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پيش گفتار

نظــام آموزشــي هــر كشــور در سرنوشــت سياســي، اقتصــادي و اجتماعــي آن كشــور نقــش مؤثــري را ايفــا مي كنــد. 

ــرورش كــودكان  معلّمــان ســازندگان زيربنــاي نظــام آموزشــي جامعــه ي خويــش هســتند و در فرآينــد آمــوزش و پ

ــه را  ــك جامع ــاي آموزشــي ي ــوان زيربن ــه مي ت ــد چگون ــد دي ــد. باي ــر عهــده دارن ــي را ب ــان مســئولّيت مهّم و نوجوان

ــدرن  ــيوه ي م ــه ش ــّنتي ب ــيوه ي س ــس از ش ــاي تدري ــردن روش ه ــّول ك ــد متح ــر مي رس ــه نظ ــاخت. ب ــتوارتر س اس

مي توانــد ســرآغاز ايــن تحــّول باشــد. بــراي تحّقــق ايــن هــدف، بــراي همــگام شــدن بــا جامعــه ي بــزرگ آموزشــي 

جهــان و بــراي كــم كــردن فاصلــه ي بيــن كشــورهاي در حــال توســعه و پيشــرفته بايــد بــه دگرگوني هــاي بنيــادي 

ــّنتي  ــاي س ــر در روش ه ــد نظ ــّول، تجدي ــن تح ــام اي ــاي انج ــي از راه ه ــت. يك ــي پرداخ ــام آموزش ــي در نظ و اصول

ــال  ــاي درس اعم ــر كالس ه ــوز در بيش ت ــي هن ــروز منســوخ شــده ول ــاي پيشــرفته ي ام ــه در دني ــس اســت ك تدري

ــل درك و  ــوزان قاب ــراي دانش آم ــر شــود و ب ــاي نخســتين عميق ت ــان پايه ه ــس از هم ــه تدري مي شــود. به جاســت ك

ــه  ــا وســايل آموزشــي و مفاهيــم كليــدي كتاب هــاي درســي ب تعميــم باشــد. دانش آمــوزان را بايــد از همــان ابتــدا ب

صــورت علمــي آشــنا كــرد و بــا ايــن كار شــيوه ي پژوهــش و مكاشــفه را بــه آنــان آمــوزش داد تــا بتواننــد مبتكــران و 

پژوهشــگران علــوم جامعــه ي خــود در آينــده باشــند. اســتفاده ي بــه جــاي معلّمــان از وســايل آموزشــي و بــاور كــردن 

ــد  ــرد، مي توان ــوان تحــّول ايجــاد ك ــرورش مي ت ــوزش و پ ــر آم ــن وســايل در ام ــرد اي ــق كارب ــه از طري ــه ك ــن نكت اي

ســرآغاز تحّولــي مثبــت و ســازنده باشــد.

 بــا عنايــت بــه اهّمّيــت موضــوع فــوق، ايــن مؤّسســه ي آموزشــي فرهنگــي بــا ايــن هــدف تأســيس شــده تــا بــه ســهم 

خــود گامــي مؤثـّـر در ايــن جهــت برداشــته باشــد. پــس مــا بــر آنيــم كــه بــا آمــوزش صحيــح و هــدف دار و هم چنيــن 

اســتفاده از لــوازم آموزشــي، وســايل آزمايشــگاهي و كتاب هــاي آموزشــي هــدف دار در راســتاي نيــل بــه اهــداف ذكــر 

شــده، شــما عزيــزان را صميمانــه يــاري نماييــم. 
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مقدّمه

»هر زيبايي و کمالي پرتويي از زيبايي و کمال پروردگار است.«

سخني با مديران گرامي، آموزگاران فرهيخته و اوليای عزيز:
برنامــه درســي هنــر در دوره ی دبســتان، مبتنــي بــر رويکــرد تربيــت هنــری اســت؛ تربيــت هنــري در رشــد و 

ــری دارد. ــش مؤث ــوزان نق ــای دانش آم ــروز توانايي ه ب
ــه  ــد ک ــريع مي نماي ــم و تس ــي فراه ــا و معان ــرت، ارزش ه ــش، بصي ــه دان ــان را ب ــتيابي انس ــات دس - هنرموجب
درهيچ يــک ازحوزه هــاي  محتوايــي ديگــر برنامه هــای درســي، وجــود نــدارد. )کشــف و پــرورش اســتعدادها(

