
وزارت معارف
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 

ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی
 و تألیف کتب درسی

سال چاپ: 1396 هـ . ش.

کتب درسی مربوط وزارت معارف بوده، خريد و فروش أن جداً 
ممنوع است. با متخلفين برخورد قانونی صورت ميگيرد.

moe.curriculum@gmail.com

صنف دوم 
حسن خط

ACKU



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
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 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
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 نوم د حق مـــو دى رهبـــر
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مؤلفان:
- عزيزاهلل حسن زاده عضو علمی ديپارتمنت آرت و هنر

- سيد انور ميچنخيل عضو علمی ديپارتمنت آرت و هنر
- معاون سرمؤلف محمد غالب اهلل يار آمر ديپارتمنت آرت و هنر

کمیته تدقیق:
- سرمؤلف مير نقيب اهلل عضو علمی رياست انکشاف نصاب تعليمی و تأليف کتب درسی.

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

- معاون سرمؤلف فروزان خاموش عضو علمی ديپارتمنت پشتو.
- معاون سرمؤلف مريم منزه  کوهستانی آمر ديپارتمنت دری.

ایدیت علمی:
- معاون سرمؤلف محمد غالب اهلل يار آمر ديپارتمنت آرت و هنر

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی:
- مولوی عبدالوکيل

- حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در رياست انکشاف نصاب تعليمی.
- مؤلف عنايت اهلل عادل آمر بخش اسالميات.

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

- دکتور شير علی ظريفی رئيس پروژۀ انکشاف نصاب تعليمی          
- دکتور محمد يوسف نيازی سرپرست رياست عمومی انکشاف نصاب تعليمی و تأليف کتب درسی

کمپوز: احمد فرهاد نوری

دیزاین: رحمت اهلل غفاری

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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حرف های الفبا با خط نسخ

   هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف های الفبا به خط نسخ.

درس اول

حرف های الفبا را ابتدا با دقت ببینند ؛ سپس آنرا با قلم نی یا پنسل  مشق 
وتمرین کنید.

  حرف های الفبا را با قلم نی و پنسل در کتابچه های شان  مشق و تمرین نمایید.

- به نظر شما در حرف های زیر چند حرف نقطه دار است؟
پرسش
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- آیا دو حرف را به شکل یکجا با قلم نی نوشته اید؟

ترکیب حرف )ب ( باحرف های )الف - ر(

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ب( با حرف های دیگر از )الف - ر(

درس دوم

شاگردان ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده و آن ها را  با قلم نی در کتابچه های 

خود مشق و تمرین کنند.

ترکیب های حرف های  باال را با قلم نی و پنسل درکتابچه های خود تمرین کنید.

پرسش
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-  در ترکیب های زیر حرف )ب( را با کدام حرف های دیگر می بینید؟

ترکیب حرف )ب(  با حرف های )س - ف(

   هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف های )س - ف(.

درس سوم

  سر مشق باال را  با دقت مشاهده نموده، سپس با قلم نی آنرا در کتابچه های خود مشق 
و تمرین کنند.

با قلم نی و پنسل درکتابچه های خود مشق  ترکیب حرف )ب( را با حرف های )س تا ف( 

وتمرین کنید. 

پرسش
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- آیا گفته می توانید حرف )ب( با کدام حرفها به شکل ترکیبی نوشته شده 
است؟

ترکیب حرف ) ب ( با حرف های )ق - م(

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ب( با حرف های )ق - م(.

درس چهارم

ترکیب های حرف های باال را با قلم نی درکتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

 

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه خود تمرین کنید.

پرسش
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- حرف )ب( در ترکیب های زیر با کدام حرف ها دیده می شود؟

ترکیب حرف ) ب( با حرف های )ن - ی(
 

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ب( با حرف های )ن - ی(.

درس پنجم

 شاگردان ترکیب های  باال را با قلم نی در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید. 

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش
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ترکیب حرف )ج(  با حرف های )الف - ر(

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ج( با حرف های )الف - ر(.

-اگر بعد از ترکیب )جا( یک حرف )ن( گذاشته شود چه خوانده می شود؟

درس ششم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق کنید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین کنید.

پرسش
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دیگر  حرفهای  کدام  با  حرف)ج(  زیر  ترکیب های  در  توانید  می  گفته  آیا 
ترکیب گردیده است؟

ترکیب حرف )ج( با  حرف های )ج -  ف(

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ج( با حرف های دیگر )ج - ف(. 

درس هفتم

ترکیب  حرف )ج( را با  حرف های دیگر مانند ترکیب های باال با قلم نی مشق کنید.

  ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود تمرین کنید.

پرسش
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- در ترکیب های زیر حرف )ج( با کدام حرف ها دیده می شود؟

ترکیب حرف )ج( با حرف های )ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ج( با حرف های )ق - ن(.  

درس هشتم

  ترکیب های باال را با قلم نی مشق  و تمرین کنید. 

  ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود  تمرین کنید.

پرسش
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- آیا گفته می توانید در ترکیب های زیر حرف )ج( با چند حرف دیگر ترکیب 
گردیده است؟

ترکیب حرف )ج( با حرف های )و - ی(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف)ج( با حرف های )و - ی(. 

