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بسمه تعالي

 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 فعالیت 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 رشد و توانمندی 

دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری 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، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن 

فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید 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 

)توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 

امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر 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 کودکان استثنایی و 

گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی 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 نماید.
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. هنر هر جامعه نشانگر تمدن آن جامعه است  . 

در جهان امروز  به ويژه در قرن حاضر ، درس هنر در ميان عناوين و موضوعات درسى 
دانش آموزان، جايگاه ويژه اى يافته است . 

با توّجه به آگاهى از اهمّيت و جايگاه درس هنر براى باال بردن سطح شناخت، تقويت خالقّيت و 
بروز توانايى هاى «دانش آموزان با نيازهاى ويژه» سازمان آموزش وپرورش استثنايى اقدام 
به تدوين كتاب آموزش هنر نموده است. لذا براي آموزش مناسب كتاب حاضر، توّجه شما را 

به ويژگي هاي ساختاري آن جلب مي كنيم: 

ساختار كتاب 
1- تعداد درس ها براساس سرفصل هاى اساسى درس هنرتنظيم شده است.اين سر فصل ها 
حجم  و  وبـرش  كاغـذ  تا،  و  كاغـذ  كالژ،  كاردستى(  مباني،  ـ  طـراحى  نقاشى،  عبارت انداز:  

سازى )، چاپ، موسيقي و تربيت شنوايي ونمايش.
2 –  در كليه مبحث ها رويكرد اصلى كتاب كه توسعه ى مهارت هاى حسى ـ حركتى است ، با 
انجام  تمرين هاى «آموزش گام به  گام»، مورد توّجه قرار گرفته است كه اين موضوع به تربيت 

هنرى  وباالرفتن ذوق و خالقيت هنرى دانش آموزان مي انجامد.
3 – آموزش مفاهيم هنرى با توّجه به  زمينه ى روان شناختى دانش آموزان با نيازهاى ويژه، 
تدوين 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.
با توّجه به تفاوت شرايط اجتماعى،فرهنگى وجغرافيايى دانش آموزان، همكاران گرامى   – 4
مى توانند تمرين هاى  مناسب براى هردرس را، مشابه با تمرين هاى ارائه شده، طّراحى و اجرا 

كنند.

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

دانش آموزان به زيباشناسي و آفرينش هنري فراهم آورد. 
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اساس  كه  تدريس  روش هاي  همه ي  از  مي توان  يادگيري  ياددهي ـ  فعاليت هاي  فرآيند  در 
آن ها فعاليت و مشاركت دانش آموز است، استفاده كرد و عالوه بر مشاركت دانش آموز 
در فرآيند تجربه هاي يادگيري، بايد زمينه ي بروز خالقيت او نيز مورد توّجه باشد وتلفيق 

رشته هاي هنري هم در هرجا كه ميسر است، انجام شود. 
نكته هاى قابل توّجه 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.

آموزان  دانش  اطالع  به  بعد  جلسه ي  نياز  مورد  وسايل  فهرست  جلسه ،  هر  پايان  در   -
برسد. 

- براى ايجاد اعتماد به نفس، دانش آموزان راعادت دهيد به طورمستقل كاركنند. البته براى 
گسترش  روحيه ى  همكارى ، انجام برخي فعاليت ها به صورت گروهي توصيه مي شود.
نمونه  يا  اطراف  محيط  مشاهده ى  جهت  الزم  اقدامات   ، فعاليت  هر  شروع  ابتداى  در   -

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

راهنمايى كنيد تا از وسايل و ابزار خود به خوبى نگه دارى كنند. 
- بعد از چند درس مي توانيد نمايشگاهي از آثار دانش آموزان برپاكنيد. 

- دانش آموزان را تشويق كنيد كه تا درحد خود از قدرت تخيل و تفكرشان  استفاده كنند 
و هنگام كار، به آن ها آزادى عمل بدهيد تا مطابق با سليقه و نظر خود فعاليت كنند. هم چنين 
از تحميل نظرهاى شخصى در كارآن 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 
مستمر،  ارزش يابي  درفرايند  مى گردد.  انجام  وپايانى  مستمر  صورت  به  ارزش يابي 
فعاليت هاي فردي و گروهي دانش آموز و نتيجه ي اين فعاليت ها كه محصول هنري اوست، 

با مشاركت آموزگار،  خود دانش آموز و هم كالس هاي او سنجيده و قضاوت مي شود. 
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وسايل و مواّدّّ مورد نياز:
 مداد نرم

A 4 كاغذ سفيد 
 مقّواى  سياه

 چسب مايع يا ماژيكى
 دستگاه سوراخ كن

 خط كش

به دّقت به چند ستاره كه پشت سر هم هستند نگاه كنيد، چه مى بينيد؟

- آيا تا به حال، شب ها به آسمان نگاه كرده ايد؟ چه ديده ايد؟ 
- مداد خود را روى كاغذ فشار دهيد، اثرى كه باقى مى ماند، نقطه است.

