وزارت معارف
معينيت انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
رياست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی
و تأليف کتب درسی
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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
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سرود ملی
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دا وطن افغانس���تـــان دى

دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

دا هيـــ���واد به تل ځليږي

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان

کور د سولې کور د تورې

دا وطن د ټول���و کـور دى
د پښ���تــون او هــ���زاره وو

ورس���ره عرب ،گوجــر دي

براهوي دي ،قزلباش دي
په س���ينــه کې د آس���يـــا به

نوم د حق م���و دى رهبـــر

هر بچی يې قهرمـــــان دى
د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و
د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و
هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

KU

وزارت معارف
معينيت انكشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
رياست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی
و تأليف کتب درسی
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حسن خط
صنف چهارم

سال چاپ 1396 :هـ.ش.
أ

مؤلفین
• محمد ظاهر طاهری
• سید انور میچنخیل

KU

کمیته تجدید نظر
• سید انور میچنخیل
• معاون سر مؤلف محمد غالب (اهلل یار) آمر دیپارتمنت آرت و هنر
ادیتور علمی و مسلکی
• عبدالجبار استاد انستیتوت هنرها زیبا و صنایع

AC

ادیتور زبانی
• معاون سر مؤلف عبدالرزاق کوهستانی

کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی
• حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی
• مؤلف مولوی عبدالوکیل عضو علمی و مسلکی دیپارتمنت تعلیمات اسالمی
کمیتۀ نظارت
• دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی ،تربیۀ معلم و مرکز ساینس.
• دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی.
• دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی
طرح و دیزاین
• محمد اشرف امین
• احمد فرهاد نوری
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 بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفیکه معلم
بزرگ انسانیت است و پیامآور 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 ساختن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت
وپیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف می گردد 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 زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر،
ابتکار و حس جستجوگری را در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت
حس وطن دوستی ،مهربانی ،گذشت و همبستگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید
در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی 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 نویسندگان،
دانشمندان ،متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارایة نظریات
و پیشنهادات سالم و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی
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 بین المللی 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 بی پایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس
معارف یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
ج
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یاد آوری :نکاتی چند پیرامون شناخت ،تعریف بعضی از خطوط و قواعد آن ،هچمنان ُط ُرق
استفاده از وسایل و لوازم خوشنویسی (زیبا نویسی) برای آن ِعدّه استادان محترم که تدریس مضمون
"حسن خط" را به عهده دارند ،در اوراق آخر این کتاب گنجانیده شده ،تا معلمان گرامی بتوانند در
تدریس حسن خط به شاگردان از آن استفاده الزم به عمل آورند.
ه

فصل اول

طرز خطاطی و حرکات حروف مفرد خط نستعليق با قلم نی
درس اول

حرف (آ)

هدف :آشنا شدن شاگردان با طرز خطاطی حرف (آ) با در نظر داشت قاعده خط نستعلیق
روی خط کرسی.
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پرسشها
به نظر شما مد باالی کدام حروف نوشته می شود؟
آیا گفته می توانید در حرف (الف) چند حرکت توسط قلم نی انجام شده؟

فعاليت
از روی سرخط فوق با قلم نی حرف (الف و مد) را چند بار در کتابچه های مشق
شان خطاطی کنند.

کار خانه گي
حرف الف و مد (آ) را با قلم نی یا پنسل چند بار در کتابچه های خود طبق سرمشق کتاب
روی خط کرسی خطاطی نمایید.
1

درس دوم

حرف (ب)

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی حرف (ب) روی خط کرسی با خط نستعلیق.
پرسش
به نظر شما ،حرف (ب) توسط قلم نی چگونه و در چندحرکت خطاطی می شود؟
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فعاليت
تمرین فوق را روی خط کرسی در کتابچه های مشق تان با قلم نی چند بار خطاطی
کنید.

کار خانه گي
با قلم پنسل و یا خودکار حرف (ب) را روی خط کرسی درکتابچه های خود مشق و تمرين
کنید.
2

درس سوم

حرف (ج)

هدف :شاگردان با طرز خطاطی حرف (ج) و با در نظر داشت حرکات آن روي خط
کرسي ،با قاعدۀ خط نستعلیق آشنا شوند.
پرسشها
گاهی حرف (ج) را خطاطی کرده اید؟
به نظرشما ،در حرف "ج" چند حرکت وجود دارد؟
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فعاليت
در گروه ها راجع به حرکت حرف "ج" و طرز خطاطی آن بحث کنید؛ سپس با قلم
نی آن را روی خط کرسی مشق کنید.

کار خانه گي
حرف (ج) را با قلم پنسل و یا خودکار در کتابچه های خود چندین بار تمرین کنید.
3

درس چهارم

حرف (د)

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی حرف (د) توسط قلم نی ،روی خط کررسی با خط
نستعلیق.
پرسش
گاهی حرف (د) را با حرکت های آن با خط نستعلیق خطاطی نموده اید؟
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فعاليت
سرمشق فوق را با کمک استاد در کتابچه های تان با قلم نی مشق کنید.

کار خانه گي
حرف (د) را با قلم پنسل و یا خودکار در کتابچه های تان چند بار مشق وتمرین کنید.
4

درس پنجم

حرف (ر)

هدف :آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف (ر) روي خط کرسي با قاعدۀ خط نستعلیق.

پرسشها
گاهی حرف (ر) را با قلم نی با خط نستعلیق خطاطی نموده اید؟
به نظرشما ،که در حرف (ر) چند حرکت موجود است؟
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فعاليت
در بارۀ حرکت حرف (ر) و طرز خطاطی آن با هم بحث نموده؛ سپس آن را با قلم
نی در کتابچه های تان مشق نمایید.

کار خانه گي
سرمشق باال را با قلم پنسل یا خودکار مشق کنید و روز دیگر به صنف بیآورید.
5

درس ششم

حرف (س و ص)

هدف :شاگردان طرز خطاطی حرکت های حرف (س) را به صورت دندانه دار و کشش دار
و همچنان طرز حرکت های حرف (ص) را روي خط کرسي با خط نستعلیق بدانند.
پرسشها
گاهی حروف (س و ص) را عالوه بر دندانه های حرف (س) با کدام طریقۀ دیگر
خطاطی نموده اید؟
در سرمشق زیر چه می بینید ،و بگویید چند حرکت در آنها وجود دارد؟
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فعاليت
در بارۀ حروف (س) دندانه دار( ،س) کشش دار وهمچنان حرکت های حرف
(ص) طرز خطاطی آنها روی خط کرسی با همدیگر مشوره کرده؛ سپس باقلم نی
آن ها را مشق کنند.
کار خانه گي
سرمشق فوق را با قلم پنسل و یا خودکار ،روی خط کرسی مشق و تمرین کنید.
6

درس هفتم

حرف (ط)

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی حرف (ط) و حرکت آن روی خط کرسی با خط
نستعلیق.
پرسش
چه فکر می کنید حرف (ط) در چند حرکت ،توسط قلم نی خطاطی می شود؟
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فعاليت
عم ً
ال حرف "ط" را با در نظر داشت حرکت های آن با خط نستعلیق توسط قلم نی
روی خط کرسی مشق کنید.

کار خانه گي
حرف (ط) را با خط نستعلیق توسط قلم پنسل و یا خودکار چند بار در کتابچه های تان مشق
و تمرین کنید.
7

درس هشتم

حرف (ع)

هدف :آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف (ع) با قاعدۀ خط نستعلیق توسط قلم نی.
پرسشها
گاهی حرف (ع) را توسط قلم نی با خط نستعلیق خطاطی نموده اید؟
به نظر شما ،خطاطی حرف (ع) با قلم نی ،از کدام نقطه آغاز می شود؟
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فعاليت
سرمشق فوق را با قلم نی با قاعدۀ خط نستعلیق روی خط کرسی مشق کنید.

کار خانه گي
با قلم پنسل یا خودکار سرمشق باال را در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.
8

درس نهم

حرف (ف)

هدف :شاگردان طرز درست خطاطی حرف (ف) را روي خط کرسي با خط نستعلیق
بدانند.
پرسش
به نظر شما ،در خطاطی حرف (ف) چند حرکت در نظر گرفته می شود؟
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فعاليت
در بارة حرف (ف) و طرز چگونه گی خطاطی آن فکر کرده؛ سپس آن را با خط
نستعلیق ،روی خط کرسی با قلم نی مشق کنید.

