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اول دفتر

سپاس و آفرین، ایزد جهان آفرین راست؛ آنکه اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و 
چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده. آفریننده ای که پرستیدن اوست سزاوار؛ دهنده ای که خواستن 
……..عطاءالملک  هستی  از  پس  نیست کننده  نیستی،  از  کننده  هست  خوش گوار.  نیست،  او  از  جز 

جوینی 
شکر، خداوند متعال را که با یاری و استعانت از او توانستیم راهنمای جامع تدریس درس فرهنگ و هنر 

در دورهٔ اول متوسطه را به پایان بریم.
پایه های هفتم، هشتم و نهم است که به  مجموعه پیش رو شامل راهنمای تدریس درس فرهنگ و هنر 
صورت کتاب، به منظور استفاده آسان درکالس درس تهیه شده و در اختیار شما دبیران محترم قرار گرفته 

است.
تمام سعی ما براین بوده است که آنچه معلم در تدریس الزم دارد در این مجموعه آورده شود. در مواردی 
تألیف کتب  بگنجانیم، روی سایت دفتر  به دلیل محدودیت صفحات  این کتاب  نتوانستیم مطلبی را در  که 
درسی،گروه هنر )dept.talif.sch.ir ــ http://art( در قسمت راهنمای جامع دوره اول متوسطه قرار 

دادیم تا به همه معلمان عزیزی که به این لوح دسترسی ندارند کمک کند. 
با خالقیت و تعهدی که در شما دبیران محترم درس فرهنگ و هنر وجود دارد، اطمینان داریم منابع، 
مطالعه خواهد شد و تدریس با توجه به اهداف و رویکردهایی انجام خواهد شد که در برنامه درس ملی و 

چارچوب راهنمای معلم آمده است. 
از شما همکاران بزرگوار و فرهیخته تقاضا داریم، انتقادات و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید 

و در بهینه سازی کتاب به ما یاری فرمایید. 

ساختار کتاب

این کتاب به دو بخش کلی به شرح زیر تقسیم شده است: 
بخش اول، کلیات: این بخش به مطالبی همچون، طراحی آموزشی، روش های تدریس تعاملی، چگونگی 
ارزشیابی، جدول های ثبت نمره، جدول خود ارزیابی دانش آموزان و مطالب دیگر اختصاص دارد. همچنین 

در این بخش با رویکرد و جایگاه درس هنر در برنامه درس ملی آشنا می شوید. 
از حوصله  تا  است  بوده  نظر  مد  ایجاز و خالصه گویی  بخش،  این  مطالب  تمامی  بیان  در  است  گفتنی 

خواننده خارج نباشد و صفحات بیشتری به محتوای آموزشی اختصاص یابد.
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بخش دوم، محتوای آموزشی: این بخش به دلیل اینکه شامل راهنمای تدریس سه کتاب فرهنگ و 
هنر دوره اول متوسطه است به سه قسمت تقسیم شده است: پایه هفتم، هشتم و نهم. هر پایه شامل فصل های 

مختلفی است و تمامی دروس از الگوی واحدی به شرح زیر تشکیل شده اند: 
هدف: در این قسمت هدف کلی درس مورد نظر، بیان شده است.

انتظارات عملکردی: انتظاراتی که پس از تدریس این درس از دانش آموزان داریم؛ همان گونه که از 
نام آن پیداست، دانش آموزان پس از درس باید به مهارت جدیدی دست یابند. 

شرح موضوع: با توجه به موضوع درس در این قسمت، مطالبی آورده شده که برای آگاهی معلم الزم 
است تا محتوای درس روشن و شفاف شود و دبیر به موضوع اشراف کامل پیدا کند و طرح آن در کالس به 

صالحدید معلم است.
فرایند تدریس: در این مرحله، روند اجرای گام به گام تدریس آورده شده است. در بیشتر موارد سعی 
شده است از روش های یاددهی ــ یادگیری تعاملی استفاده شود تا دانش آموزان خود به کشف مفاهیم دست 
پیدا کنند و به همین دلیل، تمریناتی پیش بینی شده است که با استفاده از آنها دانش آموزان با هدایت معلم به 
مفاهیم مورد نظر می رسند.اگر از لحاظ زمان بندی اجرای تک تک مراحل و تمرینات فرصت کافی نیست، 

می توان تمرینات مهم تر و کلیدی تر را انتخاب کرد.
عکاسی  مثال  به طور  است؛  نیامده  دانش آموز  کتاب  در  که  هست  کتاب  این  در  مباحثی  مهم:  نکتۀ 

بی دوربین یا هنرهای نمایشی پایه هشتم؛ علت چیست؟
این کتاب ها  به حضور چند ساله کتاب های فرهنگ و هنر در مدارس و تدریس آن، مشکالت  باتوجه 
توسط شما دبیران نکته سنج به ما منتقل شده است. در حال حاضر به دلیل نقش محوری معلمان در کالس 
و تغییر نیافتن کتاب دانش آموز، چاره را درایجاد تغییرات در کتاب راهنمای معلم دیدیم. خواهشمندیم شما 
با آموزش شما در  دبیران محترم تدریس خود را طبق کتاب راهنمای معلم انجام دهید تا اصالحات الزم 
تغییرات کتاب  به گونه ای صحیح انجام، و در اولین فرصت،  کالس انجام شود. در این حالت آموزش ها 

دانش آموز، اعمال می شود. 
 مباحث تجویزی و نیمه تجویزی در کتاب دانش آموز

   بر اساس برنامه درس ملی )اصل 11ــ3 ــ یکپارچگی و فراگیری(، که در آن به تنظیم برنامه ها با رعایت 
انعطاف پذیری، نسبت به نیازها و استعدادهای خاص هریک از گروه های دانش آموزان اشاره شده در کتاب 
فرهنگ وهنر دورٔه اول متوسطه، بخش های تجویزی یا اجباری و نیمه تجویزی یا اختیاری در نظر گرفته 

شده است. 
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باید   همان طور که در جدول 1ــ1 مالحظه می شود، بعضی از مباحث کتاب هفتم به صورت اجباری 
تدریس شود. در پایٔه هفتم از بین مباحث نقاشی و عکاسی در فصل هنرهای تجسمی، الزاماً یک مبحث به 
انتخاب دانش آموزان و صالحدید معلم تدریس می شود. بین مباحث سفالگری و گلیم بافی نیز یک مبحث به 
صورت انتخابی، تدریس می شود. به این صورت دانش آموزان در پایٔه هفتم با هفت رشتٔه هنری آشنا خواهند 
شد.در کتاب فرهنگ وهنر پایٔه هشتم هیچ فصلی اختیاری نیست و همه مباحث الزاماً تدریس می شود )توجه 
کنید در این کتاب هنرهای نمایشی به پایه هشتم اضافه شده است(. در پایه نهم طبق جدول 1ــ1 بین مبحث 
گرافیک و عکاسی یکی انتخاب وتدریس، و در هنرهای سنتی بین هنرهای زیر الکی و سوزن دوزی های 

سنتی یک مبحث تدریس می شود.

جدول 1ــ1ــ دروس تجویزی ونیمه تجویزی
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**************اجباری

********اختیاری

همان طور که در جدول مشاهده می  شود، دروسی که در قسمت اجباری ستاره دارد، الزاماً در کالس 
تدریس می شود. بین دروس اختیاری هر فصل، یکی از آنها با توجه به عالقه دانش آموزان انتخاب و تدریس 

می گردد.
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جایگاه حوزه فرهنگ وهنر در برنامه درس ملی 

در سند برنامه درس ملی، که براساس مبانی نظری سند تحول بنیادین نظام تعلیم وتربیت رسمی وعمومی 
تنظیم شده به حوزه فرهنگ وهنر به عنوان چهارمین حوزه تربیت و یادگیری پرداخته شده است.حوزه های 

تربیت ویادگیری، حدود محتوایی، روش ها، فرایندها و عناصر کلیدی یادگیری را روشن می سازد.
همان گونه که در این سند اشاره شده است، فرهنگ، مهم ترین و غنی ترین منبع دستیابی به هویت است و 
از طریق جهت دادن به شیوه زندگی، امکان هویت یابی را به صورت فردی و جمعی فراهم می کند. فرهنگ 
شامل باورها و ارزش ها، تاریخ گذشته، مفاخر ملی، آداب و سنت ها، قوانین، آثار باستانی، هنر و ادبیات 
گذشته و معاصر است. حوزه یادگیری فرهنگ و هنر به درک معنا و روابط پدیده ها )آیه بینی و آیه خوانی(، 
زیبایی شناسی و قدرشناسی نسبت به نشانه های جمال الهی و زیبایی ها در پیشینه فرهنگی جامعه )نمادها، 

آداب و رسوم، ارزش ها، اسوه ها و اسطوره ها( و حفظ و تعالی  آن ناظر است.

