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 1 

درس اول

ترسیم زردآلو 

   هدف: آشنایی شاگردان، با ترسیم و رنگ آمیزي زردآلو

- در شکل زیر رسم کدام میوه را می بینید؟ 
پرسش



 2 

2

1

 

زردآلو را در کتابچه های  تان رسم و رنگ آمیزی نمایید.

  شکل زردآلو را با دقت ببینید؛ سپس به مراحل ترسیم آن توجه کنید و 
آن را با پنسل در کتابچه های تان رسم و رنگ آمیزی نمایید.



 3 

درس دوم

- به شکل زیر نگاه کنید و بگویید که چه نام دارد؟ 
-به نظر شما بادنجان سیاه با کدام رنگ ها، رنگ آمیزی می شود؟

ترسیم بادنجان سیاه

هدف: آشنایی شاگردان، با رسم کردن بادنجان سیاه

پرسشها



 4 

بادنجان سیاه را در کتابچه های تان با پنسل رسم و رنگ آمیزی نمایید. 

 مراحل ترسیم بادنجان را در نظر گرفته آن را رسم و رنگ آمیزی نمایید.

2

1



 5 

درس سوم

ترسیم گلدان

- چند نوع گلدان را دیده اید؟

هدف: آشنایي شاگردان، با طرز ترسیم گلدان

پرسش



 6 

گلدان را در کتابچه های تان رسم  و مطابق ذوق خود آن را رنگ آمیزی نمایید.

 مرحلۀ ترسیم گلدان را در نظر گرفته و آن را رسم و رنگ آمیزی نمایید.

12



 7 

1-شما چند نوع رنگ را می شناسید؟

هدف: آشنایی شاگردان، با انواع رنگ ها

درس چهارم

شناخت رنگ ها

پرسش



 8 

 

شاگردان از شکل های باال یکی را انتخاب کرده، آن را رسم و رنگ آمیزی کنید.

شکل های زیر را مشاهده نموده؛ رنگ های آن ها را تشخیص و نام بگیرید.

سبززردآبی

زرد نارنجیسرخ

سرخآبی
بنفش

  

  

  



 9 

1- در شکل زیر رسم چه را می بینید؟

هدف آشنایي شاگردان، با طرز ترسیم درخت

درس پنجم

ترسیم درخت

پرسش



 10 

 

با توجه به مراحل ترسیم درخت آن را با پنسل در کتابچه های خود رسم 
نموده؛ رنگ آمیزی کنید.

شکل درخت را در کتابچه های تان رسم نموده؛ به ذوق خود آن را رنگ آمیزی کنید.

2 1



 11 

- به نظرشما گل الله دارای کدام رنگ ها است؟

هدف:  آشنایی شاگردان، به ترسیم گل الله و رنگ آمیزی آن

درس ششم

ترسیم گل الله

پرسش



 12 

 

مراحل ترسیم گل الله را در نظر گرفته از مرحلۀ اول، رسم کردن آن 
را آغاز کنید، بعد از تکمیل مرحلۀ دوم؛ آن را رنگ آمیزی نمایند. 

رسم گل الله را از روی کتاب در کتابچه های تان رسم و رنگ آمیزی کنید.

2 1



 13 

 هدف: آشنایی شاگردان، با طرز ترسیم دخلک گلی و رنگ آمیزی آن

درس هفتم

ترسیم دخلک ِگلی

- آیا گفته می توانید از شکل زیر برای چه استفاده می شود؟

پرسش



 14 

 
با پنسل درکتابچه های  را  ِگلی، آن  به مراحل ترسیم دخلک  با توجه 

خود رسم نموده؛ رنگ آمیزی کنید.

مطابق میل تان یک دخلک ِگلی رسم کرده؛ آن را رنگ آمیزی کنید و به صنف بیاورید.

12



 15 

هدف: آشنایی شاگردان، با ترسیم شکل ها توسط پف کردن رنگ مایع

درس هشتم

ترسیم شکل ها با پف کردن رنگ

- آیا شما شکلی را دیده اید که توسط پف کردن رنگ ترسیم شده باشد؟

پرسش



 16 

 

رنگ مایع را روی کاغذ سفید انداخته و آن را توسط نیچۀ قلم طوری 
پف کنید که شکلی مانند درخت از آن ساخته شود.

رنگ را برروی صفحۀ کتابچه های تان  بریزید؛ سپس آن را توسط نیچۀ قلم پف کنید 
تا یک شکل به میان بیاید.

