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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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وزارت معارف 
معينيت انکشاف نصاب تعليمي و تربيۀ معلم

رياست عمومي انکشاف نصاب تعليمی
 و تأليف کتب درسی

حسن خط
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مؤلفان
- معاون سرمؤلف محمد غالب اهلل يار مسوول ديپارتمنت آرت و هنر

- عزيزاهلل حسن زاده عضو مسلکی ديپارتمنت آرت و هنر
- سيد انور ميچنخيل عضو مسلکی ديپارتمنت آرت و هنر

کمیسیون تدقیق
- سرمؤلف ميرنقيب اهلل عضو علمی رياست انکشاف نصاب تعليمی.

- پوهندوی دکتور فضل الهادی وزين
- سرمؤلف علی اهلل جليل رئيس تأليف کتب درسی.

- معاون سرمؤلف فروزان خاموش عضو علمی رياست انکشاف نصاب تعليمی.
- معاون سرمؤلف مريم منزه کوهستانی عضو علمی رياست انکشاف نصاب تعليمی.

ایدیت مسلکی
-  عزيز اهلل حسن زاده عضو مسلکی ديپارتمنت آرت و هنر.

ایدیت زبان
-  بريالی رضوانی عضو علمی ديپارتمنت دری.

- مدينه شکيب عضو علمی ديپارتمنت دری.

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی:
- مولوی عبدالوکيل

- حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در رياست انکشاف نصاب تعليمی.

کمیتۀ نظارت
- دکتور اسد اهلل محقق معين انکشاف نصاب تعليمی و تربيۀ معلم

- دکتور شير علی ظريفی رئيس پروژۀ انکشاف نصاب تعليمی          
- سرمؤلف عبدالظاهر گلستانی رئيس عمومی انکشاف نصاب تعليمی و تأليف کتب درسی

کمپوز و دیزاین: رحمت اهلل غفاری  و احمد فرهاد نوری
رسامی:  نادرعلی يوسفی

تنظیم امور چاپ: محمد کبير حقمل رئيس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
سپاس بيکران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بيان بخشيد و به زيور علم 
و انديشه آراست و درود بی پايان بر پيامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل عليه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانيت است و پيام آور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعليم و تربيت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعليم و تربيت 

به فعليت رساندن نيروهای بالقوۀ انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
تحوالت  با  همگام  که  می شود  محسوب  تربيت  و  تعليم  فرايند  در  مهم  ارکان  از  يکی  درسی  کتاب 
وپيشرفت های علمی نوين و مطابق با نيازمندی های جامعه تهيه و تأليف می گردد و بايد دارای ظرفيت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دينی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جديد با ميتودهای نوين 

به شاگردان منتقل کند. 
است. سعی  تأليف شده  و  تهيه  ويژه گی ها  اساس همين  بر  دارد،  قرار  اختيار شما  در  اکنون  کتابی که 
مبانی  بر  متکی  کشور،  معارف  کتب درسی  و  تعليمی  نصاب  که  بوده  براين  همواره  معارف  وزارت 
با معيارهای علمی و روش های تربيتی نوين بوده،  تعليم و تربيت اسالمی و حفظ هويت ملی، مطابق 
استعدادهای دانش آموزان را در همه زمينه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار 
حس  تقويت  رواداری،  و  گفتگو  فرهنگ  ترويج  بخشد.  تقويت  آنها  در  را  جستجوگری  حس  و 
وطن دوستی، مهربانی، گذشت و همبسته گی از خواست های ديگر وزارت معارف است که بايد در 

کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
يکی از ارکان مهم تعليم و تربيت و مجری برنامه های آموزشی و تربيتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستيزه با سياهی و نادانی را پيشۀ خود ساخته اند، صميمانه آرزومندم 
که با تطبيق دقيق و مخلصانۀ نصاب تعليمی، کودکان و جوانان ميهن را بسوی فتح قله های رفيع دانش، 

اخالق و معنويت رهنمون گردند.
کاميابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غير ممکن است. ازين رو از همه اقشار و افراد 
از هيچگونه  اوليای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شريف 
دانشمندان،  نويسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دريغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعليم و تربيت و اوليای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارايۀ نظريات و پشنهادات سالم 

