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  جلسۀ بیستم

اهداف جزئی:
1ــ ترکیب بندی انسان ها با پوشش های مختلف 

٢ــ ترکیب بندی از تمام عناصر آموزش دیده 

اهداف رفتاری:
1ــ طراحی و ترکیب بندی از انسان ها با پوشش های مختلف در یک کادر انجام دهد. 

٢ــ طراحی و ترکیب بندی از تمام عناصر نگارگری انجام دهد.   

محتوای 
درس

نظری:
روش تدریس: پرسش و پاسخ، نمایشی

پرسش کالسی را به صورت شفاهی انجام دهید. نکات مهم رنگ گذاری رااز هنرجویان بپرسید تا این موارد 
در ذهن همٔه آنها مرور و یادآوری شود. سؤاالتی چون: رنگ های جسمی شامل چه رنگ هایی می شوند؟ رنگ های 
روحی به چه رنگ هایی گویند؟ تفاوت رنگ های جسمی با رنگ های روحی در چیست؟ درنگارگری از چه رنگ هایی 
استفاده می شود؟ مراحل اجرای یک اثر نگارگری را توضیح دهند؟ و … این سؤاالت از صفحه 1٦٤ تا 171 کتاب 

درسی پرسیده شود. 

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

طراحی و ترکیب بندی انسان ها با پوشش های مختلف را گام به گام و به شکل عملی برای هنرجویان آموزش 
دهید. 

همچنین در طراحی، ترکیب بندی های مختلف با عناصری چون ابر، کوه، رود، درخت، بوته و … تا انسان ها با 
پوشش های مختلف را به کار بگیرید. به هنرجویان یادآوری کنید که با بهره گیری خوب و بجا از این عناصر و چینش 

سنجیدهٔ آنها در کنار یکدیگر و در کادر یک ترکیب بندی مناسب ایجاد کنند )تصویر 1٦0 الف و ب(.



171

محتوای 
درس

تصویر 160ــ الف



17٢

محتوای 
درس

در ادامه تصاویر رنگی گوناگونی از ترکیب بندی های نگارگری با اجزاء و عناصر آموخته شده مشاهده می کنید 
)تصویر 1٦1 الف تا ط(. 

تصویر 160ــ ب ــ نمونه دیگری از مراحل ترکیب بندی اجزاء و عناصر مختلف نگارگری



173

محتوای 
درس

تصویر 161ــ الف



17٤

محتوای 
درس

تصویر 161ــ ب



175

محتوای 
درس

تصویر 161ــ ج



17٦

محتوای 
درس

تصویر 161ــ د



177

محتوای 
درس

تصویر 161ــ هـ



178

محتوای 
درس

تصویر 161ــ و



179

محتوای 
درس

تصویر 161ــ ز



180

محتوای 
درس

تصویر 161ــ ح



181

محتوای 
درس

تصویر ١٦١ــ ط



18٢

تکالیف جلسۀ بعد:
دو نمونه ترکیب بندی دو انسان در دو حالت متفاوت و با پوشاک گوناگون در کادر A4 همراه با دو حیوان مانند اسب و پرنده که 

در فضایی پوشیده از عناصر طبیعی است قلم گیری کنند. )این تکلیف می تواند به عنوان اتود پروژٔه نهایی نیز به کار رود.( 

زمان تدریس

ارزشیابیتکالیف جلسه بعدعملیعملیعملینظریمحتوا

شماره صفحٔه 
کتاب

1٦٤ تا 171 
پرسش شفاهی 

انسان  ترکیب بندی 
پـوشـش هـای  بــا 

مختلف

تمام  ترکیب بندی 
عنـاصر آمـوزش 
همراه  شده  داده 

با انسان

سـاعـت  کـار  ادامــٔه 
گذشته این ترکیب بندی 
کـار  بـرای  می تـوانـد 
استـفـاده  نـیـز  پـروژه 

شود.

ترکیب بندی ٢ انسان 
در حاالت مختلف با 
در  مختلف  پوشش 
فضای طبیعت همراه 
و  پرنده  و  اسب  با 

قلم گیری آن 

مـرور مـحتـوای تـدریس 
شده 

ژوژمان تمرین های جلسٔه 
قبل

′50′5′50′٤5: 1′٦0′٤5ساعت 

سومدوم اولزنگ 

ارزشیابی پایان درس 
طراحی یک انسان با پوشش کامل، قلم گیری، رنگ آمیزی صورت آن با رنگ های جسمی و ساخت و ساز آن را در ژوژمان 
کالسی از هر هنرجو بررسی کنید. همچنین هنرجویان به تحلیل کار پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده و ایرادهای کار 

یکدیگر و نقاط قوت آثار یکدیگر را بیان می کنند. 
نکاتی که در ارزشیابی پایان درس از اهمیت ویژه ای برخوردارند: 