 فرهنگ و هنر و نقش آن در تربیت از نظر برنامه درس ملی 
با عنایت به اهمیت فرهنگ و هویت ملی و نقشی که این دو مقوله در استقالل، خودکفایی، عزت نفس و 
مقابله با از خود بیگانگی ایفا می کند، فرهنگ و هنر ازکارآمدترین امکانات در زمینٔه تربیت به شمار می رود 
احراز هویت  و در  گرفته  نشئت  ما  انقالبی  و  ایرانی  فرهنگ اسالمی،  از  که  از جمله موضوعاتی است  و 
ملی اثرگذار است. هنر به عنوان تجلی باورهای جامعه از گونه های تمایز انسان با دیگر موجودات است و 
می تواند به عنوان یکی از بارزه های هویت و به ویژه هویت فرهنگی و معنوی، موجب رشد و ارتقای تمدن و 
فرهنگ جوامع مورد توجه قرار گیرد. تربیت فرهنگی و هنری سبب شناخت پیشینه فرهنگی و توانایی های 
از  قسمتی  موجبات کسب  می تواند  هنری  تربیت  همچنین  می شود.  وجودی  ظرفیت های  توسعه  و  فردی 
شایستگی های مورد نیاز انسان برای زندگی را فراهم آورد. استفاده از هنر و قالب های هنری مناسب ترین 
طریق بازنمایی تجربیات غنی از احساس و عواطف انسانی است. شناختی که در اثر آشنایی با هنرها و میراث 
به فرد و  ایرانی اسالمی، هویت بخشی  فرهنگی ایجاد می شود، زمینه ساز حفظ، احیا و گسترش هنرهای 
به سواد فرهنگی  با تهاجم فرهنگی است. مهم ترین کارکرد این حوزه را می توان دستیابی  جامعه و مقابله 
و هویت بخشی، ایجاد شوق و نشاط، درک و بیان احساسات و معانی و ابراز وجود به زبان هنر، پرورش 
نهایت  در  و  فرهنگی  میراث  و  زیبایی ها  از  تخیل، خالقیت، قدرشناسی  زیباشناسی، قدرت  حواس، ذوق 

دستیابی به بصیرت فرهنگی عنوان کرد.
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 اهداف حوزه فرهنگ و هنر و تربیت هنری در نظام آموزش وپرورش کشور
قلمرو حوزه فرهنگ و هنر در برنامه درس ملی شامل درک افکار هنری، فرایندها و مهارت های هنری، 
ابزار هنری و میراث فرهنگی در دو عرصه عملی )تولید اثر بر پایه الفبا و قواعد ترکیب( و نظری )درک اثر 
و  آثار فرهنگی و هنری( است.رمزگشایی  نقد  و  تاریخ فرهنگ و هنر، تجزیه و تحلیل  پایه زیباشناسی،  بر 
رمزگذاری پدیده ها در قالب های هنری شامل دو فرایند کشف معنا )درک و دریافت اثر( وخلق معنا )تولید اثر( 
است. دستیابی به سواد فرهنگی و میان فرهنگی برای درک ارتباط فرهنگ ها، اقوام و ملیت ها در سطح ملی 
و جهانی و ارتباط خرده فرهنگ ها با فرهنگ معیار، تمایز فرهنگ مدرن و سنتی، بخشی از قلمرو محتوایی 
با  این حوزه یادگیری است. جهت گیری کلی این حوزه در سازماندهی محتوا و آموزش، »تربیت هنری« 
تأکید بر دستیابی به بصیرت فرهنگی است. تربیت هنری زمینه درک زیبایی ها و نظم هستی را فراهم می کند 
که یکی از راه های شناخت خداوند و قدرشناسی نسبت به زیبایی ها و خالق آنهاست. سازماندهی فعالیت ها 
درقالب رویکرد تربیت هنری موجب درک زیبایی های طبیعت، محیط زندگی وآثار فرهنگی هنری، تقویت 
 حواس، تخیل، تفکر، توان درک معانی آشکار و پنهان و غنا بخشیدن به ادراک حسی و عاطفی می شود.

ـ جایگاه درس فرهنگ وهنر در جدول برنامه درسی ـ 2ـ جدول 1ـ

پایهنام درس
زمان 

اختصاص داده 
شده درهفته

ثبت ارزشیابی در کارنامهارزشیابی

فرهنگ و 
ـ ارزیابی 2 ساعت در هفتههفتمهنر فرایند محورـ 

عملکردی
کّمی )ثبت نمره در نوبت اول و دوم در 

کارنامه(

فرهنگ و 
ـ ارزیابی 2 ساعت در هفتههشتمهنر فرایند محورـ 

عملکردی
کّمی )ثبت نمره در نوبت اول و دوم در 

کارنامه(

فرهنگ و 
ـ ارزیابی 2 ساعت در هفتهنهمهنر فرایند محورـ 

عملکردی
کّمی )ثبت نمره در نوبت اول و دوم در 

کارنامه(

جایگزینی دروس دیگر به جای درس فرهنگ و هنردر مدارس، خالف برنامه درسی ملی است و حتماً در همه مدارس، 90 
دقیقه در هفته باید به این درس اختصاص داده شود



7کلیات

رویکرد حوزه فرهنگ وهنر

الف( رویکرد اصلی تربیت هنری موضوع محور
ب( رویکرد مکمل دریافت احساس و معنا

الف( رویکرد تربیت هنری موضوع محور در مقایسه با رویکردهای دیگر، جامعیت بیشتری دارد. این 
رویکرد، ضمن برخورداری از سه قلمرِو معرفتی تولید هنر، تاریخ هنر و زیبایی شناسی، که فصل مشترک 
سه رویکرد مطرح در ساحت زیبایی شناختی و هنری شمرده می شود، شامل قلمرو معرفتی نقد هنر نیز هست 

که وجه تمایز این رویکرد نسبت به رویکردهای دیگر به شمار می آید.
ب( رویکرد دریافت احساس و معنا شامل دو فرایند خلق معنا و کشف معناست؛ به عبارت دیگر، خلق 

هنر، نوعی رمزگذاری یا رمزگردانی و درک و دریافت هنر، نوعی رمزگشایی است.
خلق معنا یا رمزگذاری، خاص هنرمند و کشف معنا یا رمزگشایی به افراد عادی و غیراهل فن مختص 
نه  هنری،  تربیت  هدف  رو  این  از  باشد.  یافته  پرورش  آنها  زیبایی شناسی  ادراک  اینکه  به  مشروط  است؛ 
پرورش هنرمند حرفه ای، که پرورش ادراک زیبایی شناسی در همٔه فراگیران است؛ لذا الزم است در کنار 
این دو  و  توجه شود  معنا هم  و  ادراکی دریافت احساس  به رویکرد  تربیت هنری موضوع محور  رویکرد 

رویکرد مبنای سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی واقع شود.

تدریس موفق و عوامل مؤثر بر آن

 تدریس موفق چگونه است؟
 آیا تدریس خالق، لزوماً به امکانات خاصی نیاز دارد؟

 چگونه می توان در کالس درس، پیوسته شور واشتیاق به دانستن را حفظ کرد؟
 آیا استفاده از روش های تدریس تعاملی برای بهینه سازی تدریس الزامی است؟

 آیا تدریس من به عنوان معلم، مطلوب است؟
   حتماً شما هم، تا کنون سؤاالتی مشابه را از خود پرسیده اید و گاهی برای یافتن جواب از دانش آموزان 
خود در این باره نظرسنجی، و در برخی موارد، طراحی آموزشی خود را تصحیح کرده اید.در هر صورت 
بازنگری کرده اید. اندیشیده و آن را  به طراحی آموزشی خود  عملکرد شما بسیار ارزنده است؛ زیرا شما 

پرداخت،  آن خواهیم  به  که  موفق  آموزشی  از طراحی  غیر  می دانید  که  همان طور  آموزش،  مهم  ارکان  از 
دانش آموزان پرنشاط و با انگیزه هستند.

مسلماً، وجود دانش آموزان بی انگیزه در کالس شما هم، مشکل دیگری است که فکر و طراحی آموزشی 



8

شما را تحت تأثیر خود قرار می دهد و باعث می شود که بارها این سؤال را از خود بپرسید که با چه روشی 
می توان دانش آموزانی پر شور وشوق و با انگیزه در کالس داشت.   

به اختصار به شش روش ساده و در دسترس)بدون نیاز به تجهیزات خاص( می پردازیم:
تغییر  که  است.همان گونه  کالس  چیدمان  در  تنوع  آوردن  به وجود  انگیزه،  ایجاد  راه های  از  یکی   ١

مبحث  نوع  به  بسته  می کند، چیدمان خاص کالس،  ایجاد  در ساکنان، شور وشوق  منزل  وسایل  چیدمان 
تدریس )در صورت امکان( در دانش آموزان نیز انگیزه ایجاد خواهد کرد.)هر چند مدتی از وقت کالس را 

بگیرد، بهره وری و نشاط را افزایش می دهد.(
2 تغییر محیط کالس از فضای بسته به باز و یا از کالس درس به نمازخانه و یا حتی جا به جایی با کالس 

مجاور
٣ برای ارائه درس تجهیزاتی به همراه خود داشته باشید؛ وسایلی که در یک اجرای هیجان انگیز به 

شما کمک کند.
٤ تا آنجا که امکان دارد، درس را به صورت معما مطرح کنید که جواب آن با مباحث درس آن روز 

مرتبط باشد. 
٥ سؤال هایی دربارهٔ درس مطرح کنید و از دانش آموزان بخواهید، گروهی به آنها جواب بدهند.

