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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.

+ 
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 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.
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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
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 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.
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وسايل و مواّد مورد نياز:
  تخم مرغ پالستيكى

 كاغذ سفيد
 گوش پاك كن

گام به گام انجام دهيد:

 ساخت عروسك هاى تخم مرغى

1ـ تخم مرغ پالستيكى را  روى ميز بگذاريد و با 
گواش سياه، قسمت سر تخم مرغ را رنگ بزنيد.

2ـ مطابق الگوى داده شده،  از مقّواى سياه 
قسمت هاى مربوط به دست، پا  و گوش ها را ببريد.

88

3ـ مقّواى هاى دست و پا را  لوله كنيد، چسب بزنيد و پس از خشك شدن، در جاى مناسب  بچسبانيد.

 رنگ گواش
 چسب مايع

 قيچى

 قلم موى آبرنگ
 مقّواى سياه
 الگوى آماده
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ـ مقّواهاى گوش بّره را نيز شكل بدهيد و در جاى مناسب بچسبانيد. 4
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5ـ پنبه هاى گوش پاك كن را به وسيله قيچى ببريد و سپس با چسب، آن ها را به بدن بّره 
بچسبانيد تا  همه ى سطح آن پوشيده شود.

6ـ مى توانيد حاال براى برّه ى ساخته شده  با استفاده از ماژيك، اشياء، مقّوا و ...، چشم و دهان 
بگذاريد.

 32  
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براى ساختن حيوانات ديگر 
و  پوشـش بدن آن ها، مـى توانيد از مقّوا هاى 

رنگى، دسـتگاه كاغذ سـوراخ كن و اشـياى ديگر 
استفاده كنيد و عروسك هاى زيبايى بسازيد.

  33 
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چاپ با برگ
وسايل و مواّد مورد نياز:

  تعدادى برگ طبيعى از گياهان متفاوت (بهتر است از گياهانى استفاده شود كه برگ هاى ضخيم و 
رگبرگ هاى برجسته دارند.)

 رنگ هاى گواش (طاليى و نقره اى)
كاغذ ضخيم يا مقّوا ( با رنگ هاى تيره)

 بشقاب يك بار مصرف
 دستمال كاغذى يا پارچه اى

 قاشق پالستيكى

گام به گام انجام دهيد:      
1ـ مقّوا را روى ميز قرار دهيد.

99
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3ـ برگ مناسبى را انتخاب كنيد و پشت آن 
داخل  دارد،  برجسته اى  رگبرگ هاى  كه  را 

بشقاب رنگ فرو ببريد.

4ـ حاال سطح رنگى برگ را روى كاغذ يا مقّوا فشار دهيد.

2ـ با قاشق پالستيكى، مقدارى از رنگ گواش 
طاليى را داخل بشقاب بريزيد و با چند قطره 

آب، آن را كمى رقيق كنيد و هم بزنيد.
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5ـ اين كار را چند بار و در جهت هاى متفاوت 
تكرار كنيد.

6ـ مى توانيد نوع برگ را تغيير دهيد و اين 
بار با برگى به رنگ نقره اى، جاهاى خالى را 

چاپ بزنيد.

بـا اسـتفاده از ايـن 
روش و رنـگ هـاى 
مناسـب، مى توانيد 
چهار  از  تابلـو  چهـار 
فصل  سال     تهّيه كنيد.
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تابستان

پاييز

بهار

زمستان
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ويژگى رنگ ها

با  است  بهتر  زير  تصوير هاى  از  يك  كدام 
زرد رنگ آميزى شود؟

1010

بهت زير  تصوير هاى  از  يك  كدام 
زرد رنگ آميزى شود؟

زرد  روشن ترين رنگ است.
رنگ زرد نشانه ى دانش و بيدارى است.



  39 

آبى، رنگى است آرام؛ رنگ آسمان زيبا كه نگاه 
كردن به آن باعث آرامش انسان مى شود.

بهتر  زير  تصويرهاى  از  يك  كدام 
است با آبى رنگ آميزى شود؟



قرمز رنگ عشق و شهادت است.

با  است  بهتر  زير  تصويرهاى  از  يك  كدام 
رنگ قرمز رنگ آميزى شود؟

 40  



حال تصوير زير را با سه رنگ اصلى و سه رنگ فرعى رنگ آميزى كنيد.