1



 17 

هدف: آشنایي شاگردان، با طرز ترسیم کوه و رنگ آمیزی آن

درس نهم

ترسیم شکل کوه

- در شکل زیر چه می بینید؟

پرسش



 18 

 

 شکل کوه را از روی کتاب، درکتابچه های تان با قلم پنسل ترسیم؛ سپس 
آن را رنگ آمیزی نمایید.

شکل کوه را در کتابچه های تان رسم و آن را رنگ آمیزی نمایید.

1



 19 

هدف: آشنایی شاگردان، با تصویری که توسط رنگ و قات کردن کاغذ 
به وجود مي آید

درس  دهم

ساختن شکل توسط رنگ

- به نظر شما شکل زیر به چه شباهت دارد؟

پرسش



 20 

 

 مطابق شکل های _1-2( پروانه را به شکل نیمه، رسم و رنگ آمیزی نموده؛ 
سپس کاغذ را از وسط قات کنید تا نیمۀ دیگر پروانه بر روی مقابل کاغذ 

کاپی شود.

 شکل پروانه را در کتابچه های تان مطابق درس تمرین نمایید.

12



 21 

درس یازدهم

هدف: آشنایی شاگردان، با طرز ترسیم کاسه گلی و رنگ آمیزی آن

ترسیم کاسه ِگلی

- در شکل زیر چه می بینید؟

پرسش



 22 

 

  مطابق شکل )1-2( کاسه گلی را با پنسل رسم نموده، بعد از تکمیل 
شدن، آن را رنگ آمیزی نمایید.

شکل کاسه گلی را از روی کتاب در کتابچه های تان توسط پنسل رسم و رنگ آمیزی 
کنید.

1

2
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درس دوازدهم

هدف: آشنایی شاگردان، با طرز ساختن اشیایی مختلف از گل

ساختن شکل از ِگل

-  گاهی ازِگل کدام شکلی را ساخته اید؟

پرسش



 24 

 

در گروه ها شکلی را انتخاب نموده، از ِگل با درنظرداشت مراحل آن یک 
کاسۀ گلی بسازید.

 شکلی را مطابق به ذوق تان از ِگل ساخته و به صنف بیاورید.

1

23
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درس سیزدهم

هدف: آشنایی شاگردان، با ترسیم و رنگ آمیزی خانه

ترسیم خانه

- آیا تا به حال کدام خانه یی را رسم و رنگ آمیزی کرده اید؟

پرسش



 26 

 

مطابق شکل )1-2( خانه را رسم نموده؛ بعد از تکمیل شدن آن را رنگ آمیزی 
نمایید. 

خانه یی را به ذوق تان در کتابچه های خود رسم و رنگ آمیزی نمایید.

1

2
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درس  چهاردهم

  هدف: آشنایی شاگردان، با طرز ترسیم شکل پرنده و رنگ آمیزی آن

ترسیم پرنده

- گاهی شکل زیر را ترسیم نموده اید؟

پرسش



 28 

 

با توجه به مراحل ترسیم شکل پرنده، آن را با پنسل در کتابچه های تان رسم 
نموده؛ رنگ آمیزی نمایید.

شکل پرنده را از روی کتاب با دقت مشاهده نموده؛ بعد آن را در کتابچه های تان 
رسم و رنگ آمیزی نمایند.

2
1
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درس پانزدهم

   هدف: آشنایی شاگردان، با طرز ترسیم شکل توپ و رنگ آمیزی آن

ترسیم توپ

-در شکل زیر چه می بینید؟

پرسش



 30 

با توجه به مراحل ترسیم شکل  توپ، آن را با پنسل در کتابچه های تان رسم   
نموده؛  رنگ آمیزی نمایید.

شکل توپ را  در کتابچه های خود از روی کتاب ترسیم و رنگ آمیزی کنید.

1
2



 31 

درس شانزدهم

  هدف: آشنا یی شاگردان، با ترسیم میز

ترسیم  میز

پرسش
- به نظر شما شکل زیر چه را نشان می دهد؟



 32 

 

مرحله  به  مرحله  آن را  میز،  ترسیم  مراحل  بادرنظرداشت  گروه ها  در 
رسم کرده؛ سپس رنگ آمیزی کنید.

شکل میز را در کتابچه های تان رسم و مطابق ذوق خود رنگ آمیزی کنید.

