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وزارت معارف
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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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سال چاپ: 1396 هـ.ش.

وزارت معارف
معینیت انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 

رياست عمومی انكشاف نصاب تعلیمی
 و تألیف کتب درسی

هنـــر رســامی
ACKUصنف ششم



ب

مؤلفین 
• محمد ظاهر طاهری
• سید انور میچنخیل

کمیتة تجدید نظر
• معاون سر مؤلف محمد غالب اهلل یار آمر دیپارتمنت آرت و هنر

• سید انور میچنخیل
• نفیسه پوپلزی

ادیتور علمی و مسلکی 
• نادر علی یوسفی

ادیتور زبانی 
• معاون سر مؤلف عبدالرزاق کوهستانی

کمیتة دینی، سیاسی و فرهنگی
• حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

• مؤلف مولوی عبدالوکیل عضو علمی و مسلکی دیپارتمنت تعلیمات اسالمی

کمیتة نظارت
• دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی، تربیۀ معلم و مرکز ساینس.

• دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی.
• داکتر محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

طرح و دیزاین
• محمد اشرف امین
• احمد فرهاد نوری 

تنظیم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

ACKU



ج

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام وزیر معارف

سپاس بیكران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بیان بخشید و به زيور 
علم و انديشه آراست و درود بی پايان بر پیامبر مكرم اسالم حضرت محمد مصطفیکه معلم 

بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است. هدف اصلی تعلیم و 

تربیت به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا ساختن استعدادهای درونی وی است. 
کتاب درسی يكی از ارکان مهم در فرايند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت 
وپیشرفتهای علمی نوين و مطابق با نیازمنديهای جامعه تهیه و تألیف می گردد و بايد دارای ظرفیت 
و ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دينی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جديد با میتودهای 

نوين به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ويژهگی ها تهیه و تألیف شده است. سعی 
وزارت معارف همواره براين بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متكی بر مبانی 
تعلیم و تربیت اسالمی و حفظ هويت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوين بوده، 
تفكر،  اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت  زمینه های  را در همه  دانش آموزان  استعدادهای 
تقويت  فرهنگ گفتگو و رواداری،  ترويج  بخشد.  تقويت  آنها  را در  ابتكار و حس جستجوگری 
حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و همبستگی از خواستهای ديگر وزارت معارف است که بايد 

در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلكی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. 
معلم يكی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و 
اند،  ساخته  پیشۀ خود  را  نادانی  و  سیاهی  با  ستیزه  که  دلسوز کشورم  و  متعهد  آموزگاران خوب، 
صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی 

فتح قله های رفیع دانش، اخالق و معنويت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همكاری جدی مردم غیر ممكن است. ازين رو از همه اقشار 
اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  و  از خانوادهها  افغانستان، بخصوص  ملت شريف  افراد  و 
نويسندگان،  از همه  نورزند. همچنان  معارف دريغ  اهداف  تحقق  از هیچگونه همكاری در جهت 
نظريات  ارايۀ  با  تقاضا میشود که  اولیای محترم شاگردان  تربیت و  تعلیم و  دانشمندان، متخصصان 
و پیشنهادات سالم و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی 

همكاری نمايند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، 
طبع و توزيع اين کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینۀ چاپ و 

توزيع کتب درسی همكاری نموده اند، قدردانی و تشكر نمايم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمانهای مقدس 

معارف ياری رساند. إنه سمیع قريب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزير معارف
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فهــــــرست

صفحهعنوانشماره درس

1ترسیم سیب و ناک1

3رنگ آمیزی سیب و ناک2

5ساختن کار دستی3

7ترسیم سبزی ها4

9رنگ آمیزی سبزي ها5

11رنگ آمیزی درخت6

13ترسیم پرنده ها7

15رنگ آمیزی طوطی ها8

17ترسیم لباس افغانی9

19ترسیم حرکات پای اسپ10

21ترسیم حشرات11

23رنگ آمیزی گل12

25ترسیم منظرة تخیلی13
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صفحهعنوانشماره درس

27ساختن کار دستی کاغذی14

29ترسیم درخت ها15

31رسم اشكال هندسي16

33ترسیم و رنگ آمیزی وسايل خانه17

35ساختن شكل ابتكاری18

37ساختن شكل ابتكاری توسط رنگ ها19

39ساختن اشكال ابتكاری توسط رنگ ها20

41تاپه کاری برگ ها21

43ترسیم ديزاين ها22

45ساختن کاردستی23

47ساختن شكل ابتكاری24

49رسم ظروف خانه25

51رنگ آمیزی ظرف خانه26

53ترسیم بنا های تاريخی27

55رنگ آمیزی بنا های تاريخی28

57ساختن کاردستی29

59ترسیم آثار تاريخی30

61بخش دوم رهنمای تدريس برای معلم31
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س
ترسیم و سیب و ناک1در

س
در

هدف
آشنايی شاگردان با طرز ترسیم پنسلی،  سیب و ناک  با در نظرداشت 

خطوط داخلی و خارجی آن. 

