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سرود ملی
دا عزت د هــــــر افغان دی  دا وطن افغانستــــــــان دى 
هر بچی يې قهرمـــــان دی  کور د سولې کــور د تورې 
د بلوڅــــــــــــو د ازبکــــــــــو دا وطن د ټولو کـــــور دى 
د ترکمنـــــــــــو د تاجکــــــــو د پښتـــــــــــون  او هزاره وو 
پاميــريان، نورستانيـــــــــــان ورسره عرب، گوجــــــر دي 
هم ايمــــاق، هم پشـه ېان براهوي دي، قزلباش دي 

کــه لمـــــــــر پر شنه آسمــان دا هيـــــــواد به تل ځليږي 
لکــــه زړه وي جــــــــاويدان په سينــه کې د آسيــــــــــا به 
وايو اهلل اکبر وايـو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبــــــر 
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  هنر رسـامی
صنف اول

سال چاپ: 1396 هـ . ش

وزارت معارف 
معينيت انکشاف نصاب تعليمي و تربيۀ معلم 
رياست عمومي انکشاف نصاب تعليمی و 

تأليف کتب درسی
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مؤلفان:
- معاون سرمؤلف محمد غالب اهلل يار مسؤول  ديپارتمنت هنرها، رياست انکشاف نصاب تعليمي و 

تأليف کتب درسي.
- محمد ظاهر طاهري عضو علمی ديپارتمنت هنرها، رياست انکشاف نصاب تعليمي و تأليف کتب درسي.
-  سيد انور ميچنخيل عضو ديپارتمنت هنرهای، رياست انکشاف نصاب تعليمي و تأليف کتب درسي.

- نفيسه پوپلزی عضو ديپارتمنت هنرهای، رياست انکشاف نصاب تعليمي و تأليف کتب درسي.

کمیسیون تدقیق:
- سرمؤلف مير نقيب اهلل عضو علمی رياست انکشاف نصاب تعليمی

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

- معاون سر مؤلف فروزان خاموش عضو علمی رياست انکشاف نصاب تعليمی
- معاون سرمؤلف مريم منزه کوهستانی آمر ديپارتمنت زبان و ادبيات دری رياست انکشاف نصاب تعليمی.

ایدیت مسلکی:
- معاون سرمؤلف محمد غالب اهلل يار مسؤول  ديپارتمنت هنرها، رياست انکشاف نصاب تعليمي.

ایدیت زبانی:
- معاون سرمؤلف مريم منزه کوهستانی آمر ديپارتمنت زبان و ادبيات دری رياست انکشاف نصاب تعليمی.

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی:
- 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 مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعليمی          
-  دکتور محمد يوسف نيازی سرپرست  رياست عمومی انکشاف نصاب تعليمی و تأليف کتب درسی

دیزاین: رحمت اهلل غفاری
رسام: نادر علی يوسفی

تنظیم امور چاپ: محمد کبير حقمل رئيس نشرات و اطالعات.
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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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بخش اول
درس اول        

انواع خط
هدف: شاگردان با طریقۀ گرفتن قلم و انواع خط آشنا شوند.
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درس دوم        
شناخت رنگ ها

هدف: شاگردان با رنگ ها آشنایی پیدا کنند.
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نمونه یی از رسامی های کودکان
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1-ناموسایلرسامیراگفتهمیتوانید؟
2-درترسیمورنگآمیزییکشکلازکداموسایلاستفادهمیکنید؟

)تصویر 1(

وسایلرسامی

هدف:آشناییشاگردانباوسایلهنررسامی.

درس سوم

پرسشها
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باپدرومادرخوددرموردوسایلرساميوطریقاستعمالآنمشورهنمایید.

درگروههاوسایلرسامیرانامبگیرید.

)تصویر 2(
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1-دراینصفحهچهراميبینید؟
2-اینخطوطازهمچهفرقدارند؟

خطهایآزاد

هدف:آشناییشاگردانبهتمرینوآموزشخطهایآزاد.

درس چهارم

)تصویر 1(

پرسشها
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خطهایآزادرادرکتابچههایخودتوسطپنسلتمریننمایید.

 

درگروههاخطهایآزادراتوسطحرکتدستووسایلمختلف،نقاشی
وتمریننمایید.

)تصویر 2(

ACKU



 11 

-آیااینخطهاراگاهیدیدهاید؟

)تصویر) 1(

خطهایمنظم
هدف:آشناییشاگردانباترسیمخطهایمنظم.

