
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
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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی
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سال چاپ: 1396 هـ . ش.

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

و تأليف کتب درسی

الف

هنر رسامی
ACKU صنف سوم



 ب 

مؤلفان:
- معاون سرمؤلف محمد غالب اهلل یار مسؤول دیپارتمنت هنرها، ریاست انکشاف نصاب تعلیمی

- محمد ظاهر طاهري عضو دیپارتمنت هنرها، ریاست انکشاف نصاب تعلیمي و تألیف کتب درسي.
- سید انور میچنخیل عضو دیپارتمنت هنرها، ریاست انکشاف نصاب تعلیمي و تألیف کتب درسي.

- نفیسه پوپلزی عضو دیپارتمنت هنرها، ریاست انکشاف نصاب تعلیمي و تألیف کتب درسي.

کمیسیون تدقیق:
- سرمؤلف میر نقیب 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

ایدیت مسلکی:
- معاون سرمؤلف محمد غالب اهلل یار مسؤول دیپارتمنت هنرها، ریاست عمومی انکشاف نصاب 

   تعلیمی و تألیف کتب درسی.

ایدیت زبانی:
- معاون سرمؤلف مریم منزه کوهستانی عضو علمی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی:
- حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در رياست انکشاف نصاب تعليمی.

کمیتۀ نظارت:
- دکتور اسد اهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم

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

دیزاین: رحمت اهلل غفاری
رسام: نادر علی یوسفی

تنظیم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس 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 بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربيت محسوب می شود که همگام  تعليم و  فرايند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی يکی 
پيشرفت 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. 
کتابی که اکنون در اختيار شما قرار دارد، بر اساس همين ويژه گی ها تهيه و تأليف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براين بوده که نصاب تعليمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعليم و تربيت 
اسالمی و حفظ هويت ملی، مطابق با معيارهای علمی و روش های تربيتی نوين بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمينه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری 
مهربانی،  وطن دوستی،  حس  تقويت  رواداری،  و  گفتگو  فرهنگ  ترويج  بخشد.  تقويت  آن ها  در  را 

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 ارائۀ نظريات و پيشنهادات 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 بينالمللی 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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یادآوری:
برای  درسی  کتاب  آن  اول  بخش  است،  بخش  دو  حاوی  کتاب  این 
معلمان  برای  درس  چند  تدریس  نمونۀ  آن  دوم  بخش  و  شاگردان 
محترم است، امید که شاگردان و معلمان محترم از این کتاب استفاده 

درست کرده بتوانند.
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دررسمزیرچهمیبینید؟

ترسیمگل

هدف:شاگردانگلرارسمورنگآمیزیکردهبتوانند.

درس اول

پرسش
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مطابقشکلدادهشدهگلرادرکتابچههایخودرسمکنید.

1

 بادرنظرداشترسمدادهشده،گلرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزی
کنید.

12
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-دررسمزیرچهمیبینید؟

گاهیآلوبالورارسمورنگآمیزیکردهاید؟

ترسیمآلوبالو

   هدف:شاگردانآلوبالورارسمورنگآمیزیکردهبتوانند.

درس دوم

پرسشها
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شکلفوقرادرکتابچههایتانرسمنموده،رنگآمیزینمایید.

رسمآلوبالورابادقتببینندوخطوطبیرونيآنراازرويشکلرسمنموده،
رنگآمیزینمایید.
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ترسیمکتاب

   هدف:شاگردانبتوانندکتابرارسمورنگآمیزیکنند.

درس  سوم

دررسمزیرچهمیبینید؟
پرسش
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-کتابرابادرنظرداشتمراحلترسیمآندرکتابچههایخودرسمورنگآمیزینمایید.

 

بهرسمکتابدقتکنیدوآنرابادرنظرداشتمراحلآندرکتابچههای
خودرسمنموده،رنگآمیزینمایید.