٦ از انواع روش های یاددهی ویادگیری تعاملی با توجه به نوع درس استفاده کنید.

 )در این کتاب سعی کرده ایم با توجه به موارد بیان شده، فرایندهای تدریس هر درس را طراحی کنیم تا به 
نشاط، ایجاد انگیزه و اکتشاف مفاهیم توسط دانش آموزان کمک کند.(

 بهترین روش تدریس 
مهم ترین مسئله بعد از هر روز کاری برای معلم، تحلیل و بررسی طراحی آموزشی خود و میزان موفقیت 
آن در کالس است؛ زیرا به این ترتیب گامی در جهت تحول در کالس درس برمی دارد. بارها به عنوان یک 
معلم این سؤال را از خود پرسیده ایم که بهترین روش تدریس چیست و به معلمان موفقی اندیشیده ایم که 
کار آنها را به گونه ای دیده ایم. در طراحی آموزشی این معلمان چه ویژگی های خاصی به چشم می خورد؟ 
ایجاز،  به طور مثال وجود خالقیت، سادگی،  برای طراحی آموزشی خوب وجود دارد،  معیارهای زیادی 
انعطاف پذیری؛ مشارکت دانش آموزان در فرایند آموزشی، مرتبط ساختن مباحث درس با زندگی، به کارگیری 
حواس چندگانه دانش آموزان و استفاده از روش های یاددهی و یادگیری تعاملی با چاشنی خالقیت، نتایج 

سودمندی به همراه دارد. 
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نگاهی به روش های فعال یاددهی ـ یادگیری 
با مثال هایی از درس هنر

باشد)مهر محمدی،  پاسخگو  و  کند  باید احساس مسئولیت  یادگیری  تحقق  یاعدم  تحقق  برابر  در  معلم 
.)18،1386

روش های فعال یاددهی و یادگیری در آموزش برای معلم همانند ابزارهایی دردستان جراح حاذق است.
هر چه ابزارها کامل تر، کار موفق تر، دقیق وساده تر خواهد بود؛ اما نکته مهم این است که فقط جمع آوری 
ابزار کافی نیست. استفاده صحیح، بجا و به اندازه هم، مهم است.به طور خالصه استفاده از روش های فعال 
یاددهی و یادگیری و یا آشنایی با رویکردهای آن به تنهایی برای داشتن تدریس کامالً موفق، کافی نیست.

احاطه بر اینکه کدام روش در چه نوعی از محتوا، نتیجه بهتری خواهد داشت، بسیار مهم است.
تازه است و بهترین روش ها، روشی خاص  بهترین معلم،کسی است که دارای قابلیت خلق روش های 
نیست؛ بلکه هنر است )روش به عمل هنرمندانه متکی است(. هر معلمی باید تالش کند در خود، قابلیت کشف 

روش های جدید را بپروراند » دال، 1987«؛ )مهر محمدی،34،1386(.
ـ یادگیری با ارائه مثال ها و توضیحاتی کاربردی درتدریس، ارائه می شود.  درزیر روش های فعال یاددهیـ 
شرح روش برگرفته از نگاهی به روش های فعال، کمیسیون کیفیت بخشی به یاددهی ــ یادگیری دفتر آموزش 
و پرورش راهنمایی تحصیلی است که با اضافه کردن مصداق هایی از تدریس مفاهیم همین کتاب برای تفهیم 

بهتر روش و کمک به نیازهای دبیران آورده شده است.

 روش دریافت مفهوم 
مثال ها  ابتدا  بلکه  نمی گیرد؛  قرار  دانش آموز  دراختیار  مستقیم  به طور  تعاریف  و  مفاهیم  روش،  دراین 
و نمونه ها ارائه می شود و سپس دانش آموزان ویژگی مفهوم وتعریف آن را به دست می آورند. این روش، 

فرصت تحلیل فکر و رشد شیوه های مؤثر تفکر را برای دانش آموزان فراهم می سازد.
هرگاه معلم نمونه هایی را به دانش آموزان ارائه، و سپس با راهنمایی، آنها را به مفهوم، هدایت کند، نتیجه 
یادگیری، در ذهن فرد ماندگارتر خواهد بود.این روش در مقایسه با حالتی که ابتدا تعریف مفهوم و سپس 

نمونه ها و مثال ها به فراگیر ارائه شود، بسیار مؤثرتر خواهد بود.
 مراحل تدریس 

١ عرضه نمونه ها

2 دستیابی به مفهوم

٣ بررسی فرایند تفکر
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مثال: پایه هفتم،هنرهای نمایشی،درس دوم آشنایی با نقالی، ص 153 همین کتاب
گام اول: معلم در اولین مرحله، جدولی را پای تخته رسم می کند و برای دانش آموزان توضیح می دهد، 
آنچه به درس امروز مربوط است، زیر ستون بلی قرار دارد و آنچه مد نظر نیست، زیر ستون خیر وجود دارد. 

با استفاده از اطالعات جدول حدس بزنید امروز در مورد چه مبحثی از نمایش، می خواهیم صحبت کنیم.

خیربلی

بدون کالمداستان

عروسکیبیان

دکورحرکات دست

نورپردازیمیراث فرهنگی

از  باید،  سپس  برسند؛  صحیح  نتیجه  به  تا  می کنند  زدن  حدس  به  شروع  دانش آموزان  دوم:  گام 
دانش آموزان سؤال شود چطور به این نتیجه رسیدید. در ابتدا به چه چیزی فکر می کردید؟ پس از بررسی 

جریان فکری دانش آموزان و فرضیه ها، می توان به ادامه مراحل تدریس پرداخت.

 روش بارش فکری 
این روش نوعی همکاری گروهی درحل مسئله است. به نظر پژوهشگران، روش بارش فکری به پرورش 
مهارت های حل مسئله دانش آموزان کمک مؤثری می کند و آموزش از این طریق باعث پرورش حل خالق 
مقررات  و  قواعد  صورتی که  در  دارد  عقیده  فکری  بارش  روش  مبدع  اسبورن  می شود.  آنان  در  مسئله 
خواهد  کارآمدتر  بسیار  روش  این  شود،  رعایت  و  گرفته  نظر  در  فکری  بارش  جلسات  برای  مشخصی 

شد.چهار قاعده اساسی بارش فکری:
١ انتقاد، ممنوع: این مهم ترین قاعده است. با توجه به اینکه در جریان بارش فکری افراد اندیشه های 

غلط یا صحیح خود را ارائه می کنند، هر گونه انتقاد یا اعتراض، روند فعالیت را کند می کند و فکر آنان را به 
جای تفکر در مورد موضوع مورد نظر به سوی انتقاد و حتی واکنش در مقابل انتقاد سوق می دهد و چه بسا 

به مشاجره منتهی شود )منوچهر فضلی / راهنمای عملی روش مشارکتی/ ص 76(.
2 تمامی اظهار نظرها مورد قبول است،  این قاعده برای جرئت بخشیدن به پیشنهادهای شرکت کنندگان 

است.
برای  موفقیت  وجود  احتمال  باشد،  بیشتر  نظریات  تعداد  چه  هر  نظریات.  بیشترین  جمع آوری   ٣

رسیدن به حل مسئله بیشتر است. 
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٤  بهبود پیشنهادهای قبلی: دراین روش فرد می تواند درادامه بحث، پیشنهاد اولیه خود را بهبود دهد.

مثال: خوش نویسی پایه هفتم معرفی ابزار خوش نویسی، ص 84 همین کتاب
گام اول: معلم قوانین را به دانش آموزان متذکر می شود و سپس از آنان می خواهد تا با همفکری در 

گروه به سؤال پاسخ دهند.
 از چه روش هایی می توان ابزاری شبیه قلم نی تهیه کرد که برای نوشتن مناسب باشد؟

 گام دوم: نتیجه همفکری دانش آموزان روی تابلو نوشته می شود.نظرها اصالح و بهبود می یابد و به آنها 
پیشنهاد می شود که سعی کنند، ابزاری شبیه قلم نی بسازند و به کالس بیاورند. 