و نقدهای سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بيشتر کتاب های درسی همکاری نمايند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهيه، تأليف، طبع 
و توزيع اين کتاب زحمت کشيده اند و از همه نهادهای ملی و بين المللی که در زمينۀ چاپ و توزيع 

کتب درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمايم. 
در اخير از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 

ياری رساند. إنه سميع قريب مجيب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزیر معارف
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فهـــرست

یادآوری:
و  برای شاگردان  درسی  کتاب  آن  اول  بخش  است،  بخش  دو  حاوی  کتاب  این 
بخش دوم آن نمونۀ رهنمای تدریس چند درس برای معلمان محترم است، امید 

است که شاگردان و معلمان محترم استفاده درست از این کتاب بکنند. 
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 آیا در گذشته با این وسایل آشنایی داشته اید؟

   هدف:  آشنایی شاگردان با وسایل خطاطی و طریقه های استفاده از آن.

به شکل های زیر با دقت توجه نموده و آن ها را  به همدیگر نشان داده و نام 
بگیرید.

دوات

)قطع زن(

بخش اول 
درس اول

وسایل خطاطی 

پرسش

از جملۀ وسایل خطاطی قلم نی، دوات، و لیقه را تهیه کرده به صنف بیاورید.
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درس دوم

   هدف: آشنایی شاگردان با طرز گرفتن قلم.

 در کتابچه های مشق خود با قلم نی نوشتن نقطه را تمرین کنید.

این نطقه ها را درخانه                                          مشق نمایید. 

 
 1-آیا نقطه را می شناسید؟

  2- به نظر شما نقطه چه  شکل دارد؟

)نقطه(

پرسشها
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1-  آیا خوش دارید که خط تان خوب شود؟

)     ،       ( را با پنسل و یا قلم نی  در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

    هدف: شاگردان با طرز نوشتن حرف)الف( و شکل مد )   ( آشنا شوند. 

درس سوم

( را با قلم نی تمرین کنید.     حرف )

پرسش
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 حرف های  ) ( را  با قلم پنسل یا نی تمرین کنید.

   سر مشق فوق را با دقت مشاهده نموده و از روی آن با قلم نی در کتابچه های  
مشق خود آن را تمرین کنید.

-به نظر شما حرف )       ( از حرف های )                      ( چه فرق دارد؟

     

   هدف:آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف )     ( و حرف های همانند آن.

درس چهارم

پرسش
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  به نظر شما حرف)ج( چطور نوشته می شود؟

 حرف )ج( را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

    هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف )      ( و حرف های هم مانند آن.

درس پنجم

  حرف )ج( و حرف های هم شکل آن را با قلم نی از روی سرمشق کتاب تمرین  
کنید.

پرسش
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یا پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین  با قلم نی  را  حرف های )د- ذ( 
نمایید.

 حرف )د( را از روی سرمشق کتاب خود با قلم نی تمرین کنید.  

-  اگر باالی حرف )د( یک نقطه بگذارید چه خوانده می شود؟

   هدف:آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف )د( و حرف هم مانند آن.

درس ششم

پرسش
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- به نظر شما حرف )       ( از حرف های  )      ( و)        (  چه فرق دارد؟

 حرف های ) ر  -  ز    -   ژ  ( را در کتابچه های خود  با قلم پنسل تمرین نمایید. 

    هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف )ر( و حرف های هم مانند آن.

درس هفتم

    شکل حرف ) ر(  را از روی سر مشق کتاب تمرین کنید. 

پرسش
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حرف های )س - ش(  را با قلم نی یا پنسل تمرین کنید.

  حرف های )س - ش( را با دقت مشاهده کنید، دندانه های آن را بشمارید و  
آن را با قلم نی از روی سر مشق کتاب تمرین کنید.

- آیا گفته می توانید که حرف ) س(  از حرف )ش(چه فرق دارد؟

   هدف:آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف )س( و حرف  هم مانند آن.

درس هشتم

پرسش
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  - آیا گفته می توانید که حرف )ص( در چند حرکت نوشته می شود؟

 حرف های )ص - ض( را با قلم پنسل و یا نی در کتابچه های خود مشق و  
تمرین کنید. 

