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

سال چاپ 1396 :هـ  .ش.
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سرود ملی

دا وطــن افغانستـــــان دى

دا عـــزت د هـــر افـغـان دى

دا وطــن د ټولو کـــور دى

د بـــــلـوڅــــــو د ازبـکـــــــو

کور د ســولې کور د تورې
د پښتــــون او هــــزاره وو

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

هر بچی يې قهرمـــــــان دى
د تـــرکـمنــــــو د تـــاجـکـــــو

پــاميــــريان ،نـورستانيــــــان
هـــــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان

لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان

وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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وزارت معارف

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

AC

هنر رسامی
صنف سوم

سال چاپ 1396 :هـ  .ش.
أالف

مؤلفان:
 معاون سرمؤلف محمد غالب اهلل یار مسؤول ديپارتمنت هنرها ،ریاست انکشاف نصاب تعلیمی محمد ظاهر طاهري عضو ديپارتمنت هنرها ،رياست انکشاف نصاب تعليمي و تأليف کتب درسي. سيد انور ميچنخيل عضو ديپارتمنت هنرها ،رياست انکشاف نصاب تعليمي و تأليف کتب درسي. نفیسه پوپلزی عضو ديپارتمنت هنرها ،رياست انکشاف نصاب تعليمي و تأليف 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 زبانی:
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ایدیت مسلکی:
 معاون سرمؤلف محمد غالب اهلل یار مسؤول ديپارتمنت هنرها ،ریاست عمومی انکشاف نصابتعلیمی و تألیف کتب درسی.
 -معاون سرمؤلف مریم منزه کوهستانی عضو علمی ریاست انکشاف نصاب تعلیمی
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کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی:

 -حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

کمیتۀ نظارت:
 دکتور اسد اهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم		
 دکتور شیر علی ظریفی مسؤول پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی دکتور محمدیوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسیدیزاین :رحمت اهلل غفاری

رسام :نادر علی یوسفی
تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

ب

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

این کتاب حاوی دو بخش است ،بخش اول آن کتاب درسی برای
شاگردان و بخش دوم آن نمونۀ تدریس چند درس برای معلمان
محترم است ،امید که شاگردان و معلمان محترم از این کتاب استفاده
درست کرده بتوانند.
ه

درس اول

ترسیم گل
   هدف :شاگردان  گل  را رسم و رنگآمیزی کرده بتوانند.

پرسش
در رسم زیر چه میبینید؟
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1

با درنظرداشت رسم داده شده ،گل را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی

کنید.

KU
AC
1

2

1

مطابق شکل داده شده گل را در کتابچههای خود رسم کنید.
2

درس دوم

ترسیم آلوبالو
هدف :شاگردان آلوبالو را رسم و رنگآمیزی کرده بتوانند.

پرسشها

 در رسم زیر چه میبینید؟  گاهی آلوبالو را رسم و رنگآمیزی کرده اید؟
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3

رسم آلوبالو را با دقت ببینند و خطوط بيروني آن را از روي  شکل رسم نموده،

رنگآمیزی نمایید.
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شکل فوق را در کتابچههای تان رسم نموده ،رنگآمیزی نمایید.
4

درس سوم

ترسیم کتاب
هدف:شاگردان بتوانند کتاب را رسم و رنگآمیزی کنند.

پرسش

  در رسم زیر چه میبینید؟

KU
AC
5

به رسم کتاب دقت کنید و آن را با در نظر داشت مراحل آن در کتابچههای

خود رسم نموده ،رنگآمیزی نمایید.
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1

2
 -کتاب را با درنظرداشت مراحل ترسیم آن  در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی نمایید.

6

درس چهارم

ترسیم شکلهای منظم
هدف :شاگردان بتوانند شکلهای منظم را ترسیم و رنگآمیزی نمایند.