  41 
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كارت تبريك
 (طرح موزاييك)

وسايل و مواد مورد نياز:
 مقّواى ضخيم به ابعاد 30 × 20 سانتى متر 

 قيچى 
 مداد

 چسب مايع
 خط كش

 خالل دندان
 تصوير هاى رنگى از مجّله هاى مختلف

گام به گام انجام دهيد:

2ـ تصوير زيبايى را كه از مجله 
انتخاب كرده ايد و اندازه ى آن 
متناسب با كارت تبريك شماست، 
ــد و با قيچى،  ــز بگذاري روى مي

اطراف آن را به دّقت ببريد. 

ـ مقّواى ضخيم را از وسط تا بزنيد وكنار بگذاريد. 1

1111
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ـ با خط كش و مداد، تصوير را به خانه هاى منّظم  3
1/5 سانتيمترى تقسيم كنيد.  

 

ايد،  كشيده  خط هايى  روى  از  قيچى،  با  ـ  4
به  را،  شده  بريده  تّكه هاى  ببريد.  را  تصوير 
همان ترتيبى كه بريده ايد، كنار هم روى يك 

صفحه ى ديگر بگذاريد.

5 - تّكه هاى بريده شده را، بر اساس طرح 
كارت  همان  كه  ضخيم  مقّواى  روى  اصلى، 

تبريك شماست، بچسبانيد.
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ــى            متر فاصله   ــه هاى طرح، 2 ميل ــن تّك 6 - بي
بگذاريد. براى اين فاصله گذارى، مى توانيد از 

خالل دندان استفاده كنيد.

 44  
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به جاى تصوير مجّله، مـى توانيـد 

از عكس يا نقاشى خود استفاده كنيد.

  45 
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 چاپ پَر
وسايل و مواّد مورد نياز:

 تعدادى پر در شكل ها و اندازه هاى متفاوت 
 جعبه ى رنگ گواش 
 كاغذ ضخيم يا مقّوا

 بشقاب يك بار مصرف
 دستمال كاغذى يا پارچه اى 

 قاشق پالستيكى

همه ى مراحل چاپ را، مانند چاپ با برگ انجام دهيد.

12
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اجراى نمايش با ماسك 1  
1ـ با توّجه به شكل ماسك، صداى متناسب با آن را انتخاب كنيد.

مثال: صداى پير براى پيرزن يا پيرمرد

2- حركت هاى سر و بدن را نيز متناسب با ماسك انتخاب كنيد.
مثال:كمر خم شده براى پيرزن يا پيرمرد

13
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3ـ قّصه هايى متناسب با اين ماسك انتخاب كنيد.
مثال: 

- پيرزن و كدو قلقه زن
- آسيابان، پسر و خرش

4ـ در بعضى از حركت هاى سر و بدن اغراق كنيد.
مثال: موقع قدم برداشتن، پاهاى پيرزن به شّدت  

مى لرزد.
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14
ساخت كاغذ ابر و باد

وسايل و مواّد مورد نياز:
 كاغذ سفيد
 رنگ گواش

 بشقاب يك بار مصرف
 چسب چوب 

 قاشق پالستيكى

گام به گام انجام دهيد:

1ـ مقدارى از رنگ گواش مورد عالقه ى خود 
را با يك قاشق آب، در بشقاب مخلوط كنيد.

 

2ـ با آب، چسب چوب را به اندازه اى رقيق
كنيد كه مانند ماست شود.

3ـ چسب چوب رقيق شده را به عمق نيم سانتى متر، در سينى صاف بريزيد. 

 كاغذ كاهى(آب خشك كن)
 سينى كامًال صاف

 شانه ى دندانه درشت يا يك تّكه چوب
 اتو

 قلم موى آبرنگ
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آماده  كه  را  گواش  رنگ  از  قطره  چند  4ـ 
كرده ايد، در محلول چسب چوب بريزيد و 
(مطابق شكل) با يك شانه ى دندانه درشت و 

يا يك تّكه چوب، به آرامى مخلوط كنيد.
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6ـ پس از خشك شدن، احتماالً كاغذ شما كمى 
چروك خواهدداشت. براى صاف كردن آن، 
يك  صفحه هاى  البه الى  را  كاغذ  توانيد  مى 
كتاب قرار دهيد و يا آن را بين دو صفحه ى 

روزنامه بگذاريد و اتو كنيد.

