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کلیات
 

رویکرد برنامه
برنامه درسی رشته صنایع دستی دارای رویکرد فرهنگی ــ تربیتی با درنظر گرفتن جنبه های آموزشی، منطقه ای و حفظ و احیای 
هنرهای سنتی ایران است. این رویکرد با توجه به ویژگی های روان شناختی دانش آموزان در محدودٔه سنی 13 تا 17 سال و در راستای 

تربیت تکنسین )فن ورز( توانمند و کارآفرین برنامه ریزی شده است.
در میان کتاب های تخصصی رشتٔه صنایع دستی کتاب کارگاه نگارگری با هدف کلی »آشنایی با شکل های مختلف نگارگری 
و توانایی اجرای یک نمونه کارنگارگری« تألیف شده است. این آشنایی شامل شناخت مکاتب گوناگون نگارگری، موضوعات آثار 
نگارگری و ُرخداد تاریخی آنها می باشد. توانایی اجرای یک نمونه کار نگارگری به این معنی است که هنرجو بتواند با موضوعات عملی 

آموزش داده شده در کتاب یک اثر با ترکیب بندی، رنگ آمیزی، قلم گیری و پرداز مطلوب ارائه نماید.
همان طور که در باال ذکر شده هدف کلی کتاب کارگاه نگارگری در راستای هدف کلی برنامٔه درسی رشته صنایع دستی و با همان 
رویکرد تهیه و تدوین شده است. هر کتاب درسی عالوه بر هدف کلی شامل تعدادی هدف جزئی و هدف رفتاری است. اهداف جزئی، 
اهدافی هستند که در زیر مجموعٔه هدف کلی قرار گرفته و خود شامل چند هدف رفتاری می شوند. اهداف رفتاری نیز اهدافی هستند 

که مشخصاً به دنبال یک رفتار خاص در سطح و حیطٔه معلوم شده، می باشند.

اهداف جزئی کتاب کارگاه نگارگری
آشنایی با تاریخچٔه نگارگری در ایران، طراحی در نگارگری، آماده سازی بوم و انجام مراحل یک کار نگارگری، اهداف جزئی 

این کتاب را تشکیل می دهند.

ساختار کتاب کارگاه نگارگری
این کتاب )کارگاه نگارگری( شامل 4 فصل و یک بخش پیوست می باشد. شکل ظاهری کتاب در قطع رحلی و مصور است. 
قرار  انتهای کتاب  بر روی کاغذ گالسه چاپ شده و در  که  برگه تصویر رنگی  به عالؤه 8  تعداد صفحه های کتاب 205 عدد است 
گرفته اند. متن کتاب به صورت دو ستونه طراحی شده است. مباحث نظری کتاب در 52 صفحه  و مابقی به محتوای عملی پرداخته 
است. در قسمت مباحث نظری 59 تصویر گنجانده شده که 2 تصویر آن سیاه و سفید و 57 تصویر دیگر رنگی هستند. در ابتدای هر 
فصل، اهداف رفتاری متناسب با محتوای آن فصل ارائه شده است.  در پایان هر فصل نیز به تناسب اهداف رفتاری، پرسش هایی برای 
ارزشیابی از هنرجویان درج شده است. به طور کلی این کتاب دارای 6 مبحث مطالعٔه آزاد می باشد. در بخش عملی کتاب نیز ابتدا 
اهداف رفتاری و سپس محتوا، تصاویر مرتبط و گام به گام و تمرین هایی برای تثبیت یادگیری ارائه شده است و در پایان نیز پرسش ها 
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قرار گرفته اند. تصاویر بخش عملی 113 عدد بوده که متناسب با محتوا ارائه شده اند. این تصاویر شامل طراحی ها و تصاویر رنگی 
است.

محتوای کتاب کارگاه نگارگری
فصل اول کتاب با عنوان تاریخچٔه نگارگری شامل مباحثی همچون؛ تعریف نگارگری، تاریخچٔه نگارگری، نگارگری پس از 
ورود اسالم، مکاتب نگارگری و نقاشی معاصر ایران است. این فصل به طور کلی به مباحث نظری پرداخته است. فصل دوم که طراحی 
در نگارگری نام دارد در برگیرندٔه مطالبی همچون خط و قلم گیری، طراحی و جلوه های خلقت )طبیعت، گیاهان، جانوران و انسان( و 

موجودات خیالی می باشد. 
فصل سوم با عنوان آماده سازی بوم دارای مطالبی در زمینٔه شناخت انواع کاغذ، رنگ آمیزی، آهارزنی، مهره کردن، و بوم سازی 
می باشد. مراحل انجام کامل یک کار نگارگری در فصل چهارم کتاب آمده است. در این فصل هنرجویان انتقال طرح بر روی بوم، 

رنگ گذاری )جسمی و روحی(،ساخت و ساز و در نهایت جدول کشی را می آموزند.
بیشتر  مطالعٔه  جهت  تنها  و  نبوده  آموزشی  محتوای  جزء  که  دارد  وجود  کتاب  در  آزاد  مطالعٔه  مبحث  شش  اینها،  بر  عالوه 

هنرجویان آمده است.
فصل های دوم، سوم و چهارم کتاب بخش عملی کتاب را تشکیل می دهند. تمرین های عملی در محتوای این فصل ها آمده که 

پس از آموزش هر آموزهٔ عملی برای تثبیت یادگیری الزم است انجام شود.

زمان و واحد درس
کارگاه نگارگری یک واحد نظری و سه واحد عملی است و زمان تدریس آن شش ساعت در هفته و در طول یک سال تحصیلی 

می باشد. این درس در سال سوم رشتٔه صنایع دستی ارائه می شود.

روش تدریس
آموزش هر محتوایی نیاز به ابزار و موقعیت های گوناگونی دارد که یکی از آنها انتخاب روش تدریس مناسب از میان انواع روش 
تدریس های موجود است. برای تدریس هرچه بهتر و استفادٔه بیشتر از روش های یاددهی و یادگیری، روش های صفحٔه بعد پیشنهاد 

می گردد.
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بخش نظری

1ــ روش تـدریس 
مبتنی بر یادیارها

بر  آگاهانه ای  کنترل  و  یابند  تسلط  اطالعات  زیادی  بر حجم  دانش آموزان  اینکه  بر  تأکید  یاددهی: 
فرایند یا جریان های یادگیریشان داشته باشند.

یادگیری: توجه به مواد یادگیری، ایجاد ارتباطات، بسط تصاویر حسی و تمرین فراخوانی یا یادآوری

2ــ روش تـدریس 
سخنرانی

یاددهی: توضیح و تشریح گام به گام مطالب، ارائٔه مثال و نشان دادن نمونه در ارتباط با مفاهیم، 
توضیح  اصلی درس،  موضوع  بر  تمرکز  و  رفتن  از حاشیه  پرهیز  یادگیری،  یاتوصیف  الگوسازی 

مجدد نکات دشوار درسی، پرسش

یادگیری: گوش دادن فعال، یادداشت برداری، پاسخگویی به سؤاالت

3ــ روش تـدریس 
پرسش و پاسخ

یاددهی: استفاده از ساده ترین کلمات، ارائٔه سؤال های واضح و روشن، ارائٔه سؤاالت معقول، ارائٔه 
سؤال های مربوط و ارائه سؤال هایی که جواب برانگیزنده باشند.