پرسش
  -آیا شکلهای زیر را گاهی دیده اید؟
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  به شکلهای زیر  با دقت توجه کرده ،آن را رسم و رنگآمیزی کنید.
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1

2

شکل( )2-1را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
8

درس پنجم

ترسیم ناک و انگور
   هدف :شاگردان بتوانند شکلهای انگور و ناک را رسم و رنگآمیزی کنند.

پرسش
 -در شکل زیر کدام میوهها را میبینید؟
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به شکلهای زیر نموده  و رنگ میوهها را با دقت ببینید؛ سپس آن را ترسیم

و رنگآمیزی کنید.
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1

2

انگور و ناک را به شکل مرحلهیی ترسیم و رنگآمیزی کنید.
10

درس ششم

ترسیم زردک و پیاز
هدف  :شاگردان بتوانند شکل زردک و پیاز را ترسیم و آنرا رنگآمیزی کنند.

پرسش

 -در شکل زیر کدام سبزیها را میبینید؟
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   با توجه به شکلهای ( )2-1سبزیها را رسم و رنگآمیزی کنید.
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1

2

سبزیها را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
12

درس هفتم

ترسیم انار و سیب
هدف :شاگردان طرز ترسیم انار و سیب را بیاموزند.

پرسش

 -گاهی انار و سیب را رسم و رنگآمیزی نموده اید؟
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13

شکلهای زیر را با دقت مشاهده نموده؛ آنرا رسم و رنگآمیزی کنید.
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1

2
انار و سیب را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
14

درس هشتم

ترسیم کبوتر
هدف :شاگردان بتوانند کبوتر را رسم و رنگآمیزی کنند.

پرسش

 -در شکل زیر کدام پرنده را میبینید؟
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شکلهای زیر را با دقت مشاهده نموده؛ آنرا در کتابچههای خود رسم و
رنگآمیزی کنید.
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1

2

کبوتر را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
16

درس نهم

ترسیم طوطي
هدف :شاگردان بتوانند طوطی را رسم و رنگآمیزی نمایند.

پرسش

 -آیا طوطی را دیده اید؟
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شکلهای زیر را در کتابچههای خود مرحله به مرحله رسم و رنگآمیزی کنید.
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1

2

طوطی را در کتابچههای خود رسم نموده و آن را رنگآمیزی نمایید.
18

درس دهم

ترسیم خانه
هدف :شاگردان بتوانند خانه را رسم و رنگآمیزی کنند.

پرسش
 -گاهی خانه را رسم و رنگآمیزی کرده اید؟
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با توجه به شکلهای زیر آنها را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
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1

2

شکل خانه را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.

20

درس یازدهم

ترسیم قاشق و پنجه
   هدف :شاگردان بتوانند قاشق و پنجه را رسم و رنگآمیزی نمایند.

پرسش
 -آیا  قاشق و پنجه را رسم و رنگآمیزی کرده اید؟

KU
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21

با توجه به مراحل ترسیم شکلهای زیر ،آنها را در کتابچههای خود رسم و
رنگآمیزی کنید.
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1

2

قاشق وپنجه را با درنظرداشت مراحل ترسیم آن رسم و رنگآمیزی نمایید.
22

درس دوازدهم

ترسیم توپ
   هدف :شاگردان بتوانند توپ را ترسیم و آنرا رنگآمیزی نمایند.

پرسش

-1در شکل زیر چه میبینید؟
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با توجه با مراحل ترسیم شکل توپ ،آن را در کتابچههای خود رسم و
رنگآمیزی کنید.
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1

2

شکل توپ را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
24

درس سیزدهم

ساختن گل از کاغذ
هدف  :شاگردان از کاغذ گل را ساخته بتوانند.

پرسش

 -گاهی از کاغذ گل ساخته اید؟
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25

در گروهها با استفاده ازکاغذ و سرش ،قلم پنسل رنگه ،قیچی شکل زیر را
ساخته و رنگآمیزی کنید.
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1

2

3

با استفاده ازکاغذ ،سرش و قیچی یک شکل گل یا چیز دیگر را مطابق به ذوق
خود ساخته و رنگآمیزی کنید.