 روش پیش سازمان دهنده 
به مطالبی  یادگیرنده، مطالب جدید را  به طور مستقیم هدف قرار می گیرد و  دراین روش مطالب درسی 
مرتبط می کند که قبالً آموخته است؛ بدین صورت یادگیری معنادار خواهد شد. اگر چنین یادگیری خوب 

انجام گیرد، پردازش فعال اطالعات را بهتر می سازد. مراحل تدریس پیش سازمان دهنده:
 پیش سازمان دهنده، محتوای درس را به صورت سخنرانی، بحث،فیلم و...ارائه می کند.

 تعاریف دقیق را بیان می نماید.
 مثال هایی برای تفهیم درس می آورد.

دانش آموز به مطالب توجه، و بین دانش قبلی و جدید خود ارتباط برقرار می کند.
مثال: هنرهای آوایی پایه هفتم وزن ــ ص 134، درس اول، همین کتاب ابتدا با ترکیب »ای ساربان« 
بدون ضربه خوانده، و سپس  بار  این عبارت چند  ابتدا  بهتر است  میز ضربه زده شود.  معلم روی  توسط 
همراه با نواختن ضربه به میز خوانده شود. در مرحله سوم ضربه زدن بدون گفتن عبارت ادامه یابد. در اینجا 
توضیح داده می شود، مجموع »ای ساربان« یک الگوی وزنی است که مدام تکرار، و چهار ضربه ای که 

)برای هر هجا( به میز زده می شود، هر کدام یک ضرب است.
 روش تدریس اعضای گروه )روش جورچین( 

یادگیری از طریق همیاری، اساس این نوع از تدریس است.پژوهشگران بر این باورند که یادگیری فرایندی 
اجتماعی است و فعالیت های یادگیری برای رسیدن به مرحلٔه تولید اندیشه و اطالعات، حیاتی است. در این الگو 

دانش آموزان درگیر یادگیری خواهند شد.این روش بر دو فرضیه استوار است.
هریک از شرکت کنندگان قسمت متفاوتی از موضوع درس را می خواند که قرار است همه یاد بگیرند.

 هر دانش آموز درگروه هم به عنوان معلم درس می دهد؛ هم به عنوان دانش آموز یاد می گیرد.
معلم پس از این مراحل، توضیحات ضروری وتکمیلی را ارائه می کند. 
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مراحل اجرای روش تدریس اعضای گروه:
١ آمادگی فردی

2 کار گروهی

٣ آزمون

٤ نقد و بررسی

٥ جمع بندی

مثال: تدریس درس گرافیک پایه نهم صفحه 42، کتاب دانش اموز
گام اول: دانش آموزان به گروه های سه نفره تقسیم می شوند.

گام دوم: معلم به هر دانش آموز در هر گروه، یک شماره از یک تا سه می دهد.
گام سوم: از شماره های یک هر گروه می خواهد تا در درس دوم »اعالن« از ص 42 تا 45 را مطالعه 
از  تا هرچه مطلب دربارٔه صفحه آرایی 46 ــ47 هست، مطالعه کنند و  کنند. از شماره های دو می خواهد 

شماره های سه هر گروه می خواهد تا در مورد طراحی جلد مطالعه کنند، ص 48 .
گام چهارم: معلم از شماره های مشترک در کالس می خواهد تا یک گروه تشکیل دهند مثالً شماره های 

یک در یک گروه، دو در یک گروه و به همین ترتیب
گام پنجم: سپس پس از بحث و مبادله اطالعات در گروه، مبحث خود را برای کالس شرح دهند به طور 

مثال: شماره های یک مبحث »اعالن« را برای کالس مشترکاً توضیح می دهند.
گام ششم: معلم مطالب را کامل و جمع بندی می نماید.

٥ ـ روش حل مسئله
مهارت های خود سریعاً  و  اطالعات  از  استفاده  با  نتواند  که  روبه رو شود  موقعیتی  با  دانش آموز  هرگاه 
به ذهن  با اولین پاسخی که  با مسئله ای روبه رو شده است. مسئله را نمی توان  به آن پاسخ دهد، می گویند 
می رسد، حل کرد.حل کردن مسئله مستلزم تفکر، جست و جو وکشف مناسب ترین راه حل برای آن است. 
یادگیری ازاین طریق، دانش آموزان را به ارائه راه حل ها وفرضیه سازی ترغیب، و سپس به آنها کمک می کند 
تا یافته های خود را تجزیه و تحلیل و درباره رد یا قبول فرضیه ها تصمیم گیری کنند. مزیت مهم این روش، 

پرورش نظریه پردازی در دانش آموزان است. 
نکات:

 بهتراست مسائل از محتوای کتاب انتخاب شود وآن را با زندگی روزانه دانش آموز ارتباط داد.
 ذهن دانش آموزان را با سؤاالت تفکر برانگیز به چالش انداخت.

 دانش آموزان را تشویق کرد برای حل مسئله روش های گوناگون را بررسی کنند )حتی راه حل های 
غیرمعمول(.
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مثال: پایه هشتم طراحی درس چهارم تزیینات در معماری، ص 30 کتاب دانش آموز و ص 176 همین کتاب
گام اول: ابتدا از گروه ها خواسته شود در دو کادر جدا و یک اندازه با استفاده از شکل های هندسی 
یکسان، )به طور مثال مربع، مثلث، دایره( یک ترکیب متقارن ویک ترکیب غیر متقارن بسازند به طوری که هر 

دو ترکیب بندی، یکپارچه و منسجم به نظر آید. )از هر شکل دو عدد بریده شود(
برای  تا مقایسه و تحلیل کارها  بریده شده، توسط دبیر تعیین شود  اندازه شکل های هندسی  بهتر است 

دانش آموزان راحت تر صورت گیرد. 
گام دوم: کارها در کالس به نمایش گذاشته شود و هر گروه با مشورت و همفکری، بهترین ترکیب متقارن 
و غیر متقارن را با ذکر دلیل انتخاب وتحلیل کنند. )طرح پرسش های زیر به هدایت بحث برای رسیدن به 

اهداف کمک می کند(:
 قرینه بودن چه ویژگی هایی را به کار می بخشد؟

 تعادل چیست ؟
 آیا ترکیب بندی های غیر قرینه می تواند متعادل باشد؟

 تعادل به چند روش به   دست می آید؟
گام سوم: سؤاالتی از سوی معلم مطرح می شود: آیا طرح شما تقارن دارد؟ کار شما در کدام دسته از 

تقارن ها قرار دارد؟ از نمونه های تقارن درطبیعت مثال بزنید؟
گام چهارم: از گروه ها خواسته می شود با استفاده از وسایل در دسترس یک حجم متعادل غیر متقارن 
بسازند )خالل دندان، ماکارونی، سیم، چوب، مقوا، فوم؛ خمیر بازی، خمیر آرد، پاستیل خوراکی، میوه، 

سنگ و مانند آن(.
ICT روش تدریس مبتنی برفناوری اطالعات و ارتباطات 

این روش به بهره گیری از فناوری های روز برای تدریس ابالغ می شود و فقط به رایانه ختم نمی شود. 
با توجه به پیشرفت فناوری و عالقٔه روز افزون دانش آموزان نسبت به استفاده از این ابزار، این یک روش 
در  پویاتری خواهید داشت.  آموزشی، کالس  بودن فضای  و درصورت مجهز  باشد  می تواند  مفید  بسیار 

انتخاب فناوری مناسب بهتراست به دو نکته توجه شود:
١ کیفیت فناوری سودمند و اثر بخش بودن آن

2 امکان کاربرد آن درموقعیت های خاص آموزشی

 مراحل تدریس 
تجهیزات  و  تصاویر  آزمایش،  فیلم،  دانش آموزان،  در  انگیزه  ایجاد  برای  معلم  ابتدا  ایجادانگیزه:   

کمک آموزشی مختلف را به نمایش می گذارد.
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به  اطالعاتی  پایگاه های  و  منابع  در  آموختند  که  مطالبی  ابهاماِت  دربارٔه  جست وجو:  و  کاوش   
جست وجو بپردازند.

آن  تجزیه وتحلیل می کنند ودرمورد  را  نتایج جست وجوی خود  این مرحله   تجزیه و تحلیل: در 
توضیح می دهند.

کتاب  ایران، ص 136  سنتی  فصل سوم سوزن دوزی های  سنتی  هنرهای  سوم  بخش  نهم  پایه  مثال: 
دانش آموز، ص 308 همین کتاب 

نظر  و  می آورد  به کالس  را  منطقٔه خود  بومی  و  پارچه سوزن دوزی شده سنتی  معلم یک  گام اول: 
دانش آموزان را درباره آن می خواهد.