    هدف: شاگردان باطرز نوشتن حرف ) ص ( و حرف هم مانند آن آشنا شوند.  

درس نهم

  سر مشق کتاب را مشاهده نمایند بعد آن را با ا قلم نی، مشق و تمرین کنید. 

پرسش
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  سرمشق باال را مشاهده نموده و با قلم نی آن را مشق کنید. 

 
- در سرمشق زیر حرف )ط(، با چند رنگ نوشته شده است؟

   هدف: شاگردان با طرز نوشتن حرف )ط( و حرف هم مانند آن آشنا شوند.

درس دهم

 حرف )ط( را با قلم نی و یا پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش
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 - به نظر شما چه وقت حرف ها را می توانیم زیبا بنویسیم؟

 حرف ) ع( را با قلم نی و یاپنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین کنید.

    هدف: شاگردان با طرز نوشتن حرف )ع( و حرف هم مانند آن آشنا شوند.  

درس یازدهم

  با توجه به سر مشق کتاب، شکل ) ع ( را با قلم نی مشق و تمرین کنید. 

پرسش
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  به سر مشق باال دقت نموده تعداد حرکت ها را حساب نمایید؛ سپس آن را با  
قلم نی آن را درکتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

- کی گفته می تواند که حرف )ف( با چند حرکت نوشته می شود؟

   هدف: شاگردان با طرز نوشتن حرف )ف( آشنا شوند.

درس دوازدهم

   ) ف، ب( را با قلم نی و یا پنسل  در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید. 

پرسش
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 - آیا گفته می توانید که بعد از حرف )ف( کدام حرف می آید و چطور نوشته می شود؟

 حرف های ) ق   - ف ( را با قلم نی و یا پنسل در کتابچه های خود مشق و 
تمرین نمایید.

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن حرف ) ق (

درس سیزدهم

  حرف )  ق ( را با قلم نی در کتابچه های خود مشق  و تمرین کنید. 

پرسش
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  حرف )ک( و هم مانند آن را با دقت مشاهده نموده؛ سپس با قلم نی آنرا مشق  
و  تمرین نمایید.

  
-  آیا  می دانید حرف)ک( چه طور نوشته می شود؟

   هدف: شاگردان با طرز نوشتن حرف )ک( و حرف هم مانند آن آشنا شوند. 

درس چهاردهم 

 حرف) ک( را با قلم نی و یا پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین نمایید. 

پرسش
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  سرمشق باال  را با قلم نی مشق کنید. 

 -  آیا گفته می توانید که حرف )گ( بعد از کدام حرف می آید و چطور نوشته می شود؟

   هدف: شاگردان با طرز نوشتن حرف )گ( آشنا شوند. 

درس پانزدهم

حرف ) گ( را با قلم نی و یا پنسل درکتابچه های خود مشق و  تمرین کنید.

پرسش
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  - بعد از حرف )گ ( کدام حرف می آید و چطور نوشته می شود؟

و  یا پنسل در کتابچه های خود مشق  و  نی  قلم  با  را  و  ق(  حرف های )ل  
تمرین نمایید.

    هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف ) ل (

درس شانزدهم

 حرف ) ل ( را با دقت مشاهده نموده، سپس آنرا  با قلم نی در کتابچه های  
مشق  خود تمرین کنید.

پرسش

ACKU
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به سرمشق باال دقت نموده؛  از روی  آن حرف )م( را با قلم نی  مشق و تمرین  
کنید.

 -آیا گفته می توانید، که نام پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وسلم به کدام حرف 

شروع می شود؟

  هدف: شاگردان با طرز نوشتن حرف ) م ( آشنا شوند.

درس هفدهم  

 حرف ) م( را با قلم نی و یا پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش

ACKU
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  - آیا این  شکل  )     ( را  در گذشته دیده اید و آن چطور نوشته می شود؟ 

 هر دو شکل حرف )  م  (، ) ( را با قلم نی و یا پنسل در کتابچه های خود 
مشق و تمرین نمایید.

    هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن  شکل دیگر حرف )       (
 

درس هجدهم

 به سر مشق حرف ) ( توجه نموده و با قلم نی آن را مشق کنید. 