درس  پنجم

پرسش
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درمحیطوخانۀخودانواعخطمنظمرامشاهدهنموده،آنراتمریننمایید.

بهصورتانفرادیخطهایزیرراترسیمکنید.

)تصویر)2(
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1-شکلزیرازکدامخطهاساختهشدهاست؟
2-گفتهميتوانیدچندنوعخطدرشکلهایزیردیدهميشود؟

شکلهایساده

   هدف:آشناییشاگردانباشکلهایسادهوترسیمآنها.

درس  ششم

)تصویر)1(

)تصویر)2(

پرسشها
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شکلیراکهموردعالقهتانباشدرسمنمایید.

درگروههاازرویکتابدرسیشکلهاییراکهباخطهایآزادترسیم
شده،رسمنمایید.

)تصویر3(
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1-چندرنگرانامگرفتهميتوانید؟
2-کدامرنگراخوشدارید؟

3-لباسهايتاندارايکدامرنگهاهستند؟ 

رنگها

هدف:آشنایيشاگردانبارنگها.

درس  هفتم

زردسفید

سرخ

آبی سیاه

نارنجی

سبز

پرسشها
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رنگها مورد در تا نمایید رنگهاصحبت انواع به راجع والدینخود همراه
معلوماتبهدستآورید.

درگروههارنگهایمختلفرانامبگیرند.
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1-آیاشماگلرابهرنگهايمختلفدیدهاید؟

2-آیاتاحالگلرارسمکردهاید؟

رسمگل

هدف:آشناساختنشاگردانباطرزترسیمگلبهطورمرحلهیی.

)2( )1(

درس  هشتم

پرسشها
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یکگلراانتخابکردهآنرارسمکنید.

شکلگلراباخطهایسادهرسموتکمیلنمایید.

)3(
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-شمادررنگآمیزیگلازکدامرنگهااستفادهمیکنید؟

رنگآمیزيگل

هدف:آشناییشاگردانباترسیمورنگآمیزيگل.

درس  نهم

پرسش
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یکيازگلهاییراکهدرمحیطشماپیداميشود،ترسیمورنگآمیزیکنید.

گلرامطابقشکل)3(بعدازتکمیلشدنآنباپنسلرسمورنگآمیزي
نمایید.

)2( )1(
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درس  دهم

1-گاهیبرگرارسمکردهاید؟
2-شمارسمبرگراازکداممرحلهشروعمینمایید؟

  

رسمبرگ

هدف:آشنایيشاگردانباترسیمبرگبهطورمرحلهیی.

)1(

پرسشها
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یکبرگدرخترامطابقذوقخوددرکتابچههایتانرسمورنگآمیزی
کنید.

برگدرختراازرويتختۀصنفویابرگیکههمراهخودآوردهاید
درکتابچههايخودرسمنمایید.

)2(
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درس  یازدهم

-بهنظرشمابرگهايرسمشدۀزیرازهمچهفرقدارند؟

رنگآمیزيبرگ

هدف:آشناییشاگردانبارنگآمیزیبرگ.

)1(

پرسش
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مطابقشکلکتابیکبرگرادرکتابچههایخودرسمنمودۀبعدآنرارنگآمیزیکنید.

برگهایدادهشدهراترسیمنمودهومطابقخواستخودآنهارارنگآمیزي
نمایید.

)2(ACKU
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-دررسمزیرچهميبینیدوبگوییدکهازآنهاچهاستفادهميشود؟

سبزیها

  هدف:آشنایيشاگردانبامراحلترسیمشکلکدووزردک.

درس  دوازدهم

پرسش

ACKU



 26 

درکتابچههایتانکدووزردکرارسمکنید.

 
درگروههاباهمکارییکدیگرشکلهایکدووزردکرارسمورنگ

آمیزینمایید.

)1(
)2(

)1(
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1-کداممیوههاراخوشدارید؟
2-شکلهایزیررانامببرید؟

ترسیممیوهها

هدف:آشناییشاگردانبهترسیمشکلهایسادۀناکوسیبتوسطپنسل.
 

درس  سیزدهم 

)1(

پرسشها
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درکتابچههایتانشکلسیبوناکرارسمکنید.

شکلسیبوناکرابادرنظرداشتمراحلآندرکتابچههایتانتوسط
پنسلرسمنمایید.

