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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 هنر

کمیسیون تدقیق:
- سرمؤلف میر نقیب اهلل عضو علمی ریاست نصاب  
- سرمؤلف علی اهلل جلیل رئیس تألیف کتب درسی

-پوهندوی دکتور فضل الهادی وزین
- معاون سرمؤلف فروزان خاموش عضو علمی ریاست نصاب
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انکشاف نصاب تعليمی.

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی:
- مولوی عبدالوکيل

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

کمیتۀ نظارت
- دکتور اسد اهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی، تربیۀ معلم و مرکز ساینس

- دکتور شیر علی ظریفی مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی          
-  دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

رسام: نادر علی یوسفی
کمپوز: احمد فرهاد نوری

دیزاین: رحمت اهلل غفاری
تنظیم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس اطالعات و نشرات
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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 بالقوة 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 سازندة 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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سر مشق باال را با قلم نی در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة )آب(

- شما تا به حال کلمة آب را خطاطی نموده اید؟

درس اول

پرسش

سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آن را با قلم نی در کتابچه های 
ACKUخود مشق کنید.
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هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة  )ابر(

درس دوم

کلمة ابر را با پنسل  یا قلم نی در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

سر مشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آن را با قلم نی در کتابچه های 
خود چندین مرتبه مشق کنید.

پرسش
- گاهی با قلم نی کلمة ابر را خطاطی نموده اید؟
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کلمة بهار را باقلم نی در کتابچه های خود چندین بار مشق و تمرین نمایید.

درس سوم

 هدف: شاگردان بتوانند کلمة بهار را خطاطی کنند.

به سرمشق باال توجه نموده؛ آن را در کتابچه های خود چندین مرتبه با قلم نی 
مشق کنید.

- آیا می توانید بگویید در کلمة بهار چند الف به کار رفته است؟

پرسش
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هدف: شاگردان توانایی آن را کسب نمایند تا کلمة  جواری را درست خطاطی 
کنند.

درس چهارم

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های خود چند بار مشق و تمرین 
نمایید.

آیا گفته می توانید در کلمة جواری کاسة حرف )ی( در کدام قسمت خط کرسی 
قرار گرفته است؟

پرسش

با  با قلم نی در کتابچه های خود  ببینید؛ سپس آن را  بادقت  را  باال  سر مشق 
درنظرداشت زیبایی آن چندبار مشق و تمرین نمایید.

ACKU



5

کلمة درخت را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های خود چند بار مشق و تمرین 
نمایید.

درس پنجم

 هدف: شاگردان بتوانند کلمة درخت را به صورت درست و زیبا خطاطی کنند.

- به نظر شما در کلمة درخت نقطه های حرف )ت( در کدام قسمت خط کرسی 
قرار دارد؟

پرسش

 به سرمشق باال توجه نموده؛ آن را با قلم نی در کتابچه های خود چند مرتبه 
مشق و تمرین نمایید.
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هدف: شاگردان طرز خطاطی کلمة راه را بیآموزند.

درس ششم

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های خود تمرین نمایید.

- آیا گفته می توانیدکه حرف)ر( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

به سر مشق باال توجه نموده؛ آن را با قلم نی در کتابچه های خود چند مرتبه 
مشق و تمرین نمایید.
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درس هفتم

هدف: شاگردان بتوانند کلمة سبزه را درست خطاطی نمایند.

کلمة سبزه را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

به سرمشق باال دقت نموده، آن را با قلم نی در کتابچه های خود با درنظرداشت 
زیبایی آن چند مرتبه مشق و تمرین نمایید.

- آیا شما کلمه هایی را خطاطی نموده اید که در شروع آن حرف )س( باشد؟
پرسش
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درس هشتم

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های خود تمرین نمایید.

 هدف: شاگردان طرز خطاطی کلمة صابون را به صورت درست بیآموزند.