 نقطه
11
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   شما مى توانيد، با استفاده از مقّواى رنگى يا پولك نيز تمرين هاى باال را انجام دهيد.

گام به گام انجام دهيد:

2ـ  با استفاده از دستگاه سوراخ كن و  مقّواى 
با  را  ها  آن  و  كنيد  تهيه  دايره  تعدادى  سياه، 

تركيب هاى متفاوت داخل كادر بچسبانيد. 

1 ـ كاغذ هايى را كه درآن  ها كادر هايى 
به ابعاد17 × 12 سانتى متر رسم شده است 

روى ميز قرار دهيد.

3 ـ به نمونه هاى زير توّجه كنيد.كدام زيباتر است ؟
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ساخت كاله

گام به گام انجام دهيد:
1 ـ كاغذ رنگى را  از وسط با دّقت تا بزنيد.

وسايل و مواّدّّ مورد نياز:
 كاغذهاى رنگى در اندازه هاى 70×50 سانتى متر

  قيچى

سمت 2 ـ  بار ديگر كاغذ خود را از وسط تا بزنيد. گوشه ى  و  كنيد  باز  را  آخر  تاى  ـ   3
راست را، تا خط وسط بياوريد و تا بزنيد.

22
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5 ـ لبه ى پايين را مانند شكل، به طرف باال 
تا بزنيد.

4 ـ گوشه ى سمت چپ را نيز تا خط وسط بياوريد 
و تا بزنيد.

قايق

حاال يك كاله داريد. آن را چگونه تزيين مى كنيد؟

كاله

ليوان
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گام به گام انجام دهيد:

وسايل و مواّدّّ مورد نياز:
 رنگ گواش يا جوهر رنگى

 كاغذ يا مقّواهاى رنگى 
 ماژيك يا مداد رنگى

 بشقاب يك بار مصرف
 دستمال كاغذى يا پارچه اى

2 ـ رنگ هاى مورد عالقه ى خود را در بشقاب  1 ـ كاغذ را روى ميز قرار دهيد.
بگذاريد.

چاپ انگشتى
(گيالس)

33
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3 ـ انگشت خود را رنگى كنيد و هر طور دوست داريد، به صورت پراكنده، روى كاغذ 
فشار دهيد.

حاال يك كاغذ نقش دار زيبا داريد.
4 ـ  پس از خشك شدن رنگ روى كاغذ، با مداد رنگى يا ماژيك شكل را كامل كنيد.
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آيا تا به حال به داستان هايى كه قّصه گو *ها مى گويند، گوش داده ايد؟ اگر دوست داريد مانند 
قّصه گو ها براى دوستان خود داستان بگوييد، گام به گام فعاليت هاى زير را انجام دهيد.

1 ـ جمله ها را با صداى بلند ادا كنيد.
مثال:آهاى،آهاى گرگ آمد،گرگ آمد! كمك كنيد، گرگ، گرگ!

2 ـ جمله ها را با صداى كوتاه ادا كنيد. 
مثال:  يواش تر حرف بزن، احمد كوچولو خوابيده!

3 ـ جمله ها را با صداى افراد پير ادا كنيد.
مثال: آهاى پسر جون، بيا كمكم كن!

4 ـ جمله ها را با صداى كودك ادا  كنيد.
مثال: مامان، بابا، منو ببريد پارك!

5 ـ جمله ها را با تقليد صداى حيوانات ادا كنيد.
مثال: ماو، ماو، من گشنمه، غذام كمه. 

غذا مى خوام يه عالمه!

44 تقويت لحن و بيان  1

* به قصه گو، قصه خوان هم مى گويند.
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6 ـ جمله ها را با احساس هاى زير ادا كنيد.
«عصبانى» -  مثال: چه كسى به كيف من دست زده؟ خودكار من كو؟

«مهربان» - مثال: خسته شدى، بهتره كمى استراحت كنى!

«غمگين» - مثال: خواب موندم، به مدرسه ام نرسيدم!
«شاد» -  مثال: خبر، خبر! قراره بريم گردش علمى!

7 ـ جمله ها را با حالت هاى زير ادا كنيد.
«سؤالى» - مثال: چه كنم؟ چه كار كنم؟ چه حّقه اى سوار كنم؟

«تعّجبى» - مثال: به به ... عجب غذايى! به به ... چه ميوه هايى!
«خبرى» - مثال: باران مى بارد، بهتر است با خودت چتر ببرى!