1

2
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درس هفدهم

هدف: آشنایی شاگردان، با رسم کردن چوکی

ترسیم چوکی

پرسش
 گاهی شکل چوکی را رسم و رنگ آمیزی نموده اید؟



 34 

 

 به مرحله های ترسیم چوکی توجه نموده؛ آن را در کتابچه های تان رسم 
و رنگ آمیزی کنید.

شکل چوکی را در کتابچه های تان رسم نموده و رنگ آمیزی کنید.

1

2
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- آیا در مورد شکل های زیر چیزی گفته می توانید؟
- به نظر شما از شکل های زیر برای چه استفاده می شود؟

  هدف: آشنایی شاگردان، با دیزاین توسط خط ها و رنگ آمیزی آن

درس هجدهم

دیزاین

پرسشها



 36 

 

شکل های زیر را با دقت ببینید، به خط ها و رنگ های آن توجه کنید. 
این نوع شکل ها را در هنر رسامی به نام دیزاین یاد می کنند شما در 

کتابچه های تان؛ مانند شکل زیر یک شکل را رسم و دیزاین کنید.

شکل باال را در کتابچه های تان رسم و رنگ آمیزی کنید.

1
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هدف: آشنایی شاگردان، با طرز ساختن ُگل از کاغذ

درس نزدهم

ساختن ُگل از کاغذ

- آیا تا حال از کاغذ ُگل ساخته اید؟

پرسش



 38 

 

مطابق  شکل زیر در کاغذ سفید و یا رنگه با درنظرداشت مراحل ساختن 
گل، آن را رسم نموده؛ بعد توسط قیچی برش کنید؛ سپس آن را بر روی 

کاغذ سفید سرش کنید.

گل را ترسیم نموده؛ سپس آن را برش کنید و در روی کاغذ سفید سرش کنید.

2 1



 39 

هدف: آشنایی شاگردان، با طرز ساختن چرخ بادی )ِفرِفرک( از کاغذ

درس بیستم

ساختن چرخ بادی از کاغذ

پرسش
- به نظر شما شکل زیر چه را نشان می دهد؟
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مراحل )1-2( ساختن چرخ بادی را درنظرگرفته، مطابق آن یک چرخ 
بادی از کاغذ بسازید. توسط حرکت چرخ بادی می توانید سمت حرکت 

باد را نیز معلوم نمایید.

ساختن چرخ بادی را از کاغذ تمرین نمایید.

1

2
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درس بیست ویکم

هدف: آشنا ساختن شاگردان، با ساختن شکل های مختلف از چوبک گوگرد

ساختن شکل ها از چوبک گوگرد

- تا حال از چوبک گوگرد شکلی را ساخته اید؟ 
پرسش



 42 

 

به گروه ها تقسیم شوید و هر گروه یک تعداد چوب گوگرد را از قطی 
آن گرفته و به مشورۀ هم مطابق ذوق تان یک شکل بسازید.

چند حرکت یک شکل را توسط چوب های گوگرد بسازید و از روی آن در کتابچه های 
خود با پنسل رسم نمایید.

1

2
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هدف: آشنایی شاگردان، با ترسیم شکل مرغ

درس بیست و دوم

ترسیم مرغ

پرسش
-  شما گاهی شکل زیر را رسم کرده اید؟
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مراحل ترسیم مرغ را مشاهده نموده؛ آن را از مرحلۀ اول آغاز کنید و 
بعد از تکمیل شدن آن را رنگ آمیزی نمایید.

طبق میل تان یک مرغ را در کتابچه های خود با پنسل رسم و رنگ آمیزی نمایید.

1

2
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هدف: آشنایی شاگردان، با ساختن شکل مرغ از کاغذ

درس بیست و سوم

ساختن شکل مرغ از کاغذ

پرسش
 به نظر شما شکل زیر از کدام مواد ساخته می شود؟
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کنید؛ سپس  پنسل رسم  با  کاغذ  روی  آن را  نموده؛  توجه   )1( به شکل 
توسط قیچی آن را برش و رنگ آمیزی کرده؛ بعد شکل به دست آمده را در 

کتابچه های خود سرش کنید.

شکل مرغ را با پنسل رسم و رنگ آمیزی کنید؛ سپس آن را قیچی نموده، در کتابچه های 
خود سرش کنید.

1
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    هدف: آشنایی شاگردان، با روش ترسیم چاینک و پیاله

درس بیست و چهارم

رسم پیاله و چاینک

پرسش
- تا حال کدام شکلی از ظرف ها را رسم و رنگ آمیزی کرده اید؟
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 با درنظرداشت مراحل ترسیم چاینک و پیاله، آن ها را در کتابچه های تان 
با پنسل رسم و رنگ آمیزی کنید.