درس نهم

  به شباهت ها و تفاوت های ترکیب حرف )ج( با حرف های دیگر توجه نموده، سپس با قلم 
نی آنها را در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش
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به نظر شما در ترکیب های زیر نوشتن کدام یک آنها آسانتر است؟

ترکیب حرف )س( با حرف های )الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )س( با حرف های )الف - ر(.

درس دهم

با توجه به سر مشق باال ترکیب ها را  در کتابچه های خود مشق نمایید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق کنید.

پرسش

ACKU



11

یکجا  دیگر  کدام حرف های  با  ) س(  زیر حرف  ترکیب های  نظر شما  به    -
نوشته شده است؟

ترکیب حرف )س( با حرف های )س - ف(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )س( با حرف های )س - ف(. 

درس یازدهم

نشان  به همدیگر  و  نموده  تمرین  تان  کتابچه های مشق  در  نی  قلم  با  را  باال  ترکیب های 
دهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش

ACKU



1212

- کدام یک از ترکیب های زیر را آسان تر وزیبا می نویسید؟

ترکیب حرف )س( با حرف های )ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )س( با حرف های )ق - ن(.

درس دوازدهم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق نمائید و به معلم خود نشان دهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش

ACKU



13

- آیا شما گاهی حرف )س( را با حرف های )و- ی( یکجا نوشته اید؟

ترکیب حرف )س( با حرف های )و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )س( با حرف های )و - ی(.

درس سیزدهم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده و سپس با قلم نی  آنرا مشق کنید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



1414

- به نظر شما حرف )ص( با کدام حرف های دیگر در ترکیب های زیر نوشته 
شده است؟

ترکیب حرف )ص( با حرف های )الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی )ص( با حرف های ) الف - ر(.

درس چهاردهم

ابتدا سر خط کتاب را با دقت ببینند و سپس با قلم نی آنرا مشق نمایید.

ترکیب باال را با قلم نی و پنسل  در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش

ACKU



15

- در ترکیب های زیر حرف )ص( با کدام حرف های دیگر دیده می شود؟

ترکیب حرف )ص( با حرف های )س - ف(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ص( با حرف های )س - ف(. 

درس پانزدهم

 
  ترکیب های باال را با قلم نی مشق و تمرین کنید.

ترکیب باال را با قلم نی  و پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



1616

- گاهی شما حرف های ) ص( و )ل( را به شکلی ترکیبی نوشته اید؟

ترکیب حرف )ص( با حرف های )ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف)ص( با حرف های ) ق - ن(.

درس شانزدهم

ترکیب های باال را مشق ن و تمرین نمایید. 

ترکیب های  باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های تان تمرین کنید.

صن

پرسش

ACKU



17

به نظر شما نوشتن حرف )ص( با کدام حرف های زیر آسانتر است؟

ترکیب حرف )ص( با حرف های )و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ص( با حرف های )و - ی(.

درس هفدهم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق نم ایند و به همدیگ ر، نشان بدهند. 

ترکیب های  باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



1818

شامل  آن  در  زیر  ترکیب های  از  یکی  که  آید  شنیده  را  نامی  کدام  آیا   -
باشد؟

ترکیب حرف  )ط( با حرف های) الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ط( با حرف های )الف - ر(.

درس هجدهم

ابتدا سرمشق باال را دقیق ببینند و سپس آن را با قلم نی مشق کنند. 

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش

ACKU



19

- در ترکیب های زیر حرف )ط( با کدام حرف های دیگر ترکیب شده است؟

ترکیب حرف )ط( با حرف های )س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ط( با حرف های )س - ف(.         

درس نزدهم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس با قلم نی آنرا مشق کنید. و به همدیگر 
نشان بدهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های تان تمرین کنید.

پرسش

ACKU



2020

- اگر پیش از ترکیب ) طن ( حرف )و ( اضافه شود، چی خوانده می شود؟

ترکیب حرف )ط( با حرف های) ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با  طریقه نوشتن ترکیبی حرف )ط( با حرف های )ق - ن(. 

درس بیستم

به ترکیب های باال توجه نموده آنرا با قلم نی مشق کنید.

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



21

- به نظر شما  اگر ترکیب های )طو ( و )طی( با هم یکجا نوشته شود کدام 
کلمه تشکیل میشود؟

ترکیب حرف )ط( با حرف های) و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ط( با حرف های )و - ی(.

درس بیست ویکم

از روی سر مشق کتاب، ترکیب های باال را تمرین کنند و به همدیگر نشان بدهند.

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



2222

-به نظر شما در ترکیب های زیر نوشتن کدام یک آنها آسانتر است؟

ترکیب حرف )ع( با حرف های) الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با طریقی نوشتن ترکیبی حرف )ع( با حرف های )الف - ر(.

درس بیست ودوم

از روی سر خط کتاب ترکیب های باال را با قلم نی مشق و  تمرین نمایید و به معلم خود 

نشان بدهید.