یادگیری: تالش برای مشارکت در گفتگوی سازنده، منظم و متمرکز بر موضوع درسی، آگاهی بر 
شیؤه تفکر و احساس خود نسبت به موضوع درسی، عالقمندی و کنجکاوی، استفاده از روش حل 
مسئله برای اندیشیدن و یادگیری، عرضٔه دانش خود به صورت کالمی، توجه و ارزشیابی دیدگاه های 

دیگران، ژرف تر شدن سطح فکری

4ــ روش تـدریس 
نمایشی

یاددهی: نشان دادن طرز کاربرد و یا چگونگی ساختن یک شیء است، پرسش از آنچه به نمایش 
گذاشته است.

یادگیری: مشاهدهٔ دقیق، یادداشت برداری، پاسخگویی به پرسش معلم

5  ــ روش تـدریس 
گردش علمی

تهیٔه  علمی،  گردش  اهداف  تعیین  علمی،  گردش  برای  زمان بندی  و  دقیق  برنامه ریزی  یاددهی: 
پرسش های مربوط به گردش علمی، فعال نمودن دانش آموزان در جمع آوری اطالعات

محیط  با  ارتباط  درس،  و کالس  محیط خارج  بین  نمودن  برقرار  ارتباط  و  کنجکاوی  یادگیری: 
زندگی واقعی، مشارکت در تعیین اهداف گردش علمی با معلم، پاسخگویی به پرسش ها، تهیٔه گزارش 

مشارکت فعاالنه در جمع آوری اطالعات، تهیٔه عکس.

بخش عملی

1ــ روش تـدریس 
اکتشافی

فرایندی،  مهارت های  از  استفاده  و  و جمع بندی  کار  زنگ  آماده سازی،  مراحل  رعایت  یاددهی: 
نمایان ساختن ویژگی رخدادها و مواد، تجزیه و تحلیل و ترکیب، ارزشیابی و بازسازی رخدادها و 

مواد و روابط.

یادگیری: مشاهده، پیش بینی، استنباط، فرمول بندی )صورت بندی( و استفاده از الگوها، آزمایش، 
تفسیر  متغیرها،  کنترل  و  تعیین  مرتب سازی،  یا  طبقه بندی  ارتباط،  برقراری  اندازه گیری،  مقایسه، 

داده ها، اکتشاف.

2ــ روش تـدریس 
واحد طرح )پروژه ای(

یاددهی: انتخاب واحد کار، عرضٔه واحد کار به فرد یا گروه دانش آموزی و ترغیب آنان، هدایت، 
ارزشیابی.

یادگیری: گسترش دامنٔه تجارب ذهنی و علمی و ملموس کردن و به عمل آوردن فکرها مثل یافتن 
راه حل مسئله و ساختن وسیله ای و …، تجربه کردن و لذت بردن از مواد آموزشی، کسب دانش و 

مهارت و نگرش.
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کتاب کارگاه نگارگری که دارای هر دو نوع واحد نظری و عملی است بنابراین برای تدریس مباحث مختلف آن الزم است تلفیقی 
از روش های تدریس نظری و عملی به تناسب موضوع یا بحث مورد استفاده قرار گیرد.

امکانات آموزشی
هدف از آموزش هنگامی محقق می گردد که همٔه عوامل، ابزار و روش ها مورد توجه قرار گرفته و در یک جهت به طور کامل 
مورد استفاده قرار گیرند. از دیگر عوامل مؤثر در آموزش، امکانات آموزشی است که خود شامل فضای آموزشی، تجهیزات و ابزار و 
وسایل آموزشی متناسب می باشد. که همٔه اینها به کمک هنرآموز متخصص می آیند تا در کالس درس فرایند آموزش یاددهی و یادگیری 

به صورت صحیح آن اتفاق بیفتد.

فضای آموزشی کارگاه نگارگری
در یک فضای آموزشی عوامل گوناگونی بر ذهن و جسم فراگیران اثرگذار است. عواملی همچون مکان استقرار، میز ابزار و 
وسایل، میز انجام کار، نور، صدا، چگونگی حرکت در فضا، ایمنی، دسترسی به تجهیزات مورد نیاز و امکان نظارت آسان هنرآموز بر 
همٔه آنچه که در آن وجود دارد از عوامل مهم این فضا به شمار می روند. در ادامه تصویر چیدمان فضای کارگاه نگارگری که همانند 

کارگاه مبانی هنرهای تجسمی است را مشاهده می نمایید.
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1ــ میز هنرآموز 
2ــ تابلو 

3ــ میز کامپیوتر و اجزای آن 
4ــ میز هنرجو 

5ــ کمد
6ــ پانل مخصوص نصب آثار هنرجویان

7ــ دستشویی
8   ــ صندلی پشت دار بلند یا چهارپایه 

9ــ میز نور

تصویر 1ــ پالن کارگاه نگارگری

٭ اجرای دروس کارگاهی هندسه نقوش )1(، کارگاه نگارگری و کارگاه طراحی نقوش سنتی )1(  نیز در این کارگاه انجام 
می شود.

این کارگاه برای درس های مبانی تصویرسازی، پایه و اصول صفحه آرایی کارگاه گرافیک و 
کارگاه خط در گرافیک نیز استفاده می شود.

تاریخ
1389/7/10    

کارگاه مبانی هنرهای تجسمی

رشته هنر

دفتر تألیف کتاب های درسی 
فنی و حرفه ای و کاردانش

مقیاس      واحد
mm      1:75
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ابزار و وسایل آموزش
آموزش نگارگری در فضای کارگاهی نیاز به ابزارها و وسایلی دارد که بتوان با آنها بخش نظری و بخش عملی کتاب را بهتر 
آموزش داد. این ابزار و وسایل در واقع تسهیل کنندٔه یادگیری برای هنرجویان است و مهارت های آنها را کامل می کند. در ادامه به 

تفکیک ابزار و وسایل مورد نیاز دو بخش نظری و عملی کتاب کارگاه نگارگری بیان شده است.

بخش نظری

کتاب: کارگاه نگارگری )درسی(، کتاب های نگارگری رنگی چاپ شده در قطع بزرگ و بزرگنمایی قسمت هایی از کارها 
ویدیو پروژکشن: برای پخش تصاویر و فیلم های آموزشی برروی پرده سفید همراه صدا و یا بی صدا با توضیحات هنرآموز.