- در کلمة صابون حرف )ص( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

با قلم نی در کتابچه های خود چند مرتبه  به سرمشق باال توجه نموده؛ آن را 
مشق و تمرین نمایید.
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درس نهم

هدف: شاگردان بتوانند کلمة طبیب را به شکل درست خطاطی نمایند.

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های خود تمرین نمایید.

-  آیا گفته می توانید در کلمة زیر حرف )ط( در کدام قسمت خط کرسی قرار 
دارد؟

پرسش

به سرمشق باال دقت نموده؛ آن را چند مرتبه در کتابچه های خود مشق نمایید.
ACKU
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درس دهم

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

 هدف: شاگردان طرز خطاطی کلمة )عالم( را به صورت درست بیآموزند.

- به نظر شما حرف های )ع-ا-ل-م( در کدام قسمت خط کرسی قرار گرفته اند؟
پرسش

سرمشق باال را دقیق ببینید و آن را به صورت درست روی خط کرسی با قلم نی 
در کتابچه های خود چند مرتبه مشق نمایید.
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درس یازدهم

هدف:شاگردان بتوانند طرز خطاطی کلمة فاطمه را به صورت درست بیآموزند. 

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

در  نی  قلم  با  کرسی  خط  درنظرداشت  با  آن را  نموده؛  توجه  باال  سرمشق  به 
کتابچه های خود چندین مرتبه به صورت دقیق و زیبا مشق و تمرین نمایید.

- به نظر شما در کلمة زیر کدام حرف ها باالی خط کرسی قرار دارند؟
پرسش
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هدف: شاگردان طرز خطاطی کلمة قلم را به صورت درست بیآموزند.

درس دوازدهم

یا پنسل در کتابچه های خود چند مرتبه مشق  و  نی  با قلم  را  باال  سرمشق 
تمرین نمایید.

به سرمشق باال با دقت دیده چند مرتبه آن را با قلم نی مشق و تمرین نمایید.

- آیا شما حرف )ق( را با کدام حرف دیگر به صورت ترکیبی نوشته اید؟
پرسش

ACKU



13

درس سیزدهم 

 هدف: شاگردان بتوانند طریقة خطاطی کلمة )کار( را به صورت درست بیآموزند.

با قلم نی  یا پنسل در کتابچه های خود با خط زیبا مشق  و  سرمشق باال را 
تمرین نمایید.

با توجه به طرز خطاطی کلمة کار آن را چند مرتبه با قلم نی مشق و تمرین 
نمایید.

- به نظر شما حرف های )ک، ر(  در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟ 
پرسش
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هدف: شاگردان طرز خطاطی کلمة لیمو را به صورت درست بیآموزند.

درس چهاردهم

- به نظر شما در کلمة لیمو حرف) و( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

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

در  بار  چند  خط کرسی  درنظرداشت  با  آن را  نموده؛  توجه  باال  سرمشق  به 
کتابچه های خود با قلم نی مشق و تمرین نمایید.
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درس پانزدهم 

 هدف: شاگردان طریقة خطاطی کلمة میوه را به صورت درست بیآموزند.

- به نظر شما در کلمة میوه کدام حرف های آن در قسمت باالیی خط کرسی 
قرار دارد؟

پرسش

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

با درنظرداشت خط کرسی سرمشق باال را با قلم نی در کتابچه های خود چندین 
بار مشق نمایید.
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درس شانزدهم

هدف:شاگردان بتوانند طرز خطاطی کلمة نارنج را به صورت درست بیآموزند.

- به نظر شما در کلمة نارنج حرف) ج( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

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

مطابق سر مشق، کلمة نارنج را چند مرتبه مشق و تمرین نمایید.
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درس هفدهم

هدف:شاگردان بتوانند روش خطاطی کلمة وطن را به صورت درست بیآموزند.