1

2
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ترسیمشکلهایمنظم

   هدف:شاگردانبتوانندشکلهایمنظمراترسیمورنگآمیزینمایند.

درس  چهارم

-آیاشکلهایزیرراگاهیدیدهاید؟

پرسش
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شکل)1-2(رادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

بهشکلهایزیربادقتتوجهکرده،آنرارسمورنگآمیزیکنید.

1

2
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درس  پنجم

ترسیمناکوانگور

هدف:شاگردانبتوانندشکلهایانگوروناکرارسمورنگآمیزیکنند.

-درشکلزیرکداممیوههارامیبینید؟

پرسش
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انگوروناکرابهشکلمرحلهییترسیمورنگآمیزیکنید.

بهشکلهایزیرنمودهورنگمیوههارابادقتببینید؛سپسآنراترسیم
ورنگآمیزیکنید.

1

2
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درس  ششم

ترسیمزردکوپیاز

هدف:شاگردانبتوانندشکلزردکوپیازراترسیموآنرارنگآمیزیکنند.

-درشکلزیرکدامسبزیهارامیبینید؟
پرسش

ACKU



 12 

سبزیهارادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

باتوجهبهشکلهای)1-2(سبزیهارارسمورنگآمیزیکنید.

2

1
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ترسیماناروسیب

هدف:شاگردانطرزترسیماناروسیبرابیاموزند.

درس  هفتم

-گاهیاناروسیبرارسمورنگآمیزینمودهاید؟
پرسش
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اناروسیبرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

شکلهایزیررابادقتمشاهدهنموده؛آنرارسمورنگآمیزیکنید.

1

2
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ترسیمکبوتر

   هدف:شاگردانبتوانندکبوتررارسمورنگآمیزیکنند.

درس  هشتم

-درشکلزیرکدامپرندهرامیبینید؟
پرسش
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کبوتررادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

و رسم خود کتابچههای در آنرا نموده؛ مشاهده دقت با را زیر شکلهای

رنگآمیزیکنید.

1

2
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ترسیمطوطي

   هدف:شاگردانبتوانندطوطیرارسمورنگآمیزینمایند.

درس  نهم

-آیاطوطیرادیدهاید؟
پرسش
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طوطیرادرکتابچههایخودرسمنمودهوآنرارنگآمیزینمایید.

2

1

شکلهایزیررادرکتابچههایخودمرحلهبهمرحلهرسمورنگآمیزیکنید.
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ترسیمخانه

هدف:شاگردانبتوانندخانهرارسمورنگآمیزیکنند.

درس  دهم

-گاهیخانهرارسمورنگآمیزیکردهاید؟

پرسش
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شکلخانهرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

باتوجهبهشکلهایزیرآنهارادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

2

1ACKU
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ترسیمقاشقوپنجه

هدف:شاگردانبتوانندقاشقوپنجهرارسمورنگآمیزینمایند.

درس  یازدهم 

-آیاقاشقوپنجهرارسمورنگآمیزیکردهاید؟

پرسش
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قاشقوپنجهرابادرنظرداشتمراحلترسیمآنرسمورنگآمیزینمایید.

1

باتوجهبهمراحلترسیمشکلهایزیر،آنهارادرکتابچههایخودرسمو
رنگآمیزیکنید.

2 ACKU
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ترسیمتوپ

هدف:شاگردانبتوانندتوپراترسیموآنرارنگآمیزینمایند.

درس   دوازدهم

1-درشکلزیرچهمیبینید؟
پرسش
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شکلتوپرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

و رسم خود کتابچههای در را آن توپ، شکل ترسیم مراحل با توجه با
رنگآمیزیکنید.

2

1ACKU



 25 

ساختنگلازکاغذ

هدف:شاگردانازکاغذگلراساختهبتوانند.

درس   سیزدهم

-گاهیازکاغذگلساختهاید؟
پرسش
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بااستفادهازکاغذ،سرشوقیچییکشکلگلیاچیزدیگررامطابقبهذوق
خودساختهورنگآمیزیکنید.

