
 بودجه بندی مهارت گرافیک رایانه پایه دهم

 نیمه اول مهر

 : سطح دانش

 بیانی)تاریخچه گرافیک و علل رشد آن( ا گرافیک به عنوان یک هنر و ابزارآشنایی ب 

  و آثار آنانآشنایی با بزرگان گرافیک 

 گرافیکی  هایآشنایی با نرم افزار 

 فتوشاپ و قابلیت های آنبا  کلی آشنایی 

  ساده نرم افزارآشنایی با محیط کلی فتوشاپ و ابزارها و دستورات 

 ساده نرم افزاراستفاده از ابزارها و دستورات  توانایی -درک و تشخیص آثار گرافیکی –درک اهمیت گرافیک به عنوان یک رسانه  هدف رفتاری:

 .شناخت بیشتر ابزارها و دستورات ساده نرم افزاراجرای یکی از تمرینات مبانی سیاه و سفید در فتوشاپ به منظور تمرین عملی: 

 :آموختن مهارت های زیر برای این تمرین الزامیست

توانایی کار با  گزینه های  -نحوه کپی کردن  –و کمند  Marqueeآشنایی با ابزارهای انتخاب  –آشنایی با محیط کلی فتوشاپ 

Transform. توانایی اسکن کردن تصاویر 

 : شخصیت سازی می تواند جایگرین این تمرین شود.پیشنهاد

 

 دوم مهرماهنیمه 

 آشنایی با مونتاژ عکس و قابلیت فتوشاپ در مونتاژ تصاویر سطح دانش:

 توانایی تلفییق تصاویر با یکدیگر  -توانایی برش با ابزارهای مختلف برش  هدف رفتاری:

 جدید و تخیلی سوژه ییک کدیگر و ایجاد : انتخاب و برش سوژه ها در تصاویر مختلف و تلفیق و مونتاژ آنها با ی تمرین عملی

 :آموختن مهارت های زیر برای این تمرین الزامیست 
 توانایی کار با الیه ها -با روش ها و ابزار انتخاب آشنایی  –توانایی مدیریت فایل ها 

 

 نیمه اول آبان ماه

 آشنایی با ویژگی های کلی یک کارت پستالسطح دانش: 

 طراحی یک کارت پستال  توانایی هدف رفتاری :

 با یک موضوع مشخص طراحی یک کارت پستال تمرین عملی:

 های زیر برای این تمرین الزامیست:آموختن مهارت 

 توانایی استفاده از الیه های متنی -استفاده از خط کش و خطوط راهنما( -مدیریت تصاویر )اسکن کردن  توانایی -توانایی کار با پیکسل ها 

  

 نیمه دوم آبان ماه

 سطح دانش :

  آشنایی با ابعاد سی دی 

  آشنایی با مشخصات طراحی روی سی دی 

ارتباط تصاویر روی   -درک اهمیت تصاویر لیبل و پاکت سی دی با محتویات داخل آن -توانایی  طراحی لیبل و پاکت سی دی هدف رفتاری:

 لیبل با پاکت

 طراحی لیبل و پاکت سی دی با موضوع آزادتمرین عملی : 

 

 های زیر برای این تمرین الزامیست:آموختن مهارت 
 Clipping  Mask -توانایی کار با مسیرها -توانایی انجام عملیات رنگی

 



 نیمه اول آذرماه

 سطح دانش : 

 ت بروشور اوانی لی آشنایی با بروشور و مب 

  آشنایی با ویژگی ها و کاربرد بروشور 

 آشنایی با تفاوت بروشور و کاتالوگ 

  -درک و تشخیص رابطه بین متن و محتوا با فرم و شکل بروشور –توانایی طراحی گرید بروشور سه لته ایی و چهار لته ایی هدف رفتاری : 

 کاربرد گرید مدوالر در بروشور

 طراحی یک بروشور با موضوع آزادتمرین عملی : 

 :الزامیست تمرین این برای زیر های مهارت آموختن
 توانایی استفاده از جلوه های الیه -توانایی استفاده از فیلترها

 

 نیمه دوم آذرماه

 سطح دانش: 