پوستر: پوسترهای تمام رنگی چاپ شده از آثار نگارگران بزرگ معاصر یا گذشته )با رنگ آمیزی روحی و جسمی(
فیلم: فیلم های آموزشی یا گزارشی از روند کارنگارگری، زندگی نگارگران، معرفی نگارگران، معرفی آثار نگارگری

اسالید: تصاویر اسالید از یک اثر کامل نگارگری یا بخش های بزرگ شدٔه آن
آثار نگارگری: اصل آثار نگارگری هنرآموز یا همکاران و یا هنرجویان سال های قبل

گزارش: گزارش های مصور تهیه شده از مصاحبه با اساتید نگارگر و موزه های نگارگری

بخش عملی

کاغذ: انواع کاغذ A3 ،A4، کالک و پوستی
مداد: مداد سیاه H ،HB و مداد اتود 0/5

مقوا: سفید مخصوص آبرنگ و گواش قطع A3 و A4 و رنگی برای حاشیٔه کارنهایی
قلم مو: انواع قلم موی نوک گندمی و نوک تیز در اندازه های مختلف با قابلیت انعطاف زیاد مخصوص نگارگری 

رنگ جسمی: رنگ های پوششی و غلیظ )گواش(
رنگ روحی: شامل آبرنگ و مواد رنگ زای طبیعی )چای، گلرنگ، زردچوبه، گل خطمی، رناس و …(

مرکب: مرکب قهوه ای و مشکی سنتی )با کشش مطلوب(
پالت: پالت مخصوص آبرنگ و گواش

A3 تخته زیردستی: تخته زیردستی حداقل در ابعاد
نشاسته: پودر نشاسته برای آهار زدن

مهره: شیشٔه گرد و توپر یا عقیق مخصوص 
مهره زدن

 50 فلزی  خط کش  شامل  خط کش: 
سانتی متری و خط کش معمولی

)غیرمنحنی(  صاف  ترلینگ  ترلینگ: 
مخصوص جدول کشی

برش  و  ترسیم  برای   45° گونیای  گونیا: 
گوشه های کادر

موکت بری  دستٔه  و  تیغ  موکت بری:  تیغ 
جهت برش صاف

 2 کاغذی  چسب  کاغذی:  چسب 
سانتی متری برای اطراف کار

برای  مایع  تیوپی  چسب  مایع:  چسب 
تصویر 1ــ ابزار و مواد نگارگریچسباندن کادر حاشیه )تصویر 1( 
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روش های ارزشیابی
ارزشیابی کردن یعنی داوری کردن با استفاده از معیار یا مالک مشخص که برای هر درسی در زمان مشخص صورت می پذیرد. 
چنانچه محتوای آموزش درسی در یک جلسه امکان ارزشیابی نداشته باشد، ارزشیابی آن تابع الگوی 1ــ1 است. الگوی 1ــ1 به این 
معنی است که ارزشیابی در نیمسال اول و نیمسال دوم به صورت مستمر و هر کدام با ضریب یک انجام می شود. بدیهی است در این 

الگو ارزشیابی پایانی وجود ندارد.
انواع روش های ارزشیابی وجود دارد. ارزشیابی تکوینی، تراکمی، عملکردی، کارپوشه و … از  جمله ارزشیابی هایی است که 

برای دروس مختلف به کار گرفته می شوند.
در درس کارگاه نگارگری ارزشیابی تکوینی به شکل های مختلف کاربرد بیشتری دارد. در این ارزشیابی که برای هر محتوای 
نظری و عملی به کار می رود، هنرآموز به صورت های گوناگون شفاهی، کتبی، بحث گروهی و … می تواند محتوای نظری را سنجش 

نماید و روند پیشرفت تحصیلی هر هنرجو را مورد ارزیابی قرار دهد.
همچنین کارهای عملی و تمرین های هنرجویان در کالس در هر جلسه مورد نقد، بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. چگونگی 
شکل پرسش ها در محتوای نظری و یا چگونگی سنجش پیشرفت تحصیلی در کارهای عملی به تناوب در دروس مختلف شرح داده 
شده است. اما به طور کلی باید گفت که تنوع در شکل پرسش های نظری )کوته پاسخ، گسترده پاسخ، چهارگزینه ای و …( و عملی 

)ژوژمان و کارپوشه(،دقت و احتمال خطا در سنجش پیشرفت تحصیلی هنرجویان را کاهش می دهد.
کارپوشه )Protfolio(: یکی از آزمون های عملکردی، کارپوشه نام دارد. »کارپوشه مجموعه ای از کارهای یک دانش آموز است 
که کوشش، پیشرفت و موفقیت تحصیلی او را در یک زمینٔه خاص نشان می دهد« )مرفی و دیوید شوفر، 2001 ص 415(. در روش کارپوشه، 
یادگیرنده برای نشان دادن توانایی ها و پیشرفت خود نمونه ایی از کارهایی را که در طول یک مدت معین )ثلث، نیمسال یا سال تحصیلی( انجام 

داده با خودش به کالس می آورد و برای ارزشیابی در اختیار هنرآموز می گذارد. از کارپوشه برای دو هدف عمده استفاده می شود:
1ــ ارائه بهترین کارهای هنرجویان در طول مدت زمان تحصیلی

2ــ نشان دادن رشد تحصیلی هنرجویان.
یکی از امتیازهای مهم کارپوشه این است که هنرجویان هربار با دیدن نمونٔه کارهای خود در رابطه با آنها می اندیشند و بدین 
وسیله ارزشیابی از خود را می آموزند. همچنین به گفتٔه کلنوسکی )2002( عالوه بر آن مهارت های تفکر، تحلیل انتقادی و راهبردهای 

فراشناختی را نیز گسترش می دهد.
به کارگیری کارپوشه: برای استفادٔه هرچه بیشتر از کارپوشه در چگونگی ایجاد و به کارگیری آن راهبردهای زیر قابل توجه 

هنرآموزان گرامی هستند:
1ــ دربارٔه ایجاد کارپوشه بحث کالسی انجام داده و به هنرجویان شرح دهید که بهترین کارهای خود در هر موضوع و تمرین 

ارائه شده را در آن جمع آوری کنند.
2ــ درجلسٔه اولیا برای والدین شرح دهید که هدف کار پوشه چیست و آنها می توانند در تشکیل کارپوشه شرکت کنند و به فرزند 

خود یاری برسانند. همچنین از روند تحصیلی و رشد او با نظارت دائمی بر کارپوشه، آگاه خواهند شد. 
3ــ اندازٔه کارپوشه، اندازهٔ کارهای انتخابی و تعداد آنها را با هم فکری هنرجویان )و برحسب توانایی ایشان( مشخص نمایید.

4ــ برای ایجاد انگیزهٔ بیشتر انتخاب رنگ و طرح کارپوشه را در اختیار هنرجویان قرار دهید.
5  ــ نام  درس، هنرآموز، هنرجو و سال تحصیلی بر روی کارپوشٔه هر هنرجو درج شود.

