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 بسمه تعالی

 پایه هشتمجدول بودجه بندی کتاب فرهنگ وهنرطرح درس ساالنه و 

 
                                                             

 
         

 

 

 مهر

 معارفه وانجام ارزشیابی آغازین   جلسه اول :

 تدریس درس اول: )طراحی دوبعدی وسه بعدی وسه بعد نما ( جلسه دوم :

 درس دوم :    )طراحی ذهنی از پرندگان ( جلسه سوم :

 کارعملی: )آشنایی با هنر چاپ ( یا) حجم سازی پرنده دلخواه(  جلسه چهارم :

    

 

 آبان   

 درس سوم:    طراحی بناها وفضاهای معماری )شناخت تقارن (                  جلسه اول:

 ری شکل سازی با شابلوندرس چهارم :  تزیینات معما جلسه دوم :

                    کار گروهی : )ساخت حجم یک بنا ( جلسه سوم :

 تصویر سازی درس اول :)شناخت انواع خطوط ( فصل دوم جلسه چهارم:

 

 آذر     

 درس دوم :کیفیت سطوح در تصویرسازی )نقاشی چهار فصل (  جلسه اول :

 ویر سازی  )تصویر تخیلی (       درس سوم : ویژگی های تص جلسه دوم :

 درس چهارم :روند تصویر سازی )طراحی کاراکتر ( جلسه سوم :

 بررسی پوشـــــه کار  جلسه چهارم:

      

 دی

 آزمـــــــــــــون تـــــــــــــــــــرم اول  

 تهیه کتاب داستان مصـــور  جلسه چهارم:

 

 بهمن    

 ادامه تصویر سازی یک داستان وطراحی جلد جلسه اول :

  عکاسی درس اول : )بافت ( فصل سوم جلسه دوم :
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 درس دوم : کادر بندی جلسه سوم :

 درس سوم : زاویه دید                     جلسه چهارم:

      

 ا سفند

 درس چهارم : رنگ                   جلسه اول:

          یسی( درس اول آشنایی با ابزار خوشنویسی  )بخش دوم خوشنو جلسه دوم :

 درس دوم :معرفی خط ریحان وتمرین سطر نویسی  جلسه سوم :

 تهیه کارت پستال برای عید  جلسه چهارم :

 درس سوم :معرفی خط توقیع وتمرین سطر نویسی  جلسه سوم : فروردین    

  ین سطر نویسیدرس چهارم :معرفی خط رقاع و تمر جلسه چهارم :

   

   

 

 اردیبهشت

      درس پنجم :معرفی خط تعلیق وتمرین سطر نویسی جلسه اول :

 معرفی نمایش سایه وساخت ماکتهای نمایش  جلسه دوم :

 اجرای نمایش سایه  جلسه سوم :

  بررسی پوشـــــه کار جلسه چهارم :

 