پرسش

ACKU
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  سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آن را با قلم نی مشق نمایید. 

   
 - آیا گفته می توانید که حرف آخر کلمۀ نان چطور نوشته می شود؟

   هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف )ن(

درس نوزدهم 

 حرف  )ن ( را با قلم نی و یا پنسل  در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش
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  1- کی می داند کلمۀ )وطن( با کدام حرف آغاز و چگونه نوشته می شود؟

 حرف  ) و ( را با قلم  نی و یا پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین نمایید.

    هدف: آشنایی شاگردان با طرز  نوشتن حرف ) و(

درس بیستم 

  حرف ) و( را با قلم نی مشق نمایید. 

پرسش

ACKU



21

درس بیست و یکم

شکل های حرف  )     ()     ( را با دقت مشاهد ه نموده و با قلم نی آن را مشق  
و تمرین کنید.

- به نظر شما شکل های حرف )      ( )        (  چگونه نوشته می شوند؟

   هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن شکل های حرف)      ( )     (  

 حرف  )     ()     (  با قلم نی و یا پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید. 

پرسش
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درس  بیست ودوم

 حرف ) ی( را با دقت مشاهده نموده و با قلم نی آن را مشق و تمرین کنید. 

 - آیا می دانید حرف )ی( چطور نوشته می شود؟

   هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف ) ی ( 

 حرف ) ی ( را با قلم نی و یا پنسل در کتابچه های خود  مشق نمایید.

پرسش
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بخش دوم

صفحه)1(                                      رهنمای تدریس حسن خط

زمان تدریس:) دوساعت درسی(

ساعت اول درسی

وسایل خطاطیعنوان درس
شناخت وسایل خطاطی و روش های استفاده از آن. اهداف عمومی
 اهداف آموزشی

- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- با وسایل خطاطی آشنایی پیدا کنند.
- از وسایل خطاطی به صورت درست استفاده کرده بتوانند.

- شاگردان به مشق کردن توسط وسایل خطاطی عالقه مند شوند.
 روش های 

تدریس
  انفرادی، سؤال و جواب، توضیحی.

کتاب، کتابچه، قلم  پنسل، پنسل پاک، قلم نی تباشیر، دوات، خط  وسایل تدریس
کش، قط زن. )قطع زن(

مشاهده وی، عملی و سؤال و جواب. شیوه ارزیابی

 فعالیت های 
مقدماتی

سالم، احول پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری،  
وسایل  مورد  در  صحبت  تعلیمی،  نو  سال  تبریکی 

خطاطی و طریقۀ استفاده درست از آن.

5 دقیقه

طرح پرسش های انگیزه یی متن درس

- آیا وسایل خطاطی را می شناسید و گاهی با قلم 
نی مشق کرده اید؟

5
دقیقه

 درس اول  
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زمان فعالیت های معلم
تدریس

به پرسش ها پاسخ دهید:
- کدام وسایل خطاطی را شناختید نام بگیرید؟

- از قلم نی برای چه استفاده می کنید؟
- آیا خوش دارید برای نوشتن از وسایل خطاطی استفاده کنید؟

- درس را تشریح و توضیح کنید.
- وسایل خطاطی را به شاگردان معرفی کنید.

- طریقۀ کاربرد هر یک از وسایل خطاطی را توضیح کنید.

35 دقیقه

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا شاگردان با وسایل خطاطی آشنایی پیدا کرده 
اند، ارزیابی نماید.

کارخانه گی : نقطه را مطابق سر مشق، تمرین نماید و روز دیگر به صنف بیاورند.
معلومات اضافی

کاغذ خطاطی: عبارت از کاغذی است شفاف و نسبتاً لشم  تا قلم نی روی آن به آسانی حرکت 
کرده و رنگ روی آن نشر نکند.