3

درگروههابااستفادهازکاغذوسرش،قلمپنسلرنگه،قیچیشکلزیررا
ساختهورنگآمیزیکنید.

1
2

ACKU



 27 

درس  چهاردهم 

ترسیمسمارق

 هدف:شاگردانبتوانندسمارقرارسموآنرارنگآمیزینمایند.

-آیامیدانیدکهشکلزیرچهاست؟

پرسش
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باتوجهبهمراحلترسیمسمارقآنرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزی
نمایید.

سمارقرامطابقشکلباالدرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

2

1ACKU
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ترسیمساعت

هدف:شاگردانبتوانندساعترارسموآنرارنگآمیزیکنند.
 

درس  پانزدهم 

-گاهیساعترارسمکردهاید؟
پرسش
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ساعترادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزینمایید.

2

شکلزیررابادقتمشاهدهنموده؛آنرامرحلهبهمرحلهدرکتابچههای
خودترسیمورنگآمیزیکنید.

2

1
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ترسیمخوشۀگندم

هدف:شاگردانبتوانندخوشۀگندمراترسیمورنگآمیزینمایند.

درس  شانزدهم 

-گاهیخوشۀگندمرارسمورنگآمیزینمودهاید؟
پرسش

ACKU
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گندمرادرکتابچههایخودرسمومطابقذوقخودرنگآمیزیکنید.

1

باتوجهبهمراحلشکلترسیمگندمآنرادرکتابچههایخودرسم؛سپس
رنگآمیزینمایید.

2ACKU
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ترسیمبشقابوکاسه

هدف:شاگردانشکلهایبشقابوکاسهرارسمکرده،آنرارنگآمیزیکنند.

درس هفدهم 

-آیامیدانیدشکلزیرچهاستوآنراگاهیرسمورنگآمیزینمودهاید؟
پرسش

ACKU
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شکلبشقابوکاسهرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

شکلهایبشقابوکاسهرابادقتمشاهدهنموده؛آنهارادرکتابچههای
خودرسمورنگآمیزیکنید.

1

2

ACKU
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درس هجدهم

ترسیمگلدان

هدف:شاگردانبتوانندگلدانرارسمورنگآمیزینمایند.

-درشکلزیرچهمیبینید؟
پرسش

ACKU
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باتوجهبامراحلشکلهای)1-2(گلدانرادرکتابچههایخودرسموآن
رارنگآمیزیکنید.

شکلگلدانرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

12

ACKU
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درس نزدهم

ترسیمپروانه

   هدف:شاگردانتواناییرسامیورنگآمیزیشکلپروانهرادریابند.

-درشکلزیرچهمیبینید؟
پرسش

ACKU
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پروانهرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

   بهشکلزیردقتنمودهپروانهرارسمورنگآمیزیکنید.

ACKU
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درس  بیستم

دیزاینتوسطگل

   هدف:آشناییشاگردانبادیزاینکردنگلورنگآمیزیآن.

پرسش

-گاهیدیزاینگلرادیدهاید؟

ACKU
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بهمراحلترسیمشکلهایزیربادقتدیدهیکصفحۀکتابچهراتوسطگل
دیزاینورنگآمیزینمایید.

اشکال)1(

مطابقشکلباالیکصفحۀکتابچۀخویشراتوسطگلدیزاینورنگآمیزی
کنید.

ACKU
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درس  بیست ویکم

ترسیمصراحی

 هدف:شاگردانتواناییآنراپیداکنندتاصراحیرارسمورنگآمیزینمایند.

-گاهیصراحیرسمکردهاید؟
پرسش

ACKU
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باتوجهبهمراحلشکلزیرآنرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزی
کنید.

شکلصراحیرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

1
2

ACKU
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درس  بیست ودوم

ترسیمماهی

 هدف:شاگردانقادرگردندتاماهیرارسمورنگآمیزیکنند.