6  ــ هنرجویان را در انتخاب کارها برای درج در پوشه یاری دهید و از آنها بخواهید که با یکدیگر نیز مشورت کنند.
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7ــ برگٔه سفید و جدول کشی شده ای را در جلد داخلی هر کارپوشه بچسبانید و از هنرجویان بخواهید تا دالیل انتخاب هر کار 
را به همراه تاریخ انجام آن، در برگه یادداشت کنند.

8   ــ شما )هنرآموز( کارپوشه ها را به دقت مرور کنید و نظر خود را دربارٔه نقاط قوت و ضعف هر یک از کارها در کنار، پشت 
و یا در برگه ای جداگانه همراه با تاریخ بنویسید.

9ــ به هنرجویان اجازه دهید چنانچه کاری را قبالً ضعیف انجام داده اند آن را تکرار کنند و کارپوشٔه خود را به روز نمایند.
10ــ در جلسات اولیا از کارپوشه هنرجویان برای بحث با والدین دربارٔه جنبه های کار ایشان استفاده کنید.

موارد استفاده از کارپوشه بسیار است و در ارتباط با کارپوشه امتیازهای دیگری را نیز می توان نام برده عالوه بر امتیازهای کلی 
سنجش عملکردی که به روش کارپوشه نیز مربوط است، امتیازهای خاص این روش مانند:

ــ به هنرجویان کمک می کند تا مسئولیت انتخاب هدف از کار خویش را پذیرفته و همواره بر جریان پیشرفت خود نظارت داشته باشند. 
ــ هنرآموزان می توانند با این روش همزمان سنجش و آموزش را با هم انجام دهند.

ــ با کارپوشه عالوه بر سنجش موفقیت یادگیرندگان، جریان رشد موقعیت آنان نیز ارزشیابی می شود.
نکتۀ مهم: کارپوشه هر هنرجو نشان دهندٔه روند پیشرفت تحصیلی اوست بنابراین برگه های موجود در آن که نظرات هنرآموز و 
هنرجو به صورت جداگانه در آن درج می گردد کامالً محرمانه است و تنها زمانی قابل نمایش برای دیگر هنرجویان است که خود هنرجو 
موافقت نماید. )یادآوری می شود این مسئله مربوط به زمانی است که کارهای هنرجو پس از نمایش و ژوژمان بر روی دیوار کالس در 

پوشٔه او قرار می گیرد(
همانگونه که پیشتر گفته شد یک برگٔه سفید در جلد داخلی کارپوشه های هنرجویان قرار دهید که در آن جدولی همانند جدول 

پیشنهادی زیر رسم شده باشد:

برگه نظرات هنرجو

امضاپیشنهادنقد و نظرموضوعتاریخ

نمی دانم طراحی اسبمثال 1391/10/10 اما  خوبست  کلی  تناسبات 
کرده ام  طراحی  که  را  اسبی  چرا 
و  تندی  است  احوال  مریض  به نظر 
کندی خطوطم نیز جابجاست، تعداد 
شده  خواسته  اندازٔه  به  تمرین هایم 

نیست

سعی می کنم تمرین ها را به تعداد خواسته 
شده و دقیق انجام دهم سر و گردن اسب 
و  کنم  تمرین  مختلف  حالت های  در  را 
طراحی  در  را  خطوط  کلفتی  و  نازکی 

درنظر بگیرم.
تا تاریخ 1391/10/20

همچنین برگٔه دیگری با نام »برگٔه نظرات هنرآموز« به همین شکل جدول کشی شده و در داخل کارپوشٔه هنرجو قرار می گیرد 
تا همزمان هنرآموز نیز در مورد کارهای هنرجو نظرات خود را نوشته و پیشنهادهایی برای بهتر و با کیفیت تر شدن کارها می دهد. هر 
هنرآموز برای بهره گرفتن مناسب از تجربیات هرساله، همین نظرات و پیشنهادها را برای هر هنرجو )با تعیین سطح او یعنی قوی، ضعیف 

و متوسط( در دفتر یا رایانٔه شخصی خود ثبت می نماید.
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  جلسۀ اول

هدف جزئی: شناخت ویژگی های نگارگری و اجرای انواع قلم گیری خط در آن
اهداف رفتاری: 

1ــ ویژگی های نگارگری را بیان کند.
2ــ تاریخچه نگارگری ایرانی را بیان کند.

3ــ ویژگی های خط در نگارگری را شرح دهد.
4ــ انواع خطوط قلم گیری را توضیح دهد.

5  ــ اصول قلم گیری با مداد را به کار برد.

محتوای 
درس

نظری: 
روش تدریس: سخنرانی، نمایشی

سخنرانی به همراه نمایش اسالید و تصویر بزرگ بر روی پردٔه نمایش یا دیوار کالس و یا نمایش تصاویر بزرگ 
از کتاب های چاپ رنگی در قطع بزرگ و یا پوستر. 

همچنین نمایش نمونٔه تمام ابزار، وسایل و مواد موردنیاز برای هنرجویان و چگونگی انتخاب و کاربرد هر یک از آنها

عملی:
روش تدریس: تقلید عملی، اکتشافی

توزیع چند برگ کاغذ  سفید A4 بین هنرجویان و کشیدن انواع خطوط )به صورت مرحله ای( برای هر یک از 
آنها با مداد فراگیران بر باالی همان برگه )سرمشق( و تکرار و تمرین از روی آنها برای تقلید از کشیدن همان نوع خط 
در برگه با نظارت گردشی و تذکر به نحؤه صحیح و در دست گرفتن مداد و فشار و حرکت آن بر روی کاغذ به وسیلٔه 

هنرآموز )اجرای انواع خطوط در جهت های مختلف با رعایت تندی و کندی آنها(
و  می گویند  ضعف(  یا  و  )تندی  نازکی،  را  خطوط  نازک  قسمت های  چیست؟  نگارگری  در  کندی  و  تندی 
بخش های ضخیم را ضخامت، )کندی، داغی، درشتی و یا قوت( می نامند. این ضخامت ها و نازکی ها در واقع خالصه 
کردن سایه روشن های انتزاعی طرح هاست. تندی ها و کندی ها کمک زیادی به نمایش بهتر و بیشتر حجم نیز می کنند. 
برای درک بیشتر و روان تر شدن حرکت دست هنرجویان تمرین این خطوط ابتدا با مداد و در جهت های مختلف بسیار 
مؤثر خواهد بود. پس از روان شدن دست هنرجویان در طراحی خطوط تند و کند با مداد، تمرین ها با قلم مو ادامه پیدا 

می کند. )صفحه های 57 تا 59 کتاب درسی(
یادآوری: در سال دوم هنرجویان تمرین ها و کارهای خود را در درس طراحی نقوش سنتی با همین خطوط 
انجام داده اند بنابراین یادآوری چگونگی طراحی گل ها، برگ ها، اسلیمی ها و … با خطوط تند و کند به ایشان اعتماد 
به نفس آنها را باال برده و سبب می شود که سریع تر به اهداف آموزشی موردنظر برسند. در صفحه بعد انواع خطوط 

را عالوه بر کتاب مشاهده می کنید.
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بالف

ج

د

وهـ

تصویر 1ــ انواع خطوط
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ادامۀ تصویر 1

ز

حـ

ط

ی

تکالیف جلسۀ بعد: 
1ــ کتاب درسی را از صفحٔه 1 تا 5 مطالعه کند.