«دستورى» - مثال: فقط تو بايد سوار اين اسب شوى!
«خواهشى» - مثال: مريم! مريم! من سيب مى خواهم، بيا به من 

سيب بده!  
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تشخيص صداهاى محيط
تمرين اّول:

1 ـ براى مّدت يك دقيقه چشمان خود را  ببنديد و در اين مّدت، به صداهاى 
اطراف خود گوش كنيد. بگوييد چه صداهايى را شنيده ايد؟

2 ـ چه صداهايى از همه به شما نزديك تر، و چه صداهايى از همه به شما دورتر 
بوده اند؟

3 ـ صداهاى خوشايند و ناخوشايند را به طور جداگانه بگوييد.

4 ـ هر كدام از صداها را، چه كسى توليد كرده است؟

5 ـ هر كدام از شما، يكى از صداهايى را كه شنيده است، تقليد و تكرار كند.

6 ـ كدام صداها را انسان درست كرده است؟

تمرين دوم:
براى مّدت يك دقيقه، چشمان خود را ببنديد و در اين مّدت فكر كنيد 

در بازار هستيد. چه صداهايى را مى شنويد؟

تمرين سوم:
براى مّدت يك دقيقه، چشمان خود را ببنديد و در اين مّدت فكر كنيد  

در باغ وحش هستيد. چه صداهايى را مى شنويد؟ 
  

55
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خط مستقيم 
(عمودى ـ افقى)

وسايل و مواّدّ مورد نياز:
 مداد نرم

A 4 كاغذ سفيد 
 مقّواى سياه

 چسب
 قيچى يا تيغ موكت بُرى

 خط كش فلزى

مداد را باالى صفحه قرار دهيد و از باال به پايين و از پايين به باال ، خط مستقيم بكشيد.

حاال با مداد نرم، نقطه ها را به هم وصل كنيد.

ـ آيا مى دانيد از كنار هم قرار گرفتن نقطه ها خط به وجود مى آيد؟

66
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نام اين خط، «خّط عمودى» است.
آيا مى توانيد نمونه هاى ديگرى مثال بزنيد؟

ـ  به نمونه هاى زير توّجه كنيد. كدام زيباتر است؟  3 

گام به گام انجام دهيد:

2 ـ با استفاده از خط كش فلزى و تيغ موكت بُرى، 
مقّواى سياه را به شكل نوارهايى با پهناهاى متفاوت 
و به طول 17 سانتى متر ببريد و نوارها را درون 

كادر،  به شكل خط هاى عمودى  بچسبانيد.

1 ـ كاغذ هايى را كه در آن ها كادر هايى به 
است   شده  رسم  سانتى متر   12 × ابعاد 17 

روى ميز قرار دهيد.
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ـ با مداد نرم، نقطه ها را به هم وصل كنيد.

ـ مداد را روى كاغذ قرار دهيد و خط هايى از چپ به راست و از راست به چپ به طور مستقيم بكشيد.
نام اين خط، «خّط افقى» است.
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ـ  به نمونه هاى زير توّجه كنيد. كدام زيباتر است؟  3

گام به گام انجام دهيد:

2 ـ  با استفاده از خط كش فلزى و تيغ موكت بُرى، 
ــا پهناهاى  ــكل نوارهايى ب ــياه را به ش مقّواى س
ــر ببريد و  ــانتى مت ــه طول 12  س ــاوت و ب متف
ــكل خط هاى افقى  ــا را درون كادر، به ش نواره

بچسبانيد.

1 ـ كاغذ هايى را كه در آن ها كادر هايى به 
است  شده  رسم  متر  سانتى  ابعاد 17 × 12 

روى ميز قرار دهيد.
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كاغذ و برش 
(آويز هاى كاغذى)

 گام به گام انجام دهيد:

2ـ  با استفاده از كاربن، الگو را روى مقّوا منتقل 
كنيد.

3 ـ به وسيله ى قيچى، شكل را با دّقت ببريد
 و از مقّوا جدا كنيد.

1 ـ مقّواى رنگى مورد عالقه ى خود را روى 
ميز قرار دهيد.

4 ـ اين كار را تكرار كنيد.

77
وسايل و مواّدّ مورد نياز:

 مقّواهاى رنگى دو رو
 مداد

 قيچى 

 روبان با قيطان هاى رنگى 
 الگو (به انتخاب شما)

 كاغذ كُپى (كاربن)
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6 ـ حال مى توانيد مطابق تصوير، دو قطعه 
شكل خود را داخل يكديگر قرار دهيد.

5  ـ مطابق شكل، نقطه چين ها را برش بزنيد.

7 ـ اگر به كاردستى خود روبانى وصل كنيد، آويزى زيبا خواهيد داشت.
در چه جاهايى مى توان از آويزهاى ساخته شده استفاده كرد؟