کار خانه گي
حرف (ف) را با قلم پنسل و یا خودکار مطابق سرمشق کتاب با خط نستعلیق مشق و تمرین
کنید.
9

درس دهم

حرف (ق)

هدف :آشنایي شاگردان با طرز خطاطی حرکت های حرف (ق) روي خط کرسي با خط
نستعلیق.
پرسش
چه فکر میکند ،خطاطی حرف (ق) ،از کدام نقطه آغاز می شود؟
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فعاليت
در بارۀ حرف "ق" ،و طرز خطاطی آن با همدیگر بحث کنید ،سپس با قلم نی
سرمشق فوق را تمرین نمایید.

کار خانه گي
سرمشق فوق را با قلم پنسل و یا خودکار ،روی خط کرسی در کتابچه های تان مشق و تمرین
کنید.
10

درس یازدهم

حرف (ک و گ)

هدف :شاگردان طرز خطاطی حروف (ک و گ) را توسط قلم نی روي خط کرسي با خط
نستعلیق بدانند.
پرسشها
گاهی حرف (ک) را با خط نستعلیق توسط قلم نی خطاطی نموده اید؟
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فعاليت
در بارة حروف (ک و گ) و طرز نوشتن آن ها با همدیگر بحث کنید؛ سپس با قلم
نی سرمشق فوق را روی خط کرسی با خط نستعلیق مشق نمایید.

کار خانه گي
حروف (ک و گ) را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های تان مشق
نمایید
11

درس دوازدهم

حرف (ل)

هدف :آشنایي شاگردان به طرز خطاطی حرف (ل) و حرکت های آن توسط قلم نی ،روي
خط کرسي با خط نستعلیق.
پرسشها
به نظر شما ،حرف (ل) در چند حرکت خطاطی می شود؟
گاهی حرف (ل) را توسط قلم نی با خط نستعلیق روی خط کرسی خطاطی نموده اید؟

KU
AC
فعاليت
در بارة حرکت های حرف (ل) و طرز نوشتن آن با همدیگر مشوره کرده سپس
توسط قلم نی و با خط نستعلیق روی کرسی مشق نمایید.

کار خانه گي
سرمشق فوق را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی تمرین کنید.
12

درس سیزدهم

حرف (م)

هدف :شاگردان طرز خطاطی حرف (م) و حرکت های آن را توسط قلم نی ،روي خط
کرسي با خط نستعلیق بدانند.
پرسشها
شکل زیر را به دقت ببینید و بگویيد که حرف "م" در کدام قسمت خط کرسی واقع است؟
به نظر شما ،حرف (م) در چند حرکت خطاطی شده است؟

KU
AC
فعاليت
در بارة حرکت حرف"م" و طرز خطاطی آن با همدیگر مشوره کنید ،سپس حرف
(م) را با قلم نی مشق نمایید.

کار خانه گي
حرف (م) را با قلم پنسل و یا خودکار ،روی خط کرسی در کتابچه های تان مشق و تمرین
کنید.
13

درس چهاردهم

حرف (ن)

هدف :شاگردان با نوشتن حرکات حرف"ن" و طرز خطاطی آن توسط قلم نی روي خط
کرسي با خط نستعلیق آشنا شوند.
پرسشها
چه فکر می کنید ،حرف (ن) در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
به نظر شما ،حرف (ن) در چند حرکت خطاطی شده است؟

KU
AC
فعاليت
در بارة نوشتن حرکت حرف (ن) و طرز خطاطی آن با همدیگر مشوره کنند ،سپس
مشق فوق را با قلم نی و با خط نستعلیق در کتابچه های تان تمرین نمایید.

کار خانه گي
حرف (ن) را با قلم پنسل و یا خودکار ،روی خط کرسی چند بار در کتابچه های تان مشق
و تمرین کنید.
14

درس پانزدهم

حرف (و)

هدف :شاگردان طرز خطاطی حرف (و) و حرکت های آن را توسط قلم نی ،روي خط
کرسي با خط نستعلیق بدانند.
پرسشها
گاهی حرف (و) را با قلم نی روی خط کرسی با خط نستعلیق خطاطی نموده اید؟
چه فکر میکنید حرف (و) د رکدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟

KU
AC
فعاليت
در بارة حرکت های خطاطی حرف (و) و طرز نوشتن آن با خط نستعلیق توسط
قلم نی ،با همدیگر بحث کنید؛ سپس آن را چندین بار در کتابچه های تان تمرین
نمایید.
کار خانه گي
با قلم پنسل و یا خودکار حرف (و) را در کتابچه های خود ،مشق و تمرین کنید.
15

درس شانزدهم

حرف (هـ)

هدف :شاگردان حرکت حرف"ﻫ" و طرز خطاطی آن را به طریقه ها مختلف با خط نستعلیق،
روي خط کرسي بدانند.
پرسشها
گاهی حرف (ه) را روی خط کرسی با خط نستعلیق خطاطی کرده اید؟
به نظر شما ،حرف (ه) به چند طریق و چگونه خطاطی می شود؟

KU
AC
فعاليت
در بارة حرکات خطاطی حرف "هـ" با طریقه های مختلف آن بحث کنید ،سپس
آن را با قلم نی مشق و تمرین نمایید.

کار خانه گي
با قلم خودکار و یا پنسل سرمشق فوق را در کتابچه های خود ،مشق و تمرین کنید.
16

درس هفدهم

حرف (ی)

هدف :شاگردان با طرز حرکت های حرف"ي" و طریق خطاطی آن ،روي خط کرسي با
خط نستعلیق آشنا شوند.
پرسشها
به نظر شما ،حرف (ی) چند قسم خطاطی می شود؟
چه فکر می کنید ،حرف (ی) حرف چندم الفبا است و در چند حرکت خطاطی می شود؟

KU
AC
فعاليت
حرکات حرف "ی" را در نظر بگیرید؛ و سپس آن را با خط نستعلیق توسط قلم نی
در کتابچه های تان مشق نمایید.

کار خانه گي
حرف (ی) را روی خط کرسی در کتابچه های خود ،چندین بار مشق و تمرین کنید.
17

فصل دوم

طرز خطاطی کلمات چند حرفی و ترکیب آن با حروف دیگر به قواعد خط نستعلیق

درس هجدهم

آدم

هدف : :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی و حرکت های (کلمۀ آدم) با خط نستعلیق روی
خط کرسی.

AC

KU

پرسشها
چه فکر می کنید ،حرف مد باالی کدام حرف ها نوشته می شود و از چند حرکت
تشکیل شده است؟
گاهی کلمۀ آدم را روی خط کرسی خطاطی نموده اید؟

فعاليت
از روی سرخط فوق کلمۀ آدم را با در نظرداشت حرکت های آن روی خط کرسی
با قلم نی در کتابچه های تان چند بار مشق کنید.

کار خانه گي
کلمۀ آدم را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های خود مشق و تمرین
کنید.
18

درس نزدهم

ادب

هدف :آشنايي شاگردان با حرکت های کلمۀ " ادب " توسط قلم نی با خط نستعلیق روی
خط کرسی.
پرسشها
گاهی کلمۀ ادب را توسط قلم نی با حرکات آن خطاطی نموده اید؟
چه فکر می کنید ،کلمۀ ادب در کدام قسمت خط کرسی قرار گرفته است؟

KU
AC
فعاليت
کلمۀ ادب را با اساسات و قواعد آن ،چندین بار تمرین کرده و با قلم نی در کتابچه
های تان مشق کنید.

کار خانه گي
سرمشق فوق را با قلم پنسل و یا خودکار چند بار در کتابچه های تان تمرین کنید.
19

درس بیستم

حرف (بنفشه)

هدف :شاگردان با طرز خطاطی حرکت های کلمۀ بنفشه توسط قلم نی با خط نستعلیق روی
خط کرسی آشنا شوند.
پرسشها
چه فکر می کنید ،کلمۀ بنفشه از چند حرف تشکیل شده است؟
کدام حروف در کلمۀ بنفشه باالی خط کرسی خطاطی شده اند؟

KU
AC
فعاليت
سرمشق فوق را با در نظر داشت حرکت های آن توسط قلم نی روی خط کرسی با
خط نستعلیق در کتابچه های تان مشق نمایید.

کار خانه گي
با قلم پنسل و یا خودکار فعالیت داده شده را در کتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
20

درس بیست و یکم

جریده

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی و حرکت های کلمۀ (جریده) و اساسات و قواعد
آن با خط نستعلیق روی خط کرسي.
پرسش
به نظر شما کلمۀ جریده از چند حرف تشکیل شده است؟

KU
AC
فعاليت
در گروه ها راجع به حرکت های نوشتن کلمۀ جریده با هم بحث کنید؛ سپس با قلم
نی آن را روی خط کرسی مشق نمایید.