- به نظر شما در کلمة وطن حرف)ن( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

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

بادرنظرداشت سرمشق، کلمة وطن را چند مرتبه در کتابچه های خود مشق و 
تمرین نمایید.
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درس هجدهم

هدف:شاگردان طرز خطاطی کلمة هدایت را به صورت درست بیآموزند.

- آیا شما کلمه یی را خطاطی نموده اید که حرف اول آن )هـ( باشد؟
پرسش

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

کلمة هدایت را با درنظرداشت خط کرسی در کتابچه های خود با قلم نی مشق 
و تمرین نمایید.
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درس نزدهم

هدف:شاگردان طرز خطاطی کلمة الله را به صورت درست بیآموزند.

- آیا شما کلمه یی را خطاطی نموده اید که حرف اول آن )ل( باشد؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل در کتابچة خود مشق  و تمرین کنید.

با قلم نی چند  با در نظرداشت خط کرسی در کتابچه های خود  را  کلمة الله 
مرتبه مشق و تمرین نمایید.

ACKU



20

درس  بیستم

هدف: شاگردان طرز خطاطی کلمة یخ را به صورت درست بیآموزند.

- به نظر شما در کلمة یخ حرف )خ( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

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

به سرمشق باال توجه نموده، مطابق آن کلمة یخ را در کتابچه های خود چندین 
بار باقلم نی مشق نمایید.
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درس بیست و یکم

هدف: شاگردان جملة زیر را که در آن کلمة آبادی به کار رفته است به صورت 
درست خطاطی کنند.

- به نظر شما سرمشق زیر ازچند کلمة تشکیل شده؟
پرسش

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

سرمشق باال را با دقت مشاهده کنید؛ خط کرسی را با پنسل رسم نمایید؛ سپس 
سرمشق باال را با قلم نی روی خط کرسی در کتابچه های خود مشق نمایید.
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درس بیست و دوم

هدف: شاگردان بتوانند جملة زیر را روی خط کرسی خطاطی کنند.

- در جملة زیر نقطه های کدام حرفها زیر خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

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

خط  روی  نی  قلم  با  خود  کتابچه های  در  آن را  نموده،  توجه  باال  سرمشق  به 
کرسی خطاطی کنید.

ء

ء
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درس بیست و سوم

هدف: شاگردان بتوانند جملة زیر را به صورت درست مشق کنند.

- به نظر  شما در جملة زیر چند کلمه باالی خط کرسی قرار گرفته است؟
پرسش

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

به سرمشق باال توجه نموده،آن را در کتابچه های خود با قلم نی روی خط کرسی 
خطاطی کنید.
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درس بیست و چهارم

هدف:شاگردان توانایی آن را دریابند تا جملة زیر را روی خط کرسی خطاطی نمایند.

-در جملة زیر، نقطه های کدام حرف ها باالی خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

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

با قلم نی روی خط کرسی در  را  با دقت مشاهده نموده؛ آن  را  باال  سرمشق 
کتابچه های خود خطاطی کنید.
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درس بیست و پنجم

هدف: شاگردان بتوانند جملة زیر را روی خط کرسی خطاطی کنند.

-  در جملة زیر حرف های )د، ر( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارند.
پرسش

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

با قلم نی روی خط کرسی در  را  با دقت مشاهده نموده؛ آن  را  باال  سرمشق 
کتابچه های خود مشق نمایید.
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درس بیست و ششم

هدف: شاگردان مهارت خطاطی جملة زیر را روی خط کرسی حاصل کنند.

- در کلمة)راستی( کاسة حرف )ی( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های خود خطاطی نمایید.

جملة باال را در نظر گرفته، آن را با قلم نی روی خط کرسی در کتابچه های خود 
مشق کنید.
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درس بیست و هفتم

هدف: شاگردان جملة زیر را روی خط کرسی خطاطی کرده بتوانند.