پرسش ها:  • چه فکر می کنید، سیب و ناک، دارای کدام رنگ ها اند؟
                  • در شکل زیر چه می بینید؟

مرحله )2(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت: اول به سؤاالت جواب گفته، بعد شکل زیر را با در نظرداشت 
خطوط داخلی و خارجی آن،  از خفیف به طرف تاریک مطابق میل خود 

کار نموده، با پرداز های ساده آن را تکمیل نمایید.

سیب و ناک را توسط پنسل در کتابچه های خود رسم کنید.

ACKUمرحله )1(
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س
در

هدف
آشنايی شاگردان با طرز رنگ آمیزی سیب و ناک.

رنگ آمیزی سیب و ناک2

پرسش ها: • گاهی سیب و ناک را به طور مرحله یی رنگ آمیزی نموده اید؟
        • چه فکر می کنید، در رنگ آمیزی سیب و ناک از کدام رنگ ها 

                       استفاده می شود؟

مرحله )2(
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کار خانه گی

فعالیت 
آمیزی  رنگ  و  نموده  ترسیم  شده  داده  مطابق شکل  را  ناک  و  سیب 

نمایید.

رنگ آمیزی سیب و ناک را در منزل تکمیل نمایید

مرحله )1( ACKU
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س
در

هدف
آشنايی شاگردان با ساختن کاردستی سیب و ناک  از مواد محیطی

ساختن کار دستی3

پرسش: به نظر شما در ساختن سیب و ناک کدام مواد ضرورت است؟ 

مرحله )3(
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کار خانه گی

فعالیت
داشته  دست  مواد  از  زیر  شکل  گرفتن  نظر  در  با  خود  عالقۀ  به  نظر 

خویش، در صنف کارهای دستی بسازند. 

از مواد محیطی؛ چون: ِگل، کاغذ وغیره کار دستی ساخته، روز بعد به صنف 
بیآورید

مرحله )1(

ACKUمرحله )2(
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س
ترسیم سبزی ها4در

هدف
آشنايی شاگردان با طرز ترسیم سبزی ها توسط پنسل.

پرسش: به نظر شما، در شکل زیر چند نوع سبزی وجود دارد؟

مرحله )2(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت
نخست سبزی ها  را توسط پنسل رسم نموده، بعد آن را تکمیل نمایید؛ 

سپس کار خود را برای یکدیگر نشان دهید.

سبزی ها را مطابق رسم کتاب در کتابچه های خود
توسط پنسل رسم کنید.

ACKUمرحله )1(
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س
رنگ آمیزی سبزی ها5در

هدف
آشنايی شاگردان با ترسیم سبزی ها و طرز رنگ آمیزی آن ها.

پرسش : گاهی سبزی ها را رسم و رنگ آمیزی نموده اید؟

مرحله )2(

ACKU
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کار خانه گی

و  نمایید  و سکیچ   ترکیب  خود   ذوق  مطابق  را  زیر  شکل  فعالیت: 
کوشش کنید که رنگ ها  در جاهای مناسب آن استعمال شود، در صورت 

ضرورت از استاد کمک بخواهید.

یکی از سبزی ها را مطابق عالقۀ خود در کتابچه های 
خود رسم و رنگ آمیزی کنید.

ACKUمرحله )1(
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س
رنگ آمیز درخت6در

هدف
شاگردان طريقۀ ترسیم و رنگ آمیزی درخت را بدانند

پرسش ها:  • گاهی درخت را ترسیم و رنگ آمیزی کرده اید؟
                 • در شکل زیر چه می بینید؟

مرحله )3(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت
با  را  ها  درخت  از  یکی  خود  میل  به  رسامی  مراحل  داشت  نظر  در  با 

خطوط خفیف رسم نموده؛ سپس آن را رنگ آمیزی نمایید.

درخت را با در نظر داشت مراحل رسامی درکتابچه های خود 
رسم و رنگ آمیزی کنید.