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های تان  تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



23

گردیده  ترکیب  دیگر  حرف های  کدام  با  )ع(  حرف  زیر  ترکیب های  در   -
است؟

ترکیب حرف )ع( با حرف های )س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با طریقه نوشتن ترکیبی حرف )ع( با حرف های ) س - ف(.

درس بیست وسوم

ترکیب های باال را دقیق مشاهده نموده؛  سپس با قلم نی آنرا  مشق کنید. 

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



2424

- در ترکیب های زیر حرف ) ع (  را با کدام حرف های دیگر می بینید؟

ترکیب حرف )ع( با حرف های )ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف )ع( با حرف های )ق - ن(.

درس بیست وچهارم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آنرا  با قلم نی مشق و تمرین کنید. 

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش

ACKU



25

- حرف)ع( و حرف )غ( از هم چه تفاوت دارند؟
- در ترکیب های زیر حرف )ع( باچند حرف دیگر ترکیب گردیده است؟

ترکیب حرف )ع( با حرف های )و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف )ع( با حرف های )و - ی(.

درس بیست وپنجم

  ترکیب های باال را با دقت بینند؛ سپس آنرا با قلم نی مشق کنند.

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل درکتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش ها

ACKU



2626

- به نظر شما نوشتن کدام یک از ترکیب های زیر آسانتر است؟

ترکیب حرف )ف( با حرف های) الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف )ف( با حرف های )الف - ر(.

درس بیست وششم

به ترکیب های باال ببینید و  آنرا با قلم نی مشق کنید.

ترکیب های  باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



27

گردیده  ترکیب  دیگر  حرف های  کدام  با  )ف(  حرف  زیر  ترکیب های  در   -
است؟

ترکیب حرف )ف( با حرف های )س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف )ف( با حرف های )س - ف(. 

درس بیست وهفتم

 

در گروه ها ترکیب های باال را مشاهده نمایید، آنرا با قلم نی مشق کنید؛ سپس هر گروه، 
زیبا ترین خط  های خود را به تخته یا دیوار صنف نصب کنند.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



2828

- در ترکیب های زیر ترکیب حرف )ف( را با کدام حرف های دیگر       می 
بینید؟ 

ترکیب حرف )ف( با حرف های) ف - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با طریقه نوشتن ترکیبی حرف )ف( با حرف های )ف - ن(.

درس بیست وهشتم

انتخاب نموده در صنف نصب  باال را مشق کرده و معلم بهترین  خط ها  را  ترکیب های 

کنند. 

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش

ACKU



29

- نظر شما حرف )ف( با کدام حرف های دیگر به شکل ترکیبی نوشته شده 
می تواند؟

ترکیب حرف  )ف( با حرف های )و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف )ف( با حرف های )و - ی(.

درس بیست ونهم

ترکیب باال را با قلم نی مشق نمایید.

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل  در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



3030

گردیده  ترکیب  دیگر  حرف های  کدام  با  )ک(  حرف  زیر  ترکیب های  در   -
است؟

ترکیب حرف )ک( با حرف های )الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف )ک( با حرف های )الف - ر(.

درس سی ام

ترکیب های باال را با قلم نی مشق کنند و به همدیگر نشان بدهند.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش

ACKU



31

 
- در ترکیب های زیر حرف ) ک( چند بار ترکیب شده است؟

ترکیب حرف)ک( با حرف های )س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با طریقه نوشتن  ترکیبی حرف)ک( با حرف های )س - ف(.

درس سی ویکم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق کنید و به همدیگر خود نشان بدهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین کنید.

پرسش

ACKU



3232

- در ترکیب های زیر نوشتن ترکیبی حرف )ک( به کدام یک از حرفها ساده 
تر است؟

ترکیب حرف)ک( حرف های) ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با  روش نوشتن ترکیبی حرف) ق - ن(.

درس سی ودوم

ترکیب های باال را با دقت ببینند و با قلم نی آنرا مشق کنند.

ترکیب های  باال را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین کنید.

پرسش

ACKU



33

- به نظر شما نوشتن ترکیبی حرف )ک( با کدام حرف ها ساده تر است؟

ترکیب حرف )ک( با حرف های )و - ی(

آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف)ک( با حرف های )و - ی(.

درس سی وسوم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده و با قلم نی آنرا مشق نمایید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین کنید.

پرسش

ACKU



3434

- در ترکیب های زیر حرف )ل( با چند حرف دیگر ترکیب گردیده است؟

ترکیب حرف )ل( با حرف های )الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف )ل( با حرف های )الف - ر(.     

درس سی وچهارم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق نموده و به همدیگر نشان بدهید.

ترکیب های  باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش

ACKU



35

- نوشتن ترکیب حرف)ل( با کدام حرف های زیر ساده تر به نظر می رسد؟

ترکیب حرف )ل( با حرف های )س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی )ل( با حرف های ) س - ف(.

درس سی وپنجم

ترکیب های  باال را با دقت مشاهده نموده و آنرا با قلم  نی مشق نمایید.

ترکیب های باال را با قلم نی  و پنسل در کتابچه های خود  تمرین کنید.

