وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی
و تألیف کتب درسی

صنف اول

AC

KU

حسن خط

کتب درسی مربوط وزارت معارف بوده ،خريد و فروش أن جدا ً
ممنوع است .با متخلفين برخورد قانونی صورت ميگيرد.
moe.curriculum@gmail.com

سال چاپ 1396 :هـ  .ش.
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سرود ملی

دا وطن افغانس���تـــان دى

دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

کور د سولې کور د تورې

هر بچی يې قهرمـــــان دى

د پښ���تــون او هــ���زاره وو

د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

دا وطن د ټول���و کـور دى
ورس���ره عرب ،گوجــر دي

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

په س���ينــه کې د آس���يـــا به

لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

دا هيـــ���واد به تل ځليږي
نوم د حق م���و دى رهبـــر

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

وزارت معارف

KU

معينيت انکشاف نصاب تعليمي و تربيۀ معلم
رياست عمومي انکشاف نصاب تعلیمی
و تألیف کتب درسی

AC

حسن خط
صنف اول

سال چاپ 1396 :هـ  .ش
أ أ

مؤلفان
 معاون سرمؤلف محمد غالب اهلل یار مسوول دیپارتمنت آرت و هنر عزیزاهلل حسن زاده عضو مسلکی دیپارتمنت آرت و هنر سید انور میچنخیل عضو مسلکی دیپارتمنت آرت و هنرکمیسیون تدقیق
 سرمؤلف میرنقیب اهلل عضو علمی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی. پوهندوی دکتور فضل الهادی وزین سرمؤلف علی اهلل جلیل رئیس تألیف کتب درسی. معاون سرمؤلف فروزان خاموش عضو علمی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی. -معاون سرمؤلف مریم منزه کوهستانی عضو علمی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

KU

ایدیت مسلکی
 عزیز اهلل حسن زاده عضو مسلکی دیپارتمنت آرت و هنر.ایدیت زبان
 بریالی رضوانی عضو علمی دیپارتمنت دری. -مدینه شکیب عضو علمی دیپارتمنت دری.

AC

کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی:
 مولوی عبدالوکیل -حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

کمیتۀ نظارت
 دکتور اسد اهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم		
 دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی سرمؤلف عبدالظاهر گلستانی رئیس عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسیکمپوز و دیزاین :رحمت اهلل غفاری و احمد فرهاد نوری
رسامی :نادرعلی یوسفی
تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بیپایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت
وپیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابیکه اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی
وزارت معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتبدرسی معارف کشور ،متکی بر مبانی
تعلیم و تربیت اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده،
استعدادهای دانشآموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار
و حس جستجوگری را در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس
وطن دوستی ،مهربانی ،گذشت و همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در
کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازینرو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارایة نظریات و پشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع
و توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینة چاپ و توزیع
کتبدرسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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یادآوری:

این کتاب حاوی دو بخش است ،بخش اول آن کتاب درسی برای شاگردان و
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.
د

درس اول

بخش اول
وسایل خطاطی

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

پرسش
آیا در گذشته با این وسایل آشنایی داشته اید؟

بگیرید.
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به شکلهای زیر با دقت توجه نموده و آنها را به همدیگر نشان داده و نام

(قطع زن)

دوات

از جملۀ وسایل خطاطی قلم نی ،دوات ،و لیقه را تهیه کرده به صنف بیاورید.
1

درس دوم

(نقطه)
هدف :آشنایی شاگردان با طرز گرفتن قلم.

پرسشها

-1آیا نقطه را می شناسید؟
 -2به نظر شما نقطه چه شکل دارد؟

KU
AC

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

مشق نمایید.

این نطقهها را درخانه

2

درس سوم

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

) آشنا شوند.

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

KU
AC
حرف ( ) را با قلم نی تمرین کنید.

(

،

) را با پنسل و یا قلم نی در کتابچههای خود مشق و تمرین نمایید.
3

درس چهارم

هدف:آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف (

پرسش

-به نظر شما حرف (

) از حرفهای (

) و حرفهای همانند آن.