2ــ یک پوشٔه زیبا )به سلیقٔه خود هنرجو( برای گذاشتن کارهای انتخابی در طول سال تحصیلی به نام کارپوشه ساخته و آماده کند.
3ــ ابزار و مواد موردنیاز با ویژگی های خواسته شده را تهیه کند.

4ــ انواع خطوط آموخته شده را به طور مرتب در اندازه ها و جهت های مختلف با مداد و برروی برگه های A4 طراحی کند.
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زمان تدریس
ارزشیابیتکالیف جلسه بعدعملیعملینظریمحتوا

محتوای تدریس شدهاز 1 تا 5 و 53 تا 5358 تا 5358 تا 158 تا 5 و ابزار موادشماره صفحٔه کتاب

ʹ25ʹ5´1:15´1:45´1:45ساعت

سومدوم اولزنگ

ارزشیابی پایان درس
پس از پایان تدریس مباحث نظری، پانزده دقیقٔه پایانی آن به جمع بندی مطالب نظری توسط هنرجویان و پرسش و پاسخ شفاهی 
برای مرور محتوای آموزش داده شده اختصاص می یابد. ارزشیابی از محتوای عملی نیز به صورت ژوژمان و نقد آنها توسط هنرآموز 
و هنرجویان با بیان و شرح نقاط ضعف و قوت کارهای انجام شده صورت می پذیرد. برای آسان تر شدن این کار بهتر است تمام برگه های 

نامگذاری شدهٔ هنرجویان بر روی دیوار کالس چسبانده شود تا همه بتوانند به راحتی آنها را مشاهده کنند.
نکات حائز اهمیت در ارزشیابی بخش عملی شامل رعایت اصول و قواعد طراحی خطوط، تمیزی اجرا، نرمی و لطافت خطوط 
طراحی است. همچنین ارائه نقدهای دقیق و سازنده از کارهای دیگران )که جزئی از شایستگی های غیرفنی است( نیز بسیار مهم بشمار 

می رود. انجام دادن دقیق و بهتر این کار با تهیٔه یک چک لیست یا لیست وارسی بسیار آسان تر می شود.
نمونه ای از یک لیست وارسی در زیر مشاهده می شود که البته هر هنرآموز بنا به ابتکار و چگونگی آموزش خود می تواند بر 

ستون ها و موضوع نقد آن بیافزاید:

لیست وارسی برای ژوژمان

تاریخ: موضوع: 

ردیف
نام و نام 
خانوادگی 

هنرجو

ساختار کلی 
طرح

رعایت تندی 
و کندی 
خطوط

ترکیب بندی 
مناسب در 

برگه

تمیزی و تانخوردگی 
برگه های طراحی

تعداد 
تمرین ها

ارائه نقد 
دقیق و 
سازنده

تالش مناسب 
و اتمام به 

موقع
1
2
3
4
5

در هر ستون نیز می توان درجٔه کیفیت کارها را از 1 )کمترین( تا 5 )بیشترین( عدد، ارزشیابی کرد و یا هر ستون به سه ستون 
باریک تر، ضعیف، متوسط و قوی تقسیم شوند که به تناسب کار هنرجو عالمت زده شوند.



13

در این کتاب تالش شده است افزون بر ارائٔه اطالعات مناسب آموزشی برای تدریس نگارگری فضایی مناسب و خاص را نیز 
برای شما هنرآموز گرامی ایجاد نماید تا در آن به درج تجربه، ابتکار و نتیجٔه روش آموزشی خویش بپردازید. هنرآموز گرامی در پایان هر 
درس یک کادر خالی قرار دارد که در آن می توانید نوع روش تدریس انتخابی خود را نوشته و در مقابل آن عکس العمل های هنرجویان 
ضعیف، متوسط و قوی را یادداشت نمایید. همچنین برای هر گروه زمان تدریس، نوع و تعداد تمرین های ارائه شده و غیره را مورد 
ارزیابی قرار دهید و ابتکار عمل خود را برای باالتر بردن سطح هنرجویان در هر گروه، بنویسید. چنانچه در پایان هر درس این کادر 
را تکمیل نمایید در پایان سال تحصیلی شما کتابی حاصل از تجربیات خاص خویش نوشته اید که گذشته از اینکه در هر سال تحصیلی 

جدید می توانید از آن بهره بگیرید، این اطالعات ارزنده را در اختیار سایر هنرآموزان تازه کار نیز قرار داده و راهنمای آنها باشید.

تجربه من:

عکس العمل های هنرجویانروش تدریسم

ضعیفمتوسطقویبخش عملیبخش نظری

ابتکار من:

نتیجه:
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  جلسۀ دوم

اهداف جزئی:
1ــ شناخت مفهوم و تاریخچه نگارگری  

2ــ توانایی طراحی از طبیعت در نگارگری

اهداف رفتاری: 
1ــ ویژگی های نگارگری را بیان کند.

2ــ تاریخچه نگارگری ایران پیش از اسالم را بیان کند.
3ــ انواع ابر درنگارگری را طراحی کند.

4ــ صخره و کوه را در نگارگری طراحی کند.

محتوای 
درس

نظری: 
روش تدریس: پرسش و پاسخ )درس گذشته(

ضعیف(  و  متوسط  )قوی،  مختلف  گروه های  برای  پرسش ها  انواع  از  جستن  بهره  روش  این  در  مهم  نکتٔه 
دانش آموزی است، به گونه ای که اهداف رفتاری را پوشش دهد.

عملی:
روش تدریس: تقلید عملی، اکتشافی، واحد کار )پروژه(

ابتدا تکرار تمرین خطوط و سپس به ترتیب طراحی ابر، صخره و کوه بر روی تخته با رعایت تندی و کندی 
خطوط همراه با شرح چگونگی طراحی مراحل هر یک توسط هنرآموز و تقلید هنرجویان در برگه های خود براساس 
آموخته ها، نظارت گردشی هنرآموز از چگونگی طراحی های هنرجویان و با مشخص شدن هنرجویان قوی تر می توان 
از آنها برای کمک به آموزش هنرجویان ضعیف تر بهره گرفت. این کار عالوه بر اهمیت دادن به سرعت و دقت یادگیری 
هنرجویان قوی به صورت غیرمستقیم به آنها احساس مسئولیت نسبت به دیگر هم کالسی های خود در کار گروهی نیز 
آموزش داده می شود )مهارت های غیرفنی(. همچنین هنرآموزان از زمان آموزش خود بیشترین بهره را خواهند برد.