پرسش

ACKU



3636

- به نظر شما در ترکیبات زیر ترکیب حرف)ل( با کدام حرف آسانتر است؟

ترکیب حرف )ل( با حرف های) ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی  حرف)ل( با حرف های )ق - ن(.

درس سی وششم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده و با قلم نی مشق و  تمرین نمایید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش

ACKU



37

ترکیبی  به شکل  نی  قلم  توسط  دیگر  با کدام حرف  را  )ل(  گاهی حرف   -
نوشته کرده اید؟

ترکیب حرف)ل( با حرف های ) و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف )ل( با حرف های )و - ی(. 

درس سی وهفتم

ترکیب های باال را با دقت  ببینید  و بعداً آنرا با قلم نی مشق و تمرین  نمایید و به همدیگر 
نشان دهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش

ACKU



3838

- در ترکیب زیر حرف )م( با کدام حرف های دیگر ترکیب گردیده است؟

ترکیب حرف )م ( با حرف های) الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف)م( با حرف های )الف - ر(.

درس سی وهشتم

ترکیب های باال را با دقت ببینید آنرا  مشق و تمرین کنند.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل تمرین کنید.

پرسش

ACKU



39

- در ترکیب زیر حرف )م( با چند حرف دیگر به شکل ترکیبی نوشته شده 
است؟

ترکیب حرف ) م ( با  حرف های )م - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف )م( با حرف های )م - ف(.

درس سی ونهم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده و آنرا با قلم نی مشق کنید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش

ACKU



4040

- گاهی حرف )م( را در اخیر کدام حرف دیگر به شکل ترکیبی نوشته اید؟

ترکیب حرف )م( با حرف های)ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی )م( با حرف های )ق - ن(.

درس چهلم

  ترکیب های باال را با قلم نی مشق نموده و به همدیگر نشان بدهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش
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ترکیب حرف )م( با حرف های )و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با طریقه نوشتن حرف )م( با حرف های )و - ی(.

درس چهل ویکم

سرمشق باال را مشاهده نموده؛ سپس آن را با قلم نی مشق کنید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

- گاهی شما حرف )م( را با حرف )و( به شکل ترکیبی نوشته اید؟

پرسش
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درس چهل ودوم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق و تمرین کنید!

1-حرف )        ( در ترکیب های زیر با چند حرف دیگر ترکیب شده است؟

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه خود مشق و تمرین نمایید.

ترکیب حرف )     (  با حرف های)الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف)      ( با حرفهای )الف - ر(. 

پرسش
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- به نظر شما نوشتن کدام یک از ترکیب های زیر آسانتر است؟

درس چهل وسوم

ترکیب های  باال را مشاهده نموده و با قلم نی آنرا مشق و تمرین کنید.

ترکیب های  باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

ترکیب حرف )     ( با حرف های)س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با  طرز نوشتن ترکیبی حرف)     (  با حرف های )س - ف(.

پرسش
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درس چهل وچهارم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق و تمرین نموده و به معلم خود، نشان بدهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

ترکیب حرف )     ( با حرف های)ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با  طرز نوشتن ترکیبی حرف )       ( با حرف های )ق - ن(.

- گاهی حرف )      ( را با حرف های دیگر به شکل ترکیبی نوشته اید؟
پرسش
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درس چهل وپنجم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق نموده به معلم تان، نشان بدهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل تمرین نمایید.

ترکیب حرف )    ( با حرف های) و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی )        ( با حرف های )و - ی(.

( با کدام حرف های دیگر  - آیا گفته می توانید در ترکیب های زیر  حرف ) 
ساده تر نوشته می شود؟

پرسش
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بخش دوم
رهنمایی درسهای مقدماتی

معرفی وسایل )حسن خط(

هدف : آشنایی بیشتر استادان با وسایل هنر خطاطی و خوشنویسی، جهت رهنمایی 
بهتر شاگردان.

• 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 تراش و سرشود و در 
وقت نوشتن، سرقلم )نوک قلم( زود خراب نشود.

برای خطاطی قلمی را انتخاب کنیدکه راست بوده و بند نداشته باشد و یا بند آن در 
قسمت های آخر قلم باشد؛ زیرا بند در وسط قلم نی باعث آزار دست می گردد.

• قلم تراش:  نوعی چاقوی مخصوص بوده که تیغة آن انگشتان کم عرض و ضخامت پشت تیغة 
آن به تناسب چاقو های معمولی باریکتر می باشد، تا تراشیدن قلم به ساده گی صورت گیرد.

• قطع زن: وسیلة سخت، از جنس چوب و یا شاخ حیوانات، چون گوزن، به دست 
می آید که در زیر نوک قلم نی جهت قطع زدن قرار می گیرد.

