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بسمه تعالی

فرایند تولید برنامه درسی مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش 

دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک بافت 

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

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

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

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

دانش افزایی، به کار گیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز 

خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، 

برنامه درسی ضمن  فراهم نمودن فرصت های مناسب  با  این محتوا  قرار گیرد.  مورد توجه 

تاکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای 

خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم )توان مندی ها، مهارت ها( 

می باشد.

امید است این محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این 

کتاب بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.

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

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

و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده 

سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.

در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود 

را در خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نمایند.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور
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خدا زيباست و زيبايى را دوست دارد.
سخني با همكاران گرامي؛

هنر پديده اى جهانى است كه در همه ى ابعاد زندگى وجود دارد و همه ى انسان ها در حيات آن نقش 
دارند. هنرهر جامعه نشانگر تمدن آن جامعه است  . 

در جهان امروزبه ويژه درقرن حاضر ، درس هنر در ميان عناوين و موضوعات درسى دانش آموزان 
جايگاه ويژه اى يافته است . 

با توجه به آگاهى از اهمّيت و جايگاه درس هنر براى باال بردن سطح شناخت، تقويت خالقيت و بروز 
توانايى هاى«دانش آموزان با نيازهاى ويژه» سازمان آموزش و پرورش استثنايى اقدام به تدوين كتاب 
آموزش هنرنموده است لذا براي آموزش مناسب كتاب حاضر، توّجه شما را به ويژگي هاي ساختاري 

آن جلب مي كنيم: 

ساختار كتاب 
1-تعداددرس هابراساس سر فصل هاى اساسى درس هنر تنظيم شده است. اين سر فصل ها عبارت اند از: 

نقاشى، طراحى مباني، كاردستى ( كالژ، كاغذ و تا، كاغذ و برش، حجم سازى )، چاپ و نمايش.
انجام   با   ، است  حركتى  ـ  حسى  مهارت هاى  توسعه ى  كه  كتاب  اصلى  رويكرد  مبحث ها  دركليه   –2
تمرين هاى«آموزش گام به  گام»، مورد توّجه قرارگرفته است كه اين موضوع به تربيت هنرى و باالرفتن 

ذوق و خالقيت هنرى دانش آموزان مي انجامد.
آموزش مفاهيم هنرى با توّجه به زمينه ى روان شناختى دانش آموزان با نيازهاى ويژه، تدوين   –3
شده است و سعى براين بوده است كه عناوين و متن درس ها، ساده و در حّد توان و دانش آنان باشد 

و از به كارگيرى عبارت هاى ثقيل و دور از ذهن  خوددارى شود.
4– با توجه به تفاوت شرايط اجتماعى، فرهنگى وجغرافيايى دانش آموزان، همكاران گرامى تمرين هاى 

 مناسب براى هردرس را مشابه با تمرين هاى ارائه شده، طراحى و اجرا كنند .

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

در فرآيند فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري مي توان از همه ي روش هاي تدريس كه اساس آن ها فعاليت 
تجربه هاي  فرآيند  در  دانش آموز  مشاركت  بر  عالوه  و  كرد  استفاده  است،  دانش آموز  مشاركت  و 
يادگيري، بايد زمينه ي بروز خالقيت او نيزمورد توّجه باشد و تلفيق رشته هاي هنري هم در هرجا كه 

ميسر است، بايد انجام شود. 

نكته هاى قابل توجه در فرآيند ياددهي ـ يادگيري 
- بيش تر وسايلى كه در متن درس ها  پيش بينى  شده ، در دسترس است و به راحتى تهّيه مي شود.

- در پايان هر جلسه ، فهرست وسايل مورد نياز جلسه ي بعد را به اطالع دانش آموزان برسد . 
- براى ايجاد اعتماد به نفس، دانش آموزان را عادت دهيد به طور مستقل كاركنند. البته براى گسترش 

 روحيه ى همكارى، انجام برخي فعاليت ها به صورت گروهي توصيه مي شود.
- در ابتداى شروع هر فعاليت ، اقدامات الزم جهت مشاهده ى محيط اطراف يا نمونه كا رهاى عملى، 

فراهم كنيد.
- الزم است بر فعاليت هاى دانش آموزان دقت و نظارت كامل داشته باشيد و آن ها را راهنمايى كنيد تا 

از وسايل و ابزار خود به خوبى نگه دارى كنند. 
-بعد ازچند درس نمايشگاهي از آثار دانش آموزان برپا كنيد. 