يا  و  رنگى  جوهر هاى  از  مى توانيد  گواش،  رنگ  جاى  به 
آب  زعفران،  كرده ى  دم  قهوه،  چون  طبيعى  رنگ هاى 

انار و ... استفاده كنيد.

5ـ كاغذ را به آرامى روى سطح رنگ قرار دهيد و 15 ثانيه صبر كنيد. سپس كاغذ را به 
آرامى برداريد و در محّلى صاف بگذاريد تا خشك شود.

7 - همه ى اين مراحل را مى توانيد با رنگ هاى 
ديگر و يا حّتى مخلوط چند رنگ انجام دهيد.
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چاپ با سيب زمينى
وسايل و مواّد مورد نياز:
  سيب زمينى در اندازه ى متوسط

 رنگ هاى گواش (طاليى و نقره اى)
 مداد نرم

  چاقوى تيز
  بشقاب يك بار مصرف

گام به گام انجام دهيد:

1 - با چاقوى تيز روى يك سطح كامًال صاف، 
سيب زمينى را از وسط برش بزنيد.

15

  روان نويس هاى اكليلى
  كاغذ ساده با رنگ هاى تيره
  دستمال كاغذى يا پارچه اى

  طرح هاى ساده 
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2 - با مداد نرم، طرح مورد 
ــود را روى ســطح  نظــر خ
ــل كنيد.  ــى منتق ســيب زمين
ســپس با نوك چاقو اطراف 

طرح را ببريد.

55
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3ـ مقدارى از رنگ گواش را داخل بشقاب  
بريزيد و با كمى آب  رقيق كنيد.

     

4ـ حاال  ُمهرى را كه با سيب زمينى ساخته ايد، 
كاغذ  با  را  رنگ  اضافى  بزنيد.  رنگ  داخل 
روزنامه بگيريد و سپس مهر را روى كاغذ 

خود بزنيد.

سطح  تا  كنيد  تكرار  قدر  آن  را  كار  اين  5ـ 
طرح  از  مناسب  فاصله هاى  با  شما  كاغذ 

روى مهر پوشيده شود.

اثر  اكليلى،  روان نويس هاى  با  مى توانيد  6ـ 
به دست آمده را كامل كنيد.

 56  
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وسايل و مّواد مورد نياز:
 مداد سياه نرم

 A 4 كاغذ سفيد 
 مداد رنگى

سـعى كنيد در هر مرحله به تدريج بر سرعت كار 
خود بيفزاييد.

1ـ كاغذ را روى ميز بگذاريد. 
سپس بامداد نرم خّطى مستقيم 
و افقى از طرف راســت كاغذ 

به طرف چپ بكشيد.
اين كار را آن قدر ادامه دهيد 
كه صفحه كامًال پوشانده شود.

ديگر  بار  يك  را  كار  اين  2ـ  
در جهت عكس آن، از طرف 

چپ به راست، انجام دهيد.

خّط افقى

گام به گام انجام دهيد:

16
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از  سياه  مداد  با  بار  اين   -  3
از  درميان،  يك  و  طرف  دو 
چپ  و راست كاغذ، خط هاى 

مستقيم بكشيد.

آيا مى توانيد با چشم هاى بسته، 
تمرين هاى باال را انجام دهيد؟ 
حتمًا مى توانيد! امتحان كنيد!

قبلى  تمرين هاى  بار  اين  4ـ 
فشار  كردن  زيادوكم  با  را 
مداد روى كاغذ، مانند نمونه ها  

انجام دهيد.

5ـ همه ى مراحل انجام شده 
و  مدادهاى آبى  با  بار  اين  را 

نارنجى تمرين كنيد.
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تابلوى منظره
(كاغذ ابر و باد)

وسايل و مواّد مورد نياز:
 كاغذ هاى ابر و باد به رنگ هاى گوناگون

 چسب مايع
  قلم موى آبرنگ 

 رنگ گواش
 قيچى

1ـ كاغذ هاى ابروباد خود را به دّقت نگاه كنيد. 
ــتند، مى توانند  بعضى از آن ها كه آبى رنگ هس
ــر كه رنگ  ــند. بعضى ديگ ــى باش ــمان زيباي آس
خاكسترى، قهوه اى و يا حّتى سبز دارند، 
مى توانند زمين تابلوى شما را تشكيل دهند.

به  را  خود  تابلوى  زمين  تصوير،  مطابق  2ـ 
هر شكلى كه دوست داريد، برش بزنيد و با 

چسب، به زير آسمان بچسبانيد.