نکات مهم و ویژهعناوین اصلی

ــ رعایت تناسبات اعضای بدنطراحی آناتومی انسان 
ــ رعایت تناسبات اجزای هریک از اعضای بدن

ــ رعایت تناسبات بدن انسان در طراحی مرد
ــ رعایت تناسبات بدن انسان در طراحی زن

ــ رعایت نکات صفحٔه 11٤ همین کتاب

ــ طراحی از شال در حالت های مختلفطراحی پوشش کامل انسان 
ــ طراحی لباس های متنوع )شلوار، دامن، دستار و…(

ــ بکارگیری انواع چین ها در موقعیت های مناسب و بجا در پوشاک

ــ بکارگیری قلم موی مناسب برای قلم گیریقلم گیری 
ــ بکارگیری خطوط تند و کند در جای مناسب

ــ بهره گیری از همٔه امکانات قلم مو در قلم گیری ها
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ــ بکارگیری رنگ های جسمی با غلظت مناسبرنگ آمیزی با رنگ های جسمی 
ــ رنگ گذاری یکدست و بدون لکه

ــ بهره گیری از چیدمان مناسب رنگ های متنوع کنار یکدیگر

ــ بکارگیری قلم موی مناسب برای پردازساخت و ساز همراه با سایه پردازی چهره 
ــ ساخت و ساز چهره براساس سطوح برجسته و فرورفته در آن

ــ بکارگیری انواع پردازها در جای مناسب

هنرآموزان عزیز در ارزشیابی پایانی جدولی این چنین درنظر گرفته و با نظرخواهی از هنرجویان مواردی را در قسمت ارزشیابی 
پایانی هر جلسه، درنظر بگیرید تا بر اساس آن موارد، ارزشیابی صحیح انجام شود. همچنین هریک از موارد درنظر گرفته شده را 

نمره گذاری کرده تا جمع آنها ٢0 یا 100 شود. 
 طراحی انسان با پوشاک مختلف همراه با قلم گیری، رنگ آمیزی جسمی و ساخت و ساز چهره و مو در یک کادر A4 از هر 

هنرجو انتخاب و با ذکر دالیل آن در کارپوشه قرار گیرد.

دانش افزایی
رنگ های نمادین در نگارگری: به طور کلی رنگ ها در نگارگری به دو دستٔه رنگ های تیره و کدر و رنگ های 
روشن و درخشان تقسیم می شود. رنگ های تیره معموالً نماد مظاهر منفی زندگی هستند و رنگ های روشن سمبل 

مظاهر مثبت زندگی به شمار می روند. در این جا به چند نمونه از این رنگ ها اشاره می کنیم: 
رنگ سفید: نماد پاکی، معصومیت، بی گناهی، صلح و آرامش می باشد. 

رنگ مشکی: نماد غم، گناه، ظلمت و تاریکی است. 
رنگ قرمز: نماد عشق، هیجان، اشتها، خطر، انقالب و پیام خون است. 

رنگ آبی: نماد آسمانی بودن، الهی بودن و عشق پاک الهی به شمار می رود. 
رنگ زرد: نماد عقل و خرد )به خصوص زرد ُاکر( است.

رنگ قهوه ای: نماد عقل و خرد، کهنگی، قدمت و تاریخی بودن است. 
اگر  البته  بودن  تاریخی  بی هویتی،  بی شخصیتی،  فام(،  بدون  خاکستری  )به خصوص  بی تفاوتی  خاکستری: 

خاکستری فام دار باشد و یا همنشین سایر رنگ ها باشد از خصلت های رنگی آنها بهره مند می شود. 
رنگ سبز: نماد قداست، سرسبزی، زندگی و جاودانگی می باشد. 

رنگ نقره ای: نماد معرفت می باشد. 
رنگ طالیی: نماد قداست )به دلیل درخشش طال که نمادی از نور ربانی است، هالٔه اطراف سر مقدسین را 

به این رنگ کار می کنند( و سلطنت )زیرا تزئینات سلطنتی معموالً از جنس طال می باشد( است.
 



18٤

تجربه من:

عکس العمل های هنرجویانروش تدریسم

ضعیفمتوسطقویبخش عملیبخش نظری

ابتکار من:

نتیجه:
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     جلسۀ بیست  و یکم

اهداف جزئی:
1ــ صورت سازی و ساخت و ساز عناصر نگارگری 

٢ــ جدول کشی

اهداف رفتاری:
1ــ صورت سازی را انجام دهد. 

2ــ ساخت و ساز کوه را انجام دهد. 
3ــ ساخت و ساز ابر را انجام دهد. 

4ــ ساخت و ساز حیوانات را انجام دهد. 
5 ــ ساخت و ساز عناصر الحاقی را انجام دهد. 

6ــ جدول کشی را انجام دهد.    