- دانش آموزان را تشويق كنيد كه تا درحّد خود از قدرت تخيل و تفكرشان استفاده كنند وهنگام كار، 
نظرهاى  تحميل  از  هم چنين  كنند.  فعاليت  خود  نظر  و  سليقه  با  مطابق  تا  بدهيد  عمل  آزادى  آن ها  به 

شخصى دركارآن ها خوددارى كنيد تا آنان نيز از ساخت نمونه هاى كليشه اى بپرهيزند .
- دانش آموزان عالقه مند به انجام فعاليتي ويژه مي توانند با نظارت والدين خود،  آن را با طرح جديد 

در اوقات فراغت تكرار كنند. 

ارزش يابي 
درفرايند ارزش يابي، فّعالّيت هاي فردي و گروهي دانش آموز و نتيجه ي اين فّعالّيت ها كه محصول هنري 

اوست، با مشاركت آموزگار،  خود دانش آموز و هم كالسى هاي اوسنجيده وقضاوت مى شود.
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به اطراف خود خوب نگاه كنيد. چه مى بينيد، آيا مى توانيد رنگ آن چه  را كه مى بينيد بگوييد؟ 
ما مى توانيم اين رنگ هاى زيبا را بسازيم.

  رنگ هاى اصلى و فرعى
وسايل و مواّد مورد نياز:
 مقّواى اشتنباخ يا مقّواى بافت دار

 قلم موى آبرنگ (شماره هاى 5 و7)
 پالت (ظرف كوچك ته گود) 

 رنگ گواش(3 رنگ)

همه ى رنگ ها از تركيب سه رنگ اصلى به وجود آمده اند.
قرمز، زرد و آبى، سه رنگ اصلى هستند.

11
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گام به گام انجام دهيد:

 اگر دو رنگ آبى و قرمز را با هم تركيب كنيم، رنگ بنفش ساخته مى شود.

1  ـ حاال دو رنگ زرد و قرمز را خوب با هم تركيب كنيد، تا رنگ نارنجى به دست آيد.

2 ـ حاال دو رنگ آبى و سرخ را با هم تركيب كنيد، تا رنگ بنفش به دست آيد.

اگر دو رنگ زرد و قرمز را با هم تركيب كنيم، رنگ نارنجى به دست مى آيد.
                                                  

+ 

+ 

اگر دو رنگ آبى و زرد را با هم تركيب كنيم، رنگ سبز ساخته مى شود.

3 -  حاال دو رنگ آبى و زرد را با هم تركيب كنيد، تا رنگ سبز به دست آيد.

+ 



 12  

 ساخت گل و گوى با
دايره هاى كاغذى

ساخت گل كاغذى
گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّد مورد نياز:  
  كاغذهاى رنگى 

  قيچى
  چسب مايع

1ـ  الگوى مورد نظرخود را روى كاغذ رنگى  
قرار دهيد.

ــت را روى خط هاى مثلِث داخِل دايره  2 ـ رول
بكشيد.

3 ـ با قيچى، دايره ها را به دّقت ببريد.

22
  خط كش 

  الگو
  رولت
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4 ـ همه ى خط هاى مشخص شده با رولت 
را مانند تصوير، به طرف باال تا بزنيد. 

5 ـ مطابق شكل، قسمت هاى باال زده را به 
همديگر بچسبانيد.

از اين گل ها مى توانيد 
براى تزيين جشن تّولد 
كنيد. اسـتفاده  خـود 
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 ساخت گوى كاغذى
ـ مى توانيد دايره هاى باال را به تعداد بيشترى 
(بيست عدد) ببريد و اين بار، يك گوى زيبا 

بسازيد.

ـ مطابق شكل با پنج دايره، دو قسمت بااليى و پايينى گوى را بسازيد و براى قسمت ميانى 
توپ، از ده دايره ى باقى مانده استفاده كنيد.
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به جاى دايره مى توانيد، از الگوى مثلث نيز  استفاده كنيد.



 16  

چاپ اسفنجى 
(گل آفتاب گردان)

گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّد مورد نياز:
 اسفنج                           بشقاب يك بار مصرف          

 رنگ هاى گواش            طرح يا الگو(به انتخاب شما)
كاغذ و يا مقّواى سفيد    قيچى

 كاغذ پوستى خياطى       مداد يا خودكار

كاغذ  روى  را  خود  نظر  مورد  طرح  1ـ 
پوستى انتقال دهيد و با قيچى، اطراف آن را 

به دّقت ببريد.

