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جلسۀ هجدهم

اهداف جزئی: 
1ــ انجام یک کارنگارگری کامل

2ــ طراحی دست و پا و اجزای آن ها
3ــ رنگ گذاری با رنگ های جسمی

اهداف رفتاری: 
1ــ مراحل یک کار نگارگری را به ترتیب انجام دهد.

2ــ طراحی دست را انجام دهد.
3ــ طراحی پا را انجام دهد.

4ــ رنگ گذاری یک اثر نگارگری را با رنگ های جسمی انجام دهد.

محتوای 
درس

نظری: 
روش تدریس: پرسش و پاسخ، نمایشی

ابتدا محتوای موجود در ص 162 تا ص 163 )کتاب درسی( مراحل انجام یک کار نگارگری را شرح داده و 
همزمان تصاویر 1ــ4 تا 4ــ4 در صفحات 162 تا 163 را به نمایش بگذارید. در پایان پرسش هایی مربوط به مراحل 
انجام یک کار نگارگری از هنرجویان بپرسید تا عمق یادگیری هنرجویان نسبت به محتوای آموزش داده شده مورد 

بررسی قرار گیرد. 

عملی: 
روش تدریس: تقلید عملی، اکتشافی، واحد کار

طراحی دست مانند توضیحات ص 140 تا ص 141 و طراحی از پا طبق توضیحات صفحٔه 142 کتاب درسی 
را به شکل عملی و مرحله به مرحله آموزش بدهید.

در پایان نحؤه رنگ گذاری با رنگ های جسمی مطابق توضیحات ص 166 تا ص 169 و نمایش تصاویر 8  ــ4 
تا 15ــ4 عالوه بر شرح مراحل و چگونگی آن، به صورت عملی برای هنرجویان انجام دهید.

هنگام آموزش طراحی دست و پا بایستی به نکات زیر توجه کرد:
١ــ طراحی دست

3 طول سر است )تصویر 11٦(

4
الف( طول دست به اندازٔه 
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محتوای 
درس

ب( برای طراحی پشت دست، طول انگشتان از طرف پشت با طول پشت دست برابر است ولی از طرف کف 
دست طول انگشتان دست کوتاه تر از کف دست است )تصویر 11٧ و تصویر 118(.

تصویر 116

تصویر 117ــ طراحی پشت دست

تصویر 118ــ طراحی کف دست
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٢ــ طراحی انگشتان دست
هر  طول  دست  انگشتان  طراحی  در  الف( 
از  قبل  بند  طول   2

3
با  برابر  تقریباً  انگشت  بند 

خودش است و تقریباً طول هر بند 2 برابر عرض آن 
است. بند آخر انگشت کوتاه ترین و باریک ترین بند 

انگشت است )تصویر 119(.

محتوای 
درس

مفاصل  روی  برجستگی  انگشتان،  در  ب( 
و قوس زیر مفاصل را به شکل منفی و خطوط نرم 
به هم وصل می کنیم. )تصویر 119، 1٢0 و 1٢1(

دارای  و  بلند  و  کشیده  زنانه،  انگشت  ج( 
عضالت لطیف است )تصویر 1٢0(.

روی  و  مفاصل  بین  مردانه،  انگشت  د( 
)تصویر  است  گوشت آلود  و  عضالنی  مفاصل 

.)1٢1

هـ( در یک دست، انگشتان روی یک خط هاللی شکل قرار دارند یعنی مقطع هر انگشت روی یک هالل قرار 
دارد. همٔه بندهای انگشتان دست نیز روی یک قوس هاللی قرار می گیرند )تصویر 1٢٢ و 1٢3(.

تصویر 119

تصویر 120

تصویر 121
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محتوای 
درس

نمونه ای از حاالت مختلف دست در طراحی نگارگران در تصویر 1٢4 مشاهده می شود.

تصویر 123تصویر 122

تصویر 124



14٢

٣ــ طراحی پا: 
الف( در طراحی پا طول کف پا برابر 
با طول یک سر است. ابتدا در قسمت پاشنٔه 
با  مماس  که  به گونه ای  بکشید  دایره ای  پا 
دایره ای کوچک تر که با زاویٔه °45 در باالی 
پا  پاشنٔه  بزرگ  دایرٔه  باشد.  گرفته،  قرار  آن 
شعاع  است.  پا  قوزک  کوچک تر  دایرٔه  و 
دایرٔه بزرگ یعنی پاشنه با قطر دایرٔه کوچک 

)قوزک پا( برابر می باشد )تصویر1٢٥(.