چاینک و پیاله را در کتابچه های تان با پنسل رسم نموده، رنگ آمیزی کنید.

2

1
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درس بیست و پنجم

هدف: آشنایی شاگردان، با طرز ترسیم شکل گیالس و رنگ آمیزی آن

رسم گیالس

پرسش
- گاهی شکل گیالس را ترسیم و رنگ آمیزی نموده اید؟



 50 

 

با درنظرداشت مراحل )1-2( گیالس را ترسیم نموده؛ بعد از تکمیل شدن 
مرحله نهایی آن را رنگ آمیزی کنید. 

2

در کتابچه های تان شکل گیالس را رسم نموده بعد؛ آن را رنگ آمیزی نمایید.

1
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درس بیست و ششم

 هدف: آشنایي شاگردان، با ترسیم و رنگ آمیزي شکل کوزه

ترسیم کوزه

پرسش

- به نظر شما کوزه را با کدام رنگ ها می توان رنگ آمیزی کرد؟



 52 

 
با درنظرداشت مراحل )1-2( ترسیم کوزه، آن را در کتابچه های تان رسم 

و رنگ آمیزی کنید.

1

  شکل کوزه را مرحله به مرحله در کتابچه های تان با پنسل ترسیم و رنگ آمیزی 
کنید.

2
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درس بیست و هفتم

- درشکل های زیر چه می بینید؟

هدف:آشنایی شاگردان، به ساختن شکل ها با استفاده از روش تاپه کاری

تاپه کاری

پرسش



 54 

 

یک بامیه را از وسط قطع کنید و جهت قطع شدۀ آن را رنگ آلود نموده؛ 
سپس توسط آن بر روی صفحۀ کاغذ تاپه نمایید.

از بامیه یا کدام نوع سبزی دیگر، تاپه ساخته توسط آن در کتابچه های خود مطابق 
شکل فوق تاپه کاری کنید.

2
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    هدف: آشنایی شاگردان،  به تزیین و ترسیم روی پوقانه

درس بیست و هشتم

ترسیم شکل ها

پرسش

-  تا به حال کدام شکل را روی پوقانه با قلم توش رسم کرده اید؟



 56 

 

در صورت امکان چند پوقانه را در صنف آورده و آن را  پف کنید بعد، مطابق 
شکل زیر توسط کاغذ های رنگه آن را تزیین نمایید و یا آن را از روی شکل 

داده شده در کتابچه های تان رسم نمایید.

در صورت امکان یک پوقانه را از هوا پُر ساخته و توسط قلم رنگه و یا کاغذهای رنگه 
تزیین نمایید و یا آن را از روی فعالیت کتاب، رسم و رنگ آمیزی کنید.
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 رهنمای تدریس  هنر رسامی
درس اول  
صفحۀ )1(

عنوان درس: رسم زردآلو
زمان تدریس )دو ساعت درسی(                          

رسم زردآلوعنوان درس
آشنایی شاگردان با ترسیم شکل زردآلو توسط پنسلاهداف عمومی

 اهداف آموزشی

-دانش

- مهارت
- ذهنیت

از شاگردان انتظار می رود که در پایان این درس به اهداف 
زیر دست یابند:

-  شاگردان با طرز ترسیم شکل زردآلو توسط پنسل آشنا 
شوند.

- شکل زردآلو را ترسیم کرده بتوانند.
- به ترسیم شکل زردآلو عالقه مند شوند.

 روش های 
تدریس

گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی و تمرین.

کتاب، کتابچه، قلم پنسل، پنسل پاک، پنسل تراش، تباشیر، وسایل تدریس
برس، قطی رنگ، ظرف آب.

عملی و مشاهدوی.روش های ارزیابی

 فعالیت های   
مقدماتی

سالم، احول پرسی،تنظیم صنف، گرفتن حاضری  
یادآوری از کتاب درسی مضمون هنر رسامی صنف 

اول و تبریکی سال جدید تعلیمی.

 5
دقیقه

پرسش های انگیزه یی متن درس

-گاهی زردآلو را رسم کرده اید؟

5
دقیقه

بخش دوم
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زمانفعالیت های معلم

- به شاگردان در مورد درس هدایت دهید.

- زردآلو را باالی تختۀ صنف رسم نموده و پیرامون مرحله های ترسیم آن به شاگردان 
معلومات بدهید.

- در مورد آخرین مرحلۀ رسم توسط پنسل و رنگ های آن معلومات بدهید.