دانش افزایی: در این بخش روش طراحی ابر که در صفحه های 61 تا 63 کتاب کارگاه نگارگری به طور کامل 
آمده است، با جزئیات بیشتر برای بهره گیری در آموزش به هنرجویان ضعیف شرح داده می شود.

مراحل طراحی ابر: دایره ای را با خطی یکنواخت و کم رنگ طراحی کنید سپس از مرکز آن همانند )تصویر 2(
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خطی منحنی و با ضخامت )کندی( به سمت محیط دایره طراحی کنید که آرام آرام ضخامت آن کم شده و تبدیل به تندی 
شود. این حرکت را می توان برروی بیضی نیز انجام داد. که در آن صورت ابر متفاوتی طراحی می شود.

یادآوری می شود که تمرین ها برای ابر از هر دو جهت )از راست به چپ و از چپ به راست( انجام شود. )تصویر 2(

محتوای 
درس

در مرحلٔه بعدی هنرجویان می توانند با یک حرکت در حالی که دایره را در ذهن خود تصور می کنند، ابر را از 
کندی به تندی طراحی کنند )تصویر 3(.

چنانچه دو گردش ابر را که در مرحلٔه قبلی آموخته اند با یکدیگر تلفیق کنند ابر به شکل زیر درمی آید )تصویر 
4( که به آن ابر دو گردشی می گویند.

تصویر 2ــ مراحل طراحی هستۀ مرکزی ابر

تصویر 3ــ جهت حرکت تندی و کندی و جهات مختلف ابر
الف                 ب

تصویر 4ــ ابر با تلفیق دو گردش
ب الف      
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برای تزئین و تنوع بخشیدن به ابر می توان بر روی خطوط منحنی ابر قوس های هاللی ایجاد کرد )تصویر 5(.

اگر یک قوس ساده و هاللی ابر را با یکدیگر تلفیق کنیم شکل ابرها اینگونه خواهد شد )تصویر 6(.

محتوای 
درس

ابری را که از تلفیق دو گردش به وجود آمده بود)تصویر 4( می توان با هاللی کردن قوس ها به شکلی جدید تبدیل 
کرد )تصویر 7(.

ابر با سه گردش: این نوع ابر از هر سه نوع ابر  دیگر بنا به ذوق و سلیقه هر فرد در ترکیب بندی ها استفاده 
می شود که معموالً تلفیق ابر ساده و هاللی بهتر است )تصویر 8(.

تصویر 7ــ طراحی ابر با دو قوس هاللی

تصویر 8   ــ طراحی ابر با سه گردش

الف                  ب

تصویر 5  ــ ابر با قوس های هاللی

تصویر 6  ــ طراحی ابر از ترکیب قوس ساده و هاللی
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ابر با هسته مرکزی بسته: اگر بخواهیم ابری را که با هستٔه مرکزی بسته طراحی کنیم همانند شکل )9( راه 
نفوذ آن را با خطوط هاللی می بندیم. در این ابر ترکیب خطوط ابرهای ساده و هاللی زیباتر است.

محتوای 
درس

ابر متراکم: در طراحی اینگونه ابرها از قوس های نامتقارن بیشتری استفاده می شود )تصویر 10(.

برای تکمیل یک ابر دنباله ای آن نیز 
باید طراحی شود. طراحی دنبالٔه ابر بر مبنای 
نوک یک پیکان یا دو ساق یک مثلث که یک 
تشکیل می دهند طراحی می شود.  را  زاویه 
قوس های پی درپی مانند موج تا نوک آن از 
امتداد  هم  مقابل  و  قرینه  به شکل  طرف  دو 

می یابد )تصویر 11ــ الف(.

تصویر 10ــ طراحی ابر متراکم

تصویر 9ــ طراحی هستۀ مرکزی بسته در ابر
الف          ب

تصویر 11ــ الف ــ دنبالۀ ابر
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محتوای 
درس

گاهی برای تنوع بیشتر داخل برخی از قوس ها یا موج ها را هاللی می کنند )تصویر 11ــ ب(.

نمونٔه دیگری از دنبالٔه ابر مّواج را در تصویر 11ــ ج مشاهده می کنید.

تصویر 11ــ ب ــ دنبالۀ ابر با تزیین هاللی

تصویر 11ــ ج  ــ دنبالۀ ابر مّواج
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و  نگارگری  مختلف  مکاتب  در  ابر  طراحی  از  نمونه هایی  ادامه  در 
هاللی  زیاد  صفوی  تبریز  مکتب  در  ابرها  می شود:  ارائه  آنها  ترکیب بندی 
این مکتب در  ابر در  دارند. طرح کلی  نیستند و قوس های حلزونی صاف 

تصویر 12 مشاهده می شود.

محتوای 
درس

طراحی ابر در مکتب اصفهان نیز مانند تصاویر 13ــ الف و 13ــ ب می باشد.

تصویر 12ــ طرح کلی ابر در مکتب تبریز

تصویر 13ــ ابر در مکتب اصفهان

الف

ب
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ابر در آثار استاد فرشچیان )تصویر 14(.

محتوای 
درس

انواع ابرها را در نمونه آثار قلم گیری و رنگ آمیزی شدٔه نگارگری در تصاویر زیر مشاهده می کنید.

تصویر 14ــ طراحی کلی ابر در آثار استاد فرشچیان

تصویر 15ــ الف

تصویر 15ــ ب
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محتوای 
درس

تصویر 15ــ ج

تصویر 15ــ د

تصویر 15ــ هـ

تصویر 15ــ طراحی، قلم گیری و رنگ آمیزی انواع ابر، از آثار رضا مهدوی
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محتوای 
درس

پس از آموزش طراحی انواع حالت های طراحی از ابر و صخره نمونه ای از مراحل یک ترکیب بندی با این 
عناصر در کادر مشخص  در تصویر آمده است.

تصویر 16

جب

الف
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محتوای 
درس

انواع و حالت های مختلف طراحی از صخره و کوه را در بخشی از آثار نگارگران معاصر و پیشین انتخاب شده 
که در تصاویر زیر مشاهده می شود )تصویر 17(.

ب

دج

الف

تصویر 17ــ نمونه طراحی و رنگ آمیزی انواع صخره و کوه در آثار نگارگران
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تکالیف جلسۀ بعد:
1ــ انواع ابر در اندازه ها و جهت های مختلف را با مداد بر روی برگه های A4 طراحی نماید.

2ــ انواع صخره و کوه در اندازه های مختلف را با مداد بر روی برگه های A4 طراحی کند.
3ــ 3 ترکیب بندی و فضاسازی متفاوت از ترکیب ابر، صخره و کوه با مداد بر روی برگه های A4 انجام دهد.