محتوای 
درس

نظری:
روش تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخ، نمایشی

آموزش متن صفحات 175 تا 18٢ کتاب درسی که شامل موضوعاتی چون )یادآوری رنگ گذاری با رنگ های 
روحی( صورت سازی، ساخت و ساز کوه، ابر، حیوانات و … را دربر می گیرد را به صورت سخنرانی و پرسش و 
پاسخ ارائه کنید. سپس تصاویر 1٦ــ٤ تا ٢٦ــ٤ برای تفهیم بیشتر توضیحات کتاب را برای هنرجویان نمایش دهید.  

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

ابتدا از هنرجویان بخواهید تا با انتخاب یک ترکیب بندی از کارهای پیشین خود شروع به رنگ گذاری جسمی 
کرده و سپس مراحل ساخت و ساز هریک از عناصر نگارگری از قبیل چهره ها، کوه، ابر، حیوانات و عناصر الحاقی 
با  نهایی(  )پروژٔه  اولیٔه  انتخاب عناصر و طراحی  انجام دهند.تعیین موضوع کار و  با آموزش عملی شما  را همزمان 
طراحی  مختلف  مراحل  بیشتر،  شرح  برای  می شود.  انجام  جلسه  این  در  گرامی  هنرآموز  شما  نظارت  و  راهنمایی 

نگارگری، انتقال طرح و رنگ گذاری به ترتیب در تصاویر زیر مشاهده می شود )تصاویر 1٦٢(.



18٦

محتوای 
درس

تصویر 162ــ الف ــ طراحی اولیه، ترکیب بندی و مشخص نمودن اجزاء و عناصر نگارگری و مکان آنها



187

محتوای 
درس

تصویر 162ــ ب ــ تکمیل طراحی جزئیات هریک از عناصر و مشخص کردن خطوط آنها



188

محتوای 
درس

تصویر 163ــ الف ــ گرده پاشی بر پشت طرح کامل شده و چسباندن آن بر روی زمینۀ اصلی برای انتقال طرح



189

 

محتوای 
درس

تصویر 163ــ ب ــ انتقال طرح بر زمینۀ اصلی



190

محتوای 
درس

تصویر 163ــ ج ــ انتقال کامل طرح بر زمینۀ اصلی کار



191

محتوای 
درس

تصویر 16٣ــ د ــ نمونۀ کامل طرح انتقال داده شده بر زمینۀ اصلی



19٢

محتوای 
درس

تصویر 164ــ الف ــ مشخص کردن محدودۀ نهایی و کادر اثر



193

محتوای 
درس

تصویر 164ــ ب ــ قلم گیری با رنگ قهوه ای کم رنگ روی خطوط طرح انتقال یافتۀ بر زمینۀ اصلی



19٤

محتوای 
درس

تصویر 164ــ ج ــ ادامۀ قلم گیری اولیۀ کار برای تثبیت طرح بر زمینه



195

محتوای 
درس

تصویر 164ــ د ــ ادامۀ قلم گیری اولیه



19٦

محتوای 
درس

تصویر 164ــ هـ ــ ادامۀ قلم گیری اولیه با جزئیات آن



197

محتوای 
درس

تصویر 164ــ وــ ادامه و تکمیل قلم گیری اولیه بر زمینۀ اصلی کار



198

محتوای 
درس

تصویر ١٦٤ ــ مراحل انتقال و قلم گیری اولیه طرح برروی زمینه

تصویر 164ــ ز ــ پاک کردن اثر گرده ها با پاک کن پس از اتمام قلم گیری اولیه بر زمینه



199

محتوای 
درس

تصویر 165ــ الف ــ رنگ گذاری آسمان و ابر در زمینۀ اصلی کار



٢00

محتوای 
رنگ گذاری درس ــ  ب  165ــ  تصویر 

اولیه صخره و تنۀ درخت

ادامۀ  ــ  ج  165ــ  تصویر 
رنگ گذاری صخره و ابر



٢01

محتوای 
درس

تصویر ١٦٥ــ مراحل رنگ گذاری آسمان، درخت ها و صخره ها

تصویر 165ــ د ــ ادامه و تکمیل رنگ گذاری جسمی صخره ها، آسمان، ابرها و درختان



٢0٢

محتوای 
درس

تصویر 166ــ الف ــ رنگ گذاری پالن دوم کار



٢03

محتوای 
درس

تصویر 166ــ ب ــ ادامۀ رنگ گذاری زمینۀ پالن دوم و پالن سوم همراه با رنگ گذاری سنگ ها، جویبار و برگ های درختان



٢0٤

محتوای 
درس

تصویر 166ــ ج ــ تکمیل رنگ گذاری زمینۀ پالن اول، دوم و سوم )ترکیب های رنگی و سایه روشنی(



٢05

محتوای 
درس

تصویر 166ــ مراحل رنگ گذاری زمین، حیوانات و انسان
تصویر 166ــ د ــ رنگ گذاری بقیۀ عناصر انسانی، حیوانی و گیاهی )گل و بوته( در پالن دوم و سوم



٢0٦

تکالیف جلسۀ بعد:
یک ترکیب بندی با تمام عناصر آموخته شده نگارگری در کادری مناسب )اندازٔه A4، افقی یا عمودی( طراحی کنند. همچنین 
زمینه ای را که برای اجرای پروژهٔ نهایی نیاز دارند، از میان برگه ها یا مقواهای رنگ آمیزی شدٔه خودشان )در انواع ساده، دودی یا ابر 

و باد( انتخاب کنند.