-درشکلزیرکدامحیوانرامیبینید؟
پرسش

ACKU
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را بادرنظرداشتمراحلترسیمآنشکلماهی نموده بهشکلزیردقت
رسمورنگآمیزیکنید.

ماهیرادرکتابچههایخودرسمنمودهوآنرارنگآمیزینمایید.

1

2

ACKU
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درس  بیست و سوم

ترسیمکاله

 هدف:شاگردانبتوانندکالهرارسمورنگآمیزیکنند.

-آیاکدامنوعکالهرارسمکردهاید؟
پرسش

ACKU



 46 

  بهشکلزیردقتنمودهکالهرارسمورنگآمیزیکنید.

1

یکنوعکالهیراکهدوستداریدرسمورنگآمیزیکنید.

ACKU
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درس  بیست و چهارم

ترسیمچتری

  هدف:شاگردانتواناییرسمکردنورنگآمیزیچتریراپیداکنند.

1-درشکلزیرچهمیبینیدوبرایچهاستفادهمیشود؟
پرسش

ACKU
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و رسم خود کتابچههای در را آن چتری، ترسیم مراحل درنظرداشت با
رنگآمیزیکنید.

چتریرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

2

1ACKU
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درس  بیست و پنجم

ترسیمشمع

   هدف:شاگردانبتوانندشمعرارسمورنگآمیزینمایند.

-گاهیشمعرارسمنمودهاید؟

پرسش



ACKU
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و رسم خود کتابچههای در را شمع )2 -1( شکلهای درنظرداشت با
رنگآمیزیکنید.

شمعراباتوجهبهمراحلرسمآندرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

12

ACKU
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درس  بیست و ششم

تاپه

هدف:شاگردانبتوانندبااستفادهاززردک،بامیهوچیزهایدیگرتاپه
کاریکنند.

-گاهیاززردکبرایتاپهکاریاستفادهکردهاید؟
پرسش

ACKU
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یکصفحهکتابچۀخودراتوسطشکلقطعشدۀزردکدیزایننمایید.

1

درگروههامطابقشکلزیرزردکراقطعنموده؛سپستوسطآندرحاشیۀ
کتابچههایخودتاپهکاریکنید.

ACKU
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درس  بیست و هفتم

ترسیمطیاره

 هدف:شاگردانبتوانندطیارهرارسمورنگآمیزیکنند.

-گاهیطیارهرارسمنمودهاید؟

پرسش

ACKU
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باتوجهبهشکل)1-2(طیارهرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزینمایید.

طیارهرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

2

1

ACKU
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درس  بیست و هشتم

ترکیبرنگها

 هدف:شاگردانبتوانندسهرنگاصلیراباهمترکیبورنگجدیدیبهدست
بیاورند.

1-بهنظرشمارنگهایاصلیکداماند؟

2-شمابهترکیبرنگهاعالقهدارید؟

پرسشها

  

  

  

+

+

+

ACKU
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درگروههادرموردسهرنگاصلی)سرخ،زرد،آبی(بحثنمودهوآنهارا
رویکاغذترکیبنماییدورنگهایجدیدیراکهازترکیبرنگهابهدست

میآیدنامببرید.

ترکیبرنگهارادرخانهتمریننمایید.

نارنجی

سرخ

زرد

آبی
سبز

سرخبنفش ACKU
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درس  بیست و نهم

ترسیمچوچهمرغ

 هدف:شاگردانبتوانندچوچهمرغرارسموآنرارنگآمیزینمایند.

-درشکلزیرچهمیبینید،گاهیآنرارسمورنگآمیزینمودهاید؟
پرسش

ACKU
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بهشکلهایزیردقتنمودهشکلچوچهمرغرادرکتابچههایخودترسیم
ورنگآمیزینمایید.

شکلچوچهمرغرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزینمایید.