ّ

گام به گام انجام دهيد:

17
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با استفاده از اين روش، مى توانيد مناظر ديگرى را نيز بسازيد. 

3 -  از كاغذ هاى ابر و باد زرد و نارنجى مى توانيد 
شكل خورشيد را ببريد و در جاى مناسب بچسبانيد.

4 - حال با قلم مو و گواش و با استفاده از شكل كلبه، 
حيوان، رودخانه، آدم و ... تابلوى خود را كامل كنيد.

  61 
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وسايل و مواّد مورد نياز:
 پياز سالم و متوّسط

 رنگ هاى گواش
 چاقوى تيز

 بشقاب يك بار مصرف
 روان نويس هاى اكليلى

 كاغذ ساده
 دستمال كاغذى يا پارچه اى

گام به گام انجام دهيد:

1ـ با چاقوى تيز روى يك سطح كامًال صاف، 
پياز را از وسط برش بزنيد.

2ـ با نوك چاقو،  بعضى از حلقه هاى پياز را 
درآوريد.

3ـ از اين مرحله به بعد، مانند چاپ سيب زمينى عمل كنيد.

چاپ با پياز 18
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با استفاده از روش چاپ سيب زمينى يا 
پياز، مى توانيد سطح جعبه هاى قديمى، 

كمدها، ظرف ها و ... را تزيين كنيد.
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خّط عمودى
وسايل و مواّد مورد نياز:

 مداد سياه نرم
A4كاغذ سفيد
  مداد رنگى

گام به گام انجام دهيد:

در  را  كار  همين  حال  2ـ 
جهت عكس، يعنى از پايين به 

باال انجام دهيد.

19

1ـ تمرين هاى درس خّط افقى 
از  و  عمودى  خّط  با  بار  اين  را، 
باال به پايين صفحه انجام دهيد. 
اين كار را آن قدر ادامه دهيد 

تا صفحه كامًال پوشانده شود.

سـعى كنيد در هر مرحله به تدريج بر سرعت كار 
خود بيفزاييد.
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4ـ تمرين هاى قبلى را با زياد 
وكم كردن فشار روى كاغذ، 

مانند نمونه ها انجام دهيد.

از  سياه  مداد  با  بار  اين  3ـ  
كاغذ،  پايين  و  باال  طرف  دو 

خّط مستقيم بكشيد.

5ـ  همه ى مراحل انجام شده 
رنگى  مدادهاى  با  حاال  را، 

سرخ و سبز تمرين كنيد.

آيا مى توانيد با چشم هاى بسته، 
تمرين هاى باال را انجام دهيد؟ 
حتمًا مى توانيد! امتحان كنيد!
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اجراى بى كالم يك داستان
(پانتوميم 2)

تمرين اّول :
1 - داستانى را انتخاب كنيد و آن را براى هم كالسى هاى 

خود بازگو كنيد.

2 - همان داستان را اين بار بى كالم اجرا كنيد.
مثال: در پارك با كودكى روبه رو مى شويد 
كه  اصرار مى كند، با او توپ بازى كنيد. اّما 

شما عجله داريد و نمى توانيد...

20
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تمرين دّوم:
1 -  داستانى را انتخاب كنيد، اّما اين بار آن را براى هم كالسى هاى خود بازگو نكنيد.

2 - داستان را بى كالم اجرا كنيد و از هم كالسى هاى خود بخواهيد، قّصه را حدس بزنند.
مثال: درصّف نانوايى شخصى مى خواهد قبل از نوبت شما، نان بگيرد و شما نمى گذاريد...

تمرين سّوم:
1 - قّصه اى را در نظر بگيريد و در بعضى از حركات آن اغراق كنيد.

مثال: وقتى مى خنديد                     از شّدت خنده از روى صندلى به زمين مى افتيد.
وقتى خجالت مى كشيد                    سرخود را تا زانوهايتان پايين مى آوريد.
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چاپ روى پارچه
وسايل و مواّد مورد نياز:

مخصوص  اكريليك(رنگ  هاى  رنگ   
پارچه)

 قلم مو در چند اندازه
 مداد نرم 

 روزنامه يا كاغذ
 پالت

 چاقو يا تيغ موكت برى
 دستمال كاغذى يا پارچه اى 

 پارچه ى ساده، بلوز ساده ى تريكو يا 
نخى يا جوراب  ساده

 سيب زمينى
 اتو

 طرح هاى ساده
گام به گام انجام دهيد:

روى  را  خود  نظر  مورد  لباس  يا  پارچه  1ـ 
ميز بگذاريد.