آیا به نظر شما این پارچه سوزن دوزی شده زیباست ؟ به چه علت؟
پارچه از نظر رنگ وجنس چه ویژگی هایی دارد؟به چه دلیل ؟

به نظر شما در شهرهای دیگر نیز سوزن دوزی های خاصی وجود دارد؟
گام دوم: معلم بر اساس تعداد گروه هایی که در کالس هست، مناطق ایران را به مناطق شمال، جنوب، 
شرق، غرب، مر کزی، شمال غربی و شمال شرقی ... تقسیم می کند. هر گروه، تعدادی شهر مربوط به منطقه 

گروه خود را جست وجو می کند.
به تحقیق در مورد سوزن دوزی هر شهر نموده و در جدولی مانند  برحسب شهرها شروع  گام سوم: 

نمونه، مشخصات را کامل می کند.
ـ 3 جدول 1ـ

نام استان 
)شهر( 

نام 
سوزن دوزی های 

رایج در منطقه
تصویر نمونهکاربردرنگطرحجنس پارچه و نخ

هرمزگان
بندرعباس 

)میناب(

گالبتون دوزی

نخ هایی دارای 
روکش فلزی زرد 
یا سفید، پارچه 

معموالً از جنس 
کرپ ناز و شالمز 

یا پلی استر 

طرح های 
هندسی 

شکسته و 
طرح های 

گردان، گل 
و بته

پارچه سبز، 
مشکی، 

زرد، آبی، 
فیروزه ای 
و نارنجی 
نخ هایی 
دارای 

روکش فلزی 
زرد یا سفید

شلوارهای زنانه 
با دمپای زری 

دوزی شده مرسوم 
است. همچنین 

پیراهن های زنانه با 
سرآستین و پیش 
سینه و دور یقه 
گالبتون دوزی

............................خوس دوزی

..........
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گام چهارم: کارها توسط گروه به کالس ارائه می شود.
گام پنجم: در صورت امکان از طریق فیلم های ویدئویی موجود در اینترنت،دعوت از استادکاران محلی 

یا توسط معلم به آموزش دوخت مبادرت شود.
٥ E روش تدریس مبتنی بر ساخت گرایی

این روش تدریس براساس انرژی، تعامل و همفکری دانش آموزان بنا نهاده شده است. یادگیری به این 
شیوه، دانش آموزان را به خواندن، نوشتن، پژوهش، تجزیه وتحلیل، تفکر و محاسبه، مراجعه به منابع مختلف 

و اطالعات گذشته وحال وادار می کند.یادگیری به شیوه E 5 به فرد انگیزه بیشتری برای آموختن می دهد.
نظر  مورد  موضوع  یادگیری  به  هم  یاری  به  کوچک  گروه های  در  دانش آموزان  معموالً  روش  دراین 

می پردازند.این الگو در پنج مرحله اجرا می شود:
١ انگیزش: طرح یک فعالیت از سوی معلم مانند طرح معما یا سؤال یا داستان تفکر برانگیز

2 جست وجوگری:دانش آموزان از طریق گروه به کاوش می پردازند.

٣ تشریح: دانش آموزان برای کارهای خود توضیح منطقی ارائه می کنند.

٤ گسترش: معلم به دانش آموزان راه جمع آوری اطالعات بیشتر را نشان می دهد.

٥ ارزشیابی: ارزشیابی از لحظات اول کالس شروع می شود و تا آخر ادامه می یابد.

مثال: در صفحه 192 همین کتاب
روش تفکر استقرایی 

روش تفکر استقرایی برای تکوین مفهوم و آموزش همزمان مفاهیم تدوین شده است. این روش برای 
است.مهم ترین  سودمند  بسیار  طبقه بندی  توان  به خصوص  ذهنی  استقرایی)منطقی(  تفکر  رشد  به  کمک 
کاربرد این الگو بهبود ظرفیت تفکر است و دانش آموزان را به کسب وپرورش اطالعات بسیاری در درون 

ذهن خود وا می دارد.
مراحل تدریس 

مرحله اول: تکوین مفهوم
١ برشماری و فهرست کردن مطالب

2 گروه بندی براساس ویژگی های مشترک

٣ عنوان دهی و طبقه بندی 

مرحله دوم: تشخیص و تعیین جنبه های شاخص
٤ کشف روابط و استنتاج

مرحله سوم: کاربرد اصول
٥ پیشگویی نتایج، توضیح پدیده های جدید و فرضیه سازی
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٦ توضیح یا پشتیبانی از فرضیه ها

7 تصدیق پیشگویی

مثال: پایه هشتم تدریس خط شکسته نستعلیق به روش تفکر استقرایی، ص 210 همین کتاب
شفاف  کاغذ  از  استفاده  پرجمعیت،  کالس های  در  تدریس  امکان  و  یادگیری  آسانی  برای  اول:  گام 
با استفاده از کاغذ شفاف، حروف و  تا  ابتدا از دانش آموزان خواسته شود  )پوستی( توصیه می شود. در 
کلمه های کلیدی )کلمه کلیدی به کلماتی گفته می شود که شکل آن در ساختار بقیه کلمات تکرار می شود( را 
با کپی کردن بیاموزند و به مقایسه و تحلیل نوشتٔه خود بپردازند.)الزم است از دانش آموزان خواسته شود 
برای ارزشیابی آموخته هایشان، آنچه را تمرین کرده اند روی کاغذ شفاف بنویسند و روی الگوی استاندارد 
قرار دهند و میزان درست نوشتن آن را بسنجند. این کار باعث می شود که در کالس های پرجمعیت کمتر از 

معلم، راهنمایی بخواهند.( 
گام دوم: در این مرحله دانش آموز هم شکل های حروف و کلمه های کلیدی را پیدا، و دسته بندی می کند 

)مانند گام دوم خوش نویسی پایه هفتم(.
هم شکل های حرف »ر«: »ز« و »ژ« 

هم شکل های حرف »ب«: »پ«، »ت« و »ث« 
هم شکل های کلمه »بیا«: »ثنا«، »نیا«، »تیا«، »بنا«، »نبا«، »بپا«، »بتا«

ـ طبقه بندی اطالعات به روش استقرایی ـ 4ـ جدول 1ـ
 

هم شکل های کلمه»بیا«هم شکل های حرف هم شکل های حرفحروف کلیدی و کلمات کلیدی

کلمه های  و  حروف  هم شکل های 
کلیدی

»ثنا«، »نیا«، »تیا«، »بنا«، »نبا«، »بپا«، »بتا«»پ«، »ت« و »ث«»ز« و »ژ«

............مثال 

پیدا کردن هم شکل ها به این دلیل مهم است که دانش آموزان در خوش نویسی کلمه های جدید، شکل کلمه 
را زودتر به یاد می آورند و یاد می گیرند که یکی از دلیل هماهنگی نوشته ها وجود کلی های هم شکل است. 

بررسی می کند.  ترکیب کلمات دیگر  را در  یا حروف  دانش آموز، کاربرد کلمه های کلیدی  گام سوم: 
کلمه های کلیدی در نوشتن بعضی از کلمه ها بدون هیچ گونه تغییری وجود دارد و فقط در کنار حروف و 

کلمه های دیگر قرار می گیرد؛ مانند کلمه کلیدی »بیا« که در کلمه های »انبار«، »بیات« و »نیاز« آمده است. 
در برخی از کلمه ها )کلمه های ترکیبی( کلمه های کلیدی به حروف یا کلمات کلیدی دیگر وصل می شود؛ 



17کلیات

مانند »بیا« در کلمه های »نیک« و »یکتا« 
نستعلیق  شکسته  خط  به  که  متن،  چند  یا  یک  از  که  می شود  خواسته  دانش آموزان  از  مرحله  این  در 
تحریری نوشته شده است، کلمات کلیدی را بررسی کنند و برای هر کلمه دست کم ده مثال بیاورند )نمونه متن 

در پایان همین فصل آمده است(.
گام چهارم: دانش آموز یک متن را در سه قسمت جدا )حروف، کلمه های کلیدی و کلمه های ترکیبی( 

دسته بندی و یادداشت می کند )مانند گام چهارم خوش نویسی پایه هفتم(.

گام پنجم: دانش آموز تالش می کند ساختار کلمه های ترکیبی را تشخیص دهد و خوش نویسی آنها را 
یاد بگیرد. 
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ساختار کلمه های ترکیبی

نکته: هر چقدر شناخت کلمه های کلیدی و حروف، که در گام اول آمده است، درست تر انجام شود، 
شناخت و بررسی کلمه های ترکیبی راحت تر صورت می گیرد. 