زمان تدریس 
ارزشیابیتکالیف جلسۀ بعدعملیعملیعملینظریمحتوا

شماره صفحٔه 
کتاب

از 1ص 75 تا 
ص 18٢

تعیین موضوع 
پروژه نهایی

موضوع  تعیین 
و  نهایی  پروژه 

اتود اولیه 

موضوع  تعیین 
و  نهایی  پروژٔه 

اتود اولیه

نهایی  پروژٔه  برای  اولیه  اتود  طراحی 
در کار A4 و تعیین زمینٔه مناسب برای 

 A2 اجرای اتود در قطع

تدریس  محتوای  مرور 
شده 

ژوژمان تمرین های جلسٔه 
بعد

′35 ــ ′15′5′50′٤5: 1′٦0′٤5ساعت 
سومدوم اولزنگ 

ارزشیابی پایان درس
ارزشیابی را براساس معیارهای آن که توسط شما هنرآموز گرامی و هنرجویان تعیین شده، انجام دهید. سپس از میان انواع 
ترکیب بندی هایی که در کالس انجام داده اند، یک ترکیب بندی از دو انسان در حاالت مختلف با پوشاک متفاوت در فضای طبیعت 

همراه با دو حیوان اسب و پرنده را در ژوژمان کالسی ارزشیابی کنید. 
کارپوشٔه هر هنرجو را همراه با او بررسی کنید، چنانچه برخی از کارها ضعیف بوده یا در کارپوشه وجود نداشت به او یادآوری 
کنید تا در فرصت باقی مانده و برای جلسٔه بعدی آنها را برطرف و تکمیل نماید. اشکاالت کار را از روی برگه های پر شدٔه نظرات هنرجو 

و هنرآموز برایش شرح دهید. یادآوری کنید که تکمیل کارپوشه برای ژوژمان و پروژهٔ پایان سال الزامی است.  

دانش افزایی
برای تعیین اندازٔه کار نهایی هنرجویان براساس قوی، متوسط و ضعیف یا سرعت کارشان می توانید به شکل 

زیر عمل کنید:
1ــ همٔه کارها با زمینه، کادر و قاب )پاسپارتو( در اندازٔه A3 باشد.

٢ــ هنرجویان قوی تر و آنهایی که از سرعت دست باالتری برخوردار هستند، اندازٔه ترکیب بندی و طرحشان 
A4 باشد و بقیٔه فضا برای پاسپارتو درنظر گرفته شود.

3ــ هنرجویان ضعیف و یا آنهایی که از سرعت دست پایین تری برخوردار هستند، اندازٔه ترکیب بندی و طرحشان 
A5 باشد و بقیٔه فضا برای قاب کار یا پاسپارتو درنظر گرفته شود.

٤ــ هنرجویانی که اندازٔه طرحشان A5 است می توانند از طرح هایی بهره گیرند که به شکل تسخیر است. 
مانند تصاویر شمارٔه ٤1 ، ٤٢،  ٤3 ، 8٢ الف و ج و 1٦7 ج که قسمتی از طرح از کادر خارج شده و به حاشیٔه 
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اطراف آن وارد شده است.
5 ــ فضای اطراف کار برای هنرجویانی که در اندازٔه A3 ترکیب بندی کرده اند بهتر است به شیؤه زرافشان با 
فوتک تزئین شود )البته الزم است ابتدا قسمتی از کار که از متن خارج شده و به حاشیه رفته است با کاغذی سفید 

پوشانده شود(.
٦ ــ برگٔه زمینٔه کار برای بوم سازی بهتر است روی فیبر و با چسب مایع به صورت یکدست چسبانده شود )اندازٔه 

.)A3

7ــ زمینٔه کار در اندازٔه A3 می تواند مقوای رنگ شده، دودی و یا ابری باشد، در این صورت نیازی به پاسپارتو 
نیست.

یادآوری: برگٔه ترکیب بندی طرح را درست در میانٔه زمینٔه کار قرار داده و بچسبانند.