2ـ زير قسمتى از پارچه را كه مى خواهيد نّقاشى 
كنيد، روزنامه و يا كاغذ قرار دهيد تا رنگ به 

قسمت هاى ديگر پارچه و يا ميز نفوذ نكند.

3ـ روى يك سطح صاف و با چاقو، سيب زمينى 
را برش بزنيد.

نرم  مداد  با  را  خود  موردنظر  طرح  4ـ 
روى سيب زمينى منتقل كنيد و با چاقو يا تيغ 
موكت برى، اطراف آن را ببريد تا ُمهر شما 

آماده شود.

21
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5ـ ُمهر را به رنگ آغشته كنيد و روى محّل مورد نظرروى پارچه يا لباس فشار دهيد.

مى توانيد  ديگر  رنگ هاى  و  قلم مو  با  6ـ 
تصوير  چاپ شده را كامل كنيد.

7ـ پس از ده دقيقه، روى نقش ايجاد شده را 
با پارچه اى بپوشانيد و با اتو حرارت دهيد.

هـاى  رنـگ   از  اسـتفاده  بـا 
اكريليـك و روش هـاى چـاپ، 
مى توانيد روميزى، رو بالشـى، 
وسايل آشپزخانه و... را نّقاشى 

و رنگ آميزى كنيد.

هـاى گ رن از
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گام به گام انجام دهيد:

ــه ى ســمت  2- حاال از گوش
ــن صفحه،به طرف  چــپ پايي
گوشه ى سمت راست باالى 
ــداد، خّطى كج  ــا م صفحــه ب
ــر بار به  (مّورب) بكشــيد. ه

سرعت كار خود بيفزاييد.

وسايل و مّواد مورد نياز:
  مداد سياه نرم

 A 4 كاغذ سفيد  
  مداد رنگى

سعى كنيد در هر مرحله به تدريج به سرعت كار خود 
بيفزاييد.

22

راست  سمت  گوشه ى  از   -1  
باالى صفحه، به طرف گوشه ى 
سمت چپ پايين صفحه، خّطى 
كار  اين  و  بكشيد  (موّرب)  كج 
را آن قدر ادامه دهيد كه همه ى 

صفحه پوشانده شود.

خط موّرب
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3ـ با مداد ازدو طرف گوشه ى 
 راســت باال و گوشه ى چپ 
ــوّرب  ــّط م ــذ، خ ــن كاغ پايي

بكشيد.

4ـ  همه ى مراحل انجام شده 
ــار با دو رنگ زرد و  را اين ب

بنفش تمرين كنيد.

آيـا مـى توانيـد با چشـم هاى 
بسته، تمرين هاى فوق را انجام 

دهيد؟ 
حتمًا مى توانيد! امتحان كنيد!
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اجراى نمايش با ماسك 2
23

1 - براى ماسك هاى متفاوت، «صدا»، «حركات» و «حالت هاى متناسب» انتخاب كنيد.
مثال: ماسك گرگ، شير و پيرمرد

2 - قّصه هاى ساده، معروف يا آشنا را انتخاب و اجرا كنيد.
مثال: قّصه ى «كالغ و روباه» يا «چوپان و گرگ»
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نّقاشى روى پارچه
وسايل و مواّد مورد نياز:

 رنگ هاى اكريليك (رنگ مخصوص پارچه)
 قلم مو در چند اندازه

 پالت
 كاغذ كپى (كاربن)

 روزنامه يا كاغذ 
 دستمال كاغذى يا پارچه اى

نخى،  يا  تريكو  ساده ى  بلوز  ساده،  پارچه ى   
جوراب ساده و ...

گام به گام انجام دهيد:

ـ  پارچه يا لباس مورد نظر خود را روى ميز بگذاريد. 1

2ـ با كاغذ كپى مخصوص خّياطى، نقشه ى خود را، به دّقت روى پارچه منتقل كنيد.

24
 نقشه ى مناسب

 اتو
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3- رنگ دل خواه خود را در پالت با چند قطره
آب كمى رقيق كنيد.

مى خواهيد  كه  را  پارچه  از  قسمتى  زير   -4
نّقاشى كنيد، روزنامه يا كاغذ بگذاريد، تا رنگ 
به قسمت هاى ديگر پارچه و يا ميز نفوذ نكند.