) چه فرق دارد؟

KU
AC
سر مشق فوق را با دقت مشاهده نموده و از روی آن با قلم نی در کتابچههای

مشق خود آنرا تمرین کنید.

حرفهای (

) را با قلم پنسل یا نی تمرین کنید.
4

درس پنجم

هدف :آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف (

) و حرفهای هم مانند آن.

پرسش

به نظر شما حرف(ج) چطور نوشته میشود؟

KU
AC
حرف (ج) و حرفهای هم شکل آنرا با قلم نی از روی سرمشق کتاب تمرین

کنید.

حرف (ج) را با قلم نی یا پنسل در کتابچههای خود مشق و تمرین نمایید.
5

درس ششم

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

پرسش

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

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

حرفهای (د -ذ) را با قلم نی یا پنسل در کتابچههای خود مشق و تمرین

نمایید.

6

درس هفتم

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

پرسش

 -به نظر شما حرف (

) از حرفهای (

) و(

) چه فرق دارد؟

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

حرفهای ( ر  -ز  -ژ ) را در کتابچههای خود با قلم پنسل تمرین نمایید.
7

درس هشتم

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

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

KU
AC
حرفهای (س  -ش) را با دقت مشاهده کنید ،دندانههای آنرا بشمارید و

آنرا با قلم نی از روی سر مشق کتاب تمرین کنید.

حرفهای (س  -ش) را با قلم نی یا پنسل تمرین کنید.
8

درس نهم

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

پرسش
 -آیا گفته میتوانید که حرف (ص) در چند حرکت نوشته میشود؟

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

حرفهای (ص  -ض) را با قلم پنسل و یا نی در کتابچههای خود مشق و

تمرین کنید.

9

درس دهم

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

پرسش

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

KU
AC
سرمشق باال را مشاهده نموده و با قلم نی آنرا مشق کنید.

حرف (ط) را با قلم نی و یا پنسل در کتابچههای خود مشق و تمرین نمایید.
10

درس یازدهم

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

پرسش

 -به نظر شما چه وقت حرفها را میتوانیم زیبا بنویسیم؟
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با توجه به سر مشق کتاب ،شکل ( ع ) را با قلم نی مشق و تمرین کنید.

حرف ( ع) را با قلم نی و یاپنسل در کتابچههای خود مشق و تمرین کنید.
11

درس دوازدهم

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

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

KU
AC
به سر مشق باال دقت نموده تعداد حرکتها را حساب نمایید؛ سپس آنرا با
قلم نی آنرا درکتابچههای خود مشق و تمرین کنید.

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

12

درس سیزدهم

هدف :آشنایی شاگردان با نوشتن حرف ( ق )

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

KU
AC
حرف ( ق ) را با قلم نی در کتابچههای خود مشق و تمرین کنید.

حرفهای ( ق  -ف ) را با قلم نی و یا پنسل در کتابچههای خود مشق و

تمرین نمایید.

13

درس چهاردهم

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

پرسش

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

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

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

14

درس پانزدهم

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

پرسش
 -آیا گفته میتوانید که حرف (گ) بعد از کدام حرف میآید و چطور نوشته میشود؟

KU
AC
سرمشق باال را با قلم نی مشق کنید.

حرف ( گ) را با قلم نی و یا پنسل درکتابچههای خود مشق و تمرین کنید.
15

درس شانزدهم

هدف :آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف ( ل )

پرسش

 -بعد از حرف (گ ) کدام حرف میآید و چطور نوشته میشود؟

KU
AC
حرف ( ل ) را با دقت مشاهده نموده ،سپس آنرا با قلم نی در کتابچههای

مشق خود تمرین کنید.

حرفهای (ل و ق) را با قلم نی و یا پنسل در کتابچههای خود مشق و

تمرین نمایید.