نکته: برای آنکه هنرجویان در طراحی، دستی روان و قوی پیدا کنند الزم است تمرین ها به صورت مستمر و هر شب انجام 
شود. بنابراین برای کنترل این مسئله بهتر است تمرین های هر شب توسط هنرجویان تاریخ گذاری شوند.

زمان تدریس

ارزشیابیتکالیف جلسه بعدعملیعملیعملینظریمحتوا

و 1 تا 5شماره صفحٔه کتاب  58 تا   53
61 تا 63

از 61 تا 65 و 64 تا 6165 تا 63
ترکیب بندی از صخره، 

کوه و ابر

محتوای 
تدریس شده

ژوژمان 
تکالیف جلسٔه 

قبل

ʹ25ʹ15ʹ5ʹ60´1:45ʹ60ʹ45ساعت

سومدوم اولزنگ

ارزشیابی پایان درس
برای ارزشیابی کردن محتوای آموزش داده شده همانند ارزشیابی جلسٔه اول عمل کنید.

کارپوشه: پس از بررسی همٔه تمرین های کالسی هنرجویان با همفکری هر هنرجو یک یا چند کار انتخاب شده و در کارپوشٔه 
خودش قرار می گیرد. دالیل انتخاب هر یک از کارها در پشت آن نوشته شده و برگه های نظرات هنرجو و هنرآموز کارپوشه نیز تکمیل 

می گردد.

دانش افزایی
آشنایی با فرهنگ، باور و سنت مردمی و اقوام گوناگون بیش از هر چیز با بررسی و مطالعٔه نقوش نمادین در 
هنرهای آنها رخ می دهد. زیرا بیشتر نقوش و تصاویر سرشار از مفاهیم هستند. برای درک این مفاهیم در آغاز بایستی 
ادبیات،  میان  دارند، شناسایی شوند و سپس در  نمادین  ویژگی  تاریخی  و  آثار هنری  که در  نشانه هایی  و  نقوش  همٔه 

اسطوره ها، اعتقادات و فرهنگ به جستجوی معانی آنها پرداخت.
هنر نگارگری نیز که سرشار از نمادهای گوناگون است از دیرباز ارتباط تنگاتنگی با شعر و ادبیات داشته تا جایی 
که گاهی به آن »شعر نقاشی« نیز می گفتند. برخی از این نمادها نمونٔه عینی کنایات ادبی به شمار می آیند و گاهی نیز تنها 

کاربرد در هنر نگارگری داشته و زاییدٔه ذهن خالق هنرمند می باشند.
نقوش نمادین در هنر نگارگری به سه گروه جمادی، نباتی و حیوانی تقسیم می شوند. و نقوشی که در این مبحث 
در مورد آنها توضیح داده خواهد شد چون ابر، سنگ و صخره جزء نقوش جمادی محسوب می شوند چند نمونه از 
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نقوش نمادینی که در این فصل آمده است در مورد نقوش نمادین این عناصر به طور مختصر در آثار نگارگری به شرح 
زیر توضیح داده خواهد شد.

ابر و باد: نماد امدادهای غیبی است.
سنگ )صخره و زمین(: این نقوش اگر به شکل انسان ها و یا حیوانات عجیب و غریب کار شوند، گویای 
شهادت زمین بر اعمال انسان هاست. گاهی هنرمندان حرف اول و یا شکوائیه های خود را از روزگار خود در میانٔه 

اشکال کوه ها و صخره ها بیان می کردند.

تجربه من:

عکس العمل های هنرجویانروش تدریسم

ضعیفمتوسطقویبخش عملیبخش نظری

ابتکار من:

نتیجه:

 جلسۀ سوم
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 جلسۀ سوم

اهداف جزئی:
1ــ شناخت تاریخ نگارگری پس از ورود اسالم به ایران

2ــ توانایی طراحی از طبیعت در نگارگری

اهداف رفتاری: 
1ــ ویژگی های تاریخچٔه نگارگری ایران را شرح دهد.

2ــ انواع برگ های پهن و کشیده را طراحی کند.
3ــ چند نوع گل و بوته طراحی کند.

4ــ برخی از گل ها و بوته ها را از روی آثار پیشینیان طراحی کند.

محتوای 
درس

نظری: 
روش تدریس: سخنرانی و نمایشی

ابتدا هدف از تدریس این فصل توضیح داده شده و سپس سؤاالتی را که انتظار می رود پس از پایان این درس 
هنرجو بتواند به آنها پاسخ دهد، مطرح کرده تا هنرجویان با تمرکز بیشتر پاسخ ها را در روز درس یافته و در پایان به خوبی 
آنها را تشریح کنند. در این روش همزمان تصاویر صفحه های 5 تا 10 کتاب درسی نمایش داده شده و متن کتاب توضیح 
با نمایش هر یک از این تصاویر  داده می شود. هنگامی که هنرجویان تصاویر 5ــ1 تا 8   ــ1 کتاب درسی را می بینند 
ویژگی های خطوط، ترکیب بندی، رنگ ها و روند رشد و تغییرات آنها برای هنرجویان شرح داده شود تا با دقت بیشتری 

به اجزاء و عناصر نگارگری توجه نمایند.

عملی: 
روش تدریس: تقلید عملی و اکتشافی

برای روان و گرم شدن حرکت دست هنرجویان ابتدا تمرین انواع خطوط را مانند جلسٔه قبل تکرار نموده و 
سپس مراحل و چگونگی طراحی انواع برگ های پهن و باریک یکی یکی )صفحه های 66 تا 70 کتاب درسی( همزمان 
با هنرآموز طراحی هر یک از  نیز همزمان  بر روی تخته توسط هنرآموز طراحی می شود. هنرجویان  با شرح گفتاری 
برگ ها را انجام می دهند. پس از آن هنرآموز با بررسی طراحی هر یک از هنرجویان روی برگٔه سفید A4 برای هر کدام 
از آنها سرمشقی از انواع برگ ها می دهد تا هنرجویان دقیق تر طراحی کنند. برای ایجاد تنوع و ظرفیت بیشتر حالت های 

مختلفی را می توان در طراحی برگ ها ایجاد کرد مانند:
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محتوای 
درس

1ــ به قسمت نوک برگی که ساده است خطی به شکل S اضافه می کنیم )تصویر 18(.

2ــ در صورت کشیدن برگی که به رو و یا زیر خم شده است و دارای لبٔه برگردان است از قسمت برگردان یک 
خط می کشیم، هر چیز آن طرف خط )یعنی قسمتی که می خواهیم حذف کنیم( بود به این طرف خط )یعنی طرفی که 

می خواهیم برگ باشد( قرینه می کنیم )تصویر 19ــ الف و ب(.