کار خانه گي
کلمۀ جریده را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های تان مشق و تمرین
کنید
21

درس بیست و دوم

دانا

هدف :شاگردان با طرز نوشتن حرکت های کلمۀ (دانا) با خط نستعلیق توسط قلم نی ،روی
خط کرسی آشنا شوند.
پرسشها
به نظر شما ،خط نستعلیق در نوشتن و خواندن چه اهمیت دارد؟
چه فکر می کنید ،حروف کلمۀ دانا در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟

KU
AC
فعاليت
کلمۀ دانا را با کمک استاد در کتابچه های تان با قلم نی و با در نظر داشت حرکت
های آن مشق کنید.

کار خانه گي
کلمۀ دانا را با قلم پنسل و یا خودکار در کتابچه های خود مشق و تمرین کنند
22

درس بیست و سوم

راستی

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی و حرکات حروف کلمۀ (راستی) با خط نستعلیق
روی خط کرسی.
پرسشها
به نظر شما ،کلمۀ راستی به چند طریقه خطاطی می شود؟
در بارۀ حرکت های حروف کلمۀ راستی چیزی می دانید؟

KU
AC
فعاليت
در بارۀ حرکات های کلمۀ راستی با هم بحث کرده؛ و سپس آن را با قلم نی روی
خط کرسی مشق کنید.

کار خانه گي
سرمشق باال را با قلم پنسل یا خودکار در کتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
23

درس بیست و چهارم

ستاره

هدف :آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ (ستاره) با خط نستعلیق توسط قلم نی روی
خط کرسی.
پرسشها
گاهی کلمۀ ستاره را توسط قلم نی با خط نستعلیق خطاطی نموده اید؟
به نظر شما ،در خطاطی حروف کلمۀ ستاره چند حرکت موجوداست؟

KU
AC
فعاليت
در بارۀ نوشتن حرکت های کلمۀ ستاره و طرز خطاطی آن با هم دیگر مشوره کنند
و سپس آن را با قلم نی در کتابچه های خود مشق کنید.

کار خانه گي
سرمشق ستاره را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی مشق و تمرین کنید.
24

درس بیست و پنجم

صلح

هدف :شاگردان طرز خطاطی کلمۀ (صلح) را با حرکت های آن توسط قلم نی روی خط
کرسی بدانند.
پرسشها
به نظر شما ،حروف کلمۀ صلح در کدام قسمت خط کرسی قرار دارند؟
گاهی کلمۀ صلح را توسط قلم نی روی خط کرسی خطاطی کرده اید؟

KU
AC
فعاليت
در گروه ها را جع به کلماتی که حرف اول آن ها با (ص) نوشته شده باشد فکر
کنید؛ و سپس با قلم نی در کتابچه های تان مشق کنید.

کار خانه گي
کلمۀ صلح را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی؛ در کتابچه های تان مشق و تمرین
کنید.
25

درس بیست و ششم

طاووس

هدف :شاگردان طرز خطاطی و نوشتن حرکات کلمۀ (طاووس) را توسط قلم نی با خط
نستعلیق روی خط کرسی بدانند.
پرسشها
به نظر شما ،کلمۀ طاووس در چند حرکت توسط قلم نی خطاطی می شود؟
چه فکر می کنید ،حروف کلمۀ طاووس درکدام قسمت خط کرسی قرار دارند؟

KU
AC
فعاليت
عم ً
ال نوشتن حرکت های کلمۀ طاووس را روی خط کرسی با خط نستعلیق توسط
قلم نی مشق کنید.

کار خانه گي
با قلم پنسل ویا خودکار سرمشق طاووس را چندین بار در کتابچه های خود مشق و تمرین
نمایند.
26

درس بیست و هفتم

عالم

هدف :آشنا یی شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ "عالم" با خط نستعلیق ،روی خط کرسی.

پرسشها
به نظر شما ،کلمۀ عالم در چند حرکت روی خط کرسی خطاطی می شود؟
گاهی کلمۀ عالم را توسط قلم نی روی خط کرسی با خط نستعلیق خطاطی نموده اید؟

KU
AC
فعاليت
مطابق سرمشق باال کلمۀ (عالم) را با قلم نی روی خط کرسی با خط نستعلیق مشق
کنید.

کار خانه گي
با قلم پنسل یا خودکار کلمۀ عالم را چندین بار در کتابچه های تان مشق و تمرین کرده به
صنف بیاورید.
27

درس بیست و هشتم

فصل

هدف :آشنايي شاگردان با طرز حرکات خطاطی کلمۀ (فصل) با خط نستعلیق روي خط
کرسي.
پرسشها
گاهی حرکات کلمۀ (فصل) را توسط قلم نی روی خط کرسی مشق کرده اید؟
در خطاطی کلمۀ (فصل) با خط نستعلیق ،چند حرکت دیده می شود؟

KU
AC
فعاليت
در بارة کلمۀ فصل با هم مشوره کرده؛ سپس آن را توسط قلم نی با خط نستعلیق
روی خط کرسی مشق کنید.

کار خانه گي
کلمۀ فصل را با قلم پنسل و یا خودکار چند بار روی خط کرسی در کتابچه های مشق تان
تمرین کنید.
28

درس بیست و نهم

قانون

هدف :شاگردان با طرز حرکت های خطاطی کلمۀ قانون با خط نستعلیق ،روي خط کرسی
آشنا شوند.
پرسشها
گاهی کلمۀ قانون را به طور نشاندهی حرکات ،روی خط کرسی خطاطی نموده اید؟
به نظر شما ،حرف (ق) وقتی که در اول و وسط کلمه می آید چه شکل را به خود می
گیرد؟

KU
AC
فعاليت
در بارة طرز خطاطی و حرکات نوشتن کلمۀ "قانون" با هم بحث کرده؛ سپس هر
کدام آن را با قلم نی در کتابچه های تان تمرین کنید.

کار خانه گي
سرمشق کلمۀ (قانون) را با قلم پنسل ویا خودکار در کتابچه های خود روی خط کرسی مشق
و تمرین نمایید.
29

درس سی ام

کتاب

هدف :شاگردان طرز خطاطی کلمۀ کتاب را با خط نستعلیق روي خط کرسي بدانند.

پرسشها
از چند کلمه نام ببرید که حرف اول آن "ک" باشد؟
به نظر شما ،در خطاطی کلمۀ کتاب توسط قلم نی چند حرکت مشاهده می شود؟

KU
AC
فعاليت
در بارة حرکات کلمۀ کتاب و طرز خطاطی آن توسط قلم نی با همدیگر بحث
کنید ،سپس آن را با قلم نی روی خط کرسی مشق نمایید.

کار خانه گي
کلمۀ کتاب را با قلم پنسل ویا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های خود تمرین نمایید.
30

درس سی و یکم

لباس

هدف :شاگردان کلمۀ (لباس) را با در نظرداشت حرکات آن توسط قلم نی روی خط کرسی
بیآموزند
پرسشها
میان حرف (ل) و (الف) در کلمۀ زیر ،کدام حرف قرار دارد؟
چه فکر می کنید ،کلمۀ (لباس) در چند حرکت توسط قلم نی خطاطی شده است؟

KU
AC
فعاليت
در بارۀ خطاطی کلمۀ لباس و طرز حرکت های آن توسط قلم نی ،با همدیگر
مشوره کرده؛ و سپس آن را در کتابچه های تان مشق کنید.

کار خانه گي
کلمۀ لباس را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های تان مشق و تمرین
کنید.
31

درس سی و دوم

مادر

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ "مادر" روی خط کرسی ،با اساسات و قواعد
خط نستعلیق.
پرسشها
گاهی کلمۀ مادر را با خط نستعلیق توسط قلم نی روی خط کرسی خطاطی نموده
اید؟
به نظر شما ،در خطاطی کلمۀ (مادر) چند حرکت قلم نی مشاهده می شود؟

KU
AC
فعاليت
در بارة حرکت های کلمۀ مادر توسط قلم نی با همدیگر مشوره کرده؛ سپس
سرمشق فوق را در کتابچه های تان تمرین کنید.

کار خانه گي
کلمۀ (مادر) را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های تان مشق کنید.
32

درس سی و سوم

نان

هدف:آشنايي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ نان و حرکت های آن توسط قلم نی روي خط
کرسي.
پرسش
به نظر شما ،در خطاطی کلمۀ نان چند حرکت به نظر می رسد؟

KU
AC
فعاليت
در بارۀ حرکات کلمۀ "نان" و طرز خطاطی آن با هم دیگر مشوره کرده؛ سپس با
قلم نی آن را در کتابچه های تان بار بار بنویسید.