 آشنایی با تاریخچه پوستر 

 آشنایی با پوستر و عناصر تشکیل دهنده آن 

 آشنایی با انواع پوستر 

 آشنایی با سلسله مراتب پیام رسانی در یک پوستر 

 شعارو نوشتار اصلی)اسلوگان( چیست؟ 

 کتاب خط در گرافیک( 4و  2فصل  )با تکیه برآشنایی با تایپوگرافی 

 توانایی طراحی یک پوستر با ایده و فکراولیه و چگونگی تاثیر برمخاطب هدف رفتاری: 

 شعار و نوشتار اصلی تایپوگرافی می شود()در این تمرین طراحی یک پوستر با موضوع مشخص تمرین عملی  :

 الزامیست: تمرین این برای زیر های مهارت آموختن
 کانال ها و ماسک ها – Automateآشنایی با دستورات 

 

 دی ماه

 
 امتحانات دی ماه

 نیمه اول بهمن ماه

  سطح دانش :

 آشنایی با قابلیت های ویرایشی نرم افزار فتوشاپ 

 توانایی ترمیم و رتوش تصاویر هدف رفتاری: 

 ترمیم و رتوش یک عکس قدیمیتمرین عملی: 

 :الزامیست تمرین این برای زیر های مهارت آموختن

 توانایی استفاده از دستورات روتوش – Focusتوانایی کار با ابزارهای  –توانایی کار با ابزارهای روتوش 

  

 نیمه دوم بهمن ماه

 سطح دانش :

 آشنایی با اصول و مبانی طراحی تقویم 

توانایی تشخیص ارتباط رنگ ها با فصول در طراحی و تصویر سازی  -توانایی طراحی تقویم با رعایت اصول و قواعد حاکم بر آنهدف رفتاری: 

 تقویم

 طراحی و صفحه آرایی تقویمتمرین عملی : 



این تمرین را می توان با تصویر سازی های ساده خود هنرجوها  انجام داد و یا می توان با آنالیز کردن یک تصویر واستفاده از پیشنهاد:  

 لف به نتایج مطلوبی رسیدوالورهای رنگی در فصل های مخت

 الزامیست: زیر های مهارت آموختن
 ها Actionاستفاده از 

 

 اسفندماه

 سطح دانش:

 آشنایی با آرم و نشانه و اهمیت کاربرد آن در تجارت و صنعت 

 نشانه های تصویری و نشانه های نوشتاری(آشنایی با انواع نشانه ها( 

 نوشتاری تصویری و توانایی طراحی نشانه های  -و نوشتاری درک و تشحیص نشانه های تصویری هدف رفتاری:

در کاغذهای شطرنجی در ابعاد سه در سه و ابعاد چهار در چهار برای هر کدام شش سری آرم انتراعی طراحی شود و در نرم  تمرین عملی:

 و خطوط شبکه ایی اجرا شود penافزار فتوشاپ با استفاده از ابزار 

 استفاده از برش اشکال هندسی پایه و حذف و اضافه شش سری آرم انتزاعی طراحی شود و در نرم افزار فتوشاپ اجرا شودبا  تمرین عملی:

 طراحی آرم با استفاده از نقوش سنتی و اسالمی با رویکرد بومی تمرین عملی: 

 الزامیست: زیر های مهارت آموختن

 عملیات چاپ در فتوشاپ

 

 فروردین ماه

تصویری شمایلی طراحی کنید و آن ،یک آرم در چند مرحله  با استفاده از یک فرم جان دار یا بی جان و آنالیز و ساده سازی آنتمرین عملی: 

 را در نرم افزار فتوشاپ اجرا کنید.
 

 اردیبهشت ماه

 منحنی و استفاده از بافتطراحی مونوگرام نام و نام خانوادگی خودو ترکیب آنها با اشکال هندسی، خط شکسته،خط تمرین عملی: 

 این تمرین در نرم افزار فتوشاپ اجرا می شود

 خودو ترکیب آنها با اشکال هندسی، خط شکسته،خط منحنی و استفاده از بافتطراحی لوگوتایپ اسم خودشان  تمرین عملی:

 این تمرین در نرم افزار فتوشاپ اجرا می شود
 