16

درس هفدهم

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

پرسش

آیا گفته میتوانید ،که نام پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وسلم به کدام حرفشروع میشود؟

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

حرف ( م) را با قلم نی و یا پنسل در کتابچههای خود مشق و تمرین نمایید.
17

درس هجدهم

هدف :آشنایی شاگردان با طرز نوشتن شکل دیگر حرف (

پرسش

 -آیا این شکل (

)

) را در گذشته دیده اید و آن چطور نوشته می شود؟

KU
AC
به سر مشق حرف (

) توجه نموده و با قلم نی آنرا مشق کنید.

هر دو شکل حرف ( م )( ،

مشق و تمرین نمایید.

) را با قلم نی و یا پنسل در کتابچههای خود

18

درس نوزدهم

هدف :آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف (ن)

پرسش

 -آیا گفته میتوانید که حرف آخر کلمۀ نان چطور نوشته میشود؟

KU
AC
سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آنرا با قلم نی مشق نمایید.

حرف (ن ) را با قلم نی و یا پنسل در کتابچههای خود مشق و تمرین نمایید.
19

درس بیستم

هدف :آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف ( و)

پرسش

 -1کی میداند کلمۀ (وطن) با کدام حرف آغاز و چگونه نوشته میشود؟

KU
AC
حرف ( و) را با قلم نی مشق نمایید.

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

20

درس بیست و یکم

هدف :آشنایی شاگردان با طرز نوشتن شکلهای حرف(

پرسش

 -به نظر شما شکلهای حرف (

)(

)(

)

) چگونه نوشته میشوند؟

KU
AC
شکلهای حرف (
و تمرین کنید.

)(

) را با دقت مشاهد ه نموده و با قلم نی آنرا مشق

حرف ( )( ) با قلم نی و یا پنسل در کتابچههای خود مشق و تمرین کنید.
21

درس بیست ودوم

هدف :آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف ( ی )

پرسش

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

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

حرف ( ی ) را با قلم نی و یا پنسل در کتابچههای خود مشق نمایید.
22

درس اول

بخش دوم
رهنمای تدریس حسن خط

صفحه()1
زمان تدریس (:دوساعت درسی)
ساعت اول درسی
عنوان درس

اهداف عمومی

وسایل خطاطی

شناخت وسایل خطاطی و روشهای استفاده از آن.

تدریس

شیوه ارزیابی

فعالیتهای
مقدماتی

کتاب ،کتابچه ،قلم پنسل ،پنسل پاک ،قلم نی تباشیر ،دوات ،خط
کش ،قط زن( .قطع زن)
مشاهدهوی ،عملی و سؤال و جواب.

AC

وسایل تدریس

KU

اهداف آموزشی از شاگردان انتظار میرود تا در پایان این درس به اهداف زیر دست
یابند:
 دانشی با وسایل خطاطی آشنایی پیدا کنند. مهارتی از وسایل خطاطی به صورت درست استفاده کرده بتوانند. ذهنیتی شاگردان به مشق کردن توسط وسایل خطاطی عالقه مند شوند.روشهای
انفرادی ،سؤال و جواب ،توضیحی.

سالم ،احول پرسی ،تنظیم صنف ،گرفتن حاضری،
تبریکی سال نو تعلیمی ،صحبت در مورد وسایل
خطاطی و طریقۀ استفاده درست از آن.
طرح پرسشهای انگیزه یی متن درس

 آیا وسایل خطاطی را می شناسید و گاهی با قلمنی مشق کرده اید؟

23

 5دقیقه

5
دقیقه

فعالیتهای معلم
به پرسشها پاسخ دهید:
 کدام وسایل خطاطی را شناختید نام بگیرید؟ از قلم نی برای چه استفاده میکنید؟ 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.

زمان
تدریس

 35دقیقه

اند ،ارزیابی نماید.

KU

ارزیابی :برای حصول اطمینان از اینکه آیا شاگردان با وسایل خطاطی آشنایی پیدا کرده
کارخانهگی  :نقطه را مطابق سر مشق ،تمرین نماید و روز دیگر به صنف بیاورند.
معلومات اضافی

کرده و رنگ روی آن نشر نکند.