• لیقه: از جری الیاف، ابریشم و یا ُسند خامکدوزی به دست می آید و آنرا باید قبل از 
استفاده با آب و صابون شسته تا خاصیت مواد کیمیاوی آن از بین برود، پس از خشک 

شدن، در دوات جا بجا میگردد.
لیقه از چپه شدن رنگ، قی کردن قلم روی کاغذ، آلوده شدن دست ها، فرش و لباس 

جلوگیری می کند.
الزم به یاد آوری است که از پنبه در لیقه استفاده نشود؛ زیرا پشمک های آن به نوک 

نی چسپیده و سبب مزاحمت در وقت نوشتن می شود.
سیاهی: رنگی است که برای مشق کردن مورد استفاده قرار می گیرد و در بازار به 
نام رنگ نی موجود است، در گذشته ها سیاهی را خود مردم از مواد ترکیبی درست 

می کردند، به همین خاطر به نام مرکب نیز یاد می شود.
دوات: بوتلی است که رنگ )سیاهی( و لیقه در آن جابجا می شود.

الزم به یاد آوری است، که برای تهیه دوات، بوتل انتخاب شود تا نسبت به بوتل های 
معمولی دارای دهن فراختر باشد. 

چهار خط:
از جمله چهار خط،  به کار می رود که  نوشتن حرفها  تنظیم و درست  ترتیب،  برای 
خط سوم آن به نام خط کرسی یاد می شود که حرفها در باال و پایین این خط نوشته 
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می شود؛ مانند: شکل زیر             
                                                                        
)شکل چهار خط(

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

•  استاد محترم: ابتدا به شاگردان هدایت دهید تا کتابچة مشق، قلم نی و دوات تهیه 
نمایند. به آنها بفهمانید که فقط در کتابچه های مشق شان تمرین نمایند و در کتاب 
درسی نوشته نکنند؛ همچنان هدایت دهید تا قلم های خود را پس از مشق کردن پاک 

نمایند که سبب  آلوده گی دست و لباس شان نشود.
از گرفتن چاقو، برای تراشیدن قلم، آنها را  قلم های شاگردان را سر )تراش( نموده و 

ممانعت کنید؛ زیرا استفاده چاقو برای اطفال خطرناک است.
• به شاگردان بفهمانید که قبل از مشق کردن، ابتدا سرمشق کتاب را خوب مشاهده نموده تا 
چشم شان با شکل  حرفها آشناشود، بعد از آن با قلم نی از روی سرمشق کتاب تمرین کنند. 
• سرمشق )سرخط(: خطی است که معلم می نویسد تا شاگردان از روی آن مشق 
نمایند؛ در کتابهای  درسی مضمون حسن خط، سرمشق به همان نمونه های خط گفته 

میشود که به خاطر تمرین شاگردان در نظر گرفته شده است تا از روی آن مشق کنند.
با استفاده از چندین رنگ متفاوت و متنوع به صورت رنگه  سر مشق های این کتاب 
نوشته شده تا سبب عالقمندی بیشتر شاگردان گردیده؛ همچنان تفکیک حرکت های 
برای  تا  به شاگردان هدایت داده شود  اما  برای شان آسانتر شود؛  ترکیب های حرفها 
ترکیب هایی که  نوشتن  استفاده کنند. در  نی(  قلم  )رنگ  از سیاهی  تمرین  و  مشق 
شاگردان مشکل دارند، در ساعت بعدی، تکرار تدریس شود؛ همچنان نوشتن ترکیب 
هایی که به تمرین بیشتر نیاز دارند یک درس کتاب را دو یا چند بخش تقسیم کرده در 
ساعتهای جداگانه درسی تدریس شود. ارتباط درس جدید با درس قبل در نظر گرفته 

شود تا تمرین های قبلی فراموش شاگردان نشود.
به شاگردان تفهیم شود  تا از روی سر مشق کتاب تمرین کنند.

 اندازة قلم نی برای مشق و تمرین در ترکیبهای خط نسخ از )3( ملی متر الی )4( ملی 
متر بهتر است.

یادداشت
 باید یاد آور شد که حرف الف در اول کلمه با  حرف های دیگر ترکیب نمی شود و در 
وسط و اخیر  کلمه ها با هم ترکیب می شود؛ بنابراین از ترکیب حرف الف به حیث درس 

مستقل صرف نظر نموده ایم. 

خط کرسی
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 درس اول  

صفحه)1(                                      رهنمای تدریس حسن خط

زمان تدریس:)دو ساعت درسی(

ساعت اول درسی

حرفهای الفبا با خط نسخ عنوان درس
شناخت حروف خط نسخ از حرف)الف-ض( و طرز نوشتن  اهداف عمومی

آنها با قلم نی.

 اهداف آموزشی
- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- به تسلسل حرف های خط نسخ آشنایی پیدا کنند.
- توسط قلم نی حرف های خط نسخ را نوشته کرده بتوانند.

- به نوشتن حرف های خط نسخ توسط قلم نی عالقه بگیرند. 

 انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی،  روش های تدریس
مشق و تمرین.

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

عملی و مشاهدوی. شیوه ارزیابی

 فعالیت ها مقدماتی

سالم، احول پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری،  
تبریکی سال جدید تعلیمی، صحبت در مورد اهمیت 

مضمون حسن خط.

زمان 
به 

دقیقه
5

پرسش های انگیزه یی متن درس:

- گاهی حرف های خط نسخ را با قلم نی نوشته کرده 
اید.