مرحله )1(

مرحله )2(
ACKU
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س
ترسیم پرنده گان7در

هدف
شاگردان پرنده گان را رسم و رنگ آمیزی کرده بتوانند

پرسش ها: • گاهی پرنده گان را از نزدیک دیده و رسم نموده اید؟
        • به نظر شما در ترسیم پرنده گان از کدام وسایل رسامی استفاده

                  می شود؟

مرحله )3(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت: 
و  نموده  رسم   مرحله  به  مرحله  درسی،  کتاب  روی  از  را  پرنده  شکل 

مطابق میل خویش، پرداز دهید.

یکی از پرنده گان را در کتابچه های تان رسم نموده، روز 
بعد به صنف بیاورید.

مرحله )1(

مرحله )2(

ACKU
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س
رنگ آمیزی طوطی8در

هدف
ياد دادن ترکیب رنگ ها در رسم کردن پرنده گان.

پرسش: چه فکر می کنید در بارۀ ترکیب رنگ های اشکال زیر معلومات داده
    می توانید؟

مرحله )2(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت
اشکال زیر را با دقت ببینید؛ نخست آن ها را با خطوط خفیف سکیچ 

نموده؛ و سپس رنگ آمیزی کنید.

اشکال فوق را رسم و آن را در کتابچه های خود رنگ آمیزی 
کنید.

ACKUمرحله )1(
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س
ترسیم لباس افغانی9در

هدف
آشنايی شاگردان با فرهنگ افغانستان  و ترسیم لباس افغانی.

پرسش ها : • گاهی کدام نوع لباس افغانی را ترسیم نموده اید؟ 
                 • در شکل زیر چه را مشاهده می کنید؟

مرحله )2(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را، با در نظر داشت مراحل آن، به صورت منظم رسم نموده  

بعداً رنگ آمیزی کنید.

طبق تصویر کتاب درسی لباس افغانی را در کتابچه های 
خود ترسیم و رنگ آمیزی کنید.

مرحله )1( ACKU
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س
ترسیم حرکات پای اسپ10در

هدف
 آشنايی شاگردان با طرز ترسیم پای اسپ از زوايای مختلف

پرسش ها:  • در تصویر زیر چه می بینید؟
          • گاهی حرکت پاهای اسپ را از زوایای مختلف با پنسل تر سیم 

                     نموده اید؟

مرحله )3(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را در نظر بگیرید و پاهای اسپ را از زوایای مختلف ترسیم؛ 

سپس با پنسل  نرم آن را پرداز دهید.

پا های اسپ را در کتابچه های خود رسم کنید.

مرحله )1(

مرحله )2(

ACKU
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س
ترسیم حشرا ت11در

و  پنسل  توسط  حشرات  ترسیم  طرز  با  شاگردان  آشنايی  هدف: 
رنگ آمیزی آن ها.

پرسش: گاهی حشرات را ترسیم و رنگ آمیزی نموده اید؟ 

مرحله )3(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت
در بارۀ ترسیم حشرات با هم مشوره نموده؛ سپس  مطابق شکل زیر 

رسم های خود را تکمیل و رنگ آمیزی  نمایید.

یکی از حشرات را درکتابچه های خود با پنسل رسم کنند.

مرحله )1(

مرحله )2(
ACKU
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س
رنگ آمیزی ُگل12در

هدف
شاگردان با طرز ترسیم و رنگ آمیزی انواع گل ها آشنا شوند.

پرسش ها :  •  گاهی ُگل را رسم و رنگ آمیزی کرده اید؟
                  • در تصویر زیر چه می بینید؟

مرحله )3(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت
 درگروه ها گلی را مرحله به مرحله رسم نموده و مطابق خواست خود 

رنگ آمیزی کنید.

یکی از گل را با در نظرداشت رسم کتاب در کتابچه های تان به میل خود رسم 
نمایید، روز دیگر به صنف بیاورید

مرحله )1(

مرحله )2(

ACKU



25

س
ترسیم منظره تخیلی13در

هدف
آشنايی شاگردان با طرز ترسیم منظرة تخیلی.

پرسش ها: •  گاهی دربارۀ رنگ های طبیعت فکر کرده اید؟
    • گاهی مشاهدات خود را رسم و رنگ آمیزی نموده اید؟

مرحله )3(

ACKU



26

کار خانه گی

فعالیت
مشاهدات خود را به شکل گروهی رسم و بعد رنگ آمیزی کنید.