AC

کاغذ خطاطی :عبارت از کاغذی است شفاف و نسبتاً لشم تا قلم نی روی آن به آسانی حرکت
قلم نی :از جنس نی سخت و پخته به دست می آید تا خوب سرشود و در وقت نوشتن سرقلم
زود خراب نشود؛ بنابراین برای خطاطی همان قلم نی را انتخاب کنید که راست بوده و گره
نداشته باشد و یا گره آن در قسمتهای آخر قلم باشد؛ زیرا گره در وسط قلم باعث آسیب دیدن
انگشتان دست میگردد.

قلم تراش :نوع چاقوی مخصوص می باشدکه تیغة آن قسماً نازک و پشت تیغة آن باریک است
تا تراشیدن قلم به سادهگی 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.
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درس دوم

صفحه()2
زمان تدریس( :دوساعت درسی)
ساعت اول درسی
عنوان درس

اهداف
عمومی

اهداف
آموزشی

 -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 نقطهرا روی کاغذ مشق کرده بتوانند.
 شاگردان توسط قلم نی به مشق کردن نقطه روی صفحه کاغذعالقه مند شوند.
انجام فعالیتهای گروهی ،انفرادی ،سؤال و جواب ،توضیحی.

AC

روشهای
تدریس

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

KU

 دانشی -مهارتی

نقطه

وسایل تدریس کتاب ،کتابچه ،قلم پنسل ،پنسل پاک ،قلم نی تباشیر ،دوات ،خط
کش.
شیوه ارزیابی مشاهدهوی ،عملی و سؤال و جواب.

فعالیتهای
مقدماتی

سالم ،احول پرسی ،تنظیم صنف ،گرفتن حاضری،
دیدن کار خانهگی ،یاد آوری از درس گذشته و
ارتباط آن به درس جدید.
طرح پرسش های انگیزه یی متن درس:

آیا وسایل خطاطی را می شناسید و گاهی به قلمنی مشق کرده اید؟
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 5دقیقه

5
دقیقه

فعالیتهای 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.

مدت زمان

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.

KU

کارخانهگی :گاهی نقطهها 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 آنرا 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 میگردد .لیقه از چپه شدن رنگ ،نشر کردن قلم روی کاغذ ،آلوده شدن دست ها ،فرش

AC

خانه و لباس جلوگیری میکند.

سیاهی :رنگی است که برای مشق کردن مورد استفاده قرار میگیرد و در بازار به نام رنگ نی پیدا می شود.

در گذشته سیاهی را خود مردم از مواد ترکیبی تهیه میکردند ،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 بوتلهای 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 کتابچة مشق ،قلم نی و دوات تهیه نمایند و به

آنها بفهمانید که فقط در کتابچههای مشق شان تمرین نمایند و در کتاب درسی نوشته نکنند؛ همچنان
به آنها هدایت دهید تا قلمهای خود را پس از مشق کردن پاک نمایند.

قلمهای 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

حرفها آشناشود ،بعد از آن با قلم نی از روی سرمشق کتاب آنرا تمرین کنند.
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درس سوم
صفحه()3
زمان تدریس (:دوساعت درسی)
ساعت اول درسی
عنوان درس

حرف(الف) و مد( آ )

اهداف آموزشی

از شاگردان انتظار میرود 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 فعالیتهای گروهی ،انفرادی ،سؤال و جواب ،توضیحی.

 -دانشی

 -مهارتی

 -ذهنیتی

روشهای تدریس
وسایل تدریس

فعالیتها مقدماتی

کتاب ،کتابچه ،قلم پنسل ،پنسل پاک ،قلم نی تباشیر ،دوات ،خط
کش.
مشاهدهوی ،عملی و سؤال و جواب.

AC

شیوه ارزیابی

KU

اهداف عمومی

آشنایی شاگردان به طرز خطاطی حرف (آ ) توسط قلم نی.

سالم ،احول پرسی ،گرفتن حاضری ،تنظیم صنف،

دیدن کار خانهگی ،یاد آوری درس گذشته و ارتباط
آن به درس جدید.

طرح پرسش های انگیزه یی درس:

 -گاهی حرف (آ) را توسط قلم نی مشق نموده اید؟
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 5دقیقه

5
دقیقه

فعالیتهای معلم

مدت زمان

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 35دقیقهکنید.
 فعالیت درس را اجرا کنید. شاگردان را ارزیابی کنید. -برای شاگردان کارخانهگی بدهید.