5
دقیقه
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مدت زمانفعالیت های معلم
-طرز گرفتن قلم نی را به شاگردان یاد بدهید. و قلم نی را به آنها سر کند.

- به آنها بگوید که با نوک قلم نی از دوات رنگ را گرفته و حرف های مفرد خط 
نسخ را مشق نمایید.

- در اجرای فعالیت ها با آنها همکاری نمایید حرف های خط نسخ را در 
کتابچه های شان اصالح نمایید.

35 دقیقه

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا  شاگردان نوشتن حرف های را الفبا از حرف 
)الف- ض( را  فرا گرفته اند آنها را ارزیابی نماید.

کارخانه گی: حرف های خط نسخ را مطابق هدایت کتاب، مشق و تمرین نمایید و روز دیگر 
به صنف بیاورید.

معلومات بیشتر برای معلم
- حرف های الفبا خط نسخ را از حرف های )الف-ض( باالی تخته به کمک معلم نوشته و خوانده 

بتوانند. 
- جهت تحکیم یادگیری حرف های تدریس شده خط نسخ را از )الف-ض( به شاگردان تفهیم 
نمایید تا آنها حرف های ذکر شده را در کتابچه های شان توسط قلم نی و یا پنسل مشق و تمرین 

کنند.
-جهت آگاهی بیشتر معلمان محترم در مورد) خط نسخ( باید یاد آور شدکه:

موگالی  بن  مقله  ابن  توسط  قمری  قرن سوم هجری  اوایل  در  در  ابداع شده  نسخ خط  خط 
شیرازی که در ابتدا خطی هم پایة خط کوفی بود. نسخ یعنی نسخه برداری یا رونوشت کردن 
و کاپی کردن خط نسخ در واقع اولین خطی بود که برای تکمیل کردن نواقص و مشکالت خط 
کوفی و اضافه  کردن اعراب و حرکات و آواها ) واحد های تجزیه ناپذیر زبان که کنار یک دیگر 
قرار می گیرد گفتار را به وجود می آورد.( اختراع شد  این خط از دو خط قبطی و سریانی اخذ 
شده بود. هر چند برخی معتقدند که خط نسخ پیش از ابن مقله نیز وجود داشته ولی آنچه مسلم 

است آنکه او این خط را به اوج و کمال رسانید.
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 درس اول

صفحه)1(                                      رهنمای تدریس حسن خط

زمان تدریس:)دو ساعت درسی(

ساعت دوم درسی

حرف های الفبا با خط نسخ عنوان درس
شناخت حرف های خط نسخ از حرف های)ط-ی( و طرز اهداف عمومی

نوشتن آنها با قلم نی.

 اهداف آموزشی
- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- به تسلسل حرف های خط نسخ آشنایی پیدا کنند.
- توسط قلم نی حرف های خط نسخ را نوشته کرده بتوانند.

 - به نوشتن حرف های خط نسخ توسط قلم نی عالقه بگیرند. 
 انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی،  روش های تدریس

مشق و تمرین.
کتاب، کتابچه، قلم  پنسل، پنسل پاک، قلم نی تباشیر، دوات، وسایل تدریس

خط کش.
عملی، مشاهده وی و سوال و جواب. شیوه ارزیابی

 فعالیت های مقدماتی

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

آن به درس جدید.

زمان 
به 

دقیقه
5

پرسش های انگیزه یی متن درس:

-آیا حرف های خط نسخ را با قلم نی نوشته کرده اید.

5
دقیقه
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مدت زمانفعالیت های معلم
-طرز گرفتن قلم نی را به شاگردان یاد بدهید. و قلم نی را به آنها سر کند.

- به آنها بگوید که با نوک قلم نی از دوات رنگ را گرفته و حرف های مفرد خط نسخ 
را مشق نمایید.

- در کار ها به آنها همکاری نمایند حرف های خط نسخ را در کتابچه های شان اصالح 
نمایند.

35 دقیقه

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا  شاگردان نوشتن حرف های الفبا از حرف 
)ط- ی( را  فرا گرفته ارزیابی نماید.

کارخانه گی: حرف های خط نسخ را مطابق هدایت کتاب، مشق و تمرین نمایید و روز دیگر 
به صنف بیاورید.

معلومات بیشتر برای معلم

معلم صاحب می داند که چند نمونه خط معروف و شناخته شده اسالمی موجود است، این 
خطوط عبارت اند از: ) خط نستعلیق، خط نسخ، خط ثلث، خط شکست، خط کوفی، خط رقعه، 
خط توقیع، خط رقاع و امثال آن. از میان تمامی این خطوط اسالمی سه نوع آن یعنی خط 
نسخ، نستعلیق و شکست بیشتر معروف بوده و مورد استفاده قرار می گرند. زیرا خط نسخ از 
لحاظ رسایی و سهولت خواندن، خط شکسته از نظر سهولت و آسان نوشتن و خط نستعلیق 
از لحاظ زیبایی در درجه اول قرار دارد. خط نسخ  از جمله شش نمونه خطی اختراعی  خطاط 
مشهور بن مقله است و آن را خط قرآنی نیز میگویند،  زیرا قرآنکریم را به این خط می نویسند.