)2(
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1-آیاشکلهایزیررانامگرفتهمیتوانید؟
2-آیاميدانیدکهدرشکلهایزیرکدامرنگهابهکاررفتهاست؟

رنگآمیزيمیوهها
هدف:آشناییشاگردانباترسیمزردآلو،ناکوسیبتوسطپنسلورنگ

آمیزیآن.

درس چهاردهم 

پرسشها

)1(
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ازشکلهایفوقیکیآنراانتخابکرده؛اولآنرارسموبعدرنگآمیزینمایید.

سیب،ناکوزردآلورادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

)2(ACKU
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درس  پانزدهم 

1-درشکلزیرچهمیبینید؟

2-گفتهميتوانیدکهمرغابيهادرکجازندهگيميکنند؟

ترسممرغابي

هدف:آشنایيشاگردانباترسیممرغابي.

پرسشها
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شکلمرغابیرابادرنظرداشتمراحلآندرکتابچههایخودرسمکنید.

شکلهایزیررابادقتنگاهنمودهوازرويآنباخطهایسادهمرغابیرا
رسمکنید.

)2(

)1()2(
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درس  شانزدهم 

-چهفکرمیکنیدکهمرغابیدارایکدامرنگهااست؟

رنگآمیزيمرغابي

هدف:آشنایيشاگردانبارنگآمیزیشکلمرغابی.

1

پرسش
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مرغابیرامطابقشکلفوقرسمنمودهوآنرارنگآمیزیکنید.

مرغابيرابادرنظرداشتمراحلآنتوسطپنسلترسیموبعدآنرارنگ
آمیزينمایید.

2ACKU
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درس  هفدهم  

-شماماهیرادیدهاید؟

ترسیمماهي

   هدف: آشناساختنشاگردانباطرزترسیمماهی.

پرسش
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)1(

رنگ و تانرسم کتابچههای در پنسل توسط آن مراحل داشت درنظر با را ماهی شکل

آمیزیکنید.

شاگرداناشکالزیررادرکتابچههایخودمطابقمراحلترسیمآنباپنسل
رسمکنند.

)2(
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درس هژدهم 

1-چندرنگماهیرادیدهاید؟

2-گاهیماهیرارسمکردهاید؟

رنگآمیزیماهی

هدف:آشنایيشاگردانبارنگآمیزیماهی.

)1(

پرسشها
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یکماهیرابادرنظرداشتزیباییهایآندرکتابچههایخودرسمکنید.

شکلزیررادرکتابچههایخودتوسطپنسلرسمورنگآمیزینمایید.

)2(
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درس  نزدهم

1-گاهیپشکرارسمکردهاید؟

2-رسمپشکراازکداممرحلهآغازمیکنید؟

ترسیمپشک

هدف:آشنایيشاگردانباترسیمپشکبهصورتمرحلهیی.

پرسشها

ACKU
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شکلپشکرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

بایکجاکردناشکالزیررسمپشکراتوسطپنسلتکمیلورنگآمیزی
نمایید.

)2(

)1(
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درس  بیستم 

رنگهایاصلی

   هدف:آشنایيشاگردانبارنگهایاصلی.

-درشکلزیرکدامرنگهارامیبینید.

زرد

آبی

سرخ

پرسش

رنگهاییراکهدرباالمیبینیدرنگهایاصلیاند.
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درخانهاشیاییراپیداکنیدکهداراییکیازرنگهایاصلیبودهونامآنرادرکتابچههای

تانبنویسید.

ازرنگهایزیرکدامآنهارنگاصلیاست. 

زرد

سبز

سرخ

بنفشنارنجی

آبی
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1-گاهيکاردستيساختهاید؟
2-ازکدامموادکاردستيساختهميتوانید؟

کاردستي

هدف:آشنایيشاگردانباساختنکارهايدستيازموادسادۀمحیطي.

)1(

پرسشها

درس  بیست و یکم 
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فعالیتباالراتمریننمایید.

سیبوناکرادرصنفرسمورنگآمیزیکردهوبعدآنرابهکمکهم
دیگرقیچینموده،بررویکاغذسفیدسرشکنید.

)2(
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درس  بیست و دوم 

1-گاهيکدامشکلراتوسطپنسلکاپیکردهاید؟
2-آیامیتوانیدیکبرگراکاپیکنید؟

کاپیکردن

هدف:آشناییشاگردانبهکاپیکردنبرگ.

)1(

پرسشها
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یکبرگدرخترادریککاغذسفیدکاپیکنید.

