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بسمه تعالی
طرح درس ساالنه کتاب فرهنگ وهنرپایه هفتم

مهر

آبان

آذر

جلسه اول :

معارفه ومعرفی فعالیتهای هنری یکساله وتاریخچه هنر،ارزشیابی تشخیصی هنر

جلسه دوم :

فصل اول ( :مشاهده ) طراحی از اجسام

جلسه سوم :

(تنوع طرح ها ) طراحی از گلها وساده کردن آنها

جلسه چهارم :

)طراحی(

جلسه اول:

(نظم ) طراحی از برگها وچاپ برگ

جلسه دوم :

کار عملی تکه چسبانی (کو الژ)

جلسه سوم :

درس اول (آشنایی با اصطالحات و ابزار خوشنویسی

جلسه چهارم:

درس دوم (خوشنویسی کنید ،آشنایی با خط کوفی و) ...

جلسه اول :

نقاشی از پدیده های طبیعت ومعرفی عناصر بصری (نقاشی بانقطه )

جلسه دوم :

(نقش گلها )معرفی خط وطراحی گلها به وسیله خط

جلسه سوم :

بافت در نقاشی (انتفال بافت روی کاغذ )

جلسه چهارم:

بررسی پوشه کار دانش آموزان

دی

بهمن

(الفبای تصویری ) طراحی از میوه ها وشکل سازی با میوه ها

آزمـــــــــــــون تـــــــــــــــــــرم اول
جلسه چهارم:

آشنایی با انواع دوربین ومنظره یاب

جلسه اول :

درس سوم (خوشنویسی کنید ،آشنایی با خط نسخ و)...

جلسه دوم :

درس چهارم (خوشنویسی کنید ،آشنایی با خط ثلث و) ...

جلسه سوم :

درس اول طراحی سنتی (ساده کردن حیوانات وگلها )

جلسه چهارم:

درس دوم آشنایی با نقش های هندسی (نقش سازی با شابلون)

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
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ا سفند

فروردین

اردیبهشت

جلسه اول:

درس سوم طراحی گره (ستاره هشت پر)

جلسه دوم :

طرح ترکیبی از ستاره هشت پر،گلها ،حیوان ونقوش تزئینی

جلسه سوم :

آموزش گلیم بافی یا سفالگری

جلسه چهارم :

ادامه کار گلیم بافی یا سفالگری

جلسه سوم :

درس پنجم (خوشنویسی کنید ،آشنایی با خط محقق و) ...

جلسه چهارم :

درس اول وزن (هنر های آوایی )و گفت وگو در نمایش

جلسه اول :

درس دوم لحن (هنرهای آوایی)وگفت وگو نمایشی

جلسه دوم :

درس سوم رنگ صوتی وشخصیت در نمایش

جلسه سوم :

درس چهارم شکل وبافت وماجراهای نمایشی

جلسه چهارم :

بررسی پوشه کار دانش آموزان

همکاران محترم  :بودجه بندی مورد نظر پیشنهادی بوده ودبیران محترم می توانند ،برخی ازفصلها را(برای پایه هفتم ) با
توجه به عالقه وتخصص خود یکی را انتخاب نمایند ،ولی در بخش طراحی که به عنوان مادر هنرهای تجسمی شناخته شده
است تدریس آن ضروری می باشد .
همچنین بخش هنر های آوایی ونمایشی را می توان همزمان با هم تدریس نمود تا دانش آموزان فرصت بیشتری برای اجرای
نمایش خود داشته باشند.