دانش آموز در این مرحله کلمه ای را تجزیه، و در دفتر دسته بندی می کند. 
گام ششم: دانش آموزان با مطرح کردن چند سؤال، تشویق شوند تا با همفکری گروه، قانون های خط 

تحریری را استخراج کنند.
 ارتفاع حروف و کلمه ها نسبت به خط زمینه چه تفاوتی باهم دارد؟ )متوجه کردن دانش آموزان به شیب 

کلمه ها( 
 آخرین حرف یا کلمه سطر نسبت به جای اصلی آن چه تغییری می کند؟

 حروف از نظر قرار گرفتن نسبت به خط زمینه به چند دسته تقسیم می شوند؟ 
 در هر جمله به صورت متوسط چند کلمٔه کشیده نوشته می شود؟

تالش دانش آموزان برای پاسخ به این سؤال ها و راهنمایی معلم، آنها را با قوانین کلی خوش نویسی آشنا 
می کند. در این مرحله قوانین کلی خط شکسته نستعلیق تحریری توسط گروه نوشته می شود و هر فرد به طور 

جداگانه در پوشه کار خود قرار می دهد. 
نستعلیق  شکسته  خط  با  نیست  نستعلیق  شکسته  آن  حروف  اندازٔه  که  را  متنی  هفتم:دانش آموز  گام 

تحریری خوش نویسی کند. )خوش نویسی بدون الگو( 

 روش کاوشگری 
روش کاوشگری بر این اصل مبتنی است که یادگیرنده، مستقل بار بیاید.کاربرد این روش، مستلزم فعالیت 
به صورت کاوشگری علمی است. دراین روش به فراگیران، مسیر مناسبی برای پدید آمدن نظم ذهنی ومهارت 

حرف + کلمه کلیدی + کلمه کلیدی = کلمه ترکیبی

حرف + کلمه کلیدی = کلمه ترکیبی                                     کلمۀ کلیدی +  کلمه کلیدی = کلمه ترکیبی 
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الزم برای سؤال کردن تعاملی وپاسخ گویی به سؤال هایشان ارائه می شود، و معلم و دانش آموز به راحتی با 
یکدیگر همکاری می کنند. کاوشگری را معلم می تواند به صورت هدایت شده کنترل کند.

مراحل تدریس 
مرحلٔه اول برهم زدن تعادل

مرحلٔه دوم پرسشگری
مرحلٔه سوم فرضیه سازی

مرحلٔه چهارم آزمایشگری
مرحلٔه پنجم تحلیل و نتیجه گیری

مثال: پایٔه هشتم درس سوم طراحی بناهای معماری، ص 170 همین کتاب )برای شروع درس(
گام اول: معلم با خود وسیلٔه ساده ای را سر کالس می آورد. یک جعبه مکعب شکل که در وسط آن یک 
لوله بلند دستمال کاغذی تعیبه شده است. معلم با یک پنکٔه کوچک، جریان باد را درون مکعب که پنجره هایی 
در آن ایجاد شده است و منتقل می کند، )این عمل با سشوار هم ممکن است یا فوت کردن درون لوله(. از 

بچه ها می خواهد دست خود را جلوی پنجره ها بگیرند.
گام دوم: از آنها می خواهد سؤاالتی را مطرح کنند که با بله و خیر پاسخ داده می شود، و دربارٔه مبحث 

درس و اتفاقی که می افتد، توضیح دهند.
گام سوم: این آزمایش در مورد خانه ها در اقلیم شمال کشور است ؟ خیر 

این آزمایش در مورد معماری در مناطق گرمسیر است ؟ بله 
گام چهارم: دانش آموزان در مورد مطلب، فرضیه سازی، و طریقه کار را تشریح، و راهکارهای جدید 

برای بهینه سازی ارائه می کنند.
گام پنجم: نتیجه کار خود را به کالس ارائه می کنند و راهکارها توسط دانش آموزان با هدایت معلم 

نقد می شود.

روش تدریس واحد کار
این روش برای استفاده از فعالیت دانش آموزان، مشارکت در تدریس و پرهیز از سخنرانی مناسب به نظر 
این روش  اجرای  در  معلم  نقش  مهم ترین  که،  می کند  بیان  آقازاده چنین  تدریس،  کتاب روش  در  می آید. 
تدریس، همراهی و هدایت دانش آموزان برای دستیابی به هدف است. خالصه معیارهای این روش در زیر 

بیان می شود.
١ در واحد کار تمرکز بر فعالیت های اصلی و واقعی معطوف باشد. 
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2 مدت زمان انجام کار سنجیده شود و وقت الزم تخصیص داده شود.

٣ مواد آموزشی تجهیزات الزم در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

مراحل اجرای روش تدریس
 انتخاب واحد کار: با توجه به هدف درس انتخاب می گردد.

 ارائه واحد کار: معلم توضیحات خود را در مورد نحوه کار به صورت فردی و گروهی ارائه می دهد.
 هدایت: در این مرحله معلم به هدایت دانش آموزان می پردازد.

 ارزشیابی: در این قسمت معلم به ارزشیابی چند کار به طور اتفاقی می پردازد، اما در رشته هنر 
ارزیابی  به  دانش آموزان  کمک  با  کارها  تحلیل  و  نمایش  معرض  در  آثار  دادن  قرار  با  معلم  است  الزم 

بپردازد.
نکته: باید توجه داشت اغلب کارهای عملی در کالس هنر با همین روش و یا تلفیق این روش با بقیه 

روش ها صورت می پذیرد.
مثال: یک درس را با توجه به روش واحد کار با تلفیق روش های دیگر طراحی کنید.

دیگر روش های تعاملی تدریس
از دیگر روش های تعاملی تدریس مانند روش مسابقه، با هم آموزی، ایفای نقش، روش مبتنی بر بازی 

و...، در دروس مختلف استفاده گردیده است که در گام های تدریس هر درس می توان مشاهده نمود. 

ارزشیابی

اجرای  هنگام  وقایع  ثبت  برای  است  وسیله ای  بیم  استافل  دنیل  نظر  از  فرایند،  ارزشیابی  تعریف: 
در  قضاوت  برای  مفید  اطالعات  کردن  فراهم  و  آوردن  دست  به  کردن،  تعیین  عبارتی  به  یا  و  فعالیت ها 

تصمیم گیری.
 ارزشیابی یکی از ارکان مهم در برنامه درسی است. هدف ارزشیابی در درس هنر این موارد است:

 اطالع از میزان آگاهی و آمادگی دانش آموزان برای شروع آموزش مطالب جدید 
 شناخت نقاط ضعف وقوت واثربخشی تدریس وتصحیح و بهبود فرایند آموزش

 میزان تحقق اهداف آموزشی 
  تثبیت آموخته ها 

 آشنایی با تفاوت های فردی دانش آموزان
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 آگاهی از توانایی ها و استعداد های دانش آموزان  
مناسب ترین روش، سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس هنر با توجه به تفاوت های فردی 
آنها،استفاده از روش ارزشیابی فرایند با استفاده از کارپوشه )کار نما( و مشاهده عملکرد فراگیران و ثبت 

آن است.
کار پوشه،  مجموعه ای است از نمونه کارهای دانش آموزان،که در جریان یاددهی ــ یادگیری به صورت 
هدفمند، معلم ودانش آموز با توافق هم از بین بهترین کارها انتخاب می کنند.این پوشه به قضاوت معلم در 
مورد تدریس خود ودستیابی به اهداف آموزشی کمک خواهد کرد و باعث بهبود روند آموزش، خواهد 
به توانایی های  نیز شاهد پیشرفت و رشد خود خواهد بود و قضاوت صحیح تری نسبت  شد. دانش آموز 

خویش خواهد داشت و همچنین، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و بررسی خواهد کرد.

چگونگی تنظیم کارپوشه 
پوشه کار معلم شامل

١ طراحی آموزشی )طرح درس ساالنه و طرح درس روزانه، بسته های کمک آموزشی( 

2 گزارش کار: بهترین کار برای نظم بخشیدن به طراحی آموزشی، گزارش کار است. این مرحله به شما 

کمک می کند در مورد میزان موفقیت در اجرای برنامه خود، برشمردن نقاط ضعف و قوت کار و اتفاقات 
یا سؤاالت پیش بینی نشده در کالس توضیحی یک خطی بنویسید که برای طراحی آموزشی جدید از آنها 

استفاده شود. 
پوشه کار دانش آموز

دانش آموزان  از  ابتدا  همان  از  می شود  بگیرید.پیشنهاد  تحویل  کار  پوشه  نمونه  دانش آموز یک  هر  از 
خواسته شود، پوشه ای تهیه کنند که نام و مشخصات آنها روی آن نوشته شده باشد و تمرین های خود را 

به طور منظم با ذکر نام و تاریخ، شماره درس و هدف تمرین در آن قرار دهند.
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ـ  5  ــ برگه پیشنهادی برای هر فعالیت جدول 1  ـ

فعالیت شماره
نام دانش آموز                 نام معلم                تاریخ                درس                      عنوان طرح      

آنچه از درس امروز دریافتم: 

محل اجرای کار هنری 

پس از پایان هر طرح با چیدمان کارهای دانش آموزان در کالس از آنها خواسته شود تا کارهای خود و 
دیگران را با هم مقایسه و آنها را ارزشیابی و نقد کنند. دانش آموزان در برخی از تمرین ها به گروه های چند 

نفری تقسیم شوند و آنان را به فعالیت های دسته جمعی و گروهی تشویق کنید.
در کنار پوشه کار برای سنجش دانش آموزان، معیارهایی نظیر فعالیت در گروه و یا شرکت در بحث های 
کالسی در نظر گرفته شود تا دانش آموزان را به کار گروهی وادارد و مهارت های گفتاری، شنیداری و روابط 