محتوای 
درس

ب( از پاشنٔه پا تا انحنای روی پا خطی 
وصل کنید تا در قسمت پاشنٔه پا زاویٔه خط با 
کف پا °60 شود. در قسمت روی پا، زاویه 
زاویٔه  همچنین  است.   90° پا  روی  خط  با 
قسمت  در  پا  روی  خط  و  پا  کف  خط  بین 

انگشتان °30 می باشد. )تصویر 125(.
و  پا  کف  در  پا  از  طراحی  برای  ج( 
ابتدا  دارد.  وجود  مالیمی  قوس  پا  روی 
روی پا را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. 
1 آخر قرار می گیرند 

3
انگشتان پا در قسمت 

)تصویر 126(.
د( بندهای انگشتان پا نیز مانند انگشتان دست همگی بر یک قوس هاللی قرار دارند )تصویر 1٢٧(.

تصویر 125

تصویر 126

تصویر 127

تصویر 126

90°

60°

30°
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حاالت مختلف طراحی از پا را در تصاویر 1٢8 و 1٢9 مشاهده می کنید.

محتوای 
درس

٤ــ طراحی انگشتان پا: 
الف( انگشت کوچک پا 1 بند دارد )تصویر 130(.

تصویر 130

تصویر 128

تصویر 129
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ب( انگشتان دیگر پا 2 بند دارند ولی در هم فرو رفته هستند )تصویر 131(.

ج( انگشت شست پا یک بند دارد )تصویر 13٢(.

محتوای 
درس

چند نمونه از طراحی پا را در آثار نگارگران مشاهده می کنید )تصویر 133(.

پس از آموزش طراحی مراحل دست و پا و حالت های مختلف آنها و تناسب اجزاء شان اکنون می توانید به 
چگونگی رنگ گذاری یک اثر نگارگری بپردازید. رنگ گذاری با رنگ های جسمی از ترتیب ویژه ای بر روی یک 

اثر نگارگری برخوردارند.
برای رنگ گذاری جسمی یک اثر نگارگری ابتدا بایستی زمینه و سپس عناصر انسانی و حیوانی رنگ گذاری 
شوند. در رنگ گذاری زمینه نیز از باالی اثر یعنی آسمان شروع کرده و سپس قسمت به قسمت )صخره ها و کوه ها 
و سپس زمین( به سمت پایین حرکت کنید. برای نمونه در تصویر شمارٔه 134 ترتیب رنگ گذاری جسمی با شماره 

مشخص شده است.

تصویر 131

تصویر 132

تصویر 133



14٥

محتوای 
درس

پیشین مشاهده  نگارگران  آثار  نمونه  انسان، در  پای  بیشتر، حالت های مختلف حرکت دست و  برای آشنایی 
می شود )تصویر 13٥(.

تصویر 134ــ ترتیب رنگ گذاری جسمی



14٦

محتوای 
درس

تصویر 135ــ الف



14٧

محتوای 
درس

تصویر 135ــ ب

تصویر 135ــ ج
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محتوای 
درس

تکالیف جلسۀ بعد:
سه انسان با طراحی دقیق دست و پا در حاالت مختلف همراه با رنگ گذاری رنگ های جسمی، قلم گیری و پرداز اعضای دست 

و پا در برگه های A4 انجام شود.

تصویر 135ــ د
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زمان تدریس

ارزشیابیتکالیف جلسۀ بعدعملیعملیعملینظریمحتوا

شماره صفحٔه 
کتاب

یک  انجام  مراحل 
از  نگارگری  کـار 
ص 1٦٢ تا ص 1٦3

دست  طـراحـی 
تا   140 ص  از 

ص 141

طراحی پا ص 14٢ 
رنــگ گــذاری  و 
جسمی   رنگ هـای 
ص  تا   1٦٦ ص 

1٦9

و  عنـاصر  تـرکیب 
رنگ گذاری  شیؤه 
پرداز  و  قلم گیری  و 

آنها

طـراحـی  بـا  انسان  سه 
در  پا  و  دست  دقیـق 
حاالت مختلف همـراه با 
رنگ های  رنگ گذاری 
و  قـلم گیـری  و  جسمی 
پرداز عناصر دست و پا.

مرور محتوای آموزش 
داده شده 

جلسٔه  دروس  ژوژمان 
گذشته

ـ  ′ 1٥ʹ٥ʹ٥0′4٥: 1ʹ٧٥ʹ30ساعت ′30 ـ

سومدوم اولزنگ

ارزشیابی پایان درس
ژوژمان طراحی 2 سر در حاالت مختلف با طراحی اجزای صورت و سایه روشن آنها به طور کامل و یک ترکیب بندی با عناصر 

طبیعت و حیوانات همراه با رنگ گذاری طبیعت تلفیق رنگ های روحی و جسمی در ژوژمان کالسی انتخاب شود.
طراحی یک انسان کامل همراه با طراحی دقیق دست و پا، رنگ گذاری با رنگ های جسمی و قلم گیری آنها انتخاب و همزمان 

با درج دالیل انتخاب و نقاط قوت و ضعف در برگٔه نظرات هنرجو و هنرآموز، در کارپوشه قرار می گیرد.

