دستیابی به سواد میان فرهنگی برای درک ارتباط فرهنگ ها، اقوام و ملیت ها در 

سطح ملی و جهانی بخشی از قلمرو محتوایی این حوزٔه یادگیری است. 
این کتاب برای آشنایی شما همکار گرامی  با برنامٔه درسی حوزٔه فرهنگ و هنر در پایٔه اّول دورٔه 

اّول متوسطه در دو بخش تهیه و تدوین شده است.
در بخش اّول با کلیات برنامه، شامل جایگاه و نقش فرهنگ و هنر در برنامٔه درسی دورٔه متوسطه 
به راهنمای تدریس رشته های  برنامهٔ  درسی هنر دورٔه اول متوسطه، آشنا خواهید شد. بخش دوم  و 

مختلف هنری اختصاص دارد.
نیازها و درخواست های مکرر و به جای شما همکاران عزیز  به  برنامه پاسخی  امید است این 
برای تغییر برنامٔه درسی هنر باشد و با اجرای آن بتوانیم گامی هر چند کوچک در راه اعتالی فرهنگ، 

تمدن و هنر کشور عزیزمان ایران برداریم. انشاءالله.