منظرۀ را انتخاب و بعد رسم و رنگ آمیزی کنید.

مرحله )1(

مرحله )2(

ACKU



27

س
ساختن کار دستی کاغذی14در

هدف
آشنايی شاگردان با طريقۀ ساختن کار دستی کاغذی.

پرسش: به نظر شما کا ردستی از کدام مواد ساخته می شود؟

مرحله )9(

ACKU



28

کار خانه گی

فعالیت
مانند شکل زیر با در نظرداشت مراحل داده شده با کمک معلم محترم 

یک کار دستی بسازید.

با مشورۀ والدین خود از کاغذ کار دستی بسازید.

مرحله )1(

مرحله )8(

مرحله )2(

مرحله )3( مرحله )4(مرحله )5(

مرحله )6(
ACKUمرحله )7(



29

س
ترسیم درخت15در

هدف
شاگردان درخت و انواع آن را رسم کرده بتوانند. 

پرسش ها:  • گاهی کدام درخت را رسم کرده اید؟ 
    • در تصویر زیر چه چیزی را مشاهده می نمایید؟

مرحله )3(

ACKU



30

کار خانه گی

فعالیت
در گروه ها با هم مشوره نموده یک درخت را  توسط پنسل رسم کنید.

فعالیتی را که در صنف انجام داده اید رنگ آمیزی و در 
خانه تکمیل کنید.

مرحله )1(

مرحله )2(

ACKU



31

س
رسم اشکال هندسی16در

و  (ترکیب)  کمپوز  هندسی   اشكال  با  شاگردان  آشنايی  هدف: 
ترسیم آن با در نظرداشت دوری و نزديكی.

پرسش:  کدام اشکال هندسی را می شناسید؟

دايره

ستاره

مربع

مثلث

مستطیل

لوزی

شش 
بیضیضلعی

مرحله )2(

ACKU



32

کار خانه گی

فعالیت
در گروه ها اشکال زیر را رسم نموده و به رهنمایی معلم محترم دقت 

کنید.

فعالیت داده شده را دقیقًا در کتابچه های خود رسم نمایید.

مرحله )1( ACKU



33

س
رنگ آمیزی وسایل خانه17در

هدف: آشنايی شاگردان با طرز ترسیم اشكال وسايل خانه توسط 
خطوط خفیف با پنسل و رنگ آمیزی آن ها.

پرسش ها: •  کدام اشکال وسایل خانه را تا حال رسم کرده اید؟  
                • چه فکر می کنید، در رنگ آمیزی اشکال زیر کدام رنگ ها

                   استفاده می شود؟

مرحله )3(

ACKU



34

کار خانه گی

فعالیت
اشکال زیر را سکیچ  نموده بعد از حصول اطمینان مطابق ذوق خود آن 

هارا رنگ آمیزی کنید.

یکی از اشکال وسایل خانه را ترسیم نمایید.

مرحله )1(

ACKUمرحله )2(



35

س
ساختن شکل ابتکاری18در

هدف
رشد خالقیت و ابتكار شاگردان در ساختن کاردستی از مواد ساده.

پرسش: گاهی در بارۀ ساختن اشکال ابتکاری فکر نموده اید؟ 

مرحله )2(

ACKU



36

کار خانه گی

فعالیت
در بارۀ یک اثر ابتکاری در گروه ها تبادل نظر نموده و در آخر ابتکارات 

گروه ها را با هم شریک نمایید.

اگر از فعالیت صنف کدام بخش کار تان باقی مانده باشد 
در خانه تکمیل کنید.

مرحله )1(

ACKU



37

س
ساختن اشکال ابتکاری توسط برگها19در

هدف: آشنايی شاگردان با طرز ساختن شكل ابتكاری توسط برگ 
ها و رنگ.

پرسش: آیا گفته می توانید شکل زیر توسط کدام مواد کارشده؟

مرحله )2(

ACKU



38

کار خانه گی

زیر  اشکال  با در نظرداشت  از برگ ها مطابق ذوق خویش  فعالیت: 
یک اثر ابتکاری بسازید و میتوانید در رنگ آمیزی برگ ها از رنگ های 

ترکیبی نیز استفاده کنید.

دربارۀ کارهای ابتکاری وساختن آن از مواد محیطی فکر 
کنید.

مرحله )2(

ACKU



39

س
ساختن اشکال ابتکاری از رنگ20در

هدف: شاگردان طريق ريختن رنگ ها را باالی کاغذ در اشكال 
ابتكاری بدانند.

