
 

 

 )هنرآمور : لیلی کاظمی(کامپیوتری طرح درس گرافیک رایانه سال یازدهم گرافیک 

 نیمه اول مهرماه

 سطح دانش:

 آشنایی با نشانه های نوشتاری 

 )آشنایی با انواع نشانه های نوشتاری )لوگوتایپ و مونوگرام 

   آشنایی با روشهای طراحی نشانه نوشتاری 

 درک و تشخیص نشانه های نوشتاری: هدف رفتاری

و آن را در  طراحی کنید "نشانه نوشته "با استفاده از کاغذ های شطرنجی برای یک کلمه به روش کوفی بنایی : تمرین عملی

 کورل اجرا نمایید.

 :آموختن مهارت های زیر برای این تمرین الزامیست 

 Graph paperدر  pen توانایی استفاده از ابزار -توانایی ذخیره سازی یک سند -Corel Drawآشنایی با محیط اصلی نرم افزار 

 نیمه دوم مهرماه

 سطح دانش:  

 آشنایی با ساختار فیزیکی کتاب 

 منطقه پرخطر  -مارژین -آشنایی با مفاهیم پایه ی : گرید 

 )بر اساس فصل کتاب صفحه آرایی(درک اهمیت جهت تصویر یا زاویه دید -درک روابط عناصر بصری و نوشتارهدف رفتاری: 

ترکیب بندی عناصرهندسی مربع ، مثلث ،دایره)با تآکید بر ویژگی های مربع، مثلث ،دایره( با یک نوشته چهار خطی تمرین : 

 .A4،سیاه(در یک کاغذ 41)فونت تیتر،سایز 
 با هدف تمرین بر روی ابزارها انجام می شود. Corel Drawاین تمرین در محیط نرم افزار 

  الزامیست آموختن مهارت های زیر

 (Orderآشنایی با اصول مرتب سازی ) -آشنایی با خطوط راهنما و خط کش -رسیم خطوط و اشکال انایی تتو



 

 

 
 

 نیمه اول آبان ماه

 سطح دانش:  

 آشنایی با قطع های رایج 

 ( کتاب خط در گرافیک 1)بر اساس فصل آشنایی با روش های حساسیت بخشی 

درک و چگونگی تداوم  –درک روابط عناصر نوشتاری با تصویر و فتوگرافی  -روتوانایی طراحی گرید دو صفحه روبه  هدف رفتاری:

درک سلسله مراتب پیام رسانی در  -درک اهمیت شماره صفحه -درک اهمیت حاشیه عطف -تصویری از یک صفحه به صفحه دیگر

 ت بخشی به آنی حساسیدرک ارزش تیتر و چگونگ -طراحی صفحه آرایی

 با تعیین محل شماره صفحه با استفاده از تصویر های آماده صفحه روبه روی یک مجلهدو : صفحه آرایی تمرین 

 می کند( اتود ر)هنرجو شیوه های حساسیت بخشی را در نرم افزاشود(می تایپوگرافی ا تیتر صفحه عنوان یدر این تمرین )

 افزار انجام شود. : به منظور یادآوری نرم افزار فتوشاپ بهتر است این تمرین در این نرمپیشنهاد



 

 

 
 

 نیمه دوم آبان ماه
 : سطح دانش

  طراحی جلد کتابآشنایی اجمالی با اصول و قواعد حاکم بر 

 آشنایی با انواع جلد کتاب 

 )آشنایی با واحدهای پیش از متن)صفحه عنوان ، شناسنامه ، تقدیم نامه ، فهرست 

درک اهمیت ارتباط متن   -ه و ویترین نمایش مطالب داخلی آننداهمیت درک جنس کتاب به عنوان نگهدارهدف رفتاری : 

 ین آن بر اساس تعداد صفحات درک اهمیت عطف کتاب و تعی –کتاب با طراحی جلد کتاب 

 : طراحی و صفحه ارایی یک فریم جلد کتاب هنری با موضوع آزاد تمرین عملی

در نرم افزارهای گرافیکی و با جدا کردن حروف کلمات از م تایپی با استفاده از اقال ب لوگوتایپ می شود)در این تمرین نام کتا

 یکدیگر و اعمال تغییرات الزم بر روی اسکلت و ساختار حروف (

و بیاموزدکه می تواند به اندازه نیاز خود از هر دو نرم در این تمرین هنرجو بهتر است از هر دو نرم افزار استفاده کند  پیشنهاد :