- دانش آموزان از طريق هنر، خود، خالق، خلق و خلقت را بهتر مي شناسند.
- هنــر، بــرای پــرورش هوش هــای چندگانــه؛ بــروز اســتعدادها و عواطــف؛ پــرورش تفّکــر منطقــي و خــّاق 

و توانايي هــای فــردی و رشــد اجتماعــي، فرصتــي  ايجــاد مي کنــد.
ــدن،  ــد خوان ــي مانن ــکار و عين ــه ای آش ــر نتيج ــه هن ــا ک ــاز دارد و از آن ج ــّدی ني ــه  ج ــه توّج ــر ب ــن هن بنابر اي
ــت  ــوزش درس ــه آم ــپرده اند؛ در حالي ک ــي س ــاد فراموش ــه ب ــر را ب ــب هن ــدارد، اغل ــردن ن ــاب ک ــتن و حس نوش

ــازد. ــوزان مي س ــرای دانش آم ــا ب ــي زيب ــي، دنياي ــي و اجتماع ــم علم ــا مفاهي ــر ب ــق هن ــر و تلفي هن
اين کتاب بر آن است که با زبان هنر، مفاهيم را برای دانش آموزان جّذاب  تر نمايد.

و امّا  مهم ترين دستاوردها  و نتايج هنری عبارتند از:
 -کاربرد عواطف و احساسات که در يادگيري بسيار مؤثر است .

 -کاربرد حواس مختلف: طبيعتًا درگير نمودن چند حس در يادگيری ماندگار مؤثرتر است.
-  رشد خود راهبری دانش آموزان .

- تسهيل يادگيری اجتماعي و ايجاد فرصت هايي براي تعامل و درک متقابل دانش آموزان.
در ايــن کتــاب بــرای هــر مــاه 8 فعّاليـّـت در نظرگرفتــه شــده اســت کــه آخريــن فعّاليـّـت درهــر مــاه، بــه تشــخيص 

مربـّـی و نيــاز دانــش آمــوزان فعّاليـّـت تکميلــی يــا آزاد خواهــد بــود.
 در پايــان ازحمايت هــای ويــژه ی  مديريــت محتــرم مؤسســه ی والــه، جنــاب آقــای علــي والــه کــه درتهيــه وتدويــن 

ايــن کتــاب  مــرا يــاري نموده انــد تشــّکر و قدردانــی می نمايــم.

ژيا عزيزی
دی 1392

هب انم خدا
ري كن »گفت هب تحقيق استجابت شد دعاي شما، پس پايدا

رند«               و پيروي نكنيد راه آانن را هك علم ندا
                                                                                               قرآن كريم سوره يونس آهي )88(   
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خط چین ها را به هم وصل و سپس رنگ کن.
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یک روز تعطیل با خانواده را نّقاشی کن.
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تفاوت در دو تصویر را با مداد قرمز مشّخص کن.
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4

با شکل زیر تصویر مورد عالقه خود را نّقاشی کن و برای آن نام بگذار.

.............................................
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با کمک این نقطه ها، شکلی را که دوست داری نّقاشی کن.
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6

ماهی ها را به دریا برسان. مواظب باش به خطوط کناری برخورد نکنند!

آفرین
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درخت ها را با توّجه به فصل های مختلف، تکمیل کن.
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بهار

پاییز
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زمستان
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آزاد

اهداف:پرورشهوشفضاییـمکانیوپرورشهوشجسمانیوهوشکالمیوهوشطبیعتگرا

،افزیشدّقتوتمرکز،پرورشتفّکرخاّلقومنطقیو...
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9

با استفاده از چهار خط و دو نقطه، صورتک ها را تکمیل کن.

گریان

متفّکر خوشحال

متعّجب عصبانی
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 اریگامی ُاردک
مواد الزم:کاغذ رنگی یا کاغذ کادو

معموالً کاردستی های اریگامی، با یک کاغذ مربع شکل، شروع می شوند.
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حاال اردکی را که درست کردی، داخل کادر بچسبان.
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