پرسش : گاهی از رنگ اشکال ابتکاری رسم کرده اید؟

مرحله )3(

ACKU



40

کار خانه گی

فعالیت: ابتدا در یک طرف صفحۀ کاغذ رنگ مایع را بریزید و  بعداً 
کاغذ را مساویانه قات نموده با کف دست کمی فشار وارد کنید. دوباره 

کاغذ را باز کنید، شکل ابتکاری تان در کاغذ ظاهر می شود.

مطابق میل خود یک تصویر ابتکاری را از رنگ کار 
کنید.

مرحله )1( ACKUمرحله )2(



41

س
تاپه کاری برگ ها21در

هدف
آشنايی شاگردان با  مواد محیطی به منظور استفاده در تاپه کاری.

پرسش:  چه فکر می کنید، از کدام مواد برای تاپه کاری استفاده می شود؟

مرحله )6(

ACKU



42

کار خانه گی

فعالیت
یکی از برگ ها را با رنگ مایع آمیخته؛ سپس مطابق شکل زیر به روی 

صفحۀ کاغذ تاپه کنید.

صفحۀ کتابچۀ خود را تاپه کاری کنید.

مرحله )1( مرحله )2(

مرحله )4(

مرحله )6(

ACKUمرحله )3(



43

س
ترسیم دیزاین ها22در

و  پنسل  توسط  ديزاين حاشیه  و  با طرح  شاگردان  آشنايی  هدف: 
رنگ آمیزی آن.

پرسش : به نظر شما از دیزاین ها در کدام موارد استفاده می شود؟ 

مرحله )3(

ACKU



44

کار خانه گی

فعالیت
نرم طرح  با خطوط صاف کارکنید و توسط پنسل  را  دیزاین های زیر 

ریزی و دیزاین  نمایید.

با مشورۀ والدین از دیزاین کاردستی بسازید.

مرحله )1(

مرحله )2(
ACKU



45

س
ساختن کاردستی23در

هدف: آشنايی شاگردان با ساختن کاردستی از کاغذ کارک )مقوا( 
رنگه با طرح ديزاين و قطع آن ذريعۀ قیچی.

پرسش ها:  • گاهی از کاغذ کارک رنگه کاردستی ساخته اید؟
                 • چه فکر می کنید، درساختن دیزاین زیر از کدام مواد و وسایل

                    استفاده می شود؟

مرحله )2(

ACKU



46

کار خانه گی

فعالیت
ابتدا دیزاین داده شده را باالی صفحۀ کاغذ رنگه طرح کنید؛ سپس با 

قیچی برش نموده و توسط سرش، باالی صفحۀ کاغذ بچسپانید.

از مواد سادۀ محیطی کاردستی بسازید.

مرحله )2(

ACKU



47

س
ساختن شکل ابتکاری24در

توسط  ابتكاری  اشكال  ساختن  طريق  با  شاگردان  هدف:آشنايی 
برگ های مختلف.

پرسش ها:  • گاهی از برگ ها اشکال ساخته اید؟ 
• به نظر شما عالوه از برگ ها دیگر از کدام مواد در ساختن شکل 

ابتکاری استفاده می کنید؟

مرحله )2(

ACKU



48

کار خانه گی

فعالیت
از برگ های درختان اشکال ابتکاری ساخته و سپس روی صفحۀ کاغذ 

آن ر ا سرش کنید، بعداً به نمایش بگذارید.

از مواد محیطی یک شکل ابتکاری ساخته آن را رنگ آمیزی کنید.

مرحله )1(
ACKU



49

س
رسم ظروف خانه25در

هدف: آشنايی شاگردان با طرز رسم نمودن لوازم خانه با خطوط 
خفیف و پرداز آن توسط پنسل.

پرسش ها : • گاهی لوازم خانه را با پنسل رسم نموده اید؟
                 • در اشکال زیر چه می بینید ؟ نام بگیرید.

مرحله )2(

ACKU



50

کار خانه گی

فعالیت
ترسیم  آن  نظرداشت مراحل  در  با  را توسط خطوط خفیف  زیر  تصویر 

نموده و سپس آن را با پنسل نرم پرداز بدهید.

یکی از لوازم خانه را با پنسل رسم نموده به صنف بیآورید.

مرحله )1(

ACKU



51

س
رنگ آمیزی ظروف خانه26در

هدف
 آشنايی شاگردان با طريق رنگ آمیزی لوازم خانه.