بخش هاى  همه ى  مناسب،  موى  قلم  با   -5
تصوير خود را به دّقت رنگ بزنيد.

6- پس از پايان نّقاشى، با يك قلم موى باريك، 
يا  (سياه  متّضاد  رنگى  با  را  تصوير  همه ى 

سفيد) دورگيرى * كنيد.

با  رنگ،  شدن  خشك  از  اطمينان  از  پس   -7
نّقاشى  آن،  روى  تميز  پارچه ى  دادن   قرار 

خود را اتو بزنيد.

*دورگيرى :كشيدن خّط محيطى، اطراف طرح مورد نظر.
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 آشنايى با يك نقش
 اسالمى ـ ايرانى

خانه هاى شطرنجى زير را ابتدا با ترسيم خطوط افقى، عمودى و موّرب كامل كنيد. سپس 
با مداد رنگى، شكل را به دلخواه رنگ كنيد.

25
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*نكته: برگرفته از اِزوپ در كالس درس، ترجمه و نوشته ى ايرج جهانشاهى 
(صفحه ى 193 الى 196)

چوپان و گرگ*
 بازيگران:                          چوپان (جوان)

                                               همسايه ى اّول (پيرمرد)
                                               همسايه ى دوم (مرد ميان سال)

                                               گرگ
 مكان نمايش :               چراگاهى نزديك يك دهكده

چوپان: از گوسفند چرانى حوصله ام سررفته است. بد نيست كمى سر به سر مردم دهكده 
بگذارم؛ هم آن ها را بخندانم و هم خودم بخندم. وانمود مى كنم كه گرگى به گّله حمله 
بلند  بلند  شوند.  مى  بور  خوب  و  جا  اين  مى آيند  و  مى دوند  همه  وقت  آن  است.  كرده 
فرياد مى زنم تا صدايم را همه بشنوند ... كمك! كمك! كمك كنيد! گرگ دارد گوسفند ها 

را مى خورد! كمك! كمك! كمك كنيد! گرگ را بكشيد!
همسايه ى اّول: دارم مى آيم! دارم مى آيم! نترس، پسر جان! دارم مى آيم ... كو؟ گرگ 

كجاست؟ من كه اين دور و برها گرگى نمى بينم!
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چوپان: ها ها ها، ها ! مى خواستم سربه سرتان بگذارم! شوخى كردم! پس بقّيه كجا هستند؟ 
چرا آن ها نيامدند؟ ها ها ها، ها !

همسايه ى اّول: هيچ فكر نمى كنم كه اين جور شوخى ها خوب باشد! اين همه راه از  دهكده 
تا اين جا را دويدم و آمدم تا به تو كمك كنم. نه، نه، اين  طور شوخى ها كار خوبى نيست! 
تو پسر خوبى نيستى! حاال من بايد اين همه راه را برگردم و بروم سركارم؛ كارى كه براى 

اين شوخى تو، از آن دست كشيدم.
(همسايه به دهكده برمى گردد.)

مردم  سر  سربه  بايد  هم  باز  زدم!  گولش  خوب   ! ها  ها،  ها  ها  چوپان: 
دهكده بگذارم .كمك! كمك! كمك كنيد! گرگ دارد گوسفندها را

مى خورد! بياييد! زودتر بياييد!
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همسايه ى دّوم: دارم مى آيم! دارم مى آيم! نترس پسر جان، دارم مى آيم. همين حاال به 
تو مى رسم ... كو؟ گرگ كجاست؟ من كه اين جا گرگى نمى بينم! يقين دارى كه اين دور و 

برها گرگ ديده اى؟
چوپان: ها ها ها، ها ! خوب سربه سرتان گذاشتم! اين فقط يك شوخى بود! ها ها ها، ها! 

همسايه ى دّوم: شوخى خوبى نبود! تو بايد عاقل تر ازآن باشى كه با همسايه هايت از اين 
شوخى ها بكنى و وقت با ارزش آن ها را تلف بكنى!

چوپان: ها ها ها، ها !
همسايه ى دّوم: تو پسر  خيلى نادانى هستى و براى اين كارت، حتمًا بايد تنبيه بشوى!