اجتماعی را در آنان تقویت کند. 
با توجه به تعداد دانش آموزان در کالس، جدول هایی طراحی شده است تا با توجه به معیارهای اصلی سنجش، 

سرعت در ارزیابی را افزایش دهد و پیچیدگی در ارزشیابی کارهای هنری را به حداقل برساند. 
ارزیابی توسط  به صورت خود  بار  معلم و یک  بار توسط  ارزیابی یک  بهتر است  ارزشیابی  در روش 
دانش آموز صورت گیرد تا او به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شود و در مقام قضاوت به بررسی و تحلیل 

کار خود بپردازد.
یک نمون برگ خود ارزیابی نیز در ادامه ارائه خواهد شد. بهتر است خود ارزیابی از هر فصل به پوشه کار 

دانش آموز متصل، و در ارزشیابی پایانی به صورت امتیازی که دانش آموز به خود داده است تأثیر داده شود. 
نمون برگ های ثبت ارزشیابی نیز، که در ادامه آمده است، می تواند به جای دفتر کالس استفاده گردد. 
فایل مربوط به ثبت نمون برگ ارزشیابی و خود ارزیابی در سایت دفتر تألیف، گروه هنر، قسمت ارزشیابی در 

http://art ــ dept.talif.sch.ir دسترس شما عزیزان خواهد بود
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تأخر  و  تقدم  همچنین  می گیرد.  معلم صورت  به صالحدید  دوم  و  اول  نیمسال  در  دروس  تقسیم بندی 
تدریس فصل های مختلف با توجه به شرایط و امکانات، بهتر است انجام شود. یاد آوری می کنیم، دروس 
انتخاب  به  پایان سال  تا  نیز  انتخابی در هنرهای تجسمی و سنتی  از فصول  تدریس، و یکی  اجباری حتماً 

دانش آموزان و صالحدید معلم تدریس شود.
نکته: ازمتن دروس، هیچ امتحان کتبی صورت نمی گیرد و یادگیری دانش آموز و احتساب نمره فقط از 
طریق مشاهده )ارزیابی عملکردی( و فعالیت های تعیین شده از سوی کتاب و معلم در کار پوشه به صورت 

فرایند محور انجام می پذیرد.
جدول 1  ــ6 ــ نمون برگ ثبت خود ارزیابی دانش آموز

نام ونام خانوادگی                                   کالس                  فصل                               تاریخ
امتیازامتیازمعیارهای خود ارزیابیردیف

2شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی و فعالیت در گروه1
2رعایت عناصر و اصول هنری در کار2

2اجرای دقیق مراحل کار 
2میزان تالش وپیشرفت3
10ارائه مطلوب و به موقع فعالیت ها4
2نظم و انضباط کارگاهی5

جدول 1ــ7ــ نمون برگ ثبت ارزشیابی کارهای گروهی دانش آموزان

تاریخ شروع طرحنام درسنام فصل           نام کالس
تاریخ تحویل طرح

نام اعضای گروهنام سرگروهردیف
نام فصل و 
موضوع کار

گروه  هماهنگی 
در کار

رعایت 
زمان بندی

رعایت اصول 
هنری

امتیاز

1
2
3
4
5
6
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ـ  8  ــ جدول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه هفتم 1ـ
ارزشیابی پیشرفت دانش آموزان در درس فرهنگ و هنر پایه هفتم دوره اول متوسطه 

عناوین بخش های کتاب پایه هفتم
مشاهده تحقق اهداف

)ارزشیابی مستمر نوبت اول ودوم(
نمره

بخش اول
هنرهای تجسمی

)طراحی،نقاشی،عکاسی(

4شرکت در بحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه
2ارائه اندیشه های خالقانه

2رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری
10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

2نظم و انضباط کارگاهی )کالسی(
20           جمع

بخش دوم خوش نویسی

10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم
4رعایت اصول خوش نویسی در حد توان

4زیبا و خوانانویسی در حد توان
2نظم و انضباط کارگاهی )کالسی(

20          جمع

بخش سوم
هنرهای سنتی

)طراحی سنتی، گلیم بافی، سفالگری(

10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم وفعالیت در گروه
2ارائه نظریات خالقانه و فعالیت های داوطلبانه در حفظ هنرهای سنتی

تولید وخلق آثار کاربردی با استفاده از هنرهای سنتی ونقوش ایرانی 
اسالمی در حد توان 

6

2نظم وانضباط کارگاهی
20جمع

بخش چهارم 
هنرهای آوایی

4شرکت در بحث وگفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه
10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

4ارائه اندیشه های خالقانه 
2نظم و انضباط کارگاهی

20جمع

بخش پنجم 
هنرهای نمایشی

4شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی و فعالیت در گروه
2بیان مناسب و شمرده هنگام اجرا

2خالقیت در ایفای نقش ها
10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

2نظم و انضباط کارگاهی
20جمع
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جدول 1 ــ9ــ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه هشتم

ارزشیابی پیشرفت دانش آموزان در درس فرهنگ و هنر پایه هشتم دوره اول متوسطه

عناوین بخش های کتاب پایه هشتم
مشاهده تحقق اهداف

)ارزشیابی مستمر نوبت اول ودوم(
نمره

بخش اول
هنرهای تجسمی

)طراحی،تصویر سازی،عکاسی(

4شرکت در بحث و گفت وگوهای کالسی و فعالیت در گروه

2ارائه اندیشه های خالقانه

2رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری

10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

2نظم و انضباط کارگاهی )کالسی(

20جمع

بخش دوم خوش نویسی

10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

4رعایت اصول خوش نویسی در حد توان

4زیبا و خوانا نویسی در حد توان

2نظم و انضباط کارگاهی )کالسی(

20جمع

بخش پنجم 
هنرهای نمایشی

4شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی و فعالیت در گروه

2ارائه اندیشه های خالقانه در نگارش داستان و نمایشنامه

2رعایت عناصر نمایشنامه نویسی 

10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

2نظم و انضباط کارگاهی

20جمع
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1ــ10ــ جدول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم
ارزشیابی پیشرفت دانش آموزان در درس فرهنگ و هنر پایه نهم دوره اول متوسطه

مشاهده تحقق اهدافعناوین بخش های کتاب پایه نهم
نمره)ارزشیابی مستمر نوبت اول ودوم(

بخش اول
هنرهای تجسمی )طراحی، نگاشتار یا 

گرافیک، عکاسی(

4شرکت در بحث و گفت وگوهای کالسی و فعالیت در گروه
4ارائه نظریات خالقانه و طرح های کاربردی مناسب

2رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری
8اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

2نظم و انضباط کارگاهی )کالسی(
20           جمع

بخش دوم خوش نویسی

10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم
4رعایت اصول خوش نویسی در حد توان

4زیبا و خوانانویسی در حد توان
2نظم و انضباط کارگاهی )کالسی(

20          جمع

بخش سوم
هنرهای سنتی

)طراحی نقوش تزیینی، هنرهای زیرالکی، 
سوزن دوزی های سنتی ایران(

10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم وفعالیت در گروه
2ارائه نظریات خالقانه و فعالیت های داوطلبانه درحفظ هنرهای سنتی بومی

تولید وخلق آثار کاربردی با استفاده از هنرهای سنتی ایرانی اسالمی 
6در حد توان 

2نظم وانضباط کارگاهی
20جمع

بخش چهارم 
هنرهای آوایی

4شرکت در بحث وگفت وگوهای کالسی و فعالیت در گروه
10اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

4ارائه اندیشه های خالقانه 
2نظم و انضباط کارگاهی

20جمع

بخش پنجم 
هنرهای نمایشی

8شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه
یا  و  خوانی  متن  در  مناسب  واجرای  خالقانه  اندیشه های  ارائه 

6انتخاب و یا تألیف نمایش

4طراحی حرکات و چیدمان صحنه در نمایش
2نظم و انضباط کارگاهی

20جمع
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جدول 1ــ11ــ جدول ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه هفتم
گ وهنردر دوره متوسطه اول ــ پایه هفتم

س فرهن
گ ثبت ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال اول در

نمون بر
ش

بخ
ش هنرهای تجسمی

بخ
ش نویسی

ش خو
بخ

ارزشیابی
ارزشیابی 

مستمر
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

فصل
طراحی

نقاشی
عکاسی

ش نویسی
خو

نمره
4

2
2

10
2

20
4

2
2

10
2

20
4

2
2

10
2

20
4

2
10

2
20

ردیف

معیارهای
 ارزشیابی

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه نظریات خالقانه

رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه اندیشه های خالقانه

رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه نظر خالقانه

رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

زیبا و خوانا نویسی در حد توان

رعایت اصول خوش نویسی در حد توان

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

ارزشیابی پایانی نوبت اول

نام و فعالیت ها
نام خانوادگی

12345678910
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1ــ12ــ جدول ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه هفتم
گ وهنردر دوره متوسطه اول ــ پایه هفتم 