تجربه من:

عکس العمل های هنرجویانروش تدریسم

ضعیفمتوسطقویبخش عملیبخش نظری

ابتکار من:

نتیجه:



٢08

      جلسۀ بیست و
             دوم

یادآوری و رفع اشکال 

محتوای 
درس

نظری: 
روش تدریس: پرسش و پاسخ

محتوای آموزش داده شده از جلسه های 15 تا ٢1 کتاب را به روش پرسش و پاسخ یادآوری کنید.

عملی: 
روش تدریس: اکتشافی، واحد کار

هنرجویان را هدایت کنید تا طرحی را که برای پروژٔه نهایی خود در جلسٔه پیش آغاز کرده بودند تکمیل و رفع 
اشکال کنند. سپس آنها را در انتخاب کادر مناسب و زمینه بهتر )کاغذهای رنگ آمیزی شده( راهنمایی کنید. در این 

جلسه انتخاب رنگ های مورد نیاز برای کار نهایی هریک از هنرجویان را کنترل کنید.

نمونه های انواع ترکیب بندی از عناصر آموخته شده در نگارگری برای هدایت هنرجویان در راستای عالقه های 
فردی در زیر مشاهده می شود )تصویر 1٦7(. با دقت در این تصاویر چگونگی ترکیب بندی اجزا در کادر مناسب، 

چگونگی بهره گیری از عناصر گوناگون نگارگری، ترکیب بندی و تنوع رنگ ها و جدول کشی ها را مشاهده می کنید.



٢09

تصویر 167ــ الف
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تصویر 167ــ ب
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تصویر 167ــ ج
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تصویر 167ــ د
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تصویر 167ــ هـ



٢1٤

تصویر 167ــ و
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تصویر 167ــ ز



٢1٦

تصویر ١٦7ــ ح
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تکالیف جلسۀ بعد:
فیبر  روی  را جهت چسباندن  شده  رنگ آمیزی   A3 کاغذ  یا  و  کنند  آماده  بوم سازی  برای  را   A3 اندازٔه  در  شده  تأیید  کاغذ 

آماده سازی کنند. 
طرح تأیید شده را بر روی زمینه انتقال دهند. اتود اولیه برای رنگ های انتخابی پروژه را انجام دهند. 

تجربه من:

عکس العمل های هنرجویانروش تدریسم

ضعیفمتوسطقویبخش عملیبخش نظری

ابتکار من:

نتیجه:
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       جلسۀ بیست و
             سوم

یادآوری و رفع اشکال 

محتوای 
درس

نظری: 
برای آشنایی با امتحانات پایان ترم پرسش کالسی از مطالب جلسٔه اول تا ٢1 به صورت کتبی برگزار کنید.

عملی: 
انتخاب و ساخت رنگ های مناسب پروژه، رنگ گذاری و ساخت و ساز در این جلسه آغاز می گردد. بنابراین 
شما تنها در این جلسه نقش هدایت کننده و ناظر را دارید. تالش کنید که با راهنمایی های صحیح و دلگرمی دادن به 

هنرجویان انگیزه، سرعت و دقت آنها را در کار باال ببرید.

تکالیف جلسۀ بعد:
رنگ گذاری برروی پروژٔه نهایی را کامل کرده و پرداز و ساخت و ساز انتخابی برای پروژه را تا جایی که ممکن است ادامه 

دهند. خط کش، ترلینگ و رنگ های مناسب جهت جدول کشی در جلسٔه بعد را برای کار خویش به همراه بیاورند. 

تجربه من:

عکس العمل های هنرجویانروش تدریسم

ضعیفمتوسطقویبخش عملیبخش نظری

ابتکار من:

نتیجه:
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       جلسۀ بیست و
            چهارم

آزمون کتبی، بررسی کار پروژه و رفع اشکال

محتوای 
درس

نظری: 
محتوای جلسٔه اول تا بیست و یکم که شامل پرسش هایی در سطوح متناسب با اهداف رفتاری از فصل اول 
تا چهارم کتاب است را به شکل آزمون کتبی برگزار نمایید. تالش کنید که در این آزمون از انواع پرسش های چند 
گزینه ای، جاخالی، جورکردنی، تشریحی، تصویری و … بهره ببرید. از آنجایی که درس کارگاه نگارگری 1 واحد 
نظری و 3 واحد عملی است، برای ارزشیابی دقیق تر، بهتر است نمرٔه این آزمون را از ٢0 در نظر گرفته و در نهایت 

آن را به 5 تقسیم کنید.

عملی: 
هنرجویان ساخت و ساز پروژٔه نهایی خود را در کالس و در برابر شما ادامه دهند. در این جلسه می توانید 
با آنها چند نوع جدول کشی را تمرین کنید تا برای کار نهایی خود نگران نباشند. چنانچه ژوژمان اولیه از کارهای 

هنرجویان در این مرحله انجام دهید و ضعف و قوت ها را یادآوری کنید، انگیزٔه کار آنها بیشتر خواهد شد. 
  