- فعالیت های شاگردان را تحت نظر داشته باشید.

- شاگردان طبق هدایت معلم به نظافت خود و صنف توجه کنند.

35

دقیقه

طرح  را  پرسش  چند  شاگردان  درس  تحکیم  و  یادگیری  اطمینان  جهت  ارزیابی: 
نمایید.

کارخانه گی: به شاگردان هدایت دهید تا زردآلو را از روی کتاب درسی رسم نموده، به صنف بیاورند.

معلومات بیشتر برای معلم
در مورد مراحل ترسیم زردآلو در ساعت اول و رنگ آمیزی آن در ساعت دوم به شاگردان 
معلومات بدهید. شاگردان را متوجه مراحل ترسیم بسازید. تمام مراحل زردآلو را با خطوط آزاد 
روی تختۀ صنف ترسیم کنید تا شاگردان حرکت دست شما را دیده و از شما تقلید نمایند. با 

شاگردان به بسیار مهربانی رفتار نمایید.
باید گفت اطفال در دورة اول ابتدایی از صنف اول الی سوم مطابق ذوق سنی شان عالقه مند 
استند که از طریق رسم کردن، رنگ آمیزی و ساختن کار های دستی از مواد ساده محیطی 

مانند: گل، چوب و کاغذ های مختلف چیزهای که در ذهن خود دارند نشان می دهند.
معلمان دورة اول ابتدایی آگاهی دارند که شاگردان این دوره از 15 الی 30 دقیقه یک کار 
هنری را با بسیار عالقه مندی به پیش می برند، ولی بیشتر از آن، عالقه مندی شان کاسته 
می شود. در این صورت ادامۀ کار هنری برای شان سودی نخواهد داشت؛ بلکه بعضی اوقات 

مضر نیز ثابت شده است.
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درس اول                  رهنمای تدریس  هنر رسامی
صفحۀ )2-1(

عنوان درس: رنگ آمیزی زردآلو
زمان تدریس: )دو ساعت درسی(

رنگ آمیزی زردآلوعنوان درس
آشنایی شاگردان  با رنگ آمیزی شکل زردآلواهداف عمومی

 اهداف آموزشی
-دانش

- مهارت
- ذهنیت

از شاگردان انتظار می رود تا در پایان این درس به اهداف زیر دست یابند:
-  شاگردان با طرز رنگ آمیزی زردآلو آشنا شوند.

- شکل زردآلو را رنگ آمیزی کرده بتوانند.
- به رنگ آمیزی شکل  زردآلو عالقه مند شوند.

گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی و تمرین روش های تدریس
کتاب، کتابچه، قلم پنسل، پنسل پاک، پنسل تراش، تباشیر، برس، قطی رنگ، ظرف آب.وسایل تدریس
عملی و مشاهدوی روش ارزیابی

 فعالیت های 
مقدماتی

سالم، احول پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری دیدن 
کارخانه گی، یادآوری از درس گذشته و ارتباط آن به درس جدید.

5 دقیقه

پرسش های انگیزه یی
- گاهی زردآلو را  بعد از ترسیم رنگ آمیزی نموده اید؟

5
دقیقه

زمانفعالیت های معلم

- به شاگردان در مورد درس هدایت دهید.
- زردآلو را باالی تختۀ صنف رسم نموده و پیرامون رنگ آمیزی بعد از ترسیم به 

شاگردان معلومات دهید.
- در مورد آخرین مرحله رسم و رنگ های آن معلومات بدهید.

- کار های تمام شاگردان را تحت نظر داشته باشید و در وقت رنگ آمیزی رسم های 
شان به آن ها کمک نمایید. 

- کار های آن ها را ارزیابی کنید و برای تشویق بیشتر آن ها، رسم های شان را به 
دیوار صنف نصب کنید.

35
دقیقه

ارزیابی: جهت اطمینان یادگیری و تحکیم درس شاگردان، چند پرسش را طرح نمایید.
کار خانه گی: به شاگردان هدایت دهید تا زرد آلو را ترسیم و رنگ آمیزی کرده، به صنف بیاورند.

استادان محترم: نمونه یی از پالن رهنمای تدریس آورده شده است و از نوشتن تکرار پالن راهنمای تدریس به طور 
جداگانه برای هر درس دراین کتاب خود داری شده است، شما می توانید مطابق پالن راهنمای تدریس نمونۀ فوق در تمام 

درس های این کتاب استفاده کنید.
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