س فرهن
گ ثبت ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال دوم در

نمون بر
ش

بخ
ش هنرهای سنتی

بخ
ش هنرهای آوایی

بخ
ش هنرهای نمایشی

بخ

ارزشیابی
ارزشیابی مستمر

ارزشیابی مستمر گروهی و انفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

ارزشیابی مستمرگروهی و انفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

فصل
طراحی سنتی

گلیم بافی ــ سفالگری
هنرهای آوایی

هنرهای نمایشی
2

6
10

2
20

2
6

10
2

20
4

4
10

2
20

4
2

2
10

2
20

ردیف

معیارهای
 ارزشیابی

ارائه نظریات خالقانه و فعالیت های داوطلبانه در حفظ هنرهای سنتی

تولید وخلق آثار کاربردی بااستفاده از نقوش و هنرهای سنتی در حد توان

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

ارائه نظریات خالقانه و فعالیت های داوطلبانه در حفظ هنرهای سنتی

تولید وخلق آثار کاربردی بااستفاده از نقوش و هنرهای سنتی در حد توان هنری

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم و انضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه اندیشه های خالقانه

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم و انضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

خالقیت در ایفای نقش ها

بیان مناسب و شمرده در هنگام اجرا

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

ارزشیابی پایانی نوبت دوم

نام          فعالیت ها
و نام خانوادگی

12345678910



29کلیات

1ــ12ــ جدول ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه هفتم
گ وهنردر دوره متوسطه اول ــ پایه هفتم 

س فرهن
گ ثبت ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال دوم در

نمون بر
ش

بخ
ش هنرهای سنتی

بخ
ش هنرهای آوایی

بخ
ش هنرهای نمایشی

بخ

ارزشیابی

ارزشیابی مستمر
ارزشیابی مستمر گروهی و انفرادی

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی و انفرادی

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
فصل

طراحی سنتی
گلیم بافی ــ سفالگری

هنرهای آوایی
هنرهای نمایشی

2
6

10
2

20
2

6
10

2
20

4
4

10
2

20
4

2
2

10
2

20

ردیف

معیارهای
 ارزشیابی

ارائه نظریات خالقانه و فعالیت های داوطلبانه در حفظ هنرهای سنتی

تولید وخلق آثار کاربردی بااستفاده از نقوش و هنرهای سنتی در حد توان

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

ارائه نظریات خالقانه و فعالیت های داوطلبانه در حفظ هنرهای سنتی

تولید وخلق آثار کاربردی بااستفاده از نقوش و هنرهای سنتی در حد توان هنری

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم و انضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه اندیشه های خالقانه

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم و انضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

خالقیت در ایفای نقش ها

بیان مناسب و شمرده در هنگام اجرا

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

ارزشیابی پایانی نوبت دوم

نام          فعالیت ها
و نام خانوادگی

12345678910

1ــ13ــ جدول ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه هشتم
گ وهنردر دوره متوسطه اول ــ پایه هشتم

س فرهن
گ ثبت ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال اول در

نمون بر
ش

بخ
ش هنرهای تجسمی

بخ

ارزشیابی
ارزشیابی مستمر

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

فصل
طراحی

تصویر سازی
نمره

4
2

2
10

2
20

4
2

2
10

2
20

ردیف

معیارهای ارزشیابی

شرکت دربحث و 
گفت وگوهای کالسی 

وفعالیت در گروه

ارائه اندیشه های خالقانه

رعایت عناصر زیبایی شناسی 
در خلق اثر هنری

اجرای فعالیت های تعیین 
شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی
جمع

شرکت دربحث و 
گفت وگوهای کالسی 

وفعالیت در گروه

ارائه اندیشه های خالقانه

رعایت عناصر زیبایی شناسی 
در خلق اثر هنری

اجرای فعالیت های تعیین 
شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی
جمع

ارزشیابی پایانی نوبت اول

نام          فعالیت ها
و نام خانوادگی

12345678910



30

1ــ14ــ جدول ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه هشتم
گ وهنردر دوره متوسطه اول ــ پایه هشتم

س فرهن
گ ثبت ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال دوم در

نمون بر
ش

بخ
ش هنرهای تجسمی

بخ
نویسی ش 

خو
ش هنرهای نمایشی

بخ

ارزشیابی
ارزشیابی مستمر

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
فصل

عکاسی
ش نویسی

خو
هنرهای نمایشی

نمره
4

2
2

10
2

20
4

4
10

2
20

4
2

2
10

2
20

ردیف

معیارهای
 ارزشیابی

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه نظریات خالقانه

رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

زیبا و خوانا نویسی در حد توان

رعایت اصول خوش نویسی در حد توان

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه نظریات خالقانه در نگارش 

رعایت عناصر نمایشنامه نویسی

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

ارزشیابی پایانی نوبت دوم

نام          فعالیت ها
و نام خانوادگی

12345678910



31کلیات

1ــ14ــ جدول ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه هشتم
گ وهنردر دوره متوسطه اول ــ پایه هشتم

س فرهن
گ ثبت ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال دوم در

نمون بر
ش

بخ
ش هنرهای تجسمی

بخ
ش نویسی

خو
ش هنرهای نمایشی

بخ

ارزشیابی

ارزشیابی مستمر
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

فصل
عکاسی

ش نویسی
خو

هنرهای نمایشی
نمره

4
2

2
10

2
20

4
4

10
2

20
4

2
2

10
2

20

ردیف

معیارهای
 ارزشیابی

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه نظریات خالقانه

رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

زیبا و خوانا نویسی در حد توان

رعایت اصول خوش نویسی در حد توان

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه نظریات خالقانه در نگارش 

رعایت عناصر نمایشنامه نویسی

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

ارزشیابی پایانی نوبت دوم

نام          فعالیت ها
و نام خانوادگی

12345678910

جدول 1ــ  15ــ ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم
گ وهنردر دوره متوسطه اول ــ پایه نهم

س فرهن
گ ثبت ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال اول در

نمون بر
ش

بخ
ش هنرهای تجسمی

بخ
ش نویسی

خو

ارزشیابی
ارزشیابی مستمر

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

فصل
طراحی

ک )نگاشتار(
گرافی

عکاسی
نویسی ش 

خو
نمره

4
4

2
8

2
20

4
4

2
8

2
20

4
4

2
8

2
20

4
4

10
2

20

ردیف

معیارهای 
ارزشیابی

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه اندیشه های خالقانه و طرح های کاربردی مناسب

رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه اندیشه های خالقانه و طرح های کاربردی مناسب 

رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه اندیشه های خالقانه و طرح های کاربردی مناسب

رعایت عناصر زیبایی شناسی در خلق اثر هنری

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

زیبا و خوانانویسی در حد توان

رعایت اصول خوش نویسی در حد توان

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

ارزشیابی پایانی نوبت اول

فعالیت ها
نام 

و نام خانوادگی
12345678910
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1ــ16ــ جدول ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم
     

گ وهنردر دوره متوسطه اول ــ پایه نهم
س فرهن

گ ثبت ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال دوم در
نمون بر

ش
بخ

ش هنرهای سنتی                    
بخ

هنرهای آوایی
هنرهای نمایشی  

ارزشیابی
ارزشیابی مستمر

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی

ارزشیابی مستمرگروهی وانفرادی
ارزشیابی مستمرگروهی و انفرادی

فصل
ش تزیینی

طراحی نقو
های سنتی هنرهای زیر الکیـ ـ سوزن دوزی 

هنرهای آوایی
هنرهای نمایشی

نمره
6

2
10

2
20

6
2

10
2

20
4

4
10

2
20

8
4

6
2

20

ردیف

معیارهای 
ارزشیابی

تولید وخلق آثار کاربردی بااستفاده از نقوش و هنرهای سنتی 
در حد توان هنری هنرهای سنتی

ارائه اندیشه های خالقانه و فعالیت های داوطلبانه درحفظ هنرهای سنتی بومی

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

تولید وخلق آثار کاربردی بااستفاده از نقوش و هنرهای سنتی 
در حد توان هنری هنرهای سنتی

ارائه اندیشه های خالقانه و فعالیت های داوطلبانه درحفظ 
هنرهای سنتی بومی

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

ارائه نظریات خالقانه

اجرای فعالیت های تعیین شده از سوی معلم

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

شرکت دربحث و گفت وگوهای کالسی وفعالیت در گروه

طراحی حرکات و چیدمان صحنه در نمایش

ارائه اندیشه های خالقانه واجرای مناسب در متن خوانی و
یا انتخاب ویا تالیف نمایش

نظم وانضباط کارگاهی

جمع

ارزشیابی پایانی نوبت دوم

نام فعالیت ها
و نام خانوادگی

12345678910