26

درس چهاردهم

ترسیم سمارق
هدف :شاگردان بتوانند سمارق را رسم و آنرا رنگآمیزی نمایند.

پرسش

AC
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 -آیا میدانید که شکل زیر چه است؟

27

با توجه به مراحل ترسیم سمارق آنرا درکتابچههای خود رسم و رنگآمیزی

نمایید.
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1

2

سمارق را مطابق شکل باال در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
28

درس پانزدهم

ترسیم ساعت
   هدف :شاگردان بتوانند ساعت را رسم و آنرا رنگآمیزی کنند.

پرسش

 -گاهی ساعت را رسم کرده اید؟
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29

شکل زیر را با دقت مشاهده نموده؛ آن را مرحله به مرحله در کتابچههای

خود ترسیم و رنگآمیزی کنید.

KU
AC

1

2

2

ساعت را درکتابچههای خود رسم و رنگآمیزی نمایید.
30

درس شانزدهم

ترسیم خوشۀ گندم
هدف :شاگردان بتوانند خوشۀ گندم را ترسیم و رنگآمیزی نمایند.

پرسش

AC

KU

  -گاهی خوشۀ گندم را رسم و رنگآمیزی نموده اید؟

31

با توجه به مراحل شکل  ترسیم گندم  آن را در کتابچههای خود رسم؛ سپس  
رنگآمیزی نمایید.

KU
AC

1

2

گندم را در کتابچههای خود رسم و مطابق ذوق خود رنگآمیزی کنید.
32

درس هفدهم

ترسیم بشقاب و کاسه
هدف :شاگردان شکلهای بشقاب و کاسه را رسم کرده ،آن را رنگآمیزی کنند.

پرسش

AC

KU

 -آیا میدانید شکل زیر چه است و آنرا گاهی رسم و رنگآمیزی نموده اید؟

33

شکلهای بشقاب و کاسه را با دقت مشاهده نموده؛ آنها را در کتابچههای
خود رسم و رنگآمیزی کنید.

KU

1

AC
2
شکل بشقاب و کاسه را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
34

درس هجدهم

ترسیم گلدان
   هدف :شاگردان  بتوانند گلدان را رسم و رنگآمیزی نمایند.

پرسش

AC

KU

  -در شکل زیر چه میبینید؟

35

با توجه با مراحل شکلهای ( )2-1گلدان را در کتابچههای خود رسم و آن

را رنگآمیزی کنید.

KU
AC
2

۱

شکل گلدان را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
36

درس نزدهم

ترسیم پروانه
هدف :شاگردان توانایی رسامی و رنگآمیزی شکل پروانه را دریابند.

پرسش

AC

KU

 -در شکل زیر چه میبینید؟

37

به شکل زیر دقت نموده پروانه را رسم و رنگآمیزی کنید.

KU
AC
پروانه را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
38

درس بیستم

دیزاین توسط گل
هدف :آشنایی شاگردان با دیزاین کردن گل و رنگآمیزی آن.

پرسش

AC

KU

  -گاهی دیزاین گل را دیده اید؟

39

به مراحل ترسیم شکلهای زیر با دقت دیده یک صفحۀ کتابچه را توسط گل

دیزاین و رنگآمیزی نمایید.

KU
AC

اشکال ()1

مطابق شکل باال یک صفحۀ کتابچۀ خویش را توسط گل دیزاین و رنگآمیزی
کنید.

40

درس بیست ویکم

ترسیم صراحی
هدف  :شاگردان توانایی آن را پیدا کنند تا صراحی را رسم و رنگآمیزی نمایند.

پرسش

AC

KU

  -گاهی صراحی رسم کرده اید؟

41

با توجه به مراحل شکل زیر آن را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی
کنید.

KU
AC
1

2

شکل صراحی را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
42

درس بیست ودوم

ترسیم ماهی
هدف  :شاگردان قادر گردند تا ماهی را رسم و رنگآمیزی کنند.