ابتدایی به  از نظر خواندن آسان است، لذا  شاگردان در صنوف  چنانچه گفته شد خط نسخ 
با این نمونه خط آشنا شوند و آنرا مشق و تمرین کنند. بنابراین تمام سر  آسانی می توانند 
نوشتاری  قواعد شکل  و  اصول  رعایت  و  است  نوشته شده  نسخ  به خط  این کتاب  مشق های 

سرمشق های کتاب ضروری بوده و باید از آن پیروی شود.
الفبای مکمل خط نسخ را یکبار برای شاگردان خوانده و به آنها هدایت بدهید که حرف ها را با 

دقت مشاهده کنندو تا حد امکان شکل آنها  را به حافظه بسپارند.
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 درس دوم

صفحه)2(                                      رهنمای تدریس حسن خط

زمان تدریس:) دو ساعت درسی(

ساعت اول درسی

ترکیب حرف )ب( با حرف های دیگر عنوان درس
شناخت حرف های خط نسخ از حرف) ترکیبی ) الف-ج( و اهداف عمومی

طرز نوشتن آنها با قلم نی.
 اهداف آموزشی

- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- به طرز نوشتن حرف های ترکیبی خط نسخ آشنا شوند.
- توسط قلم نی حرف های خط نسخ را ترکیب کرده بتوانند.

 - به طرز نوشتن ترکیبی حرف های خط نسخ توسط قلم نی 
عالقه پیدا کنند.

 انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی،  روش های تدریس
مشق و تمرین.

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

عملی، مشاهده وی و سوال و جواب. شیوه ارزیابی

 فعالیت های مقدماتی

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

آن به درس جدید.

زمان 
به 

دقیقه
5

پرسش های انگیزه یی متن درس:

- آیا دو حرف را به شکل ترکیبی  با قلم نی نوشته 
اید؟

5
دقیقه

مدت زمانفعالیت های معلم
-طرز گرفتن قلم نی را به شاگردان یاد بدهید. و قلم نی را به آنها سر کند.

- به آنها بگوید که با نوک قلم نی از دوات رنگ را گرفته و حرف های مفرد خط نسخ 
را مشق نمایید.

- در کار ها به آنها همکاری نمایند حرف های خط نسخ را در کتابچه های شان اصالح 
نمایند.

35 دقیقه

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا  شاگردان نوشتن حرف های الفبا از حرف 
)ط- ی( را  فرا گرفته ارزیابی نماید.

کارخانه گی: حرف های خط نسخ را مطابق هدایت کتاب، مشق و تمرین نمایید و روز دیگر 
به صنف بیاورید.

معلومات بیشتر برای معلم

معلم صاحب می داند که چند نمونه خط معروف و شناخته شده اسالمی موجود است، این 
خطوط عبارت اند از: ) خط نستعلیق، خط نسخ، خط ثلث، خط شکست، خط کوفی، خط رقعه، 
خط توقیع، خط رقاع و امثال آن. از میان تمامی این خطوط اسالمی سه نوع آن یعنی خط 
نسخ، نستعلیق و شکست بیشتر معروف بوده و مورد استفاده قرار می گرند. زیرا خط نسخ از 
لحاظ رسایی و سهولت خواندن، خط شکسته از نظر سهولت و آسان نوشتن و خط نستعلیق 
از لحاظ زیبایی در درجه اول قرار دارد. خط نسخ  از جمله شش نمونه خطی اختراعی  خطاط 
مشهور بن مقله است و آن را خط قرآنی نیز میگویند،  زیرا قرآنکریم را به این خط می نویسند.

ابتدایی به  از نظر خواندن آسان است، لذا  شاگردان در صنوف  چنانچه گفته شد خط نسخ 
با این نمونه خط آشنا شوند و آنرا مشق و تمرین کنند. بنابراین تمام سر  آسانی می توانند 
نوشتاری  قواعد شکل  و  اصول  رعایت  و  است  نوشته شده  نسخ  به خط  این کتاب  مشق های 

سرمشق های کتاب ضروری بوده و باید از آن پیروی شود.
الفبای مکمل خط نسخ را یکبار برای شاگردان خوانده و به آنها هدایت بدهید که حرف ها را با 

دقت مشاهده کنندو تا حد امکان شکل آنها  را به حافظه بسپارند.
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مدت زمانفعالیت های معلم
-طرز نوشتن ترکیبی حرف های  خط نسخ را از حرف )الف-ج( بنویسید.

- به آنها بگوید که با نوک قلم نی از دوات رنگ را گرفته و حرف های  به 
صورت ترکیبی از )الف- ج( را بنوسید.

- قلم  نی شاگردان را سر کند، کار خانه گی شانرا، اصالح نماید.
- طرز مشق کردن شاگردان را نظارت و رهنمایی کند.

- در اجرا فعالیت ها با آنها همکاری نمایند و نوشته های  ترکیبی حرف های 
خط نسخ را در کتابچه های شان اصالح نمایند.