-  حرف )س( در کدام قسمت کرسی قرار دارند؟
پرسش

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

سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آن را با قلم نی روی خط کرسی در 
کتابچه های خود مشق نمایید.
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درس بیست و هشتم

هدف: شاگردان بتوانند جملة زیر را به صورت درست روی خط کرسی خطاطی کنند.

- به نظرشما در جملة زیر چند حرف در پایین خط کرسی قرار گرفته است؟ 
پرسش

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

کتابچه های  نی روی خط کرسی در  قلم  با  آن را  باال  با درنظرداشت سرمشق 
خود خطاطی کنید.
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درس بیست و نهم

هدف: شاگردان بتوانند جملة زیر را به صورت درست روی خط کرسی خطاطی 
کنند.

-  به نظر شما حرف)و( و حرف)ر( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

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

سرمشق باال را با دقت دیده، آن را چند مرتبه در کتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس  سی ام

هدف: شاگردان  بتوانند جملة زیر را روی خط کرسی مشق کنند.

- به نظر شما نقطه های کدام حرف ها باال و  از کدام حرف ها در زیر خط کرسی 
قرار دارد؟

پرسش

شاگردان سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین 
نمایند.

با قلم نی آن را در کتابچه های خود  سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده و 
مشق و تمرین کنید.
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درس سی و یکم

هدف: شاگردان با درنظرداشت خط کرسی جملة زیر را خطاطی کنند.

- آیا می دانید حرف )ف( و )ض( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارند؟

پرسش

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

سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آن را  در کتابچه های تان چند 
مرتبه مشق و تمرین کنید. 
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درس سی و دوم

هدف:شاگردان بتوانند طرز خطاطی جملة زیر را روی خط کرسی فراگیرند.

- در جمله زیر کدام حرف ها در پایین خط کرسی قرار دارند؟

پرسش

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

جملة باال را با دقت مشاهده نمایید؛ سپس آن را با قلم نی در کتابچه های خود 
چند مرتبه خطاطی کنید.
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درس سی و سوم

هدف:شاگردان توانمندی آن را پیدا کنند تا جملة زیر را روی خط کرسی مشق کنند.

- آیا گفته می توانید کدام حرف ها در جمله زیر در باالی خط کرسی قرار دارد؟

پرسش

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

جملة باال را با دقت دیده؛ سپس آن را با قلم نی در کتابچه های خود چند مرتبه 
مشق و تمرین نمایید.
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درس سی و چهارم

هدف: شاگردان  توانایی آن را دریابند تا جملة زیر را روی خط کرسی به صورت 
درست خطاطی کنند.

- آیا گفته می توانید در جمله زیر چند نقطه به کار رفته است؟

پرسش

سرمشق باال را به صورت درست با قلم نی یا پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین 
کنید.

سرمشق باال را به صورت دقیق مشاهده کرده و آن را با قلم نی در کتابچه های 
خود مشق و تمرین نمایید.
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درس سی و پنجم

هدف:شاگردان بتوانند طریقه خطاطی جملة زیر را روی خط کرسی بیآموزند.

- آیا گفته می توانید کلمة )مادران( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟

پرسش

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

سر مشق باال را با دقت مشاهده نموده و با قلم نی آن را در کتابچه های خود 
بنویسید.
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درس سی و ششم

- در جملة زیر حرف)ن( و )الف( در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

هدف: شاگردان بتوانند  جملة زیر را روی خط کرسی درست خطاطی نمایند.

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

سر مشق باال را با درنظرداشت خط کرسی مشق نمایید.
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درس سی و هفتم

را روی خط کرسی مشق کنند. زیر  با مهارت خطاطی جملة  هدف:شاگردان 

- آیا می دانید حرف )و-ت- م( در کدام قسمت های خط کرسی قرار دارند؟

پرسش

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

با قلم نی آن را در کتابچه های خود  با دقت مشاهده نموده،  را  باال  سر مشق 
مشق و تمرین کنید.
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درس سی و هشتم

- آیا گفته می توانید بگویید در جملة زیر کدام حرف ها در باالی خط کرسی قرار 
دارند؟

پرسش

هدف: شاگردان جملة زیر را روی خط کرسی خطاطی کرده بتوانند.