پرسش

AC

KU

 -در شکل زیر کدام حیوان را میبینید؟

43

به شکل زیر دقت نموده با درنظرداشت مراحل ترسیم آن شکل ماهی را
رسم و رنگآمیزی کنید.

KU
AC

1

2

ماهی را در کتابچههای خود رسم نموده و آن را رنگآمیزی نمایید.
44

درس بیست و سوم

ترسیم کاله
هدف  :شاگردان بتوانند کاله را رسم و رنگآمیزی کنند.

پرسش

AC

KU

 -آیا کدام نوع کاله را رسم کرده اید؟

45

به شکل زیر دقت نموده کاله را رسم و رنگآمیزی کنید.

KU
AC
1

یک نوع کالهی را که دوست دارید رسم و  رنگآمیزی کنید.
46

درس بیست و چهارم

ترسیم چتری
هدف :شاگردان توانایی رسم  کردن و رنگآمیزی چتری را پیدا کنند.

پرسش

AC

KU

 -1در شکل زیر چه میبینید و برای چه استفاده میشود؟

47

با درنظرداشت مراحل ترسیم چتری ،آن را در کتابچههای خود رسم و
رنگآمیزی کنید.

KU
AC

1

2

چتری را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
48

درس بیست و پنجم

ترسیم شمع
هدف :شاگردان بتوانند شمع را رسم و رنگآمیزی نمایند.

پرسش

AC

KU

 -گاهی شمع را رسم نموده اید؟

49

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

KU
AC
1

2

شمع را با توجه به مراحل  رسم آن در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
50

درس بیست و ششم

تاپه
   هدف :شاگردان بتوانند با استفاده از زردک ،بامیه و چیزهای دیگر تاپه
کاری کنند.

پرسش

 -گاهی از زردک برای تاپه کاری استفاده کرده اید؟

KU
AC
51

در گروهها  مطابق شکل زیر زردک را قطع نموده؛ سپس توسط آن در حاشیۀ

کتابچههای خود تاپه کاری کنید.

KU
AC
1

یک صفحه کتابچۀ خود را توسط شکل قطع شدۀ زردک  دیزاین نمایید.
52

درس بیست و هفتم

ترسیم طیاره
هدف :شاگردان بتوانند طیاره را رسم و   رنگآمیزی کنند.

پرسش

AC

KU

 -گاهی طیاره را رسم نموده اید؟

53

با توجه به شکل( )2-1طیاره را درکتابچههای خود رسم و رنگآمیزی نمایید.

KU
1

AC
2

طیاره را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
54

درس بیست و هشتم

ترکیب رنگها
هدف :شاگردان بتوانند سه رنگ اصلی را باهم ترکیب و رنگ جدیدی  به دست
بیاورند.

پرسشها

KU

 -1به نظر شما رنگهای اصلی کدام اند؟
 -2شما به ترکیب رنگها عالقه دارید؟

AC

+
+
+
55

در گروهها در مورد سه رنگ اصلی (سرخ ،زرد ،آبی) بحث نموده و آنها را

روی کاغذ ترکیب نمایید و رنگهای جدیدی را که از ترکیب رنگها به دست
میآید نام ببرید.

سرخ

KU
نارنجی

AC

سبز

زرد

بنفش

ترکیب رنگها را در خانه تمرین نمایید.
56

آبی

سرخ

درس بیست و نهم

ترسیم چوچه مرغ
هدف :شاگردان بتوانند چوچه مرغ را رسم و آنرا رنگآمیزی نمایند.

پرسش

 -در شکل زیر چه  میبینید ،گاهی آن را رسم و رنگآمیزی نموده اید؟

KU
AC
57

به شکلهای زیر دقت نموده شکل چوچه مرغ را در کتابچههای خود ترسیم
و رنگآمیزی نمایید.

KU
AC

1

2

شکل چوچه مرغ را درکتابچههای خود رسم و رنگآمیزی نمایید.
58

درس سی ام

ترسیم موتر
هدف :شاگردان بتوانند موتر را ترسیم و رنگآمیزی کنند.