کار خانه گي
کلمۀ نان را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های خود مشق و تمرین
کنید.
33

درس سی و چهارم

وادی

هدف :آشنایی شاگردان با حرکات کلمۀ (وادی) توسط قلم نی و طرز خطاطی آن روي
خط کرسي.
پرسشها
چه فکر می کنید ،در حرکت های کلمۀ (وادی) توسط قلم نی چند حرکت وجود دارد؟
گاهی کلمۀ (وادی) را روی خط کرسی خطاطی نموده اید؟

KU
AC
فعاليت
در بارة طرز خطاطی و حرکت های کلمۀ وادی توسط قلم نی با همدیگر بحث
کرده؛ سپس کلمۀ وادی را در کتابچه های تان مشق و تمرین کنید.

کار خانه گي
با قلم پنسل و یا خودکار کلمۀ (وادی) را در کتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
34

درس سی و پنجم

هنر

هدف :شاگردان طرز خطاطی کلمۀ هنر را با در نظر داشت حرکت های آن توسط قلم نی
روي خط کرسي بدانند.
پرسشها
به نظر شما ،حرکت های کلمۀ هنر توسط قلم نی ،از کدام قسمت روی خط کرسی
خطاطی می شود؟
چه فکر می کنید ،در خطاطی کلمۀ هنر چند حرکت دیده می شود؟

KU
AC
فعاليت
در بارة طرز خطاطی کلمۀ هنر و حرکت های آن توسط قلم نی با همدیگر بحث
کرده؛ سپس سرمشق فوق را با قلم نی بار بار بنویسید.

کار خانه گي
با قلم خودکار و یا پنسل کلمه (هنر) را در کتابچه های خود بار بار بنویسید.
35

درس سی و ششم

یاسمین

هدف :شاگردان با نوشتن حرکت های کلمۀ (یاسمن) توسط قلم نی روی خط کرسی آشنا
شوند.
پرسشها
گاهی کلمۀ (یاسمن) را به صورت کشش دار با قلم نی خطاطی نموده اید؟
به نظر شما ،حرف (ی) به چند طریق و چطور خطاطی می شود؟

KU
AC
فعاليت
حرکت های کلمۀ (یاسمن) را توسط قلم نی در نظر گرفته؛ سپس آن را با قلم نی
روی خط کرسی مشق کنید.

کار خانه گي
کلمۀ (یاسمن) را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی ،در کتابچه های تان مشق و
تمرین کنید.
36

فصل سوم

طرز خطاطی جمالت کوتاه با درنظرداشت قواعدخط نستعلیق

درس سی و هفتم

آدم

KU

هدف :شاگردان طرز خطاطی کلمۀ (آدم) را در یک جمله با خط نستعلیق روی خط کرسی
بدانند.
پرسشها
چه فکر می کنید ،حرکت مد باالی کدام حرف ها نوشته شده است؟
بگویید در جملۀ زیر کدام حروف در باال و کدام حروف در پایین خط کرسی قرار دارند؟

AC
فعاليت
جملۀ فوق را با قلم نی و با درنظرداشت حرکت های حروف آن روی خط کرسی
در کتابچه های تان مشق کنید.

کار خانه گي
کلمۀ بنی آدم را توسط قلم نی با خط نستعلیق چند بار توسط قلم پنسل و یا خودکار در
کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.
37

درس سی و هشتم

ادب

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی و حرکات حروف کلمۀ (ادب) در یک جمله
توسط قلم نی روی خط کرسی.
پرسشها
چه فکر می کنید ،جملۀ زیر از چند حرف تشکیل شده است؟
به نظر شما ،کلمۀ ادب در کدام قسمت خط کرسی قرار گرفته است؟

KU
AC
فعاليت
کلمۀ (ادب) را با اساسات و قواعد خطاطی آن چندین بار تمرین کرده؛ سپس جملۀ
فوق را در کتابچه های تان با قلم نی و با خط نستعلیق تمرین کنید.

کار خانه گي
با قلم پنسل ،خودکار و قلم نی جملۀ باال را در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.
38

درس سی و نهم

بنفشه

هدف :آشنايي شاگردان با طرز حرکات حروف کلمۀ "بنفشه" در یک جمله با خط نستعلیق
روی خط کرسی.
پرسشها
چه فکر می کنید ،کی می تواند بگوید حروف جملۀ زیر در چند حرکت خطاطی شده اند؟
به نظر شما ،کلمۀ بنفشه از چند حرف تشکیل شده است و حروف آن در کدام قسمت
خط کرسی قرار دارد؟

KU
AC
فعاليت
جملۀ فوق را روی خط کرسی با خط نستعلیق در کتابچه های تان با قلم نی مشق
و تمرین کنید.

کار خانه گي
با قلم پنسل و یا خودکار جملۀ باال را در کتابچه های تان چند بار مشق و تمرین کنید.
39

درس چهلم

جریده

هدف :شاگردان به اساسات و طرز درست خطاطی کلمۀ (جریده) در یک جمله با خط
نستعلیق روي خط کرسي آشنا شوند.
پرسشها
گاهی کلمۀ جریده را در یک جمله خطاطی کرده اید؟
به نظر شما ،حروف کملة جریده را در یک جمله چه گونه خطاطی می شود؟

KU
AC
فعاليت
در گروه ها راجع به طرز خطاطی جملۀ باال با هم بحث کنید ،سپس جملۀ فوق را با
قلم نی روی خط کرسی با خط نستعلیق مشق کنید.

کار خانه گي
جملۀ باال را با قلم پنسل و یا خودکار در کتابچه های تان با خط نستعلیق چند بار مشق و تمرین
کنید.
40

درس چهل و یکم

دانا

هدف :شاگردان ،طرز خطاطی کلمۀ (دانا) در یک جمله با خط نستعلیق روی خط کرسی
آشنا شوند.
پرسشها
گاهی کلمۀ دانا را با خط نستعلیق ،در یک جمله روی خط کرسی خطاطی نموده اید؟
چند کلمه یی را در یک جمله که حرف اول آنها دال باشد نام بگیرید؟

KU
AC
فعاليت
جملۀ فوق را با کمک استاد در کتابچه های تان با قلم نی مشق کنید؛ سپس کلمۀ
دانا را چند بار مشق کنید.

کار خانه گي
کلمۀ دانا را با قلم پنسل و یا خودکار با خط نستعلیق چند بار در کتابچه های خود مشق و
تمرین کنید.
41

درس چهل و دوم

راستی

هدف :شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ (راستی) در یک جمله با خط نستعلیق و حرکت های
آن با قلم نی روي خط کرسي آشنا شوند.
پرسشها
گاهی کلمۀ راستی را در یک جمله با خط نستعلیق روی خط کرسی خطاطی نموده اید؟
به نظر شما ،در جملة کلمۀ (راستی) چند حرکت قلم نی به کار رفته است؟

KU
AC
فعاليت
در بارۀ اساسات و جمله نویسی خط نستعلیق با هم بحث نموده؛ سپس جملۀ فوق را
با قلم نی در کتابچه های تان مشق کنید.

کار خانه گي
جملۀ باال را با قلم پنسل یا خودکار در کتابچه های تان چندین بار مشق کنید.
42

درس چهل و سوم

ستاره

هدف :شاگردان طرز خطاطی حرکت های کلمۀ (ستاره) را در یک جمله با خط نستعلیق
روي خط کرسي بدانند.
پرسشها
گاهی حرف (س) را بدون دندانه ،به صورت کشش دار ،با قلم نی خطاطی کرده اید؟
به نظر شما ،در حرف (س) کشش دار ،چند حرکت مشاهده می شود؟

KU
AC
فعاليت
در بارۀ کلمۀ ستاره و حرف (س) دندانه دار و (س) کشش دار فکر کرده؛ سپس آن
را با قلم نی روی خط کرسی ،در کتابچه های خود مشق کنید.

کار خانه گي
جملۀ فوق را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های خود تمرین کنید.
43

درس چهل و چهارم

صلح

هدف :شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ (صلح) در یک جمله با خط نستعلیق روی خط کرسی
آشنا شوند.
پرسشها
چه فکر می کنید ،صلح در زندگی ،انسان ها چه اهمیت دارد؟
گاهی کلمۀ صلح را در یک جمله با قلم نی ،روی خط کرسی با خط نستعلیق خطاطی
کرده اید؟

KU
AC
فعاليت
در گروه ها راجع به کلمۀ (صلح) با هم بحث کرده؛ سپس کلمۀ دیگری که حرف
اول آن (ص) باشد با قلم نی مشق کنید و هر گروه کار خویش را پیش روی صنف
به دیگران نشان دهند.
کار خانه گي
کلمة صلح را با قلم پنسل یا خودکار در کتابچه های تان مشق کنید.
44

درس چهل و پنجم

طاووس

هدف :شاگردان با طرز درست خطاطی کلمۀ (طاووس) در یک جمله با خط نستعلیق روي
خط کرسي آشنا شوند.
پرسشها
چه فکر می کنید ،حرف (ط) بعد از کدام حرف می آید و چگونه خطاطی می شود؟
به نظر شما ،حروف کلمۀ (طاووس) در کدام قسمت خط کرسی قرار دارند؟

KU
AC
فعاليت
عم ً
ال کلمۀ "طاووس" را با اساسات و قواعد خط نستعلیق در یک جمله با قلم نی
در کتابچه های تان مشق کنید.