1

2

ACKU
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درس  سی ام

ترسیمموتر

   هدف:شاگردانبتوانندموترراترسیمورنگآمیزیکنند.

-گاهیشکلموتررارسمکردهاید؟
پرسش

ACKU
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بهمراحلترسیمشکلزیردقتنموده،موتررادرکتابچههایخودرسمو
رنگآمیزیکنید.

شکلموتررادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

1

2

ACKU
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بخش دوم

درساول
صفحه )1(

زمان تدریس )دو ساعت درسی(    
ساعت دوم درسی     

ترسیمگلعنواندرس
آشناییشاگردانباترسیمورنگآمیزیشکلگلاهدافعمومی

اهدافآموزشی

-آموزشی
-مهارتی
-ذهنیتی

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

-  شاگردان به طرز ترسیم و رنگ آمیزی آشنا شوند.
- یک شکل را ترسیم و رنگ آمیزی کرده بتوانند.

- به ترسیم و رنگ آمیزی عالقه مند شوند.

روشهای
تدریس

گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی و تمرین.

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

عملی و مشاهدوی.شیوهارزیابی



فعالیتهای
مقدماتی

سالم، احوال پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری،  
دیدن کار خانه گی و یادآوری از دروس کتاب صنف 

دوم هنر رسامی.

5دقیقه

پرسشهایمتندرس

- آیا گل را رسم و رنگ آمیزی نموده اید؟

5
دقیقه

رهنمایتدریسهنررسامی

ACKU
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زمانفعالیتهایشاگردانفعالیتهایمعلم
رسم  صنف  تخته  باالی  را  گل   -
نموده و پیرامون مرحله های ترسیم  و 
معلومات  شاگردان  به  آن  رنگ آمیزی 

بدهید.
رسم،  مرحله  آخرین  مورد  در   -
آن  رنگ آمیزی  طریقه  و  رنگ آمیزی 

معلومات بدهید.
- کار های تمام شاگردان را تحت نظر 

داشته و به آن ها کمک نمایید.
و  کنید  ارزیابی  را  آن ها  کار های   -

نظافت آن ها را مدنظر داشته باشید.

صورت  به  معلم  هدایات  به  شاگردان 
دقیق گوش کنند و سعی نمایند که 

آن را در عمل پیاده کنند.
- آن ها در کتابچه های شان شکل گل 
صنف  تخته  روی  از  پنسل  توسط  را 
رسم؛ سپس آن را رنگ آمیزی نمایند.

- مرحله نهایی رسم را به صورت درست 
به کمک معلم رنگ آمیزی کنند.

رنگ آمیزی  وقت  در  را  نظافت   -
رسم های خود در نظر بگیرند. 

35

ارزیابی: جهت اطمینان یادگیری و تحکیم درس شاگردان چند پرسش را طرح نمایید.
کارخانهگی: به شاگردان هدایت دهید تا رسم را از روی کتب درسی مرحله به مرحله  رسم 

و رنگ آمیزی نمایند.
معلوماتبیشتربرایمعلم

اطفال 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 کاغذ های مختلف چیزی که در ذهن خود دارند نشان دهند.
برای معلمان دوره اول ابتدایی معلوم است که شاگردان این دوره از 15 الی 30 دقیقه یک 
کار هنری را به بسیار عالقه مندی دنبال می کنند، ولی بیشتر از آن عالقه مندی شان کاسته 
می شود. در این صورت ادامه کار هنری برای شان سودی نخواهند 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 کاری که برای شان تعیین می شود اگر مربوط حیات طفل، 
خانواده و محیط شان باشد. در این صورت طفل به دل گرمی و عالقه مندی زیاد آن را انجام 

می دهد و آموزش به سرعت تحقق می پذیرد.