پرسش

AC

KU

 -گاهی شکل موتر را رسم کرده اید؟

59

به مراحل ترسیم شکل زیر دقت نموده ،موتر را در کتابچههای خود رسم و
رنگآمیزی کنید.

KU
1

AC
2

شکل موتر را در کتابچههای خود رسم و رنگآمیزی کنید.
60

بخش دوم

رهنمای تدریس  هنر رسامی

درس اول                 
صفحه ()1
زمان تدریس (دو ساعت درسی)                       
ساعت دوم درسی
عنوان درس

ترسیم گل

اهداف آموزشی

از شاگردان انتظار میرود که در پایان این درس به اهداف زیر
دست یابند:
 شاگردان به طرز ترسیم و رنگآمیزی آشنا شوند. یک شکل را ترسیم و رنگآمیزی کرده بتوانند. -به ترسیم و رنگآمیزی عالقه مند شوند.

روشهای
تدریس

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

آموزشی مهارتی -ذهنیتی

AC

KU

اهداف عمومی

آشنایی شاگردان با ترسیم و رنگآمیزی شکل گل

وسایل تدریس

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

شیوه ارزیابی

عملی و مشاهدوی.

فعالیتهای
مقدماتی

سالم ،احوال پرسی ،تنظیم صنف ،گرفتن حاضری،
دیدن کار خانهگی و یادآوری از دروس کتاب صنف
دوم هنر رسامی.
پرسشهای متن درس
 -آیا گل را رسم و رنگآمیزی نموده اید؟
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 5دقیقه

5
دقیقه

فعالیتهای معلم

شاگردان به هدایات معلم به صورت 35
دقیق گوش کنند و سعی نمایند که
آنرا در عمل پیاده کنند.
 آنها در کتابچههای شان شکل گلرا توسط پنسل از روی تخته صنف
رسم؛ سپس آن را رنگآمیزی نمایند.
 مرحله نهایی رسم را به صورت درستبه کمک معلم رنگآمیزی کنند.
 نظافت را در وقت رنگآمیزیرسمهای خود در نظر بگیرند.

KU

 گل را باالی تخته صنف رسمنموده و پیرامون مرحلههای ترسیم و
رنگآمیزی آن به شاگردان معلومات
بدهید.
 در مورد آخرین مرحله رسم،رنگآمیزی و طریقه رنگآمیزی آن
معلومات بدهید.
 کارهای تمام شاگردان را تحت نظرداشته و به آنها کمک نمایید.
 کارهای آنها را ارزیابی کنید ونظافت آنها را مدنظر داشته باشید.

فعالیتهای شاگردان

زمان

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

AC

کارخانه گی :به شاگردان هدایت دهید تا رسم را از روی کتب درسی مرحله به مرحله رسم
و رنگآمیزی نمایند.

معلومات بیشتر برای معلم
اطفال در دوره اول ابتدایی از صنف اول الی سوم مطابق ذوق سنی شان عالقه مند هستند که
از طریق رسم کردن ،رنگآمیزی و ساختن کارهای دستی از مواد ساده محیطی مانند :گل،
چوب و کاغذهای مختلف چیزی که در ذهن خود دارند نشان دهند.
برای معلمان دوره اول ابتدایی معلوم است که شاگردان این دوره از  15الی  30دقیقه یک
کار هنری را به بسیار عالقه مندی دنبال میکنند ،ولی بیشتر از آن عالقه مندی شان کاسته
میشود .در این صورت ادامه کار هنری برای شان سودی نخواهند داشت؛ بلکه بعضی اوقات
مضر نیز ثابت خواهد شد.
اطفال در سنین ( )9-7اکثر اوقات با خود مشغول میباشند ،یعنی همه چیز را مطابق میل
و ذوق خود میخواهند بنابراین کاری که برای شان تعیین میشود اگر مربوط حیات طفل،
خانواده و محیط شان باشد .در این صورت طفل به دل گرمی و عالقه مندی زیاد آنرا انجام
میدهد و آموزش به سرعت تحقق میپذیرد.