کار خانه گي
جملۀ باال را با قلم خودکار و یا پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.
45

درس چهل و ششم

عالم

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ (عالم) در یک جمله با خط نستعلیق روی
خط کرسي.
پرسشها
گاهی کلمۀ عالم را در یک جمله با خط نستعلیق ،روی خط کرسی با قلم نی خطاطی
کرده اید؟
چه فکر می کنید ،کاسه حرف "ع" به کدام طرف خط کرسی واقع است؟

KU
AC
فعاليت
جملۀ فوق را با قلم نی روی خط کرسی با خط نستعلیق در کتابچه های تان مشق
کنید.

کار خانه گي
با قلم پنسل یا خودکار سرمشق باال را در کتابچه های تان مشق کنید.
46

درس چهل و هفتم

فصل

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ (فصل) در یک جمله با خط نستعلیق روي
خط کرسي.
پرسشها
به نظر شما ،حروف کلمۀ فصل در کدام قسمت های خط کرسی قرار دارند ؟
چه فکر می کنید ،حروف کلمۀ فصل را روی خط کرسی با خط نستعلیق خطاطی کرده
می توانید؟

KU
AC
فعاليت
در بارة جملۀ باال و طرز خطاطی آن فکر کرده؛ سپس آن را چند بار در کتابچه های
تان مشق و تمرین کنید.

کار خانه گي
جمله فوق را با قلم نی ،پنسل و یا خودکار در کتابچه های خود مشق کنید.
47

درس چهل و هشتم

قانون

هدف :شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ (قانون) در یک جمله با خط نستعلیق روي خط کرسي
آشنا شوند.
پرسشها
گاهی کلمۀ قانون را با خط نستعلیق توسط قلم نی در یک جمله روی خط کرسی
خطاطی کرده اید؟
به نظر شما ،حرف "ق" و قتی که در اول و وسط کلمه می آید چه شکل را به خود
می گیرد؟

KU
AC
فعاليت
در بارة جملۀ باال و طرز خطاطی آن با همدیگر بحث کرده؛ سپس آن را با قلم نی
در کتابچه های تان مشق کنید.

کار خانه گي
جملۀ فوق را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های تان مشق کنید.
48

درس چهل و نهم

کتاب

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ (کتاب) در یک جمله با خط نستعلیق روي
خط کرسي.
پرسشها
چند کلمه را بگویید که حرف اول آن "ک" باشد؟
به نظر شما ،جمله زیر چگونه خطاطی شده و در کلمه های آن چند حرکت مشاهده
می شود؟

KU
AC
فعاليت
در بارة جملۀ فوق و طرز خطاطی آن توسط قلم نی با همدیگر مشوره کرده؛ سپس
آن را با قلم نی روی خط کرسی در کتابچه های خود مشق کنید.

کار خانه گي
جملۀ فوق را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های خود مشق و تمرین
کنید.
49

درس پنجاهم

لباس

هدف :شاگردان حرکت های حروف و طرز خطاطی کلمۀ (لباس) را در یک جمله با خط
نستعلیق روي خط کرسي بدانند.
پرسشها
به نظر شما ،حروف (ل) و الف چند بار در کلمۀ لباس نوشته شده اند؟
گاهی در یک جمله کلمۀ لباس را با خط نستعلیق روی خط کرسی خطاطی کرده اید؟

KU
AC
فعاليت
جملۀ باال را روی خط کرسی توسط قلم نی با خط نستعلیق در کتابچه های خود
مشق و تمرین کنید.

کار خانه گي
جملۀ فوق را با قلم پنسل ،نی و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های تان مشق و تمرین
کنید.
50

درس پنجاه و یکم

مادر

هدف :شاگردان طرز خطاطی کلمۀ "مادر" را در یک جمله با اساسات خط نستعلیق ،روي
خط کرسي بدانند.
پرسشها
گاهی کلمۀ مادر را دریک جمله با خط نستعلیق توسط قلم نی روی خط کرسی
خطاطی کرده اید؟
چه فکر می کنید ،در خطاطی کلمۀ(مادر) با خط نستعلیق چند حرکت در نظر گرفته
شده است؟

KU
AC
فعاليت
در بارة جملۀ فوق و طرز خطاطی کلمۀ مادر ،با همدیگر بحث کرده؛ سپس آن را
با قلم نی در کتابچه های تان مشق کنید.

کار خانه گي
سرمشق فوق را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های تان مشق کنید.
51

درس پنجاه و دوم

نان

هدف :شاگردان طرز خطاطی و حرکت های کلمۀ نان را در یک جمله با قلم نی روي خط
کرسي بدانند.
پرسشها
به نظر شما ،در حرکت های حروف کلمۀ (نان) توسط قلم نی چندحرکت مشاهده می
شود؟
در جملۀ زیر کدام حروف زیر خط کرسی و کدام حروف باالی خط کرسی قرار دارند؟

KU
AC
فعاليت
در بارۀ حرکت های کلمۀ (نان) و طرز خطاطی جملۀ باال با هم مشوره کرده؛ سپس
آن را با خط نستعلیق توسط قلم نی روی خط کرسی مشق کنند.

کار خانه گي
سرمشق فوق را با قلم پنسل و یا خودکار روی خط کرسی در کتابچه های خود مشق و تمرین
کنید.
52

درس پنجاه و سوم

وادی

هدف :شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ (وادی) در یک جمله با خط نستعلیق روي خط کرسي
آشنا شوند.
پرسشها
به نظر شما ،که حرف های ماقبل و ما بعد حرف "و" کدام ها اند؟
گاهی کلمۀ وادی را با خط نستعلیق روی خط کرسی خطاطی نموده اید؟

KU
AC
فعاليت
در بارة حرکت های جملۀ فوق و طرز خطاطی آن با همدیگر بحث کرده؛ سپس
آنرا با قلم نی روی خط کرسی با خط نستعلیق مشق کنید.

کار خانه گي
با قلم پنسل و یا خودکار سرمشق باال را در کتابچه های تان مشق کنید.
53

درس پنجاه و چهارم

هنر

هدف :آشنايي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ (هنر) در یک جمله با خط نستعلیق روي خط
کرسي.
پرسشها
چه فکر می کنید ،کلمۀ هنر از چند حرف تشکیل شده است؟
به نظر شما ،کدام شکل حرف (ه) چگونه با حروف دیگر خطاطی می شود؟

KU
AC
فعاليت
در بارة حرکت ها و طرز خطاطی کلمۀ هنر در یک جمله با همدیگر بحث کرده؛
سپس آن را در کتابچه های تان مشق کنید.

کار خانه گي
با قلم خودکار و یا پنسل سرمشق باال را در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.
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درس پنچاه و پنجم

یاسمن

هدف :آشنايي شاگردان با حرکت های کلمۀ یاسمن و طرز خطاطی جملۀ آن روي خط
کرسي با خط نستعلیق.
پرسشها
گاهی کلمۀ یاسمن را در کدام جملۀ با قلم نی روی خط کرسی خطاطی کرده اید؟
چه فکر می کنید ،حرف (ی) چند نوع است و چطور خطاطی می شود؟

KU
AC
فعاليت
با در نظرداشت حرکت های کلمۀ یاسمن با خط نستعلیق دقت کرده؛ سپس آن را با
قلم نی در یک جمله روی خط کرسی خطاطی کنید و سعی نمایید تا مانند سرمشق
کتاب آن را زیبا خطاطی کنید.
کار خانه گي
سرمشق فوق را روی خط کرسی در کتابچه های تان چندین بار مشق و تمرین کنید.
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بخش دوم
رهنمای تدریس حسن خط

درس اول

صحفه 1
ساعت اول

زمان تدریس (دوساعت درسی)

عنوان درس

آ

اهداف عمومی

آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف (آ)

KU

اهداف آموزشی از شاگردان انتظار می رود که در پایان این درس به اهداف زیر دست
یابند:
 آموزشی طریقۀ خطاطی و زیبا نویسی حرف (آ) را با قاعدۀ خط نستعلیق مهارتی ذهنیتیبدانند.
 کلمۀ آب را با خط نستعلیق روی خط کرسی خطاطی کرده بتوانند. با طرز خطاطی حرف ها توسط قلم نی با خط نستعلیق عالقه مندشوند.

وسایل تدریس

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

شیوه ارزیابی

جهت یاد گیری و تحکیم درس از شاگردان در رابطه به درس چند
سوال نمایید.