قلم نی: از جنس نی سخت و پخته به دست می آید تا خوب سرشود و در وقت نوشتن سرقلم  
بوده و گره  انتخاب کنید که راست  را   قلم نی  برای خطاطی همان  بنابراین  زود خراب نشود؛ 
نداشته باشد و یا گره آن در قسمت های آخر قلم باشد؛ زیرا گره در وسط قلم باعث آسیب دیدن 

انگشتان دست می گردد.
قلم تراش:  نوع چاقوی مخصوص می باشدکه تیغۀ آن قسماً نازک و پشت تیغۀ آن باریک است 

تا تراشیدن قلم به ساده گی صورت گیرد.
  قطزن )قطع زن(: وسیله سخت، از جنس چوب و یا شاخ حیواناتی، چون: گوزن  و غیره به 

دست می آید که در زیر نوک قلم نی جهت قطع کردن آن قرار می گیرد.

ACKU
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صفحه)2(                                     

زمان تدریس: )دوساعت درسی(

ساعت اول درسی

نقطهعنوان درس
 اهداف 
عمومی

آشنایی شاگردان به طرز گرفتن قلم و گذاشتن نقطه توسط قلم نی.

 اهداف 
آموزشی

- دانشی
- مهارتی

- ذهنیتی

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

- شاگردان با نی نقطه را مشق کرده بتوانند.
- قلم نی را به طور درست به دست گرفته و توسط قلم نی نقطه 

را روی کاغذ مشق کرده بتوانند.
- شاگردان توسط قلم نی به مشق کردن نقطه روی صفحه کاغذ 

عالقه مند شوند.
 روش های 

تدریس
 انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، توضیحی.

کتاب، کتابچه، قلم  پنسل، پنسل پاک، قلم نی تباشیر، دوات، خط  وسایل تدریس
کش.

مشاهده وی، عملی و سؤال و جواب. شیوه ارزیابی

 فعالیت های 
مقدماتی

سالم، احول پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری،  
و  گذشته  درس  از  آوری  یاد  خانه گی،  کار  دیدن 

ارتباط  آن به درس جدید.

5 دقیقه

طرح پرسش های انگیزه یی متن درس:

-آیا وسایل خطاطی را می شناسید و گاهی به قلم 
نی مشق کرده اید؟

5
دقیقه

 درس دوم  
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مدت زمانفعالیت های معلم
-از شاگردان راجع به درس سؤال نمایید.

-درس را تشریح و توضیح کنید.
-طریقه درست مشق کردن را با قلم نی به شاگردان توضیح دهید.

- فعالیت درس را اجرا کنید.

35دقیقه

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا  شاگردان مشق کردن نقطه را توسط وسایل 
خطاطی و طریقه استفاده از قلم نی را آموخته اند ارزیابی نماید.

کارخانه گی:  گاهی نقطه ها را توسط قلم نی مشق و تمرین نموده اید؟
معلومات بیشتر برای معلم

لیقه:  از جری الیاف یا ابریشم و یا ُسند خامکدوزی به دست می آید که آن را باید قبل از استفاده با آب 
و صابون شست تا خواص مواد کیمیایی که در آن موجود است از بین برود، پس از خشک شدن، در بوتل 
دوات جا به جا می گردد. لیقه از چپه شدن رنگ، نشر کردن قلم روی کاغذ، آلوده شدن دست ها، فرش 

خانه و لباس جلوگیری می کند.
سیاهی: رنگی است که برای مشق کردن مورد استفاده قرار می گیرد و در بازار به نام رنگ نی پیدا می شود. 
در گذشته سیاهی را خود مردم از مواد ترکیبی تهیه می کردند، به همین خاطر به نام مرکب نیز یاد می شود.

دوات:  بوتلی است که رنگ )سیاهی( و لیقه در آن جا به جا می شود.
الزم به یاد آوری است، بوتلی انتخاب شود تا نسبت به بوتل های معمولی دارای دهن بزرگتر باشد. 

خط کرسی:  خط مستقیم افقی می باشد که توسط پنسل و خط کش به طور خفیف و کمرنگ کشیده 
شده تاخط به استقامت آن راست نوشته شود. 