یکیازبرگهایدرخترازیرکاغذسفیدگذاشته،باقلمپنسلآنرا
مطابقشکلدادهشدهکاپیکنید.

)2(
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درس  بیست و سوم

-گاهیازپاکتکاغذیاستفادهکردهاید؟

ساختنپاکت

هدف:آشناییشاگردانباساختنپاکتخطازکاغذ.

۴۵

پرسش

۶

ACKU
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مطابقشکلباال،ازکاغذیکپاکتبسازیدوبهصنفبیاورید.

مطابقشکلزیرازکاغذپاکتبسازید.

3

12
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درس  بیست و چهارم

-گاهیازکاغذکشتیساختهاید؟

ساختنکشتي

هدف:آشنایيشاگردانباساختنکشتيازکاغذ.

پرسش

ACKU
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ازکاغذ،کشتيساختهوآنرابهصنفیخودتحفهبدهید.

مطابقشکلدادهشدهبادرنظرداشتمراحلآنازکاغذکشتیبسازید.

12

3
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درس  بیست و پنجم  

1-گاهیازکاغذُگلساختهاید؟

2-شماُگلهایراکهبادستساختهمیشونددیدهاید؟

ساختنُگلازکاغذ

  هدف:آشناییشاگردانباطرزساختنُگلازکاغذهايرنگهوسفید.

پرسشها

)5 (
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)1(

یکُگلراازکاغذیاموادسادهمحیطیبسازیدوبهصنفبیاورید.

یکورقکاغذچارکنجرامانندشکلهایزیرقاتنموده،مطابقشکل)۴(
توسطقیچیبرشنماییدوُگلبهدستآمدهرارنگآمیزيکنید.

)2(

)3()4 (
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درس  بیست و ششم 

-گاهیازکاغذکبوترساختهاید؟

ساختنکبوترازکاغذ

هدف:آشنایيشاگردانباساختنکبوترازکاغذ

۴

۵۶

پرسش
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کبوترراازکاغذساختهوآنرارنگآمیزیکنید.

یکورقکاغذرامطابقشکلازجاهاينقطهگذاريشدۀآنقاتنمودهو
مرحلهبهمرحلهشکلکبوتررابسازید.

1

3

2
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درس  بیست و هفتم

1-درشکلزیرچهمیبینید؟

2-آیامیدانیددرساختنکاردستیشکلزیرازکداممواداستفادهشدهاست؟

ساختنشکلمرغ

هدف:آشناییشاگردانباساختنشکلمرغازطریقیکجاکردنشکلهای
مختلف.

)1(

پرسشها

ACKU



 56 

مرغراازکاغذیاازموادمحیطییکشکلابتکاریبسازیدوبهصنفبیاورید.

مطابقشکلدومشکلهایمختلفراجداجداترسیمورنگآمیزینمودهو
بعدآنهارابرشوباالیکاغذسفیدسرشکنیدتاشکلمرغبهدستآید.

)2(
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درس بیست و هشتم 

-گاهیبااستفادهازنشانانگشتشکلیرارسمکردهاید؟

ترسیمشکلهاازنشانانگشت

هدف:آشناییشاگردانبارسمشکلهایمختلفازنشانانگشت.

پرسش

ACKU
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بااستفادهازنشانانگشترنگشدهشکلهایمختلفرارویصفحۀ
کتابچههایتانایجادنمودهوبعداًهرکدامآنراباپنسلرسمکنید.

درکتابچههایخودتوسطانگشترنگشدهنشانیگذاشتهوبعدبااستفادهازآن
شکلراتوسطپنسلرسمنمایید.

ACKU
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 درس سوم                 رهنمایتدریسهنررسامی
صفحه )7(

زمان تدریس )دو ساعت درسی(    
  

وسایلرسامیعنواندرس
شناختوسایلهنررسامیوطرزاستفادهازآن.اهدافعمومی

اهدافآموزشی:

-آموزشی
-مهارتی
-ذهنیتی

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

- به وسایل هنر رسامی آشنایی پیدا کنند.
- از وسایل هنر رسامی به طریقه درست کار گرفته بتوانند.
-به وسایل هنر رسامی عالقه گرفته و آن را به به کار برده 

بتوانند.
روشهای

تدریس
گروهی، انفرادی، سؤال و جواب.

کتاب، کتابچه، قلم پنسل، پنسل پاک، تباشیر، برس، قطی وسایلتدریس
رنگ، ظرف آب.