فعالیتهای
مقدماتی

ادای سالم و احوال پرسی ،تنظیم صنف ،گرفتن حاضری 5 ،دقیقه
تبریکی سال جدید تعلیمی ،صحبت در مورد مضمون
حسن خط صنف سوم و آغاز درس صنف چهارم

AC

روشهای تدریس

انجام فعالیت های گروهی ،انفرادی ،سؤال و جواب

پرسش های انگیزه یی متن درس
گاهی حرف الف و مد (آ) را روی خط کرسی توسط
قلم نی با خط نستعلیق خطاطی نموده اید؟

 5دقیقه

56

فعالیتهای معلم
از شاگردان د رمورد درس سوال کنید.
•شاگردانرابهخطاطیحرف(آ)رویخطکرسیباخطنستعلیقرهنماییکنید.
•طریقۀ زیبا نویسی حرف (آ) را با خط نستعلیق به شاگردان عم ً
ال توسط
قلم نی نشان دهید.
•کار گروهی را نظارت نموده مشق آن ها را اصالح نمایید.
•برای تشویق بیشتر آن ها کار گروهی شان را به نمایش بگذارید.

مدت
زمان

 35دقیقه

کارخانه گی

سرمشق کلمه آب را با خط نستعلیق توسط قلم نی د رکتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

معلومات اضافی

AC

KU

استاد محترم :در سال های قبل تمام دروس کتب درسی صنوف اول ،دوم ،سوم مضمون حسن
خط دورۀ اول ابتدایی برای فهم بیشتر شاگردان با خط نسخ خطاطی و تدریس شده است ،لهذا
پیرامون چگونه گی معنای انواع خطوط بایدمعلومات حاصل کرد .نسخ به معنای باطل کردن و
برگردانیدن چیزی و نام نوع خطی است که با آن کتاب ها را می نویسند این خط زادۀ چند نوع
خط های اسالمی دیگر به نام :محقق ،ریحان ،ثلث و توقع است.
 -2تعلیق ،به معنای اویزان کردن چیزی به چیزی دیگر ،یا نامه نوشتن و یاداشت های بر کتاب
افزودن و نام نوع خطی است از دو نوع خط اسالمی دیگر به نام های رقاع و توقع.
 -3نستعلیق از خط نسخ و تعلیق آمیخته ترکیب شده است .باید دانست که نستعلیق اصل نسخ
است که خطاطان در آن تصرف کردند و کاف مسطح و ارسال الف ،ذ ،ی ،ل س ،و الم و نون از
آن بیرون بردند و سین قوسی و کثرت مدات از خطوط دیگری در آوردند و الغری و فربهی در
آن رعایت کردند و آنرا خط دیگری ساختند و نسخ تعلیق نام نهادند.
اهل فن با گذشت سال ها در آن تصرفاتی نموده اند و آن را اندک نازک ساختند .اصول و
قواعد به آن وضع کردند ،تا این که خط را به کمال رسانیدند .خط نستعلیق را که شما با آن آشنا
شده اید از جملۀ زیبا ترین خط های اسالمی میباشد بعضی از افراد این دو نوع خط که بنام نسخ
و نستعلیق یاد میگردد آن را به دو زبان رسمی کشور یعنی زبان های پشتو و دری نسبت می دهند
در حالی که این طور نمی باشد هر دو نوع خط متذکره از جمله خطوط زبان عربی از دوره هنر
های اسالمی محسوب می شود .که با گذشت زمان هنرمندان در خط نوع آوری نموده اند و از
آن انواع خطوط را به میان آوردند؛ چنانچه قرآن کریم تمام اخبار ،مجالت و کتب درسی،کتاب
های داستان ،شعارها و لوایح (خط تحریری) از این دو نوع خط به صورت گسترده در چاپ و
تحریر استفاده به عمل می آید.
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درس بیست و دوم

صحفه 24
ساعت اول

زمان تدریس (دوساعت درسی)

عنوان درس

دانا

اهداف عمومی

آشنایی شاگردان با طرز خطاطی و حرکت های کلمۀ دانا توسط قلم
نی با خط نستعلیق روی خط کرسی.

KU

اهداف آموزشی از شاگردان انتظار میرود که در پایان درس به اهداف زیر دست
یابند:
 آموزشی شاگردان طرز خطاطی کلمۀ دانا را با حرکات آن به صورت دقیق مهارتیبدانند.
 ذهنیتی کلمۀ دانا را توسط قلم نی با خط نستعلیق خطاطی کرده بتوانند. -به خطاطی کلمات توسط قلم نی با خط نستعلیق عالقه مند شوند.

AC

روشهای تدریس انجام فعالیت های گروهی ،انفرادی ،سؤال و جواب و کار های
عملی
وسایل تدریس

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

شیوه ارزیابی

جهت یاد گیری و تحکیم درس از شاگردان در رابطه به درس چند
سوال کنید.

فعالیتهای
مقدماتی

ادای سالم و احوال پرسی ،تنظیم صنف ،گرفتن حاضری 5 ،دقیقه
یاد آوری درس گذشته و ارتباط آن به درس جدید.
پرسشهای انگیزه یی متن درس
گاهی کلمۀ دانا را روی خط کرسی با قلم نی خطاطی
نموده اید؟

 5دقیقه

58

فعالیتهای معلم
•کلمۀ دانش را روی خط کرسی از روی مشق کتاب روی تخته بنویسید.
•به شاگردان هدایت دهید تا مشق را در کتابچه های شان توسط قلم
تمرین کنند.
•کار های آن ها را زیر نظر داشته و مشق های شان را اصالح نمایید.
•طریقۀ خطاطی کلمۀ دانا را روی خط کرسی به آن ها توضیح دهید.

مدت
زمان

 35دقیقه

کارخانه گی
کلمۀ دانا را با در نظر داشت خط کرسی در کتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
معلومات اضافی

AC

KU

مراحل خوشنویسی (زیبانویسی)
مشاقی و تمرین را سه مرحله است 1 :قلمی 2 .نظری 3 .ذهنی.
 :1قلمی :نقل کردن حروف کلمات سرمشق به وسیلۀ قلم های مختلف (قلم نی) است.
 :2نظری :دقت در روی حروف و کلمات خطوط استاد و در نظر گرفتن گردش ها و حرکات
آن است که با نگاه کردن انجام می شود و در طبع وذهن شاگردان اثر می گذارد.
 :3ذهنی :آن است که مشاق پس از آشنایی به قواعد خط و شیوه ربط بدون تقلید از
سرمشق از ذهن خود -عشق و ذوقی عباراتی بنویسد تا نیروی خطی خود را بسنجد.
شاگردان ،را فراگیری الزم است ،روی حروف و کلمات سرمشق استاد دقت کنند و حرکات
و گردش های آن را در نظر بگیرند ،هر چند که بد و نا صاف بنویسند با صبر و حوصله کلمات
را در حدود و اندازه سرمشق نقل و تکرار کنند و تا مدت بدون سرمشق از پیش خود چیزی
ننویسید و پیوسته از شیوه و اسلوب استاد پیروی نمایند تا به نیروی طبع و قابلیت ،شیوه و ربط
استاد را به دست آورند و دست شان در این کار قوت یابد .و الزم است که قلم مشق را به
اندازۀ درشتی خط سرمشق انتخاب کنند و از مشق کردن روی سرمشق های ناقص که استادانه
نیست احتراز جوید بلکه ،تا ممکن است روی خط بد و ناقص نگاه نکنند.
پس از آن که خط او نیرو گرفت گاه گاه از ذهن خود کلمات و عباراتی بنویسند و آنگاه
با خط استاد و سرمشقها مقاسیه کنند و یا به نظر استاد برسانند.
شایسته است که شاگردان از رهنمایی استاد سرنپیچد و به رهنمایی او اهمیت داده در همه
حال نظافت و پاکی را مرعی دارید ،لوازم خوشنویسی (زیبانویسی) خود را پاک کامل و
مرتب کنند ،آن قدر مبالغه در نوشتن نکنند که ملول و خسته شوند ،سرعت و عجله در
نوشتن نکنند.
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درس بیست و نهم

صحفه 31
ساعت اول

زمان تدریس (دوساعت درسی)

عنوان درس

قانون

اهداف عمومی

آشنایی شاگردان با طرز درست خطاطی کلمۀ قانون روی خط
کرسی.

KU

اهداف آموزشی از شاگردان انتظار میرود در پایان این درس به اهداف زیر دست
یابند:
 آموزشی شاگردان با طریقۀ حرکت کلمۀ قانون و طرز خطاطی و زیبا نویسی مهارتیآن روی خط کرسی آشنا شوند.
 ذهنیتی کلمۀ قانون را توسط قلم نی روی خط کرسی با خط نستعلیقخطاطی کرده بتوانند.
 -به نوشتن کلمات توسط قلم نی با خط نستعلیق عالقه مند شوند.