62

درس دوم                
صفحه ()3
زمان تدریس (دو ساعت درسی)                       
ساعت سوم درسی
عنوان درس

رسم آلوبالو

اهداف آموزشی

از شاگردان انتظار میرود 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.

وسایل تدریس

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

شیوه ارزیابی

عملی و مشاهدوی.

 آموزشی مهارتی -ذهنیتی

AC

فعالیتهای
مقدماتی

KU

اهداف عمومی

آشنایی شاگردان با ترسیم  آلوبالو توسط پنسل

سالم ،احوال پرسی ،تنظیم صنف ،گرفتن حاضری،
دیدن کار خانهگی ،یادآوری از درس گذشته ،ارتباط
آن به درس جدید.
پرسشهای انگیزه یی
 -آیا آلوبالو را گاهی توسط پنسل رسم نموده اید؟

63

5
دقیقه
5
دقیقه

فعالیتهای معلم

فعالیتهای شاگردان

مرحلههای ترسیم آن به شاگردان
معلومات بدهید.
 در مورد آخرین مرحله رسم و رنگهایآن معلومات بدهید.
 کارهای تمام شاگردان را تحت نظرداشته باشید.
 کارهای آنها را ارزیابی کنید و برایتشویق بیشتر آنها رسمهای شان را
به دیوار صنف بچسپانید.

عمل پیاده کنند.
 آنها در کتابچههای شان شکل راتاز روی تخته صنف ترسیم نمایند.
مرحله نهایی رسم را به صورت درست بهکمکمعلمرنگآمیزیکنید.
 رسمهای تکمیل شدۀ پنسلی خودرا به معلم جهت ارزیابی بسپارند.

زمان

 آلوبالو را باالی تخته صنف توسط شاگردان به هدایات معلم به گونه دقیق 35تباشیر رسم نموده و پیرامون و گوش کنند و سعی نمایند که آنرا در دقیقه

KU

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

AC

کارخانه گی :به شاگردان هدایت دهید تا رسم آلوبالو را از روی کتب درسی مرحله به مرحله
رسم نمایند.

معلومات بیشتر برای معلم
 اطفال را در جریان رسم کردن و ساختن کارها دستی تشویق نمایید و سعی کند کهبعضی از مفکورههای هنری در آنها رشد و تقویت یابد.
 توسط سیر علمی به فارمهای ،فابریکهها محالت کتابخانهها،به گفتن قصهها و غیره انگیزهرا در آنها ایجاد نمایید.
 وقتیکه اطفال آماده شدند آنها 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 مفکورهها در داخل صنف از گفتگو و مباحثه کار بگیرید. آنها را مصروف نگهدارید و درمقابل موانعی که باعث عدم دلچسپی شان میگردد مجادلهکنید.
 از محدودیت و دلچسپی شان باید آگاه باشید و شرایط را طوری آماده سازید که نسبتانکشاف دلچسپی شان گردد.
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درس سوم
صفحه ()5
زمان تدریس (دو ساعت درسی)                       
ساعت اول درسی
عنوان درس

اهداف عمومی

ترسیم کتاب

آشنایی شاگردان با  طرز ترسیم  شکل گل توسط پنسل

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

AC

روشهای
تدریس

KU

اهداف آموزشی از شاگردان انتظار میرود ،در پایان این درس به اهداف زیر دست
یابند:
 شاگردان به طرز ترسیم شکل کتاب توسط پنسل آشنا شوند.آموزشی
 شکل کتاب را توسط پنسل ترسیم کرده بتوانند. مهارتی به ترسیم شکل کتاب توسط پنسل عالقه مند شوند. -ذهنیتی

وسایل تدریس کتاب ،کتابچه ،قلم پنسل ،پنسل پاک ،تباشیر ،برس ،قطی رنگ،
ظرف آب.
شیوه ارزیابی

فعالیتهای
مقدماتی

عملی ،مشاهدوی و سؤال و جواب.