پرسش ها: • به نظر شما، اشکال زیر توسط کی ها و در کجا ساخته می شود؟
                  • چه فکر می کنید، این اشکال کدام رنگ ها را دارند؟

مرحله )2(

ACKU



52

کار خانه گی

فعالیت
بعد از سکیچ پنسلی، شکل زیر را رنگ آمیزی نمایید.

لوازم خانه را ترسیم و آن را مطابق شکل کتاب رنگ آمیزی کنید.

ACKUمرحله )1(



53

س
ترسیم بنای تاریخی27در

هدف
آشنايی شاگردان با طرز ترسیم بنای تاريخی و پرداز آن.

پرسش: گاهی بناهای تاریخی کشور را مشاهده و آن را ترسیم نموده اید؟

مرحله )2(

ACKU



54

کار خانه گی

فعالیت
پرداز  را  آن  سپس  نموده؛  رسم  پنسل  با  تخته  روی  از  را  زیر  شکل 

دهید.

شکل بنای تاریخی را با پنسل در کتابچه های خودترسیم و آن را پرداز 
دهید.

مرحله )1(

ACKU



55

س
رنگ آمیزی بنای تاریخی28در

منار های  آمیزی   و رنگ  ترسیم  با طرز  هدف: آشنايی شاگردان 
تاريخی.

پرسش ها: • گاهی کدام بنای تاریخی را رسم کرده اید؟
 •  در شکل زیر چه می بینید؟

مرحله )2(

ACKU



56

کار خانه گی

فعالیت
اول شکل زیر را مطابق هدایت استاد با خطوط خفیف رسم نموده، بعد 

رنگ آمیزی کنید.

بنا های تاریخی کشور را شناسایی، و آن ها را با پنسل رسم نموده؛ سپس 
رنگ آمیزی کنید.

مرحله )1(

ACKU



57

س
ساختن کاردستی29در

بناهای تاريخی  هدف: آشنايی شاگردان با طرز ساختن کاردستی 
از مواد سادة محیطی.

پرسش ها: •  گفته می توانید که بنای تاریخی را، از کدام مواد می سازند؟
                 •  گاهی از مواد ساده محیطی بنای تاریخی ساخته اید؟

مرحله )2(

ACKU



58

کار خانه گی

فعالیت
 به چند گروه تقسیم شوید، هر گروه در مورد شکل زیر مطابق میل خود 

فکر نموده، یک کار دستی بسازید و به  دیگر آن نشان دهید.

از مواد سادۀ محیطی یک کار دستی بسازید و روز دیگر به صنف بیآورید.

مرحله )1( ACKU



59

س
ترسیم آثارتاریخی30در

هدف
شاگردان طريق ترسیم و رنگ آمیزی منار های تاريخی را بدانند.

پرسش: به نظر شما، درمنار ها کدام رنگ ها استفاده شده است؟ 

مرحله )3(

ACKU



60

کار خانه گی

فعالیت
در گروه ها با در نظر داشت شکل زیر یک منار تاریخی را سکیچ و رنگ 

آمیزی؛ سپس یک گروه کا رخویش را به گروه دیگر نشان دهند.

منار تاریخی را از روی کتاب درسی با پنسل رسم نموده روز بعد به صنف 
بیاورید.

مرحله )2(

مرحله )1(

ACKU



61

ACKU



62

زمان تدریس )دوساعت درسی(                                                                  ساعت اول

ترسیم سیب و ناکعنوان درس

آشنايی شاگردان با طرز ترسیم پنسلی سیب و ناک با در نظر داشت اهداف عمومی
خطوط بیرونی و داخلی آن.

اهداف آموزشی
- آموزشی

- مهارتی
- ذهنیتی

از شاگردان انتظار می رود که در پايان اين درس به اهداف زير دست 
يابند:

- شاگردان طرز ترسیم سیب و ناک را توسط پنسل بدانند.
- شكل سیب و ناک را به صورت دقیق با پنسل ترسیم کرده بتوانند.

- به ترسیم سیب و ناک توسط پنسل عالقه مند شوند.

فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی و تمرينروشهای تدريس

کتاب، کتابچه، قلم، پنسل پاک، تباشیر، تخته پاکوسايل تدريس

جهت اطمینان ياد گیری و تحكیم درس از شاگردان چند پرسش را شیوه ارزيابی
طرح کنید.