  استاد محترم، ابتدا به شاگردان توصیه کنید تا برای خود کتابچۀ مشق، قلم نی و دوات تهیه نمایند و به 
آنها بفهمانید که فقط در کتابچه های مشق شان تمرین نمایند و در کتاب درسی نوشته نکنند؛ همچنان 

به آنها هدایت دهید تا قلم های خود را پس از مشق کردن پاک نمایند. 
قلم های شاگردان را سر نموده و از گرفتن چاقو، برای تراشیدن قلم، آنها را ممانعت کنید؛ زیرا استعمال 

چاقو برای اطفال خطرناک است.
به شاگردان بفهمانید که قبل از مشق نمودن ابتدا سرمشق کتاب را خوب مشاهده نموده تا چشم شان با شکل 

حرف ها آشناشود، بعد از آن با قلم نی از روی سرمشق کتاب آن را تمرین کنند. 
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صفحه)3(                                      

زمان تدریس:) دوساعت درسی(

ساعت اول درسی

حرف)الف( و مد) آ ( عنوان درس
آشنایی شاگردان به طرز خطاطی حرف )آ ( توسط قلم نی.اهداف عمومی

 اهداف آموزشی

- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- شاگردان طریقه مشق کردن )آ(  را توسط قلم نی بدانند.
- شاگردان طریقه خطاطی )آ( را با قلم نی مشق کرده بتوانند.

 - شاگردان به مشق کردن )آ( توسط  قلم نی عالقه مند شوند.
 انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، توضیحی. روش های تدریس

کتاب، کتابچه، قلم  پنسل، پنسل پاک، قلم نی تباشیر، دوات، خط  وسایل تدریس
کش.

مشاهده وی، عملی و سؤال و جواب. شیوه ارزیابی

صنف،  فعالیت ها مقدماتی تنظیم  حاضری،  گرفتن  پرسی،  احول  سالم، 
دیدن کار خانه گی، یاد آوری درس گذشته و ارتباط  

آن به درس جدید.

5 دقیقه

طرح پرسش های انگیزه یی درس:

- گاهی حرف )آ( را توسط قلم نی مشق نموده اید؟ 

5
دقیقه

 درس سوم  
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مدت زمانفعالیت های معلم
-از شاگردان راجع به درس سؤال نمایید.

-درس را تشریح و توضیح کنید.
-طریقه درست مشق کردن را با قلم نی به شاگردان توضیح دهید.

- طریقه درست گرفتن قلم نی و استفاده از رنگ و نی را به شاگردان رهنمایی 
کنید.

- فعالیت درس را اجرا کنید.
- شاگردان را ارزیابی کنید.

- برای شاگردان کارخانه گی بدهید.

35دقیقه

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا  شاگردان طریقه خطاطی حرف )آ(را توسط وسایل 
خطاطی )قلم نی( آموخته اند ارزیابی نماید.

کارخانه گی :  شاگردان )آ( را توسط قلم نی در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.
                     معلومات بیشتر برای معلم

نمایند؛ درکتب  از روی آن مشق  تا شاگردان  نویسد  معلم می  است که  سرمشق )سرخط(: خطی 
تمرین  خاطر  به  که  می شود  گفته  خطی  نمونه های  همان  به  سرمشق  خط،  حسن  مضمون  درسی 

شاگردان در نظر گرفته شده است.
جهت حرکت های قلم نی در نوشتن حرف ها )سر مشق های این کتاب(  با تیرک ها نشان داده شده و 

حرکت های آن ، شماره گذاری شده است. 
طور مثال: حرکت شماره )1( شروع نوشتن حرف ها، شماره های بعدی ادامه و شماره آخر، پایان همان 
متفاوت  و  زیاد  و  کم  مختلف،  حرف ها  در  حرکت ها  تعداد  که  است  آوری  یاد  به  الزم  است؛   حرف 

می باشند )بعضی حرف ها با یک حرکت و بعضی آنها با بیشتر از 4 حرکت نوشته می شوند.
 این قاعده تا آخرین درس کتاب در نظر گرفته شود و برای شاگردان بر روی تختۀ صنف و یا کتابچۀ 
سرمشق شان حرکت های قلم نشان داده شود تا شاگردان حرکت دست شما را مشاهده نمایند و آموزش 

بهتر صورت گیرد.
مشق شاگردان را اصالح نموده و آنها را برای بهتر نوشتن تشویق نمایید؛ همچنان کار خانه گی شاگردان را 