تجربه من:

عکس العمل های هنرجویانروش تدریسم

ضعیفمتوسطقویبخش عملیبخش نظری

ابتکار من:

نتیجه:

جلسۀ نوزدهم



1٥0

جلسۀ نوزدهم

اهداف جزئی:
1ــ نقاشی معاصر ایران و گروه های آن 

٢ــ هنرمندان نقاشی معاصر
3ــ طراحی پوشش های مختلف انسانی

اهداف رفتاری:
1ــ نقاشی معاصر ایران را توضیح دهد. 

٢ــ هنرمندان نقاشی معاصر ایران را نام ببرد.
3ــ طراحی از پوشش های مختلف انسانی را انجام دهد.

محتوای 
درس

نظری: 
روش تدریس: پرسش و پاسخ، نمایشی

شرح محتوای درس را از صفحه های 4٧ تا ٥٢ )کتاب درسی( در مورد نقاشی معاصر ایران، گروه های سه گانه، 
ویژگی ها و هنرمندان آن داده و همزمان به نمایش تصاویر ٥3ــ1 تا ٥9ــ1 کتاب بپردازید. برای اطمینان پیدا کردن از 
یادگیری هنرجویان می توانید در هر مرحله پرسش هایی مطرح کنید و پاسخ آن را از آنها بخواهید. پایان درس را نیز 

می توانید با چند پرسش که مروری بر آموزش ها باشد، برگزار کنید.  

عملی: 
روش تدریس: تقلید عملی، اکتشافی، واحد کار

در این بخش به طراحی انواع دستارها، کاله ها، لباس ها، شال و کفش پرداخته می شود. محتوای صفحات 
143 تا 1٥1 کتاب درسی را به شیؤه دروس گذشته، ابتدا برروی تخته به شکل عملی به نمایش گذاشته و مراحل را 
یک به یک شرح دهید. سپس از هنرجویان بخواهید که شروع به طراحی کنند آنگاه به صورت گردشی در کالس ضعف 
طراحی هنرجویان را به آنها گوشزد کنید. از هنرجویان قوی تر بخواهید تا با قرارگیری در کنار هنرجویان متوسط و 

ضعیف به همکالسی های خود کمک کرده و ایرادهای آنان را در طراحی از این عناصر برطرف کنند. 
حالت های  و  اجزا  نیز  هرکدام  که  است  گوناگون  انواع  شامل  نگارگری  در  انسانی  پوشش های  از  طراحی 

مختلفی را دربر می گیرد. در ادامه به شرح مراحل طراحی هریک پرداخته می شود:
مقطع  افقی  چین های  است.  افقی  چین های  و  عمودی  چین های  شامل  شال  طراحی  شال:  طراحی  ١ــ 

چین های عمودی به شمار می روند )تصویر 13٦(.



1٥1

محتوای 
درس

در طراحی شال از چند نوع چین می شود استفاده کرد. چین های افقی، عمودی، برگردان، اصلی و فرعی از 
جمله چین هایی است که در شال به کار گرفته می شود. چند نمونه چین برگردان را در تصاویر 13٧ تا 139 مشاهده 

می کنید.

تصویر ١٣٦

تصویر ١٣٧ــ انواع چین برگردان



1٥٢

محتوای 
درس

هنگام طراحی شال چین های اصلی را پررنگ تر و چین های فرعی را کم رنگ تر بکشید. همچنین سر پیچ ها 
ضخامت خط را بیشتر بگیرید.

برای گذاشتن چین های فرعی باید به قوس هایی که در چین های افقی هست توجه کنید. اگر پارچه طرح دار 
باشد باید چین ها را با توجه به طرح آن درنظر گرفت. اگر داخل چین های افقی باریک چین فرعی طراحی کنید، زیبایی 

شال را دو چندان می کند )تصویر 140(.

تصویر ١٣٩ــ چین برگردان دوبل تصویر ١٣٨ــ چین برگردان باز

 تصویر ١٤٠



1٥3

محتوای 
درس

حالت های مختلف شال:
)تصویر  کنید  توجه  و عمودی  افقی  فرعی،  اصلی،  به چین های  باشد.  آویخته شده  از جایی  که  الف( شالی 

.)141

تصویر ١٤١



1٥4

ب( شالی که در هوا معلق شده است )تصویر 14٢(.

محتوای 
درس

 تصویر ١٤٢



1٥٥

محتوای 
درس

ج( شالی که به روی زمین افتاده است )تصویر 143(.

د( شالی که به کمر بسته شده است )تصویر 144(.