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

سر مشق باال را با دقت مشاهده نموده و با قلم نی آن را  در کتابچه های خود 
مشق و تمرین نمایید.
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درس سی و نهم

هدف: شاگردان با مهارت خطاطی جملة زیر را روی خط کرسی مشق کنند.

- آیا گفته می توانید در جملة زیر حرف های کلمة )الجورد( در کدام قسمت خط 
کرسی قرار دارد؟

پرسش

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

سر مشق باال را با دقت مشاهده نموده و با قلم نی آن را در کتابچه های خود 
مشق و تمرین کنید.
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درس  چهلم

هدف: شاگردان جمله زیر را روی خط کرسی خطاطی کرده بتوانند.

-  به نظر شما در جملة زیر نوشتن کدام کلمه روی خط کرسی آسان است؟

پرسش

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

سر مشق باال را با دقت  دیده و آن را با قلم نی در کتابچه های خود مشق نمایید.
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بخش دوم

رهنمای تدریس حسن خط

 درس اول  
صفحه)1(                                      

زمان تدریس:) دوساعت درسی(
ساعت اول درسی

آبعنوان درس
آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة آباهداف عمومی

 اهداف آموزشی
- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- طریقۀ خطاطی کلمۀ آب را بدانند. 
- کلمۀ آب را  روی خط کرسی درست خطاطی کرده بتوانند.

 - به خطاطی کلمه ها توسط قلم نی عالقه مند شوند.

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

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

عملی،  مشاهده یی و سؤال و جواب. شیوة ارزیابی

فعالیت های مقدماتی
حاضری،   گرفتن  صنف،  تنظیم  پرسی،  احول  سالم، 
تبریکی سال جدید تعلیمی، صحبت در مورد مضمون 

حسن خط صنف دوم.

 5
دقیقه

5- گاهی کلمۀ آب را توسط قلم نی مشق نموده اید؟
دقیقه

پرسش های انگیزه یی
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مدت زمانفعالیت های معلم
- ابتدا خط کرسی را روی تخته رسم کنید.

- کلمۀ آب را روی خط کرسی ترسیم کنید:
ابتدا حرف الف را طوری بنویسید که قاعده آن روی خط کرسی قرار گیرد.	 
مد را با درنظر داشت فاصلۀ آن باالی حرف الف بنویسید.	 
حرف )ب( را مطابق سرمشق کتاب درسی روی خط کرسی خطاطی کنید.	 
فعالیت درس را طبق هدایت کتاب درسی باالی شاگردان به صورت 	 

انفرادی تطبیق کنید.
در جریان فعالیت شاگردان را نظارت نموده و در صورت ضرورت آن ها را رهنمای 	 

کنید.

 35
دقیقه

شیوه ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا شاگردان خطاطی کلمۀ آب را به 
صورت درست فراگرفته اند یا خیر در جریان خطاطی از طریق مشاهده، مشق آن ها را 

ارزیابی کنید.
کارخانه گی: سرمشق کلمۀ آب را روی خط کرسی درکتابچه های خود توسط قلم نی 

مشق و تمرین نمایید.
معلومات بیشتر برای معلم

معنای لغوی خط، با قلم نوشتن است و از نگاه هنری و نظر اهل قلم، خط عبارت 
است از: نوشتن صورت ها و شکل های حرف ها به شکل انفرادی و چگونه گی آن ها 
دهندۀ  تبارز  درآن،  شده  درنظرگرفته  معناهای  که  سطر ها  و  جمله ها  تشکیل  در 
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(؛ همینگونه 
خط تبارز دهندۀ اسرار، دریافت گاه اختیار و نگهبان آثار است.حال ببینیم که فن 

خطاطی »زیبانویسی« چیست؟
قابل  هنر  دیگر  عّدۀ  نگاه  از  و  است  علم  بعضی ها  نظر  از  زیبانویسی  و  خطاطی  فن 

آموختن و یاد دادن است.