عملی و مشاهدوی.شیوۀارزیابی

فعالیتهای
مقدماتی

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

جدید.

دقیقه
۵

پرسشهایانگیزهیی

- آیا از وسایل هنر رسامی نام برده می توانید؟

۵
دقیقه

بخش دوم
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زمانفعالیتهایمعلم

- به شاگردان در مورد درس هدایت دهید.
- چارت وسایل هنر رسامی را که از قبل آماده نموده اید باالی تخته صنف آویخته و 

پیرامون آن به شاگردان معلومات بدهید.
- وسایل رسامی و طریقه کار برد آن را به شاگردان طور عملی نشان بدهید.

- کارهای آن ها را ارزیابی نمایید.

35

ارزیابی:جهت اطمینان از یادگیری و تحکیم درس، از شاگردان چند پرسش را 
طرح نمایید.

کارخانهگی:نام چند نوع وسیله هنر رسامی را در کتابچه های خود بنویسید.

معلوماتاضافی

شاگردان در دوره اول ابتدایی از صنف اول الی سوم مطابق ذوق سنی شان عالقه مند هستند که 

از طریق رسم کردن، رنگ آمیزی و ساختن کار های دستی از مواد ساده محیطی مانند: گل، 

چوب و کاغد. های مختلف چیزیکه در ذهن خود دارند نشان دهند.

معلمان دورۀ اول ابتدایی می دانند که شاگردان این دوره از 15 الی 30 دقیقه یک کار هنری را 

به بسیار عالقه مندی به پیش می برند ولی بیشتر از آن از عالقه مندی شان کاسته می شود. در 

این صورت ادامه کار هنری برای شان سودی نه خواهد داشت؛ بلکه بعضی اوقات مضر نیز ثابت 

خواهد شد.

اطفال در سنین )7-9( اکثر اوقات با خود مشغول می باشند، یعنی همه چیز را مطابق میل و 
ذوق خود می خواهند، بنابراین کاریکه برایشان تعیین می شود اگر مربوط به حیات طفل، خانواده 
انجام می دهد  آن را  زیاد  مندی  با عالقه  این صورت شاگردان  در  باشد.  زیست شان  و محیط 

آموزش به سرعت تحقق می پذیرد.
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رهنمایتدریسهنررسامی
درسپنجم
صفحه )11 (

زمان تدریس )دو ساعت درسی(                          

خطهایمنظمعنواندرس
شناختخطهایمنظموطرزترسیمآنتوسطپنسل.اهدافعمومی

اهداف
آموزشی:
-آموزشی
-مهارتی
-ذهنیتی

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

- خط های  منظم را بشناسند.
-خط های منظم را رسم کرده بتوانند.

-به ترسیم خط های منظم  عالقه مند شوند.

روشهای
تدریس

گروهی، انفرادی، سؤال و جواب.

لوازمضروری
تدریس

کتاب، کتابچه، قلم پنسل، پنسل پاک، تباشیر، برس، قطی 
رنگ، ظرف آب.

عملی و مشاهدوی.شیوهارزیابی

فعالیتهای
مقدماتی

گرفتن  صنف،  تنظیم  پرسی،  احول  سالم، 
از درس  یادآوری  کارخانه گی،  دیدن  حاضری،  

گذشته  ارتباط آن به درس جدید.

دقیقه
۵

پرسشهایانگیزهیی

- گاهی خط های منظم را ترسیم نموده اید؟

۵
دقیقه

ACKU
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زمانفعالیتهایمعلم

- به شاگردان در مورد چگونگی درس هدایت دهید.
- خط های منظم را باالی تخته صنف رسم نموده و طریقه ترسیم آن را عماًل به 

شاگردان نشان بدهید.
- در باره خط های منظم به شاگردان توضیحات داده و به آن ها هدایت بدهید تا آن ها 

در کتابچه خود یکی از خط های آزاد را ترسیم نمایند.
- کار های آن ها را در گوشه کتابچه های شان اصالح نمایید.

- به سؤاالت آن ها پاسخ گفته و مشکالت آن ها را رفع نمایید.

35

ارزیابی:جهت اطمینان از یادگیری و تحکیم درس شاگردان چند پرسش را طرح 
نمایید.

کارخانهگی: یکی از خط های منظم را در کتابچه های خود رسم نموده و به صنف بیاورید.
معلوماتاضافی

از  بعضی  که  کنید  و سعی  نمایید  تشویق  کارها دستی  و ساختن  در رسم کردن  را  اطفال   -1
مفکوره های هنری در آن ها تحریک و رشد داده شود.