(همسايه به دهكده برمى گردد.)
چوپان: ها ها ها، ها ! دويدن و برگشتنشان چه قدر خنده دار است!... اين صداى چيست؟

(گرگ بزرگى نزديك مى شود.)
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نكته:حرف  دروغ گو را، حّتى اگر راست هم باشد، كسى باور نمى كند.

چوپان: گرگ آمد! گرگ آمد! اين ديگر يك گرگ است! دارد گوسفندها را مى خورد! كمك! 
كمك! كمك كنيد! گرگ دارد گوسفندها را مى خورد! كمك! خواهش مى كنم كمك كنيد!

همسايه ى اّول: (ازراه دور) من كه باور نمى كنم!
همسايه ى دّوم: (ازراه دور) من هم باور نمى كنم!

چوپان : باور كنيد! راست مى گويم! كمك! خواهش مى كنم كمك كنيد!
همسايه ى اّول: ديگر نمى توانى گولم بزنى!

همسايه ى دّوم: من را هم ديگر نمى توانى گول بزنى!
(گرگ گوسفندها را پاره پاره مى كند.)

دروغ گو خانه اش آتش گرفت، كسى باور نكرد.
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رهگذران وكيسه ى پول*
 بازيگران :                                              رهگذر اّول
                                                                       رهگذر دّوم

                                                                       مرد اّول  
                                                                       مرد دّوم
                                                                       مرد سّوم

 مكان نمايش :                                          راهى نزديك يك دهكده

سنگينى  است.كيسه ى  افتاده  جاّده  وسط  درست  پول  كيسه ى  يك  مى بينى؟  اّول:  رهگذر 
است! شايد هم پر از طال باشد! بله، بله، پر از سّكه ى طالست! خدايا، من چه قدر خوشبختم! 

خيلى خيلى خوشبختم.
قدر  چه  ما  نمى گويى  چرا  هستى؟  دوستى  جور  چه  تو  ببينم!  كن  صبر  دّوم:  رهگذر 

خوشبختيم؟
رهگذر اّول: نه، هرگز نمى گويم ما! من پيدايش كردم و مال خودم است! تك تك اين 

سّكه هاى طال مال خودم است، خودم، خودم، خودم!
رهگذر دّوم: مگر ما دو تا دوست نيستيم كه داريم با هم سفر مى كنيم؟ نبايد همان طور كه در 

ناراحتى ها و بدبختى هاى هم شريك هستيم، در شادى ها و خوشبختى ها هم شريك باشيم؟

*نكته: برگرفته از اِزوپ در كالس درس، ترجمه و نوشته ى ايرج جهانشاهى (صفحه 218 الى 221)

رهگذر اّول: نه! نه! نه! اين كيسه را من پيدا كرده ام و هر چه 
توى آن هست، مال خودم است! مى فهمى چه مى گويم؟

(سه مرد، فرياد زنان، به طرف رهگذران مى آيند.)
مرد اّول: آهاى ! با شما هستم! بايستيد ببينم!

مرد دّوم: دزدها، بايستيد! 
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مرد سّوم: دزد! دزد! آى مردم! آن ها را بگيريد! 
رهگذر اّول: مى ترسم! آن مردها، هم عصبانى هستند و هم چماق هاى بزرگى دارند.

رهگذر دّوم : بله هم خيلى عصبانى هستند و هم چماق هايشان خيلى كلفت است!
رهگذر اّول: وضع ما خيلى بد است ! اگر كيسه ى  پول را پيش ما پيدا كنند، باور نمى كنند 

آن را توى جاّده پيدا كرده ايم. فكر مى كنند كه آن را از كسى دزديده ايم.
رهگذر دّوم: صبر كن ببينم! چرا مى گويى وضع«ما»خيلى بد است؟ مگر تو نبودى كه مى گفتى   
كيسه ى پول فقط مال خودت است؟ اين «ما» را بايد پيش از اين مى گفتى، حاال هم حق ندارى 

كه كلمه ى ما را به كار ببرى!

نكته: اگر دوستانت را درشادى ها و 
خوشبختى هايت شريك نمى كنى، انتظار 
هم نداشته باش كه آن ها در ناراحتى ها 

و بدبختى هايت شريك شوند.
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الگو ها
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3
چاپ اسفنجى (گل آفتاب گردان)

درس
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5درس
ساخت ماسك

درس
5درس

ساخت ماسك
درس
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2-7درس
دايره ى رنگ ها

والگوى گل وگوى 
كاغذى

درس هاى

   24/21/15درس هاى 
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