وسایل تدریس

کتاب ،کتابچه ،قلم نی ،دوات ،خط کش ،قط زن (قطع زن)

شیوه ارزیابی

جهت یاد گیری و تحکیم درس از شاگردان در رابطه به درس چند
سوال کنید.

فعالیتهای
مقدماتی

ادای سالم و احوال پرسی ،تنظیم صنف ،گرفتن حاضری 5 ،دقیقه
یاد آوری از درس گذشته و ارتباط آن با درس جدید

AC

روشهای تدریس

انجام فعالیت های گروهی ،انفرادی ،سؤال و جواب

پرسشهای انگیزه یی متن درس
گاهی کلمه قانون را توسط قلم نی با خط نستعلیق روی
خط کرسی خطاطی نموده اید؟

 5دقیقه

60

فعالیتهای معلم
از شاگردان در رابطه به درس سؤال نمایید.
•طریقۀ حرکت های حرف ها را توسط قلم نی به شاگردان عم ً
ال نشان دهید.
•قواعد خط نستعلیق روی خط کرسی را به شاگردان توضیح دهید.
•طریقۀ زیبا نویسی کلمۀ (قانون) را به شاگردان توسط قلم نی عم ً
ال نشان دهید.
•حروف کشش دار و غیر کشش دار را در کلمات توسط قلم نی به
شاگردان عم ً
ال انجام دهید

مدت
زمان
 35دقیقه

KU

کارخانه گی
کلمۀ قانون را به صورت کشش دار و غیرکشش روی خط کرسی درکتابچه های خود
مشق کنند.

AC

معلومات اضافی
در مورد حرکت های حروف توسط قلم نی باید دانست که حروف الفبا خط نستعلیق و
خطوط دیگر چه حروف تخت و چه حروف دایره شکل ( کاسه دار) وغیره هرکدام از
خود اندازۀ خاص خود را دارد که توسط نوک قلم نی که در اصطالح هنر خطاطی دو
طرف نوک قلم نی را بنام های (نوک انسی و وحشی) یاد می کنند با درنظر داشت حرکات
آن به خاطر اندازۀ دقیق حروف توسط نوک قلم نی در آنها نقطه گذاری می نمایید که
یکی از قواعد حسن خط بوده و در جریان خطاطی در نظر گرفته می شود؛ چنانچه این
شیوه به گونۀ خاص در دروس کتب درسی خطاطی شده و عم ً
ال به کار رفته است؛ طوری
که الزم است شاگردان را هدایت دهید در وقت نوشتن حروف و کلمات این شیوه را در
نظر بگیرند .و حرکات قلم نی را در نوشتن کلمات روی تختۀ صنف به آن ها نشان دهید
تا آن ها بتوانند طبق هدایت شما نقطه گذاری حروف را توسط قلم نی درکتابچه های شان
مشق و تمرین نمایند.
پیدایش خط نستعلیق
نستعلیق مرکب از دو کلمۀ عربی (نسخ) و (نستعلیق) است ،که نام (خط تحریری فارسی)
معروف می باشد.
نسخ :به معنای باطل کردن و برگرداندن چیزی و نام یک نوع خطی است که با آن کتابها
را می نویسند ،این خط زادۀ چند نوع خط هایی اسالمی دیگر به نام های :محقق ،ریحان،
ثلث و توقیع می باشد.
61

AC

KU

تعلیق :به معنای آویزان کردن چیزی به چیز دیگر ،یا نامه نوشتن و یادداشت هایی بر کتاب
افزودن و نام یک نوع خطی می باشد که از دو نوع خط اسالمی دیگر به نام های رقاع و
توقیع بر آمده است.
خط نستعلیق از خط نسخ و تعلیق آمیخته ترکیب شده است .باید دانست که نسختعلیق اصل
نسخ است که خطاطان در آن تصرف کردند و کاف مسطح و ارسال الف ،ذ ،ی ،ل ،س
و الم و نون از او بیرون بردند و سین قوسی و کثرت مدات از خطوط دیگر در آوردند و
الغری و فربهی در او رعایت کردند و آن را خط دیگر ساختند و نسخ تعلیق نام نهادند.
اهل فن باگذشت سالها در آن تصرفاتی نموده آن را اندک اندک نازک ساختند و اصول
و قواعد به آن وضع کردند ،تا این که این خط را به کمال رسانیدند.
خط نستعلیق را که شما با آن آشنا شده اید از جملۀ زیباترین خط های اسالمی می باشد.
تعریف خط و اهمیت آن
خط از نظر لغت با قلم نوشتن است و در صنعت اهل قلم عبارت است از ،نوشتن صورت
ها و شکل های حروف در حال انفرادی و چگونه گی ترکیب آنها در تشکیل جمله ها و
سطر ها که داللت بر نیات درونی انسان می باشد و به عبارت دیگر ،خط زبان دست است
و سفیر دل و ودیعه گاه اسرار و نگهبان آثار است.
فن خط هم از نظر علم و از نظر دیگر ،صنعت و هنر است که قابل تعلیم و تعلم می باشد.
در مورد اهمیت خط باید یاد آور شد که اگر خط نمی بود آثاری هم در جهان وجود نمی
داشت.
وسایل خوشنویسی (زیبا نویسی)
مانند دیگر هنرها ،خطاطی وسایل خاصی را ضرورت دارد ،تا وسایل مناسب نباشد امیدی به
پیشرفت هم نمی باشد ،داشتن وسایل خوب کمتر از داشتن یک استاد زبردست با کوشش
های بی وقفۀ هنر جویان نیست ،به هر صورت ،وسایلی چون :قلم ،قلمتراش ،قطع زن،
دوات ،آلۀ بهم زدن ،آب مقطر ،سنک رومی ،خاک بیز ،پارچۀ حریر ،مسطر ،زیر دستی،
کاغذ ،مجموعۀ ابزار خوشنویسی اند که در گذشته از همه آن ها کار می گرفتند ،اما امروز
داشتن همۀ آن ها ضرور نیست ،با آنهم به تشریح همه آن ها می پردازیم تا شاگردان با آن
ها آشنایی داشته باشند.
 -:1قلم نی
مهمترین وسیله قلم نی خوشنویسی است .قلم بمعنی قطع است چون تراشیده شد به آن قلم می
گویند .و قلم خوب آن است که در پخته گی اعتدال داشته باشد نه خام باشد نه سوخته.
تراشیدن قلم :چون قلم نی برای کاتب و خطاطی مانند شمشیر در دست مرد دلیر است
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باید در تراشیدن آن دقت کند ،هر کس قلم نی را خوب ،بتراشد خط نوشتن برایش آسان
می شود.
در تراشیدن قلم نی چهار عمل موجود است:
 .أفتح (برداشتن روی قلم نی).
 .بنحت (تراش پهلو های قلم نی).
 .جفاق (شکاف دادن دم قلم نی) یا شق.
 .دقطع زدن سر قلم نی.
اگر پشت برداری قلم نی را که مخصوص قلم های درشت است به حساب آوریم ،پنج
عمل خواهد شد.
ا .فتح :آغاز تراشیدن قلم نی است برای میدان قلم نی ،قلم تراش را در بدنه قلم با فشار
مساوی تا سر قلم فرو می برند تا اندازۀ میدان قلم نی به قدر قطر قلم شود.
میدان قلم نباید زیاد بلند باشد ،زیرا قدرت دست را کم می کند و قلم زود می شکند و نباید
زیاد کوتاه باشد که باعث شود مرکب زیاد روی کاغذ رسیده و خط را خراب کند.
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ب .نحت :در تراشیدن پهلوهای قلم الزم است که دو پهلو نسبت به سر قلم مساوی باشد.

ج .شق :فاق قلم نی نیز بر حسب سختی و سستی قلم و حالت وسط ،مختلف است؛ اما
در حال وسط که نه سخت باشد و نه سست ،واجب است که به مقدار نصف میدان قلم یا
( )2/3فاق زده شود ،و اگر زیاد شد قلم دو زبان پیدا کرده خط را فاسد می سازد .فاق در
قلم های سخت به اندازۀ میدان قلم است .در قلم های سست مقدار ( )1/3و ( )1/2راتعیین
کرده اند .فاق قلم باید در وسط میدان قلم قرار گیرد .تا دو زبانۀ برابر شود (وحشی وانسی)
که زبانۀ راست را واحشی و زبانه چپ را انسی می نامند .طرف راست قلم زبانه و نیش را
وحشی و طرف چپ زبانه و نیش را انسی نامیده اند.
برای فاق قلم با نیش قلم تراش اشاره یی بروسط عرض قلم نی ،نزدیک سر آن بکند و
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شکاف صاف و مالیم وارد سازد.