KU

ارزیابی :برای حصول اطمینان از اینکه آیا شاگردان طریقه خطاطی حرف (آ)را توسط وسایل
خطاطی (قلم نی) آموخته اند ارزیابی نماید.
کارخانهگی  :شاگردان (آ) را توسط قلم نی در کتابچههای خود مشق و تمرین نمایید.
معلومات بیشتر برای معلم

AC

سرمشق (سرخط) :خطی است که معلم می نویسد تا شاگردان از روی آن مشق نمایند؛ درکتب
درسی مضمون حسن خط ،سرمشق به همان نمونههای خطی گفته میشود که به خاطر تمرین
شاگردان در نظر گرفته شده است.
جهت حرکتهای قلم نی در نوشتن حرفها (سر مشقهای این کتاب) با تیرکها نشان داده شده و
حرکتهای آن  ،شماره گذاری شده است.
طور مثال :حرکت شماره ( )1شروع نوشتن حرفها ،شمارههای بعدی ادامه و شماره آخر ،پایان همان
حرف است؛ الزم به یاد آوری است که تعداد حرکتها در حرفها مختلف ،کم و زیاد و متفاوت
میباشند (بعضی حرفها با یک حرکت و بعضی آنها با بیشتر از  4حرکت 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 حرکتهای 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 خانهگی 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 ( )30سانتی متر می باشد رعایت کنند تا سبب آسیب رسانی به چشم و ستون فقرات شان نشود.
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درس چهارم
صفحه()4
زمان تدریس( :دوساعت درسی)
ساعت اول درسی
عنوان درس

اهداف عمومی

طرز خطاطی حرف (ب)

آشنایی شاگردان به طرز نوشتن حرف(ب) و حرفهای همانند آن.

KU

اهداف آموزشی از شاگردان انتظار میرود که در پایان این درس به اهداف زیر
دست یابند:
 دانشی شاگردان به طرز نوشتن حرف (ب) آشنا شوند. مهارتی توسط قلم نی حرف (ب) را خطاطی کرده بتواند. ذهنیتی -به نوشتن حرف (ب) توسط قلم نی عالقه مند شوند.

وسایل تدریس

کتاب ،کتابچه ،قلم پنسل ،پنسل پاک ،قلم نی تباشیر ،دوات،
خط کش.
مشاهدهوی ،عملی و سؤال و جواب.

تدریس

شیوه ارزیابی
فعالیتها

مقدماتی

AC

روشهای

انجام فعالیتهای گروهی ،انفرادی ،سؤال و جواب ،توضیحی.

سالم ،احول پرسی ،گرفتن حاضری ،تنظیم صنف ،دیدن  5دقیقه
کارخانهگی ،یاد آوری درس گذشته و ارتباط آن به
درس جدید.
طرح پرسشهای انگیزه یی متن درس

 آیا حرف (ب) را در کتابچه خود توسط قلم نیخطاطی نموده اید؟
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5
دقیقه

فعالیتهای 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. -فعالیت درس را مرحله به مرحله اجرا کنید.

مدت زمان

35دقیقه

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.
کارخانهگی  :حرکت حرف ( ب) را در کتابچههای خود توسط قلم نی یا پنسل مشق و تمرین کنند.

KU

معلومات بیشتر برای معلم

AC

در مضامین هنری تشویق نقش عمده دارد ،به همین دلیل حرفهای سر مشق این کتاب با
رنگهای مختلف نوشته شده است تا برای شاگردان سبب تشویق گردیده و نیز تفکیک قسمتهای
مختلف حرکتهای 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.
پرسشهایی که درآغاز متنهای 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 صورتها و شکلهای حرفها به شکل انفرادی و چگونهگی آنها در تشکیل جملهها و
سطرها 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؟
عدۀ دیگر هنری قابل آموختن و یاد
فن خطاطی و زیبانویسی از نظر بعضیها علم است و از نگاه ّ
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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