فعالیت های 
مقدماتی

ادای سالم و احوال پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری، 
از دروس کتاب درسی صنف پنجم مضمون  ياد آوری 

هنر رسامی و تبريكی سال نو تعلیمی

5 دقیقه

پرسش های انگیزه يی متن درس:
تا به حال کدام میوه را با پنسل رسم نموده ايد؟

5 دقیقه

س
صحفه )1 و 2(1در

ACKU



63

فعالیت های معلم
معلومات  آن  مراحل  پیرامون  و  کنید  تخته رسم  را روی  ناک  و  • سیب 

بدهید.
توضیحات  پنسل  توسط  ناک  و  سیب  رسم  مرحلۀ  آخرين  مورد  • در 

دهید.
• کار های شاگردان را تحت نظر داشته باشید.

• کار های آنها را ارزيابی نموده و جهت تشويق کار های تكمیل شده آن 
ها  به ديوار صنف نصب نمايید.

مدت 
زمان

35 دقیقه

کارخانه گی
سیب و ناک را از روی کتاب درسی به طور مرحله يی ترسیم و به صنف بیاوريد

معلومات اضافی
استاد محترم: در مورد طرز ترسیم سیب و ناک به طور مر حله يی به شاگردان معلومات 
دهید و آن ها را به جواب گفتن سؤاالت آماده سازيد. بعد جواب درست سؤاالت را به 
آن ها ارائه داريد ايشان را بگذاريد مطابق میل خويش شكل سیب و ناک را ذريعه پنسل 
و  بیرونی  ترسیم خطوط  در  کنید.  رهنمايی  را  ها  آن  کار،  جريان  در  و  نمايند  کار  نرم، 
داخلی شكل متذکره از روشن به طرف تاريک توسط پنسل پرداز های خفیف آن را باالی 
شاگردان تكمیل نمايید. به خاطر ترسیم شكل سیب و ناک اوالً آن ها را در يک چوکات 
مستطیل با خطوط خفیف باالی تخته صنف ترسیم کنید؛ سپس میتوانید طريق پرداز دادن 
شكل سیب و ناک را عماًل از روشن به طرف تاريک به روی تخته صنف نیز نشان دهید تا 

شاگردان بتوانند به رهنمايی  شما آن را در کتابچه های خويش رسم نمايند.
ACKU



64

زمان تدریس )دوساعت درسی(                                                                  ساعت اول

رنگ آمیزی سبزی هاعنوان درس

آشنايی شاگردان با طرز ترسیم سبزی ها و رنگ آمیزی آن ها.اهداف عمومی

اهداف آموزشی
- آموزشی

- مهارتی
- ذهنیتی

زير دست  اهدف  به  پايان درس  در  که  رود  می  انتظار  از شاگردان 
يابند:

- شاگردان طريق ترسیم و رنگ آمیزی سبزی ها را بدانند.
- شاگردان سبزی ها را به صورت دقیق رسم کرده بتوانند.

- شاگردان به ترسیم و رنگ آمیزی سبزی ها عالقه مند شوند.

فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی و تمرينروشهای تدريس

کتاب هنر رسامی، کتابچه، پنسل، پنسل پاک، کاغذ، تخته، تباشیر، وسايل تدريس
قطی رنگ و ظرف آب

جهت اطمینان يادگیری و تحكیم درس از شاگردان چند سؤال را شیوه ارزيابی
طرح کنید.

فعالیت های 
مقدماتی

ادای سالم و احوال پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری، 
ياد آوری درس گذشته و ارتباط آن با درس جديد.

5 دقیقه

پرسش های انگیزه يی متن درس:
- گاهی کدام سبزی را ترسیم و يا رنگ آمیزی کرده 

ايد؟

5 دقیقه

س
صحفه )9 و 10(5در
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فعالیت های معلم
• در مورد درس به طور فشرده معلومات ارائه نمايید.

• در قسمت ترسیم و رنگ آمیزی سبزی ها شاگردان را رهنمايی کنید.
• شكل سبزی ها را از روی کتاب درسی روی تخته رسم کنید.

• به سؤالهای شاگردان جواب قناعت بخش بدهید.
• کار های آن ها را اصالح و ارزيابی نمايید.

مدت 
زمان

35 دقیقه

کارخانه گی
به ترسیم سبزی ها در کتاب درسی دقیق شويد بعداً آن را در کتابچه های خود رسم و 

رنگ آمیزی کنید.