ACKU
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درسدوم
صفحه )3(

 زمان تدریس )دو ساعت درسی(    
ساعت سوم درسی     

رسمآلوبالوعنواندرس
آشناییشاگردانباترسیمآلوبالوتوسطپنسلاهدافعمومی

اهدافآموزشی

-آموزشی
-مهارتی
-ذهنیتی

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

-  شاگردان به طرز ترسیم آلوبالو توسط پنسل آشنا شوند.
- شکل آلوبالو را ترسیم کرده بتوانند.

- به ترسیم  شکل آلوبالو توسط پنسل عالقه مند شوند.

روشهای
تدریس

توضیحی، گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی و تمرین.

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

عملی و مشاهدوی.شیوهارزیابی



فعالیتهای
مقدماتی

سالم، احوال پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری، 
دیدن کار خانه گی، یادآوری از درس گذشته، ارتباط 

آن به درس جدید.

5
دقیقه

پرسشهایانگیزهیی

- آیا آلوبالو را گاهی توسط پنسل رسم نموده اید؟

5
دقیقه

ACKU
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زمانفعالیتهایشاگردانفعالیتهایمعلم

- آلوبالو را باالی تخته صنف توسط 
و  پیرامون  و  نموده  رسم  تباشیر 
شاگردان  به  آن  ترسیم  مرحله های 

معلومات بدهید.
- در مورد آخرین مرحله رسم و رنگ های 

آن معلومات بدهید.
- کار های تمام شاگردان را تحت نظر 

داشته باشید.
- کار های آن ها را ارزیابی کنید و برای 
تشویق بیشتر آن ها رسم های شان را 

به دیوار صنف بچسپانید.

شاگردان به هدایات معلم به گونه دقیق 
گوش کنند و سعی نمایند که آن را در 

عمل پیاده کنند.
- آن ها در کتابچه های شان شکل را 

تاز روی تخته صنف ترسیم نمایند.
-مرحله نهایی رسم را به صورت درست به 

کمک معلم رنگ آمیزی کنید.
- رسم های تکمیل شدۀ پنسلی خود 

را به معلم جهت ارزیابی بسپارند. 

 35
دقیقه

ارزیابی: جهت اطمینان یادگیری و تحکیم درس از شاگردان چند پرسش را طرح نمایید.
کارخانهگی: به شاگردان هدایت دهید تا رسم  آلوبالو را از روی کتب درسی مرحله به مرحله  

رسم نمایند.
معلوماتبیشتربرایمعلم

- اطفال را در جریان رسم کردن و ساختن کارها دستی تشویق نمایید و سعی کند که 
بعضی از مفکوره های هنری در آن ها رشد و تقویت یابد.

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

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

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

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

انکشاف دلچسپی شان گردد.

ACKU
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درسسوم
صفحه )5(

زمان تدریس )دو ساعت درسی(    
ساعت اول درسی     

ترسیمکتابعنواندرس
آشناییشاگردانباطرزترسیمشکلگلتوسطپنسلاهدافعمومی

اهدافآموزشی

آموزشی
-مهارتی
-ذهنیتی

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

-  شاگردان به طرز ترسیم شکل کتاب توسط پنسل آشنا شوند.
- شکل کتاب را توسط پنسل ترسیم کرده بتوانند.

- به ترسیم شکل کتاب توسط پنسل عالقه مند شوند.

روشهای
تدریس

گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی و تمرین.

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

عملی، مشاهدوی و سؤال و جواب.شیوهارزیابی

فعالیتهای
مقدماتی

حاضری،   گرفتن  صنف،  تنظیم  پرسی،  احول  سالم، 
و  دوم  صنف  رسم  مضمون  درسی  کتاب  از  یادآوری 

تبریکی سال نو تعلیمی.

5
دقیقه

پرسشهایانگیزهییمتندرس:

- آیا کتاب را توسط پنسل رسم و رنگ آمیزی نموده اید؟

5
دقیقه

ACKU
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زمانفعالیتهایشاگردانفعالیتهایمعلم
- به شاگردان در مورد درس هدایت دهید.