2ـ كاغذ طرح را روى اسفنج قرار دهيد و با 
خودكار و يا مداد، اطراف آن را خط بكشيد؛ به 
طورى كه طرح شما روى اسفنج منتقل شود.

3ـ با قيچى اطراف اسفنج را ببريد تا اسفنجى
 به شكل مورد نظر خود داشته باشيد.

بشقاب  داخل  را  گواش  رنگ  از  مقدارى  4ـ 
بريزيد و با چند قطره آب، آن را رقيق كنيد.

33
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5ـ اسفنج را داخل رنگ بشقاب قرار دهيد و 
سپس روى كاغذ بگذاريد.

6ـ مراقب باشيد، اسفنج پس از قرار گرفتن 
روى كاغذ جا به جا نشود تا طرح شما دقيق 

و صحيح روى كاغذ منتقل شود.

ــتفاده از آبرنگ، ماژيك و يا  7ـ مى توانيد با اس
چسب هاى اكليلى، طرح خود را تكميل كنيد.
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به تصاوير زير نگاه كنيد.
كدام يك زيباتر است؟چرا؟

وسايل و مواّد مورد نياز:
 مقّواى اشتنباخ يا مقّواى بافت دار

 قلم موى آبرنگ (شماره هاى 5 و 7)
 پالت 

 رنگ گواش (6 رنگ)

حاال به تصاوير زير نگاه كنيد.
كدام يك زيباتر است؟چرا؟

رنگ هاى مكّمل
44
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اكنون به تصاوير زير توّجه كنيد.
كدام يك زيباتر است؟ چرا؟

كنار  را  بنفش  رنگ  تصوير،  يك  در  وقتى 
رنگ زرد مى بينيم احساس مى كنيم تصوير 

ما كامل و زيباست. بنابراين مى گوييم:

كنار  را  نارنجى  رنگ  تصوير،  يك  در  وقتى 
رنگ آبى مى بينيم، احساس مى كنيم تصوير 

ما كامل و زيباست. بنابراين مى گوييم:

رنگ بنفش، مكّمل رنگ زرد است.

رنگ نارنجى، مكّمل رنگ آبى است.

وقتى  در يك تصوير، رنگ سبز را كنار رنگ  
ما  تصوير  مى كنيم  احساس  مى بينيم،  قرمز 

رنگ سبز، مكّمل رنگ قرمز است.كامل و زيباست. بنابراين مى گوييم:
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آيا مى دانيد از تركيب رنگ اصلى با رنگ مكّمل آن، رنگ  خاكسترى به وجود مى آيد؟
                                 رنگ فرعى               رنگ اصلى               

      خاكسترى       =         بنفش              +        زرد
آبى  + نارنجى  =  خاكسترى
+  قرمز سبز  = خاكسترى



  21 

 گام به گام انجام دهيد:

2ـ حاال دو رنگ آبى و نارنجى را با هم تركيب كنيد، تا رنگ خاكسترى به دست آيد.

* نكته: اگر از رنگ هاى اصلى استاندارد استفاده شود، رنگ به دست آمده دقيق خواهد بود.

اگر دو رنگ قرمز و سبز را با هم تركيب كنيم، رنگ خاكسترى ساخته مى شود.

1ـ حاال دو رنگ زرد و بنفش را خوب با هم تركيب كنيد، تا رنگ خاكسترى*به دست آيد.

اگر دو رنگ آبى و نارنجى را با هم تركيب كنيم، رنگ خاكسترى ساخته مى شود.

+ 

+ 

اگر دو رنگ زرد و بنفش را با هم تركيب كنيم، رنگ خاكسترى*ساخته مى شود.

3ـ حاال دو رنگ قرمز و سبز را با هم تركيب كنيد، تا رنگ خاكسترى به دست آيد.

+ 
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ساخت ماسك
وسايل و مواّد مورد نياز:

گام به گام انجام دهيد:

 2ـ قسمت هاى اضافى را به دّقت از بشقاب جدا 
كنيد، تا قسمت اصلى ماسك شما آماده شود.

1ـ با استفاده از مداد يا ماژيك، الگوى مورد 
نظر خود را روى بشقاب منتقل كنيد.