 کند.افزار استفاده 

 :الزامیستهارت های زیر آموختن م

 توانایی نگارش متن -فرمان توزیع و تراز اشیا -Exportو   Importشنایی با فرمان آ



 

 

 
 

 ماه آذرنیمه اول  

 :  سطح دانش

 آشنایی با انواع فونت  

 آشنایی با لدینگ و کرنینگ 

ستون بندی تزیینی و توانایی طراحی  –درک اهمیت فضای منفی در ترکیب بندی صفحه  -توانایی طراحی گرید :  هدف رفتاری

 وانایی تعیین محل های مناسب برای قرارگیری اطالعات نوشتاری تکرارشونده در صفحهت -چشم نواز

در این رو به رو با تاکید بر فضاهای مثبت و منفی و طراحی ستون بندی تزیینی. صفحه طراحی و ساماندهی دو تمرین عملی : 

 اطالعات نوشتاری تکرارشونده مشخص کند.تمرین از هنرجو خواسته می شودکه محل های مناسب برای قرارگیری 

  .انجام می شودCorel Draw این تمرین در نرم افزار

 الزامیست: آموختن مهارت های زیر

 اراگرافی در داخل و بیرون اشکالقرار گرفتن متن پ - -یش رنگ اشیاویراتوانایی 



 

 

 
 

 نیمه دوم آذر ماه

 سطح دانش:

 آشنایی با روحیه کلی و ثابت جلد مجله )اونیفورم( و قواعد کلی حاکم بر آن 

 آشنایی با سر لوحه یا لوگوتایپ در یک مجله 

 آشنایی کلی با روحیه کلی صفحه فهرست 

 توانایی طراحی و صفحه آرایی جلد و صفحه فهرست مجلههدف رفتاری: 

  صفحه آرایی و طراحی یک فریم از جلد مجله با موضوع آزادتمرین عملی: 

 صفحه آرایی و طراحی صفحه فهرست همان مجله

 سرلوحه یا لوگوتایپ مجله طراحی  می شود) با استفاده از روش دست نویس(

 

 :الزامیست آموختن مهارت های زیر

 توانایی کار با الیه ها - power clipفرمان 

 

 دی ماه

 امتحانات ترم اول

 



 

 

 بهمن ماه

 آشنایی با قواعد کلی حاکم بر طراحی جلد کتاب کودک: سطح دانش

 :توانایی طراحی جلد یک کتاب داستان کودکهدف رفتاری

آن را شخصیت پردازی می کنند و به یک  : در این تمرین هنرجویان، شخصیت اصلی داستان را انتخاب می کنند وپیشنهاد 

ترکیب بندی مناسب می رسند و در نهایت در محیط کورل اجرا می شود. هنرجو می تواند با ایجاد جلوه های مناسب بر روی 

 تصاویر ، آنها را در تصویر سازی استفاده کنند.

 نام کتاب در این تمرین لوگوتایپ می شود.

 

 ست:الزامی آموختن مهارت های زیر

 توانایی ایجاد جلوه روی تصاویر نقشه بیتی -یر نقشه بیتی و برداری به یکدیگرتبدیل تصاو

 
 

 ماه اسفند

 سطح دانش: 

  آشنایی با تایپوگرافی 

 آشنایی با اهداف تایپوگرافی 

 کتاب خط در گرافیک( 1و2)با تکیه بر فصل ن حروف و نوشتار و ارزش خطی آنهادرک تعیی هدف رفتاری:



 

 

 
 طراحی یک پوستر تایپوگرافی عملی:تمرین 

 آموختن مهارت های زیر الزامیست:

 شناخت جلوه های لنز -شناخت اصول کار با مجموعه ابزارهای تعاملی

 

 فروردین ماه و اردیبهشت ماه

 سطح دانش: 

 آشنایی با بخش گرافیک تجاری 

   و مشخصات فیزیکی و کاربرد هر کدامآشنایی با ویژگی ها 

 درک رابطه میان فرم و محتوا  -توانایی طراحی یک ست تبلیغاتی با یک هویت بصریهدف رفتاری : 

 طراحی یک ست تبلیغاتی)کارت ویریت،سربرگ،پاکت نامه،سی دی،ساک خرید(برای یک محصول مشخصتمرین عملی: 

 توانایی چاپ یک سند :الزامیست زیر آموختن مهارت های

 

 

 

 

 

 



 

 

 