ACKU



43

رهنمای تدریس حسن خط

  درس دوم  

صفحه)2(                                      

زمان تدریس:) دوساعت درسی(

ابرعنوان درس
شاگردان یک جملة را روی خط کرسی  خطاطی کرده بتوانند.اهداف عمومی

 اهداف آموزشی
- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- طریقه خطاطی کلمۀ ابر روی خط کرسی بدانند. 
- کلمۀ ابر را  به صورت درست خطاطی کرده بتوانند.
 - به خطاطی جمله ها توسط قلم نی عالقه مند شوند.

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

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

عملی،  مشاهده یی و سؤال و جواب. شیوة ارزیابی

فعالیت های مقدماتی
حاضری،  گرفتن  صنف،  تنظیم  پرسی،  احول  سالم، 
صحبت در مورد درس گذشته و ارتباط آن با درس 

جدید.

 5
دقیقه

5 - آیا کلمۀ ابر را روی خط کرسی خطاطی نموده اید.
دقیقه پرسش های انگیزه یی

ACKU



44

مدت زمانفعالیت های معلم
- ابتدا خط کرسی را ردوی تخته رسم کنید.

- کلمۀ ابر را روی خط کرسی بنویسید که:
ابتدا حرف الف را طوری بنویسید که قاعده آن روی خط کرسی قرار گیرد.	 
مد را با درنظر داشت فاصلۀ آن باالی حرف الف بنویسید.	 
حرف )ب( را مطابق سرمشق کتاب درسی روی خط کرسی خطاطی کنید.	 
فعالیت درس را طبق هدایت کتاب درسی باالی شاگردان به صورت 	 

انفرادی تطبیق کنید.
در جریان فعالیت شاگردان را نظارت نموده و در صورت ضرورت آن ها را رهنمای 	 

کنید.

 35
دقیقه

شیوة ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا شاگردان خطاطی کلمۀ ابر را به صورت 
درست فراگرفته اند یا خیر در اثنا خطاطی از طریق مشاهده مشق آن ها را ارزیابی کنید.
کارخانه گی: سرمشق جملۀ ابر را روی خط کرسی درکتابچه های خود توسط قلم نی 

مشق و تمرین نمایید.
معلومات بیشتر برای معلم

.از این رو می توان تحت یک قاعده عمومی و کلی بررسی کرد؛ زیرا همه دراصل و ریشه 
باهم شریک اند؛ پس همه خطوط عربی اسالمی را تحت چهار قاعده که هر قاعده شامل 

چند جز است تحت مطالعه قرار می دهیم:
-اصول شامل یازده جزاست

صعود  مجازی.7-  نزول   -6 مجازی.  صعود   -5 دور.   -4 2-ضعف.3-سطح.  قوت.   -1
دسته  گره ها.10-ارسال.11-  حلقه  بیاض  و  سواد  رعایت  حقیقی.9-  نزول  حقیقی.80 

بندی الفبا.
مرکبات  مفردات همجنس.2-  در  نویسی  یکسان  -نسبت شامل چهار جز است1- 

مشابه.3- اعتدال تناسب اندام مفردات و مرکبات.4- اندازه گیری با موازین معینه.
استادان محترم: از نوشتن تکرار پالن راهنمای تدریس به طور جداگانه برای هر درس دراین کتاب خود داری 

شده است، شما می توانید از نمونۀ پالن راهنمای تدریس فوق در تمام درسهای این کتاب استفاده کنید.
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رهنمای تدریس حسن خط

 درس بیست و یکم  

صفحه)2-1(

زمان تدریس: )دوساعت درسی(

آبادیعنوان درس

شاگردان کلمة  آبادی را در یک جملة روی خط کرسی  خطاطی اهداف عمومی
کرده بتوانند.