3ـ مى توانيد با استفاده از رنگ هاى ديگر بشقاب هاى كاغذى يا پالستيكى، قسمت هاى كوچكى 
را به عنوان ابروى ماسك خود ببريد.

 بشقاب هاى يك بار مصرف كاغذى 
يا پالستيكى رنگى
 مداد يا ماژيك

 كاغذهاى تريينى رنگى و بّراق

55
 چسب مايع

 چسب هاى اكليلى
 قيچى 

 برچسب هاى تزيينى

 الگو (به انتخاب شما)
طول 30  به  چوبى  قطعه ى  يا   ِكش    

سانتى متر
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4ـ به وسيله ى چسب مايع، قسمت هايى را كه به 
عنوان ابرو بريده ايد، به ماسك خود بچسبانيد.

 6ـ مطابق شكل، سوراخ هاى جاى چشم را به 
دّقت ببريد و جدا كنيد.

ــته هايى ببريد  5ـ از كاغذهاى رنگى تزيينى رش
ــكل و با تيغه ى قيچى يا چاقو، آن ها  و مطابق ش
را ِفر بزنيد و به اطراف ماسك خود بچسبانيد.
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7ـ اطراف سوراخ چشم ها را با چسب اكليلى 
بپوشانيد.

ستاره  و  ماه  برچسب هاى  با  مى توانيد  8ـ 
سطح ماسك را تزيين كنيد.

9ـ براى استفاده از ماسك روى صورت، مى   توانيد 
 به دو طرف آن كش مّتصل كنيد و يا به يك طرف 
آن  قطعه چوبى بچسبانيد تا بتوانيد با دست 

آن را نگه داريد.
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از اين ماسك ها مى توان در
بازى ها و نمايش ها اسـتفاده 

كرد.
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       نمايش بدون كالم
 (پانتوميم 1)

اجراى بدون كالم كارهاى روزانه
1ـ يك كار روزانه را كه به كالم احتياج ندارد،بدون كالم اجرا كنيد.

مثال: 
ـ از خواب بيدار شدن

ـ شستن دست و صورت
ـ شانه كردن مو

ـ كتاب خواندن  و ...

66
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2ـ  يك كار روزانه را كه به كالم احتياج دارد، بدون كالم 
اجرا كنيد.

مثال: 
 ـ صحبت كردن با تلفن

 ـ تاكسى صدا كردن
 ـ ـ بيدار كردن خواهر يا برادر و ...
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دايره ى رنگ ها
وسايل و مواّد مورد نياز:
 مقّواى اشتنباخ يا مقّواى بافت دار 

 قلم موى آبرنگ ( شماره هاى 5 و 7)
 پالت 
 چسب

 رنگ گواش (6 رنگ)
 قيچى يا تيغ موكت برى

به شكل روبه رو توّجه كنيد:
به اين شكل دايره ى رنگ ها مى گويند. 

در مركز آن، سه رنگ اصلى زرد، 
قرمز و آبى قرار دارد.

در اطراف آن، سه رنگ فرعى نارنجى، سبز و بنفش  را مى بينيم.
اگر بيشتر دّقت كنيد، متوّجه مى شويد كه رو به روى رنگ زرد، رنگ مكّمل آن، يعنى رنگ 
بنفش قرار دارد. روبه روى رنگ آبى، رنگ مكّمل آن، يعنى رنگ نارنجى قرار دارد. هم چنين 

روبه روى رنگ قرمز، رنگ سبز قرار دارد.

گام به گام انجام دهيد:
را  بعد  صفحه ى  رنگ هاى  دايره ى  تصوير   -  1

ببريد.

77
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4ـ با قلم مو و رنگ گواش، شش باريكه ى بريده شده ى كوچك مقّوا  را با سه رنگ اصلى و سه 
رنگ مكّمل رنگ بزنيد. سپس با قيچى آن ها را ببريد و  روى دايره ى رنگ ها بچسبانيد.

*ميز نور : ميزى  كه زير آن چراغ هاى نئون روشن است و روى آن شيشه اى نصب شده است. 

 A 4 2ـ با تيغ موكت برى، مقّواى اشتنباخ را  در  ابعاد
ببريد و تصوير بريده شده را روى آن بچسبانيد.

3ـ به وسيله ى  ميزنور* و يا شيشه ى پنجره ى 
كالس، طرح را روى مقّوايى ديگر منتقل كنيد.