تکالیف جلسۀ بعد:
ساخت و ساز پروژه را تکمیل کنند. قاب مقوایی )پاسپارتو( را با توجه به رنگ زمینه ساخته، بریده و در اطراف کار نهایی 

بچسبانند. جدول کشی کار را انجام دهند.

تجربه من:

عکس العمل های هنرجویانروش تدریسم

ضعیفمتوسطقویبخش عملیبخش نظری

ابتکار من:

نتیجه:
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       جلسۀ بیست و
              پنجم

ژوژمان پروژه و ارزشیابی کار پوشه 
کنید.  ارزشیابی  را  هنرجویان  همٔه  کارپوشه های  و  پروژه ها  بایستی  شما  که  است  پایانی  جلسه  جلسه،  این 
ارزشیابی 1 واحد نظری این درس در جلسٔه قبل انجام شده است بنابراین در این جلسه 3 واحد عملی آن بررسی و 
ارزشیابی می شود. برای آنکه بتوانید پروژه های هنرجویان دقیق و عادالنه قضاوت کنید بهتر است که نمرٔه 1٦ کار 
عملی را با ضریب 5 درنظر بگیرید یعنی 80 نمره را برای پروژه درنظر بگیرید. از آنجایی که کارپوشه را به شکل مستمر 
بررسی کرده اید و امکان تکمیل و رفع نواقص نیز برای هنرجویان وجود داشت، آن را با نمرٔه 1٦ ارزشیابی کنید. پس 
از پایان ژوژمان نمرٔه 80 را بر 5 تقسیم کرده و نمرٔه به دست آمده برای پروژٔه نهایی یعنی 1٦ را با نمرٔه 1٦ کارپوشه جمع 

و بر عدد ٢ تقسیم کنید. در این صورت نمرٔه کار عملی هنرجو به دست می آید.
هنگام ژوژمان پروژه پایانی هنرجویان موارد زیر به عنوان معیارهای نمره گذاری در نظر گرفته شود.

 جدول نمره دهی پروژۀ نهایی

درصدنمرهمعیارهای ارزشیابی

٦/٢5%از 0 تا 5 نمرهرنگ سازی زمینه و بوم سازی کار 

٦/٢5%از 0 تا 5 نمرهتمیزی کار 

18/75%از 0 تا 15 نمرهترکیب بندی مناسب و اجرای صحیح آن 

18/75%از 0 تا 15 نمرهرنگ گذاری مناسب و اجرای صحیح آن 

1٢/5%از 0 تا 10 نمرهقلم گیری صحیح با رعایت تندی و کندی

1٢/5%از 0 تا 10 نمرهساخت و ساز مناسب و صحیح 

٦/٢5%از 0 تا 5 نمرهپاسپارتو با رنگ مناسب و اجرای صحیح کادر 

٦/٢5%از 0 تا 5 نمرهجدول کشی 

٦/٢5%از 0 تا 5 نمرهانضباط کالسی 

٦/٢5%از 0 تا 5 نمرهفعالیت در کالس 

100%80 نمره جمع کل 

هنرآموزان عزیز این جدول به عنوان جدول پیشنهادی به شما عزیزان ارائه شده است. شما می توانید مواردی را از جدول 
حذف و یا طبق نظر خود اضافه کنید. نمرات جداگانه ای نیز برای هریک درنظر بگیرید تا مجموع و تقسیم این نمرات به عدد 1٦ برسد. 
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ارزشیابی کارپوشه: کارپوشٔه هر هنرجو را با توجه به مالک هایی که در ابتدای سال تحصیلی )با موافقت ایشان(، تعیین شده 
بود، ارزشیابی کنید. هنگام نمره دهی به برگٔه نظرات هنرجو و برگٔه نظرات خودتان دقت کرده و میزان تالش او را در پیشرفت بررسی 

کنید. این کار به شما کمک می کند تا در نمره دهی درست تر عمل کنید.
یادآوری: میانگین نمرٔه پروژه و کارپوشه، عدد 1٦ خواهد بود که جمع آن با نمرٔه آزمون جلسٔه قبل )عدد ٤( عدد ٢0 خواهد 

شد. 