سالم ،احول پرسی ،تنظیم صنف ،گرفتن حاضری،
یادآوری از کتاب درسی مضمون رسم صنف دوم و
تبریکی سال نو تعلیمی.

5
دقیقه

پرسشهای انگیزه یی متن درس:

5
دقیقه

 -آیا کتاب را توسط پنسل رسم و رنگآمیزی نموده اید؟
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فعالیتهای معلم

 به شاگردان در مورد درس هدایت دهید. کتاب را باالی تخته صنف رسم نموده و پیرامون ومرحلههای ترسیم آن را به شاگردان معلومات بدهید.
 در مورد آخرین مرحله رسم توسط پنسل معلوماتبدهید.
 کارهای تمام شاگردان را تحت نظر داشته باشید. کارهای آنها را ارزیابی کنید و برای تشویق بیشترآنها رسمهای شانرا به دیوار صنف بچسپانید.

فعالیتهای شاگردان

KU

شاگردان به هدایات معلم دقیقاً گوش
کنند و سعی نمایند که آنرا در عمل
پیاده کنند.
 آنها در کتابچههای شان شکلکتاب را از روی تخته رسم نمایند.
مرحله نهایی رسم را به صورتدرست به کمک معلم تکمیل نمایید.
 کارهای تکمیل شده خود را به معلمجهت ارزیابی تسلیم نمایند.

زمان
35

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

کارخانه گی :به شــاگردان هدایت دهید تا رســم را از روی کتاب درسی مرحله به مرحله
توسط پنسل در کتابچههای شان تمرین نمایند.

AC

معلومات بیشتر برای معلم
معلم محترم نخست دربارة اهمیت کتابهای درسی و سایر کتابها به شاگردان معلومات
ارایه نموده و همچنان توجه آنها را در حفظ و نگهداری کتب درسی و سایر کتابها جلب
نموده و به صورت درست در حفظ و نگهداری کتابها 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 رنگآمیزی شکل کتاب رهنمایی کنید.
شکل کتاب را از روی شکل ترسیم شدة درس سوم این کتاب به طور مرحلهیی روی
تخته صنف ترسیم نمایید؛ سپس شاگردان را در ترسیم شکل کتاب از روی تخته به طور
مرحلهیی جهت ترسیم در کتابچههای شان رهنمایی و آنها را همکاری نمایید .بعد از
تکمیل ترسیم شکل کتاب توسط پنسل در رنگآمیزی شکل ترسیم شده کتاب ،شاگردان
را به صورت همهجانبه دقیق ،رهنمایی و کمک نمایید.
رسمهای تکمیل شدة آنها جهت تشویق هرچه بیشتر به نمایش بگذارید تا شاگردان
تشویق شده و توانایی ترسیم شکلهای بهتری را پیدا کنند.
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شاگردان عزیز!

سال تعلیمی را به اتمام رسانیدید و چیزهایی خوب یاد گرفتید .حاال که رخصتی
زمستانی را پیش رو دارید ،کوشش کنید از آن استفاده درست نمایید ،کتابهای
صنف چهارم را که از اداره مکتب به دست میآورید ،با دقت تمام بخوانید تا باشد سال

تعلیمی جدید را با آمادهگی کامل آغاز کنید.

رخصتی زمستانی بهترین موقع برای فراگیری مهارتهای عملی ،هنری و نظری است،

شما باید از جاهای زیبا و مناظر طبیعی دیدن نمایید؛ سپس آن را به گونۀ عملی رسم
و تمرین کنید .این کار تجربه شما را بیشتر کرده و مهارت تان را باال میبرد  .کامیابی

شما آرزوی ماست.
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آشنایی با بناهای تاریخی افغانستان

AC

مسجد جامع هرات باستان

مقبره میرویس نیکه در قندهار

قصر تاریخی دارالمان کابل

طبیعت زیبای افغانستان
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