د .قط قلم نی :اصل قط ،قطع است .سر قلم را از جانب میدان (عرض) روی قطع زن
صاف بگذارد و تیغۀ قلم نی تراش را بر پشت سر قلم نهد و با انگشت ابهام به پشت قلمتراش
به قوت فشار دهید تا صاف و بی عیب قطع شود .صدایی که از قط قلم نی بر می خیزد باید
یکصدا و در کمال پخته گی باشد.
قط قلم بر حسب مقاصد نویسنده و نوع خط متفاوت می شود که در شکل زیر نمایش داده
می شود.
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ﻫ .پشت برداری قلم نی :قلمتراش را در فاصلۀ چند ملی متری پشت نوک قلم گذاشته
فشار مالیمی بدهیم که به پوست فرو رود بعد قلمتراش را به طور مالیم به طرف نوک قلم
پیش ببریم.
پشت برداری نوک قلم نی برای آن است که دم قلم نی از دو سوی یکسان شود و بهتر
فرمان ببرد و ضمناً توقفگاهی برای مرکب باشد تا یکباره به روی کاغذ سرا زیر نشود.
پشت برداری قلم نی برای قلم های درشت الزم است.
 -2قلمتراش
برای آن که قلم نی ،به قاعده تراشیده شود ،دو قلم تراش ضروری است .یکی برای برداشتن
میدان قلم نی که باید محکم و پهن باشد تا عرض قلم نی هموار آید.
دوم ،برای خالی کردن پهلوهای قلم نی که باید باریک اندام باشد تا سر و زبانۀ قلم نی
باریک و مانند دم کبوتر شود ،چنانچه گفته اند کسی خوبتر می نویسد که قلم تراش تیز
تر دارد.
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 -3قطع زن
قطع زن باید صاف و نسبتاً سخت باشد و به آلۀ گفته می شود که از چوب سخت و استخوان
ساخته شده باشد؛ مانند :آبنوس (نوعی درختی است که چوب آن سخت می باشد) و عاج
(دندان فیل) که در قطع کردن سر قلم نی از آن ها استفاده به عمل می آید.
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 -4دوات (لیقه و مرکب)
اسم لیقه وقتی صدق می کند که آلوده به مرکب و داخل دوات قرار گیرد و دوات باید
سرفراخ و کم عمق باشد.
لیقه عبارت از چند نخ ابریشم تابیده است که به مرکب بیاالیند و فایده اش این است که از
ریختن و پاشیدن مرکب مانع می شود و مرکب را به اندازه به دم قلم می دهد.
چون دوات ها خزینه های فرهنگ اند د رحفظ و نگهداری شان کوشش شود.
 -5آلت بهم زدن :آلتی است که رنگ را با آن بهم می زنند (شور می دهند).
 -6آب مقطر :در ترکیب رنگ به عوض آب عادی از آب مقطر استفاده می کنند ،که
آن را در اصطالح به نام (بلو) نیز یاد می کنند.
 -7سنگ رومی :سنگی است که با آن قلمتراش را تیز می کنند.
 -8خاک بیزیی :توسط پارچه (داکه) یا آله یی که (ایلک) نامیده می شود .خاک را
از آن می گذرانند ،در موقع ضرورت از آن خاک برای خشک نمودن رنگ روی کاغذ
استفاده می نمایند.
 -9پارچۀ حریر :پارچۀ مالیم ابریشمی که برای پاک کردن قلم استفاده می شود.
 -10مسطر:چوکاتی است که توسط تار (رشته) به فاصله های معین تارکشی شده است
که امروزه از آن استفاده نمی شود و به جای آن از خط کش کار می گیرند.
 -11زیر دستی :پارچه ،قطعه یا مقوایی که هنگام نوشتن زیر کاغذ می گذارند.
 -12کاغذ :کاغذ سفید و یا رنگه که رنگ را انتشار
ندهد.کاغذ های که درخطاطی استفاده می شوند؛ عبارت
اند از :کاغذ های ترس شفاف ،کاغذ های گیالسه ،کاغذ
های ضخیم (دبل) ( )200گرامه ،کاغذ های جال دار سفید
و رنگه و کاغذ های نازک جال دار می باشد.
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مراحل خوشنویسی
مشاقی و تمرین را سه مرحله است :قلمی ،نظری و ذهنی؛
 1 .1قلمی :نقل کردن حروف و کلمات سرمشق به وسیلۀ قلم نی است.
2 .2نظری :دقت در روی حروف و کلمات خطوط استاد و در نظر گرفتن گردش ها و
حرکات آن است که با نگاه کردن انجام می شود و در طبع و ذهن شاگرد اثر می
گذارد.
3 .3ذهنی :آن است که مشاق پس از آشنایی به قواعد خط و شیوۀ ربط ،بدون تقلید از
سرمشق از ذهن خود عشقی و ذوقی عباراتی بنویسد تا نیروی خطی خود را بسنجد.
بر مبتدی ،راه فرا گیری الزم است ،روی حروف و کلمات سرمشق استاد دقت کند و حرکات
و بر گردشهای آن را در نظر بگیرد ،هرچند که بد و ناصاف بنویسد با صبر و حوصله کلمات
را در حد و اندازۀ سرمشق نقل و تکرار کند و تنها مدتی بدون سرمشق از پیش خود چیزی
ننوسید و پیوسته از شیوه و اسلوب استاد پیروی نماید تا به نیروی طبع و قابلیت ،شیوه و ربط
استاد را به دست آورد و دستش در این کار قوت یابد و الزم است که قلم مشق را به اندازه
درشتی خط سرمشق انتخاب کند و از مشق کردن روی سرمشق های ناقص که استادانه نیست
احتراز جوید؛ بلکه تا ممکن است روی خط بدو ناقص نگاه نکند.
پس از آن که خط او نیرو گرفت گاه گاه از ذهن خود کلمات و عباراتی بنویسد و آنگاه
با خط استاد و سرمشق ها مقایسته کند و یا به نظر استاد برساند.
شایسته است که متعلم از پیروی استاد سر نپیچد و به راهنمایی او اهمیت داده در همه حال
نظافت و پاکی را مرعی دارد ،لوازم خوشنویسی خود را پاکیزه و کامل و مرتب کند ،آن
قدر مبالغه در نوشتن نکند که ملول و خسته شود ،سرعت و عجله در نوشتن نکند.
قواعد عمومی و کلی خط
میدانیم که همه خطوط اسالمی به یک اصل و ریشه منتهی می شود و آن اصل ،الفبایی است
که تقریباً از اشکال هندسی یا اشکالی که در طبیعت موجود است ،گرفته شده و به منزلۀ
پیکری است که در جامه های گوناگون خطوط متنوع است .از این رو می توان تحت یک
قاعدۀ عمومی و کلی بررسی شود؛ زیرا همه در اصل و ریشه شریک اند؛ پس همه خطوط
اسالمی را تحت چهار قاعدۀ که هر قاعده شامل چند جزء است تحت مطالعه قرار می دهیم.
 -:1اصول :شامل یازده جزء است
قوت – ضعف – سطح – دور – صعود مجازی – نزول مجازی – صعود حقیق – نزول
حقیقی – رعایت سواد و بیاض حلقه وگره ها – ارسال دسته بندی الفبأ.
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 -:2نسبت :شامل چهار جزء است
یکسان نویسی در مفردات همجنس – مرکبات مشابه – تناسب اندام مفردات و مرکبات –
اندازه گیری با موازین معینه.
 -:3ترکیب :شامل ده جزءاست
ترکیب در حروف و کلمه – ترکیب در جمله و سطر – ترکیب در سطور صفحات –
رعایت فواصل (سواد و بیاض در زمینۀ خط) – سنجش قلم با زمینۀ آن – رعایت حسن
مجاورت و نظم اعتدال – رعایت مدات و قرار آن ها  -دانستن طریقۀ مرکبات (مقطعات)
برای تمرین – رعایت حرکات و ضوابط – رعایت نشانه گذاری دستوری.
 -:4کرسی :شامل دو جزء است
رعایت کرسی باال – وسط و پایین (قرینه سازی)
تذکر :جزء دیگری که از ملحقات و لوازم دو قاعدۀ (اصول و ترکیب) محسوب است ،طرز
قلم گرفتن و قلم راندن و برگرفتن مرکب می باشد.

استاد محترم :از نوشتن تکرار پالن راهنمای تدریس به طور جداگانه برای
هر درس در این کتاب خود داری شده است .شما می توانید از پالن راهنمای
فوق درتمام درس های این کتاب استفاده کنید.
یادداشت :درس های که در این کتاب زمانگیر باشد ،می توانید آن را در
سه ساعت درسی تدریس کنید.
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