فهرست کلی محتوای هر جلسه
 

کارپوشهتکالیفعملینظریجلسه

و 1 ابزار   5 ص  تا   1 ص  کلیات 
مواد

مواد  با  نگارگری  در  خط  انواع  طراحی 
ص 53 تا ص58 فصل دوم

و  نیاز  مورد  مواد  و  ابزار  تهیه 
آماده سازی کارپوشه

تا پرسش کالسی درس گذشته٢  57 ص  مداد  با  خط  انواع  طراحی 
تا   ٦1 ص  کوه  و  ابر  طراحی  و  ص  ٦1 

ص ٦٦

کارهای ترکیب بندی از کوه، صخره، ابر بهترین  انتخاب 
برای  موضوع  هر  از  کالسی 

هر هنرجو
تا ص 5 تا ص 310  ٦٦ ص  بوته  و  برگ  انواع  طراحی 

ص 71
ابر  کوه، صخره،  از  ترکیب بندی 

و بوته
انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل
طراحی انواع برگ و گل و بوته و درخت پرسش کالسی دروس گذشته٤

ص ٦٦ تا ص 75 و قلم گیری
قلم گیری با آب مرکب ص 57 تا 

ص ٦0
انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل
مکتب تبریز در دورٔه اول مغول 5

تا ص 15 و ص 15٢  ص 10 
ترکیب بندی در نگارگری

طراحی جویبار ص 79 تا ص 80 و تمرین 
ترکیب بندی )بوته و درخت و ابر و گل و 

برگ و صخره و جویبار(

انتخاب بهترین کارهای کالسی قلم گیری 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل
انتخاب بهترین کارهای کالسی ترکیب بندی و قلم گیریطراحی از پرندگان ص 81 تا ص 90کاغذ در نگارگری ص ٦153

و  موضوع  هر  از  هنرجو 
انتخاب بهترین تکالیف منزل

مکتب شیراز ص 15تا ص ٢3 7
و رنگ آمیزی کاغذ ص 155

انتخاب بهترین کارهای کالسی ترکیب بندی و قلم گیری طراحی اسب و آهو ص 91 تا ص 100
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل
پرسش کالسی از دروس گذشته 8

و آهار و مهره زدن ص 15٦
تـا  و خـرگـوش ص 101  طـراحی شتـر 

ص10٤
انتخاب بهترین کارهای کالسی ترکیب بندی و قلم گیری

و  موضوع  هر  از  هنرجو 
انتخاب بهترین تکالیف منزل

مکتب بخارا ص ٢3 تا ص ٢9 9
و بوم سازی و دودی و ابرو باد 

ص 157 و ص 158

تا  طراحی شیر و سگ و روباه ص 105 
ص 113

انتخاب بهترین کارهای کالسی ترکیب بندی و قلم گیری
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل
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ساخت کاغذ ابرو باد و دودی سر کالس و پرسش کالسی از درس گذشته10
آهار و مهره زدن 

انتخاب بهترین کارهای کالسی تعیین کار پروژٔه نیمسال اول
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل
ترکیب بندی از طرح های جلسٔه دوم تا دهم مکتب قزوین ص ٢9 تا ص 1131

برروی  آنها  قلم گیری  و  صفحه  یک  در 
کاغذهای رنگ شده و نظارت و اصالح آنها 

و تمرین رنگ روحی ص 175

با رنگ های  ترکیب بندی کالسی 
روحی رنگ آمیزی شود.

انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل

تا 1٢ اول  جلسٔه  از  کتاب  دورٔه 
جلسٔه یازدهم

ترکیب بندی از طرح های جلسه دوم تا دهم 
در  آمده  به وجود  فضاهای  از  استفاده  با 
کاغذهای ابرو باد ودودی و قلم گیری آنها 
و ساخت وساز گل و بوته و درخت و ابر 

از ص 178تا ص180

فضاسازی برروی مقوای دودی و 
ابر و باد با عناصر تاکنون آموزش 
از  ترکیب بندی  یک  شده  داده 
گل و بوته، کوه و درخت و ابر و 
رنگ آمیزی با رنگ های روحی و 

پرداز این عناصر

انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل

گذشته یادآوری و رفع اشکال13 طراحی های  بر  عملی  مرور 
ترکیب بندی و قلم گیری آنها و رفع اشکال 

توسط هنرآموز 

رفع  جهت  هنرآموز  یادآوری 
کارپوشٔه  وضعف های  نواقص 
آماده سازی  آموزان  دانش 
طرح  که  باد  ابرو  کاغذ  یک 
عناصر  از  کامل  ترکیب بندی 
شده  انجام  مداد  با  آن  برروی 

باشد )برای امتحان(

انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل

مباحث 1٤ از  میان سال  آزمون 
نظری صفحه 1 تا 31

جلسٔه  طرح  تکمیلی  کارپوشٔه  ژوژمان 
گذشته را که بر روی کاغذ ابرو باد منتقل 
رنگ های  با  کرده  رنگ آمیزی  بود  شده 
با  همراه  کند  قلم گیری  سپس  و  روحی 

پرداز نهایی 

ــ ــ 

طراحی انسان از ص 1٢0 تا ص 1٢٦ و مکتب اصفهان ص 3٢ تا 1539
رنگ های  با  طبیعت  رنگ گذاری  تمرین 

جسمی

حاالت  در  انسان  دو  طراحی 
کندی  و  تندی  رعایت  با  مختلف 
کوه  و  ابر  عناصر  با  ترکیب بندی 
و  شده  انجام  جویبار  و  درخت  و 
آمیزی  رنگ  رنگ های جسمی  با 

شود. 

انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل

تـا پرسش کالسی1٦  1٢7 ص  از  صـورت  و  سر  طـراحی 
ص  از  مو  و  گوش  طراحی  و  ص  133 

137 تا ص  139 و قلم گیری این عناصر

طراحی دو انسان با طراحی سرو 
مو  و  گوش  اجزای  و  صورت 

همراه با قلم گیری 

کارهای  بهترین  انتخاب 
کالسی هنرجو از هر موضوع 
تکالیف  بهترین  انتخاب  و 

منزل



٢٢3

تـا 17  ٤0 ص  از  شیـراز  مکتب 
ص    ٤7 و یادآوری ترکیب بندی 

در نگارگری ص 15٢

طراحی چشم، بینی و لب و دهان ص 13٤ 
تا ص 13٦ و قلم گیری این عناصر 

طراحی دو سر در حاالت مختلف 
با طراحی اجزای صورت به طور 
کامل و یک ترکیب بندی با عناصر 
)تشخیص  حیوانات  و  طبیعت 
عناصر برعهدٔه هنرآموز می باشد( 
رنگ های  رنگ گذاری  با  همراه 

روحی و جسمی

انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل

مراحل انجام یک کار نگارگری 18
از ص 1٦٢ تا ص 1٦3

ص  1٤0تا  ص  از  پا  و  دست  طراحی 
1٤٢ قلم گیری و رنگ گذاری جسمی از 

ص  1٦٦ تا ص 1٦9

طراحی سه انسان با طراحی دقیق 
و  مختلف  در حاالت  پا  و  دست 
رنگ  رنگ گذاری  و  قلم گیری 
جسمی و قلم گیری عناصر دست 

و پا

انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل

ص ٤7 تا ص 5٢ نقاشی معاصر 19
ایران

طراحی پوشش ها همراه با قلم گیری تمرین 
و  ساخت  و  چهره  جسمی  رنگ گذاری 

ساز

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

ساخت و ساز آن

انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل

1٦٤تا ٢0 ص  از  کالسی  پرسش 
ص 171

طراحی ترکیب بندی انسان ها با  پوشش های 
مختلف در یک کادر 

از  ترکیب بندی طرح های مختلف  طراحی 
جلسٔه دوم تا 19

حاالت  در  انسان  دو  ترکیب بندی 
در  متفاوت  پوشاک  با  مختلف 
فضای طبیعت با توجه به قرارگیری 
عناصر  کادر  فضای  در  انسان ها 
حیوان  دو  با  همراه  شود  انتخاب 

اسب و پرنده با قلم گیری آنها

انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل

و از ص 175 تا ص ٢118٢ عناصر  انتخاب  و  کار  موضوع  تعیین 
طراحی اولیه )پروژه نهایی( 

با راهنمایی و نظارت هنرآموز

پروژٔه  برای  اولیه  اتود  طراحی 
نهایی در کادر A٤ و تعیین زمینٔه 
در  اتود  اجرای  برای  مناسب 
 A3 یا نصب مقوای قطع Aقطع ٢
رنگ شده روی فیبر A٢ با چسب 

کاغذی

انتخاب بهترین کارهای کالسی 
و  موضوع  هر  از  هنرجو 

انتخاب بهترین تکالیف منزل

تا ٢٢  15 جلسٔه  از  پرسش کالسی 
جلسٔه ٢1

انتخاب کادر مناسب و تکمیل طرح پروژه 
)کاغذ رنگ آمیزی  زمینه  انتخاب  و  نهایی 
برای  رنگی  اتود  و  رنگ  انتخاب  شده(، 

پروژه

 A3 قطع  در  شده  تأیید  کاغذ 
آن  روی  طرح  و  شود  بوم سازی 
و  اولیه  قلم گیری  و  شود  منتقل 

رنگ سازی برای پروژه

رفع نواقص کارپوشه

یادآوری و رفع اشکال٢3
تا  اول  جلسٔه  از  کتبی  آزمون 

جلسٔه ٢1

تکمیل قلم گیری اولیه طرح، رنگ سازی و 
رنگ گذاری پروژه و آغاز ساخت و ساز 

و  پروژه  برای  رنگ گذاری 
ساخت و ساز ــ به همراه آوردن 

ابزار جدول کشی

رفع نواقص کارپوشه

آزمون کتبی پایانی مطالب جلسٔه ٢٤
اول تا جلسٔه ٢1

تمرین  و  پروژه  ساز  و  ساخت  ادامه 
جدول کشی 

ساز،  و  ساخت  و  پرداز  تکمیل 
جدول کشی و پاسپارتو

رفع نواقص کارپوشه

ژوژمان پروژه + کارپوشهــ٢5
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