35 دقیقه

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا  شاگردان نوشتن حرف های الفبا از حرف 
)الف-ج( را  فرا گرفته ارزیابی نماید.

کارخانه گی:  شاگردان ترکیب حرفهای ) الف- ج( را در کتابچه های خود توسط قلم 
نی یا پنسل مشق و تمرین کنند.

   معلومات بیشتر برای معلم
قابل یاد آوری است که با در نظر داشت تناسب طول صفحه های کتابچه مشق شاگردان 

به خصوص در جمله نویسی، قلم های شاگردان سر شود.
باید گفت: که قلم پنسل نوک آن که برای مشق استفاده می شود به شکل قلم نی تراش شود.

دوم  صنف  در  اند،  گرفته  یاد  جداگانه  شکل  به  را  حرف ها  اول  صنف  در  شاگردان 
ترکیب های دو حرفی، حروف الفبا را می آموزند، حروف های که ترکیب های شان از 
نظر شکل تفاوت ندارند صرف با کم و زیاد شدن نقطه ها، در خواندن و تلفظ تفاوت 
ایجاد می شود، از نوشتن آن به خاطر اینکه تکرار نوشتن سبب پر حجم شدن کتاب 
می شد صرف نظر گردیده است؛ بنابرین در درسهای کتاب هدایت های الزم آمده است 

که به آن توجه صورت گیرد.
مره،  روز  جدید  درس  هر  شروع  از  قبل  دوامدار  طور  به  را  شاگردان  گی  خانه  کار 

مالحظه نموده و رهنمایی های الزم صورت گیرد.
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 درس دوم

صفحه)2(                                      رهنمای تدریس حسن خط

زمان تدریس:) دو ساعت درسی(

ساعت دوم درسی

ترکیب حرف )ب( با حرف های دیگر عنوان درس
شناخت حرف های خط نسخ از حرف )ب( با حرف های اهداف عمومی

ترکیبی )د-ر( و طرز نوشتن آنها با قلم نی.
 اهداف آموزشی

- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- به طرز نوشتن حرف های ترکیبی خط نسخ آشنا شوند.
- توسط قلم نی حرف های خط نسخ را ترکیب کرده بتوانند.

 - به طرز نوشتن ترکیبی حرف های خط نسخ توسط قلم نی 
عالقه پیدا کنند.

 انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی،  روش های تدریس
مشق و تمرین.

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

عملی، مشاهده وی و سوال و جواب. شیوه ارزیابی

 فعالیت های مقدماتی

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

آن به درس جدید.

زمان 
به 

دقیقه
5

پرسش های انگیزه یی متن درس: 

- آیا دو حرف را به شکل ترکیبی  با قلم نی نوشته 
اید؟

5
دقیقه
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مدت زمانفعالیت های معلم
- به شاگردان در مورد درس هدایت دهید.

-طرز نوشتن ترکیبی حرف های خط نسخ را از حرف )ب-ر( بنویسید.
- به آنها بگوید که با نوک قلم نی از دوات رنگ را گرفته و حرف های ترکیبی )ب- ر( 

را بنوسید.
- در کار ها به آنها همکاری نمایند و نوشته های  ترکیبی حرف های خط نسخ را در 

کتابچه های شان اصالح نمایند.

35 دقیقه

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا  شاگردان نوشتن حرف های الفبا از حرف 
)ب- ر( را  فرا گرفته ارزیابی نماید.

کارخانه گی : شاگردان ترکیب حرف های ) ب- ر( را در کتابچه های خود توسط قلم نی یا پنسل مشق و تمرین 

کنند.
معلومات بیشتر برای معلم

- ش��اگردان در صن��ف دوم ترکیب ه��ای دو حرفی را م��ی آموزند، که منظ��ور از ترکیب های دو 
حرفی باالبردن مهارت ش��اگردان برای کلمه نویس��ی و جمله نویسی است؛ ممکن است بعضی از 
ترکیب های دوحرفی معنای کامل را افاده کنند؛ مثال: از ترکیب حرف گ، ل کلمه گل به دس��ت 
می آید و زیاد تر از این ترکیب ها معنای کامل را افاده نمی کند. شاید برای شما سؤال پیش آید 
چرا که ترکیب ها حرف الف شروع نشده است؟ چون حرف الف یک حرف مفرد است و حرف های 
مفرد در اول کلمه با حروف دیگر ترکیب شده نمی تواند. بنابراین از حرف های مفرد در ترکیب ها 
صرف نظر ش��ده است. همچنان از تکرار نوشتن حرف های هم شکل مانند: حرف های ج، خ و چ و 
یا حرف های ص و ض که این حرف های از نظر ش��کل یکی اس��تند و صرف در داشتن نقط تفاوت 
دارد. سعی نمایید تا شاگردان ازخط کرسی که شکل چهار خط آن در این کتاب شرح داده شده 

در ترکیب های دو حرفی استفاده کنند.  
استادان محترم: از نوشتن تکرار پالن راهنمای تدریس به طور جداگانه برای هر درس دراین 
کتاب خود داری شده است، شما میتوانید از پالن راهنمای تدریس فوق در تمام درسهای این 

کتاب استفاده کنید.
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