2- توسط سیر علمی به فارم ها، فابریکه ها محالت کتابخانه ها،به گفتن قصه ها و غیره انگیزه را در 
آن ها ایجاد نمایید.

3- وقتیکه اطفال آماده شدند  آن ها را بگذارید، تا هرچه زودتر کار هنری شان را آغاز نمایند. 
4- در فعالیت ابتکاری از موضوعات مضامین دیگر استفاده کنید.

5- در مورد تفکر و توسعه انکشاف مفکوره ها در داخل صنف از گفتگو و مباحثه کار بگیرید.
6- آن ها را مصروف نگهدارید و درمقابل موانعی که باعث عدم دلچسپی شان می گردد مجادله 

کنید.
باعث  که  سازید  آماده  طوری  را  شرایط  و  باشید  آگاه  باید  شان  دلچسپی  و  محدودیت  از   -7

دلچسپی شان گردد.
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 درس ششم                 رهنمایتدریسهنررسامی
صفحه )13(

زمان تدریس )دو ساعت درسی(    
    

شکلهایسادهعنواندرس
شناختاشکالسادهوطرزترسیمآنتوسطپنسل.اهدافعمومی

اهدافآموزشی:

-آموزشی
-مهارتی
-ذهنیتی

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

- به ترسیم شکل های ساده آشنایی پیدا کنند.
- شکل های ساده را ترسیم کرده بتوانند.

-به ترسیم  شکل های ساده عالقه مند شوند.

روشهای
تدریس

گروپی، انفرادی، سؤال و جواب.

لوازمضروری
تدریس

کتاب، کتابچه، قلم پنسل، پنسل پاک، تباشیر، برس، قطی 
رنگ، ظرف آب.

عملی و مشاهدویشیوۀارزیابی

فعالیتهای
مقدماتی

سالم، احول پرسی،تنظیم صنف،  گرفتن حاضری، 
گذشته   درس  از  یادآوری  کارخانه گی،  دیدن 

ارتباط آن به درس جدید.

دقیقه
۵

پرسشهایانگیزهیی

- گاهی شکل های ساده را ترسیم نموده اید؟

۵
دقیقه
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زمانفعالیتهایمعلم
- به شاگردان در مورد درس هدایت بدهید.

طریقة  و  نموده  رسم  صنف  تخته  باالی  را  ساده  شکل های  بیرونی  خط های   -
ترسیم آن را به صورت عملی به شاگردان نشان بدهید.

- در باره خط های بیرونی شکل های ساده به شاگردان معلومات داده و به آن ها 
هدایت بدهید تا آن را در کتابچه خود ترسیم نمایند.

- کار های آن ها را در گوشه کتابچه های شان اصالح نمایید.
- به سؤاالت آنها پاسخ گفته و مشکالت آن ها را رفع نمایید.

35

ارزیابی:جهت اطمینان از یادگیری و تحکیم درس شاگردان چند پرسش را طرح نمایید.
کارخانهگی: یکی از اشکال ساده را در کتابچه های خود رسم نموده و به صنف بیاورید.

معلوماتاضافی
8- سعی نمایید که در موفقیت ها به ایشان اطمنان بدهید و کارهای را که انجام می دهند آن ها 

را تشویق کنید تا بهتر کار های شان را انجام دهند.
9- به آنها وقت کافی داده تا آن ها کار های شان را تکمیل نمایند.

10 سعی نمایید که از طریق راههای ساده و آسان رسم نمودن را  به آن ها بیاموزانید.
11- مطالب عام فهم را به آن ها پیشکش کنید.

12- طفل را تشویق کنید که مفکوره های شان را توسط رسم کردن اظهار نمایند.
13- حس ابتکار در آن ها تقویت شود تا خود  آن ها متکی به خود بار بیایند.

با پرسیدن سؤاالت در واضح ساختن طرز تفکر شان در مورد مفکوره های شان کمک و   -14
همکاری نمایید.

15- به کار های آن ها مداخله مستقیم نکنید.

استادانمحترم

از نوشتن مکرر پالن راهنمای تدریس به طور جداگانه برای هر درس دراین کتاب خود 
داری شده است، شما می توانید با استفاده از نمونة از پالن راهنمای تدریس فوق در تمام 

درسهای این کتاب پالن درسی خود را عیار سازید.
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