معلومات اضافی
استاد محترم: در باره مفاد و طرز استفاده از سبزی ها به صورت خام و پخته به شاگردان 
معلومات داده اشكال سبزی ها را به صورت جدا گانه به روی تخته ترسیم کنید؛ سپس 
شاگردان را به گروه ها تقسیم کنید و هر گروه با در نظر داشت شكل و فعالیت داده شده 
مطابق میل خود کار نموده و يک گروه کار های خود را به گروه های ديگر نشان بدهند. 
شاگردان را تحت نظر داشته باشید به آن ها هدايت دهید. تا بتوانند شكل سبزی ها را با 
پنسل رسم نمايند. بعد از تكمیل شدن توسط پنسل رسم و رنگ آمیزی کنند و در قسمت 
ترکیب رنگ ها با آن ها کمک نمايید. کار های آن ها را ارزيابی کنید. مشاهده نمايید که 
آن ها تا چه حد در تفكر و ايجاد مفكوره بايكديگر سهیم استند؛ مثال: آيا آن ها در باره 

رنگ ها معلومات داده میتوانند؟
آيا آن ها در حل مشكالت خود باهم مشوره می نمايند؟
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زمان تدریس )دوساعت درسی(                                                                  ساعت اول

ترسیم پا های اسپعنوان درس

َآشنايی شاگردان با طرز ترسیم پا های اسپ از زوايای مختلف.اهداف عمومی

اهداف آموزشی
- آموزشی

- مهارتی
- ذهنیتی

از شاگردان انتظار می رود در پايان اين درس به اهداف زير دست يابند:
- شاگردان ترسیم پا های اسپ را از زوايای مختلف بدانند.

- شاگردان حرکات پای اسپ را به صورت درست رسم کرده بتوانند.
- شاگردان به ترسیم حرکات پای اسپ از زوايای مختلف عالقه مند 

شوند.

فعالیتهای گروهی، انفرادی، عملی، سؤال و جواب، کار عملی و روشهای تدريس
تمرين

کتاب هنر رسامی، کتابچه، قلم، پنسل، پنسل پاک، کاغذ، تباشیر، وسايل تدريس
تخته پاک پنسل تراش

جهت اطمینان يادگیری و تحكیم درس از شاگردان چند پرسش شیوه ارزيابی
طرح نمايید.

فعالیت های 
مقدماتی

ادای سالم و احوال پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری، 
ديدن کار خانه گی، ياد آوری از درس گذشته و ارتباط 

آن با درس جديد.

5 دقیقه

پرسش های انگیزه يی متن درس:
- گاهی پای اسپ را از نزديک مشاهده و آن را رسم 

نموده ايد؟

5 دقیقه

س
صحفه )19 و 20(10در
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فعالیت های معلم
• در مورد درس به طور همه جانبه معلومات دهید.

• حرکت پاهای اسپ را از روی کتاب باالی تخته رسم نمايید.
• به شاگردان هدايت دهید تا از روی کتاب درسی رسم حرکت پاهای 

اسپ را ترسیم نمايند.
• کار های آن ها را ارزيابی نمايید.

مدت 
زمان

35 دقیقه

کارخانه گی
يكی از حرکت های پای اسپ را از روی کتاب درسی  به صورت دقیق در کتابچه های 

خود رسم نمايید.

معلومات اضافی
روش های مفید در تدريس هنر رسامی

الف: تأمین فضای آرام و صمیمی  در داخل صنف
هر فرد بايد احساس نمايد که او يک از اعضای مفید صنف خود است. 1 .

رشد و تقويت، اعتماد به نفس در هر يكی از شاگردان. 2 .
وقت دادن به هر يكی از شاگردان در حل مشكالت و مشوره باهم. 3 .

دانستن اختالفات فردی شاگردان. 4 .
فضای احترام، متقابل و صمیمیت بین شاگردان و معلم. 5 .

چون در کارهای ابتكاری شاگردان حتماً يک خوبی وجود دارد؛ پس بهتر است کار  6 .
های شان تقدير شود.

کار های ابتكاری شاگردان تشويق شود. 7 .
شاگردان در اجرای فعالیت های رسامی بايد تشويق گردند. 8 .

سعی شود تا به شاگردان مطابق نموی سن و سال شان وظايف سپرده شود. 9 .

استاد محترم: از نوشتن تکرار پالن راهنمای تدریس به طور جدا گانه برای 
هر درس در این کتاب خود داری شده است، شما میتوانید از پالن راهنمای 

فوق درتمام درسهای این کتاب استفاده کنید.
یادداشت: درس هایی که در این کتاب زمان گیر باشد، شما میتوانید آن را 

در سه ساعت درسی تدریس کنید.
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