تصویر ١٤٣

تصویر ١٤٤



1٥٦

محتوای 
درس

٢ــ طراحی لباس:
هنگام طراحی لباس به اجزای آن بایستی دقت کافی شود. یقه، آستین، دامن، شلوار و… اجزای لباس هستند. 
الف( برای طراحی یقٔه لباس توجه کنید که پایین یقه روی خط تقارن بدن قرار دارد. دکمه های لباس هم روی 

همین خط قرار می گیرند. 
ب( در طراحی لباس گاهی لباسی روی لباس دیگری قرار می گیرد مانند کت و جلیقه که لبه های آن به موازات 

خط تقارن بدن پایین می آید و با طول دلخواه بر روی دامن یا شلوار می افتد. 
ج( طول دامن و کت و آستین بنا به سلیقٔه هنرمند طراح کوتاه و بلند می شود )تصویر 14٥(. 

 تصویر ١٤5



1٥٧

محتوای 
درس

د( دقت کنید، بیشتر چین ها هنگام طراحی دامن بین دو پا و دوطرف بدن قرار گیرد. 
هـ( قسمت پایین دامن یا کت در طراحی لباس روی یک قوس قرار می گیرد. 

و( اگر حالت سه رخ طراحی می کنید، پهنای لباس نزدیک به شما از خط تقارن، بیشتر و سمت دیگر کوچک تر 
است. 

ز( هنگام قلم گیری دامن، سرزانو، وسط پا و زیر لگن را با خطوط ضخیم تری قلم گیری کنید )تصویر 14٦(.

تصویر ١٤٦



1٥8

محتوای 
درس

برای آشنایی بیشتر از چین ها و حرکات پارچه ها در لباس نمونه هایی از حالت های مختلف انسان در مکاتب 
مختلف را با پوشش های متنوع مشاهده می کنید )تصاویر 14٧ تا 1٥9(.

 تصویر ١٤٧

 تصویر ١٤٨



1٥9

محتوای 
درس

 تصویر ١٤٩



1٦0

محتوای 
درس

 تصویر ١5٠



1٦1

محتوای 
درس

 تصویر ١5١



1٦٢

محتوای 
درس

 تصویر ١5٢



1٦3

محتوای 
درس

 تصویر ١5٣



1٦4

محتوای 
درس

 تصویر ١5٤



1٦٥

 تصویر ١55



1٦٦

محتوای 
درس

 تصویر ١5٦



1٦٧

محتوای 
درس

 تصویر ١5٨

 تصویر ١5٧



1٦8

محتوای 
درس

تکالیف جلسۀ بعد:
1ــ در یک برگٔه A4 از یک مرد با پوشش کامل همراه با قلم گیری و رنگ آمیزی چهرٔه آن با رنگ های جسمی و ساخت وساز 

اجزای صورت طراحی کنند. 

 تصویر ١5٩
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٢ــ در یک برگٔه A4 از یک زن با پوشش کامل همراه با قلم گیری و رنگ آمیزی چهره با رنگ های جسمی و ساخت و ساز 
اجزای آن، طراحی کنند. 

به هنرجویان یادآوری کنید که حالت های هرکدام از کارها با یکدیگر متفاوت باشد مثالً یکی ایستاده و دیگری نشسته باشد و 
لباس ها و شال هایشان نیز متفاوت باشد.

زمان تدریس

ارزشیابیتکالیف جلسۀ بعدعملیعملیعملینظریمحتوا

شماره صفحٔه 
کتاب

ص 4٧ تا 
ص   ٥٢

ص 143 تا 
ص   14٥

ص 14٦ تا 
ص  1٥1

رنگ  با  رنگ گذاری 
جسمی روی صورت 
همراه با ساخت وساز

طراحی یک انسان با پوشش کامل 
رنگ آمیزی  و  قلم گیری  با  همراه 
و  جسمی  رنگ های  با  صورت 

ساخت و ساز صورت

مرور محتوای تدریس 
شده 

ژوژمان تمرین های 
جلسٔه قبل

ـ ′  1٥′10′٥0′4٥: 1′٦0′4٥ساعت  ′30 ـ

سومدوم اولزنگ 

ارزشیابی پایان درس 
پرسش شفاهی از محتوای درس صفحه های 4٧ تا ٥٢ و از ص 143 تا 1٥1 براساس اهداف رفتاری و سطوح آن، یادگیری 
را برای هنرجویان تثبیت می کند. پس از آن سه طراحی از انسان با طراحی دقیق دست و پا در چند حالت مختلف همراه با قلم گیری و 

رنگ گذاری رنگ جسمی بر روی دست و پا از هر هنرجو در ژوژمان کالسی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید. 
بهترین طراحی یک انسان با پوشش کامل همراه با قلم گیری و رنگ آمیزی چهره با رنگ های جسمی و ساخت و ساز آن را برای 

کارپوشه هر هنرجو انتخاب نمایید. 
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