روز مره، قبل از درس جدید مالحظه و ارتباط درس جدید را با درس قبلی برقرار نمایید.
 برای شان انگیزه داده شود. تا  طرز نوشتن حرف های ترکیبی خط نسخ را باالی خط کرسی به صورت 
درست نوشته کنند.  به شاگردان تفهیم شود که در وقت نوشتن، فاصله بین چشم و کاغذ را که به صورت 
تقریبی )30( سانتی متر می باشد رعایت کنند تا سبب آسیب رسانی به چشم و ستون فقرات شان نشود.
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صفحه)4(                                     

زمان تدریس: )دوساعت درسی(

ساعت اول درسی

طرز خطاطی حرف )ب( عنوان درس
آشنایی شاگردان به طرز نوشتن حرف)ب( و حرف های همانند آن. اهداف عمومی

 اهداف آموزشی

- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- شاگردان به طرز نوشتن حرف )ب( آشنا شوند. 
- توسط قلم نی حرف )ب( را خطاطی کرده بتواند.

- به نوشتن حرف )ب( توسط قلم نی عالقه مند شوند.
 روش های 

تدریس
 انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، توضیحی.

کتاب، کتابچه، قلم  پنسل، پنسل پاک، قلم نی تباشیر، دوات،  وسایل تدریس
خط کش.

مشاهده وی، عملی و سؤال و جواب. شیوه ارزیابی

 فعالیت ها 
مقدماتی

سالم، احول پرسی، گرفتن حاضری، تنظیم صنف، دیدن 
به  آن  ارتباط   و  گذشته  درس  آوری  یاد  کارخانه گی، 

درس جدید.

5 دقیقه

طرح پرسش های انگیزه یی متن درس

- آیا حرف )ب( را در کتابچه خود توسط قلم نی 
خطاطی نموده اید؟

5
دقیقه

 درس چهارم 
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مدت زمانفعالیت های معلم

-از شاگردان راجع به به درس سؤال نمایید.
-درس را تشریح و توضیح کنید.

-طریقه درست مشق کردن را با قلم نی به شاگردان توضیح دهید.
35دقیقه- فعالیت درس را مرحله به مرحله اجرا کنید.

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا شاگردان نوشتن حرف )ب( را  خطاطی کرده  و 
طریقه استفاده از قلم نی را آموخته اند ارزیابی نمایید.

کارخانه گی : حرکت حرف ) ب( را در کتابچه های خود توسط قلم نی یا پنسل مشق و تمرین کنند.
                     معلومات بیشتر برای معلم

با  کتاب  این  مشق  سر  حرف های  دلیل  همین  به  دارد،  عمده  نقش  تشویق  هنری  مضامین  در   
رنگ های مختلف نوشته شده است تا برای شاگردان سبب تشویق گردیده و نیز تفکیک قسمت های 
مختلف حرکت های قلم برای شان آسانتر گردد؛ بنابراین برای تشویق شاگردان در مورد آموزش خط 

سعی بیشتر نمایید و به آنها توصیه کنید بیشتر تمرین نمایند تا خط شان خوب شود.
پرسش هایی که درآغاز متن های کتاب آمده است، جهت ایجاد انگیزه برای شاگردان می باشد، در 

قسمت تکمیل جواب به پرسش ها شاگردان را کمک و رهنمایی نمایید.
همچنان معنای لغوی خط، با قلم نوشتن است و از نگاه هنری و به نظر اهل قلم، خط عبارت است 
از: نوشتن صورت ها و شکل های حرف ها به شکل انفرادی و چگونه گی آن ها در تشکیل جمله ها و 
سطر ها که معناهای درنظرگرفته شده درآن، تبارز دهندۀ نیات درونی انسان است؛ به عبارت دیگر 
خط » زبان دست«است و سفیردل و دماغ انسان و ودیعه گاه )سپردۀ مالی که به طور امانتی نزد 
کسی بگذارند(؛ همین گونه خط تبارز دهندۀ اسرار، دریافت گاه اختیار و نگهبان آثار است.حال 

ببینیم که فن خطاطی » زیبانویسی« چه است؟
فن خطاطی و زیبانویسی از نظر بعضی ها علم است و از نگاه عّدۀ دیگر هنری قابل آموختن و یاد 

دادن است.
استادان محترم

 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 درسهای این کتاب استفاده کنید.
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