- کتاب را باالی تخته صنف رسم نموده و پیرامون و 
مرحله های ترسیم آن را به شاگردان معلومات بدهید.

- در مورد آخرین مرحله رسم توسط پنسل معلومات 
بدهید.

- کار های تمام شاگردان را تحت نظر داشته باشید.
- کار های آن ها را ارزیابی کنید و برای تشویق بیشتر 

آن ها رسم های شانرا به دیوار صنف بچسپانید.

شاگردان به هدایات معلم دقیقاً گوش 
کنند و سعی نمایند که آن را در عمل 

پیاده کنند.
شکل  شان  کتابچه های  در  آن ها   -

کتاب را از روی تخته رسم نمایند.
صورت  به  را  رسم  نهایی  -مرحله 
درست به کمک معلم  تکمیل نمایید. 
- کار های تکمیل شده  خود را به معلم 

جهت ارزیابی تسلیم نمایند. 

35

ارزیابی: جهت اطمینان یادگیری و تحکیم درس شاگردان چند پرسش را طرح نمایید.
کارخانهگی: به شــاگردان هدایت دهید تا رســم را از روی کتاب درسی مرحله به مرحله  

توسط پنسل در کتابچه های شان تمرین نمایند.
معلوماتبیشتربرایمعلم

معلم محترم نخست دربارۀ اهمیت کتاب های درسی و سایر کتاب ها به شاگردان معلومات 
ارایه نموده و همچنان توجه آن ها را در حفظ و نگهداری کتب درسی و سایر کتاب ها جلب 

نموده و به صورت درست در حفظ و نگهداری کتاب ها بکوشند.
سپس در مورد ترسیم شکل کتاب توسط پنسل و رنگ آمیزی آن به شاگردان توضیحات 

داده و آنها را به گونة عملی در ترسیم و رنگ آمیزی شکل کتاب رهنمایی کنید.
روی  مرحله یی  طور  به  کتاب  این  درس سوم  ترسیم شدۀ  روی شکل  از  را  کتاب  شکل 
تخته صنف ترسیم نمایید؛ سپس شاگردان را در ترسیم شکل کتاب از روی تخته به طور 
از  بعد  نمایید.  را همکاری  مرحله یی جهت ترسیم در کتابچه های شان رهنمایی و آن ها 
تکمیل ترسیم شکل کتاب توسط پنسل در رنگ آمیزی شکل ترسیم شده کتاب، شاگردان 

را به صورت همه جانبه دقیق، رهنمایی و کمک نمایید.
شاگردان  تا  بگذارید  نمایش  به  بیشتر  هرچه  تشویق  آن ها جهت  شدۀ  تکمیل  رسم های 

تشویق شده و توانایی ترسیم شکل های بهتری را پیدا کنند.
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شاگردانعزیز!
رخصتی که حاال گرفتید. یاد خوب چیزهایی و رسانیدید اتمام به را تعلیمی سال
کتابهای نمایید، درست استفاده آن از کنید کوشش دارید، رو پیش را زمستانی
صنفچهارمراکهازادارهمکتببهدستمیآورید،بادقتتمامبخوانیدتاباشدسال

تعلیمیجدیدراباآمادهگیکاملآغازکنید.
رخصتیزمستانیبهترینموقعبرایفراگیریمهارتهایعملی،هنریونظریاست،
شمابایدازجاهایزیباومناظرطبیعیدیدننمایید؛سپسآنرابهگونۀعملیرسم
وتمرینکنید.اینکارتجربهشمارابیشترکردهومهارتتانراباالمیبرد.کامیابی

شماآرزویماست.

آشناییبابناهایتاریخیافغانستان

مقبرهمیرویسنیکهدرقندهارمسجدجامعهراتباستان

طبیعتزیبایافغانستانقصرتاریخیدارالمانکابل
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