
عنوان پودمان
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نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
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(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 
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نتایج مورد 

انتظار
نمره

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

:  1بخش 

هنری، زبان بصری  خلق

و هنر طراحي

های هنری از نظر موضوع،  های رشته مقایسه و بیان وجه اشتراک و تفاوت

های کاربرد اهداف و حوزه

های مختلف هنری ها و فرآیند تولید اثر در رشته مقایسه ابزار، روش

بررسي تطبیق کاربرد زبان بصری و طراحي دست آزاد در هنرهای مختلف

باالتر از حد 

انتظار

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 
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20نمره پودمان از 

3

2درحد انتظار

تر از  پایین

حد انتظار

ها بدون تحلیل های هنری و ارائه نمونه توصیف ساده و کلی از هر کدام از رشته

بیان کاربردهای زبان بصری و طراحی دست آزاد
1

3

درحد انتظار

اجرای صحیح طراحی خطی

تمایز عناصر بصری اصلی

رعایت مقیاس و تناسبات و زوایا

های مختلف  هماهنگی و توازن ترسیم در بخش

گیری کیفی از انواع خطوط در طراحی  بهره

طرح مسئله و ارائه تحلیل درست از نیازها و الزامات طراحی

ها تهیه نمودارهای مفهومی و تحلیل برای تولید گزینه

های متنوع طراحی گزینه

ارائه طرح زیبا و کارآمد

تحلیل و ارزیابی طرح پیشنهادی

2

مدادی،  جا: طراحي یک شي کاربردی کوچک مانند- 2

...میزکار، روپوش کارگاه و

تر از  پایین

حد انتظار

طراحی خطی ضعیف از موضوعات طراحی بدون تحلیل دقیق اصول و عناصر طراحی

ارائه طرح ساده و تکراری از اشیاء کاربردی بدون توجه به تناسبات و جزئیات فنی
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

طراحي از اشیاء طبیعي زیبا و آثار شاخص هنری- 1

تجربه طراحي دست آزاد و بیان رابطه طراحي دست آزاد و بیان رابطه 

های هنری، تحلیل فرایند  طراحي  طراحي دست آزاد با شناخت بهتر پدیده

یک شي کاربردی کوچک

استخراج اصول و فرآیند طراحي از اشیاء حقیقي 

های طراحي دست آزاد تبیین رابطه طراحي با مهارت

باالتر از حد 

انتظار

های مختلف هنری و تحلیل تطبیقي آثار  معرفي رشته- 1

شاخص در هنرهای مختلف

های زبان بصری و طراحي دست  تعیین جایگاه و کاربرد- 2

آزاد در هنرهای مختلف

3

درحد انتظار

تبیین کاربردهای نقطه در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

ارائه کاربردهای انواع خطوط در ترکیب عناصر طبیعی و هنرها

ی تخصصی هنرجو بیان و نمایش کاربردهای انواع خط و نقطه در آثار رشته

های خطی از موضوعات طبیعی و هنری سازی و ارائه طرح ساده

های خطی از  بندی مانند تقارن، مقیاس و تناسب در تهیۀ طرح تبیین و به کارگیری اصول ترکیب

انسان ، مناظر و اشیاء

2

تر از  پایین

حد انتظار

تعریف انواع نقطه، انواع خط و بیان کاربردهای آن در رشتۀ تخصصی هنرجو

طراحی خطی از انسان، مناظر و اشیاء
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تفکیک و نمایش کاربردهای مختلف تقطه و انواع خطوط در هنرها و 

ها در اشیاء طبیعي و آثار هنری های بیاني هر کدام از آن تشریح ویژگي

طراحي خطي از مناظر، انسان و دیگر وسایل موجود و تحلیل و ارائه 

اصول و فرآیند انجام کار طراحي

باالتر از حد 

انتظار

ها و اشتراکات در استفاده از انواع خط و نقطه در هنرها ای و بیان تفاوت بررسی مقایسه

تحلیل و ارائه ساختارمند مطالب و نمونه کارهای ارائه شده در کالس

های هنری مختلف  تبیین کاربردها و حاالت بیانی انواع خطوط در طبیعت طرح

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهای ارائه شده در کالس

های واقعی موجود برای تحلیل پیدا کردن نمونه

مصاحبه با هنرمندان خالق اثر

های طراحی دست  گیری خوب از مهارت بهره

تهیه گزارش ساختارمند و تحلیلی از  نمونه کارهای ارائه شده در کالس

ها  تحلیل کامل اثر و اهداف هر کدام از طرح

استخراج مشخصات اصلی هر کدام از آثار

های آثار هنری های مشترک و تفاوت بررسی تطبیقی و استخراج ویژگی

ها  بندی و ارائه روشن یافته دسته

گیری از نمودارها و جداول در گزارش نهایی بهره

تفکیک و معرفی درست عناصر بصری موجود در موضوعات طبیعی

نشینی و ترکیب عناصر بصری تحلیل و ارائه اصول هم

های طراحی دست آزاد گیری از مهارت بهره

ها براساس تطبیق با تصویر آن و یا خود  طراحی ذهنی از اشیاء و لوازم مشخص بدون رویت آن

موضوع

های مختلف هنری های طراحی در رشته مقایسه اصول و فرآیند

تعیین جایگاه و کاربردهای نقطه و انواع خط در ترکیب - 1

اشیاء طبیعي و آثار هنری

به کارگیری صحیح نقطه و انواع خط در طراحي از اشیاء - 2

و موضوعات طبیعي

 :  3بخش

نقطه، خط و طراحي 

خطي

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

:  2بخش 

طراحي ابزار دیدن و 

خلق اثر هنری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

درحد انتظار

تبیین کاربردهای انواع شکل ها ، سطوح، بافت ها و احجام در ترکیب آثار هنری و طبیعی

ها و احجام در ترکیب آثار هنری و طبیعی ها، سطوح، بافت ارائه کاربردهای انواع شکل

ها و احجام در رشتۀ تخصصی هنرجو ها ، سطوح، بافت بیان و نمایش کاربردهای انواع شکل

های خطی از موضوعات طبیعی و هنری که شامل انواع اشکال و سطوح،  سازی و ارائه طرح ساده