 اهداف آموزشی
- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- طریقۀ خطاطی کلمۀ آبادی را روی خط کرسی بدانند. 
- کلمۀ آبادی را  به صورت درست خطاطی کرده بتوانند.

 - به خطاطی جمالت توسط قلم نی عالقه مند شوند.

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

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

عملی،  مشاهده یی و سؤال و جواب. شیوة ارزیابی

فعالیت های مقدماتی
حاضری،    گرفتن  صنف،  تنظیم  پرسی،  احول  سالم، 
صحبت در مورد درس گذشته و ارتباط آن به درس 

جدید.

 5
دقیقه

 - آیا کلمۀ آبادی را روی خط کرسی خطاطی نموده 
اید.

5
دقیقه پرسش های انگیزه یی
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مدت زمانفعالیت های معلم فعالیت های شاگردان
ابتدا خط کرسی را روی تخته رسم کنید.

- کلمۀ آبادی را روی خط کرسی بنویسید که:
ابتدا حرف الف را طوری بنویسید که قاعده آن روی خط کرسی قرار گیرد.	 
مد را با درنظر داشت فاصلۀ آن باالی حرف الف بنویسید.	 
حرف )ب( را مطابق سرمشق کتاب درسی روی خط کرسی خطاطی کنید.	 
فعالیت درس را طبق هدایت کتاب درسی باالی شاگردان به صورت 	 

انفرادی تطبیق کنید.
در جریان فعالیت شاگردان را نظارت نموده و در صورت ضرورت آن ها را رهنمای کنید.	 

 35
دقیقه

شیوه ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا شاگردان خطاطی کلمۀ آبادی را به 
صورت درست فراگرفته اند یا خیر در اثنا خطاطی از طریق مشاهده مشق آن ها را 

ارزیابی کنید.
کارخانه گی: سرمشق جملۀ آبادی را روی خط کرسی درکتابچه های خود توسط قلم 

نی مشق و تمرین نمایید.

معلومات بیشتر برای معلم
اهمیت خط: خط در زنده گی انسان ها، برای بهبود زنده گی، آوردن سهولت ها و باالخره 
در توسعه و تکامل زنده گی اجتماعی، علوم و تکنالوژی اهمیت زیاد دارد و به طور یقین 
یکی از عوامل اصلی تکامل علوم و تکنالوژی امروزی که نصیب جوامع امروزی انسان ها 
گردیده از فیض اختراع خط و به کار گیری آن در امور زنده گانی انسان هاست؛ اگر خط 
اختراع نمی شد؛ به یقین این همه دست آورد های بزرگ علمی انسان ها به این وسعت 

امروزی نمی بود. 
َِّک الَِّذي َخلََق * َخلََق اْلِنَساَن  چنانچه خداوند)ج( در قرآن کریم می فرماید: )اْقَرأْ بِاْسِم َرب

َُّک اْلَْکَرُم * الَِّذي َعلََّم بِالَْقلَِم* َعلََّم اْلِنَساَن َما لَْم یَْعلَْم*(  ِمْن َعلٍَق * اْقَرأْ َوَرب
و  بخوان  بسته*  از خون  را  انسان  آفرید*آفرید  که  پروردگارت  نام  به  بخوان  ترجمه: 
پروردگارتو کریم است* آنکه علم آموخت به وسیله قلم* آنچه را که انسان نمی دانست 

]بتدریج به او[ آموخت*
و  اصل  به یک  اسالمی  عربی  که همه خطوط  می دانیم  .قواعد عمومی و کلی خط: 
ریشه منتهی می شوند که آن اصل، الفبایی است که تقریباً از شکل های هندسی یا شکل 
های که در طبیعت موجود است الهام گرفته شده و به منزلۀ پیکری است در جامه های 

گوناگون خطوط متنوع است.
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