بالف

دج

تصویر 18ــ طراحی برگ و لبۀ آن

الف

خط برگردان

خط برگردان
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محتوای 
درس

تصویر 19ــ حالت های برگردان سادۀ برگ
ب

تصویر 20ــ حالت های برگردان پیچیدۀ برگ

تصویر 21ــ طراحی دو نوع برگ دیگر

خط برگردان
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پس از فراگیری مبحث برگ به آموزش بوته پرداخته می شود. روش اجرا مانند روش قبل می باشد. در طراحی 
فوق نیز باید به نکات زیر توجه کرد.:

1ــ اگر این بوته از یک ردیف برگ پشت سنگ تشکیل شده است، جهت امتداد ساقٔه بوته ها باید به یک نقطه 
ختم شود )تصویر 22 و 23(.

محتوای 
درس

2ــ چنانچه برگ های بوته ای در پشت صخره قرار نگرفته باشد و تنها از انبوهی برگ تشکیل شده باشد نیز الزم 
است برای طراحی آن یک نقطه یا یک برگ مرکزی تصور نمود و برگ های دیگر به صورت شعاعی از آن مرکز خارج 

شوند. )تصویر 24 و 25(

تصویر 22ــ بوته با یک ردیف برگ

الف

ب

تصویر 23ــ بوته با چند ردیف برگ
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محتوای 
درس

تصویر 24ــ طراحی بوته بدون سنگ
بالف

تصویر 25ــ نمونه بوته هایی از آثار هنرمندان پیشین
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محتوای 
درس

برای آموزش طراحی گل و بوته همانند روش آموزش طراحی بوته عمل می شود. ابتدا مراحل طراحی چند نوع 
گل را در تصویر مشاهده می کنید )تصویر 26(. اکنون پس از آموزش طراحی برگ، صخره و گل به تمرین طراحی انواع 

گل و بوته پرداخته می شود.

الف

ب
تصویر 26

تصویر 27ــ الف
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محتوای 
درس

تصویر 27ــ د تصویر 27ــ ج  تصویر 27ــ ب    

تصویر 28

تصویر 29ــ الف
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محتوای 
درس

هنگامی که گل ها در میان بوته ها قرار می گیرند حاالت مختلفی دارند که در ادامه به برخی از این حالت ها اشاره 
می شود:

1ــ در برخی از بوته ها گل ها البه الی برگ های بوته ها قرار می گیرند. )تصویر 30(.

2ــ در برخی دیگر از بوته ها می بینیم که گل ها حالت خوشه ای دارند و از اطراف بوته خارج شده اند )تصویر 
.)31

تصویر 29ــ ج تصویر 29ــ ب    

تصویر 30

تصویر 31ــ طراحی گل و بوته با گل های خوشه ای
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3ــ در بوته هایی که سنگ ندارند، گل ها به حالت شعاعی از میان برگ ها خارج شده اند )تصویر 32(.

محتوای 
درس

برای  درسی  کتاب  در  موجود  رنگی  تصاویر  بر  عالوه  پیشین  هنرمندان  آثار  از  بوته  و  گل  تصویر  نمونه های 
آشنایی بیشتر با انواع ترکیب بندی های گل و بوته ها، آورده شده است )تصویر 33(. اکنون زمان آن فرا رسیده است 
که هنرجویان به تمرین های خالقانه دست بزنند و گل و بوته های جدیدی را با رعایت اصول صحیح و تناسبات گل ها و 

برگ ها، طراحی نمایند.

تصویر 32ــ طراحی گل و بوته بدون سنگ

تصویر 33ــ نمونه ای از طراحی گل و بوته در آثار هنرمندان پیشین
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تکالیف جلسۀ بعد:
1ــ انواع برگ پهن و کشیده در اندازه ها و جهت های مختلف را با مداد بر روی برگه های A4 طراحی کند.

2ــ چند نوع گل و بوته در اندازه ها و جهت های مختلف را با مداد بر روی برگه های A4 طراحی کند.
3ــ 3 ترکیب بندی و فضاسازی متفاوت از کوه، صخره، ابر و بوته را با مداد بر روی برگه های A4 طراحی کند.

زمان تدریس

ارزشیابیتکالیف جلسه بعدعملیعملیعملینظریمحتوا

ص10 تا شماره صفحٔه کتاب
ص 15

ص66 تا 
ص67

ص 68 تا 
ص69

از 66 تا 70 70
کوه،  از  ترکیب بندی 
صخره، ابر و گل و بوته

محتوای تدریس شده ــ
جلسٔه  تمرین های  ژوژمان 

قبل

ʹ30ــ ʹ15ʹ5ʹ50´1:45ʹ60ʹ45ساعت

سومدوم اولزنگ

ارزشیابی پایان درس
این  از تصاویر  نمایش هر یک  با  یا  و  نمود  ارزشیابی  به صورت شفاهی  را می توان  کتاب  تا 15  نظری صفحٔه 10  محتوای 
صفحات از هنرجویان در مورد آن توضیح خواست. همچنین برای ژوژمان تمرین های جلسٔه قبل و کارهای کالسی هنرجویان با 
چسباندن آنها بر روی دیوار کالس از هنرجویان خواسته شده تا ویژگی های کار خود و دیگر همکالسی ها را براساس آموخته های 
خود بیان کنند و در پایان هنرآموز با جمع بندی نظرات برای کار پوشٔه هر یک از هنرجویان با همفکری خودش 3 نمونه از طراحی 
انواع ابر در اندازه و جهت های مختلف، 3 نمونه از طراحی انواع کوه و صخره در اندازه های مختلف، 2 نمونه ترکیب بندی از ابر، 
کوه و صخره، 2 نمونه طراحی از انواع برگ ها در حالت ها و جهت های مختلف، 2 نمونه طراحی از انواع گل و بوته ها در شکل ها و 
اندازه های مختلف و 2 نمونه ترکیب بندی از کوه، صخره، ابر و گل و بوته که در همگی آنها تندی و کندی خط ها رعایت شده باشد، 

انتخاب می شود.

دانش افزایی
در نقوش نگارگری، گل ها، نماد گیاهان بهشتی هستند که چمنزار را که خود نیز سمبل زمین بهشت است، 
آراسته اند. عناصر تشکیل دهندٔه یک اثر نگارگری مانند عناصر طبیعت و غیره بایستی با نظمی خاص کنار یکدیگر قرار 

گیرند تا ارتباطی منطقی میانشان برقرار شود تا اثری مناسب بر روی بیننده بگذارد.



36

تجربه من:

عکس العمل های هنرجویانروش تدریسم

ضعیفمتوسطقویبخش عملیبخش نظری

ابتکار من:

نتیجه:

٭ یادآوری: در هر جلسه از نمونه تمرین های کالس های هنرجویان تعدادی برای قرار گرفتن در کارپوشه انتخاب می شوند که 
الزم است پشت آنها عبارت کار کالسی نوشته شود. تکالیف منزل نیز از همین موضوع دوباره تمرین می شود بنابراین در جلسٔه بعدی 

دوباره از کارهای منزل نیز تعدادی برای کارپوشه انتخاب می شوند که پشت آنها نیز عبارت کار در منزل درج می شود.