ها و احجام هستند  بافت

ها                            تبیین  بندی آن تحلیل آثار هنری و تبیین کاربردهای عناصر هنری در ترکیب

های مختلف  بندی در آثار طبیعت و آثار هنری رشته کاربردهای اصول ترکیب

بندی در آثار هنری موجود تفکیک و بیان کاربردهای اصول ترکیب

بندی های خطی از موضوعات طبیعی و هنری با تأکید براصول ترکیب سازی و ارائه طرح ساده

2

تعیین و نمایش مصادیق تناسب و تعادل در آثار طبیعي و -2

آثار هنری با ارائه ترکیب بندی با استفاده از اصول تناسب و 

تعادل

تر از  پایین

حد انتظار

ها و احجام بیان کاربردهای آن در رشتۀ تخصصی هنرجو تعریف انواع اشکال و سطوح،بافت

ها و احجام در رشتۀ تخصصی هنرجو تعریف  طراحی خطی و ارائه انواع اشکال و سطوح، بافت

بندی اصول ترکیب

ها بندی درآن طراحی خطی موضوعات مرتبط با رشتۀ تخصصی و رعایت اصول ترکیب

1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تعیین جایگاه و کاربردهای انواع شکل ها، سطوح بافت - 1

ها و حجم در طبیعت، مصنوعات و آثار هنری مختلف و خلق 

طرح های زیبا و متنوع با استفاده از انواع شکل، بافت ها و 

 تجزیه و تحلیل انواع مصنوعات، اشیاء طبیعي و آثار هنری و نمایش انواع حجم های مختلف

شکل ها، بافت ها و احجام به کار رفته در ترکیب آن ها

طراحي و ارائه انواع بافت و ترکیبات زیبای اشکال و احجام ،تجزیه و 

تحلیل آثار هنری و طبیعي ساده سازی و بیان کاربردهای اصول ترکیب 

بندی در آن ها و ارائه طرح های متنوع و کیفي با رعایت اصول ترکیب 

بندی

باالتر از حد 

انتظار

ها و احجام  ها و اشتراکات در استفاده از انواع اشکال و سطوح، بافت ای و بیان تفاوت بررسی مقایسه

در هنرهای مختلف 

تحلیل و ارائه ساختارمند و گویا از مطالب و نمونه کارهای ارائه شده در کالس

طراحی ارائه کیفی عناصر هنری 

تحلیل و ارائه ساختار یافته از مطالب و نمونه کارهای ارائه شده در کالس

بندی در هنرهای مختلف های استفاده از اصول ترکیب بررسی تطبیقی و بیان روش

ها کارهای ارائه شده در کالس تحلیل و ارائه ساختار یافتۀ مباحث و نمونه

3

درحد انتظار

تفکیک و ارائه اثرات انواع منابع نور

های متفاوت   تفکیک و ارائه اثرات تابش نور بر انواع سطوح، با شکل و بافت

های ارائه ارائه سطوح سایه روشن با استفاده از درجات متفاوت خاکستری بیان روش

ها و آثار هنری تولید شده با مداد ،زغال،گچ و مرکب   تفکیک و ارائه اثرات رنگ در طرح

های مختلف با استفاده از درجات مختلف خاکستری  های ارائه سطوح با بافت و رنگ بیان روش

ها تشریح مفاهیم پایه و انواع ترکیب رنگ

 تحلیل آثار هنری و بیان اصول استفاده از رنگ 

بیان فضا و علل استفاده از رنگ در هنرهای مختلف

2

معرفي انواع رنگها و تبیین ترکیب رنگ،معنا و ادراک - 2 

رنگ در هنرهای مختلف

تر از  پایین

حد انتظار

تعریف رنگ و کاربردهای آن در رشته تخصصی هنرجو

بیان انواع کاربردهای نور و سایه در آثار هنری رشته نخصصی هنرجو
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

تجزیه و تحلیل انواع منابع نور و اثرات تاثیر آن بر - 1

انواع سطوح و کاربردهای آن در هنرهای مختلف، 

سازی رنگ، بافت و جنس سطوح با درجات خاکستری معادل
تحلیل مناظر طبیعي و آثار هنری و بیان انواع منابع نورو اثرات تابش نور 

بر ایجاد سطوح روشن و تاریک و ارائه طرحهای دست آزاد با استفاده از 

نور و سایه ،  تحلیل مناظر طبیعي و آثار هنری و بیان مفهوم و جایگاه 

ها رنگ در هر یک از آن

باالتر از حد 

انتظار

بررسی تطبیقی ترکیبات کاهشی و افزایشی استفاده از رنگ در آثار هنری مختلف

های مختلف در مورد نحوه استفاده از رنگ در هنرهای مختلف  مصاحبه با هنرمندان رشته

تحلیل و ارائه ساختاریافته از مباحث و نمونه کارهای ارائه شده در کالس 

های استفاده از نور و سایه در هنرهای مختلف ای روش بررسی مقایسه

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −

:  5بخش 

  نور و سایه در 

رنگ و -هنرهای بصری

کاربرد آن در هنر

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

:  4بخش 

سطح، شکل و حجم  

 به کارگیری اصول 

بندی در خلق  ترکیب

آثار هنری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 


