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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام وزیر معارف

سپاس بیكران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بیان بخشید و به زيور 
علم و انديشه آراست و درود بی پايان بر پیامبر مكرم اسالم حضرت محمد مصطفیکه معلم 

بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ 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 يكی از ارکان مهم در فرايند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت 
وپیشرفتهای علمی نوين و مطابق با نیازمنديهای جامعه تهیه و تألیف می گردد و بايد دارای ظرفیت 
و ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دينی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جديد با میتودهای 

نوين به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ويژهگی ها تهیه و تألیف شده است. سعی 
وزارت معارف همواره براين بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متكی بر مبانی 
تعلیم و تربیت اسالمی و حفظ هويت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوين بوده، 
تفكر،  اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت  زمینه های  را در همه  دانش آموزان  استعدادهای 
تقويت  فرهنگ گفتگو و رواداری،  ترويج  بخشد.  تقويت  آنها  را در  ابتكار و حس جستجوگری 
حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و همبستگی از خواستهای ديگر وزارت معارف است که بايد 

در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلكی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. 
معلم يكی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و 
اند،  ساخته  پیشۀ خود  را  نادانی  و  سیاهی  با  ستیزه  که  دلسوز کشورم  و  متعهد  آموزگاران خوب، 
صمیمانه آرزومندم که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی 

فتح قله های رفیع دانش، اخالق و معنويت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همكاری جدی مردم غیر ممكن است. ازين رو از همه اقشار 
اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  و  از خانوادهها  افغانستان، بخصوص  ملت شريف  افراد  و 
نويسندگان،  از همه  نورزند. همچنان  معارف دريغ  اهداف  تحقق  از هیچگونه همكاری در جهت 
نظريات  ارايۀ  با  تقاضا میشود که  اولیای محترم شاگردان  تربیت و  تعلیم و  دانشمندان، متخصصان 
و پیشنهادات سالم و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی 

همكاری نمايند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، 
طبع و توزيع اين کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینۀ چاپ و 

توزيع کتب درسی همكاری نموده اند، قدردانی و تشكر نمايم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمانهای مقدس 

معارف ياری رساند. إنه سمیع قريب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزير معارف
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س
ترسیم  انار و  بهی1در

س
در

هدف
آشنايی شاگردان با روش ترسیم انار و بهی و پرداز آن ها با پنسل

پرسش ها:  • گاهی شکل انار و بهی را توسط پنسل رسم کرده و پرداز
                      داده اید؟

                  • آیا گفته می توانید شکل انار و بهی از هم چه فرق دارد؟

مرحله )2(
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کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را با خطوط خفیف توسط پنسل رسم نموده و مراحل آن را در 

نظر گرفته پرداز دهید.

مطابق میل تان یکی از میوه های شکل فوق را درکتابچه های خود 
رسم نمایید.

مرحله )1( ACKU



3

س
در

هدف
آشنايی شاگردان با رنگ آمیزی انار و بهی.

رنگ آمیزی انار و  بهی2

پرسش ها: • به نظر شما رنگ های انار و بهی از هم چه فرق دارند؟
آمیزی  رنگ  ها  رنگ  کدام  با  را  بهی  و  انار  کنید،  می  فکر  چه   •         

                       می نمایند؟

مرحله )2(
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کار خانه گی

فعالیت 
نخست اشکال داده شدۀ زیر را با خطوط خفیف رسم نمایید، سپس به 

رنگ آمیزی آن ها بپردازید.

یکی از میوه ها را مطابق میل خود انتخاب نموده آن 
را رسم و رنگ آمیزی نمایید.

مرحله )1( ACKU
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س
در

هدف
آشنايی شاگردان با طرز ساختن کار دستی از مواد محیطی.

کاردستی3

پرسش: به نظر شما در ساختن کار دستی انار و ناک از کدام مواد استفاده 
            می شود؟

مرحله )3(
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کار خانه گی

فعالیت
با دقت فکر نموده و مطابق میل تان از مواد دست داشته یک کاردستی 

شکل انار و ناک را بسازید.

در بارۀ ساختن کار دستی شکل انار و ناک از والدین تان 
مشوره بگیرید.

مرحله )2(

مرحله )1(
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س
رنگ های اصلی4در

هدف
آشنايی شاگردان با سه رنگ اصلی و طرز ترکیب آن ها.

پرسش ها:  • چه فکر می کنید از سه رنگ زیر چند رنگ ساخته می توانید؟
          • آیا گفته می توانید از ترکیب دو رنگ سرخ و آبی کدام رنگ به

                      دست می آید؟

رنگ سرخ

رنگ زرد رنگ بنفش

رنگ آبی

رنگ سبز

رنگ نارنجی
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کار خانه گی

فعالیت: مطابق اشکال زیر رنگ ها را ترکیب کرده و بگویید که رنگ 
های حاصل شده چه نام دارند. در ترکیب رنگ ها دقت کرده و د و رنگ 

را به طور مساویانه باهم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ های اصلی را از روی کتاب درسی در کتابچه های رسم 
خودعماًل کار کنید.

رنگ سرخ

رنگ زرد رنگ بنفش

رنگ آبی

رنگ سبز

رنگ نارنجی

ACKU
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س
رسم تخیلی5در

هدف
آشنايی شاگردان با رسم های تخیلی و رنگ آمیزی آن ها.

پرسش : آیا از رنگ هایی که در تخیل تان موجود است در شکل استفاده 
             کرده می توانید؟

ACKUمرحله )3(
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کار خانه گی

فعالیت
در بارۀ اشیایی که فکر نموده اید آن ها را روی صفحه کاغذ با در نظر 

داشت مراحل آن ترسیم نموده؛ سپس آن را رنگ آمیزی نمایید.

یک رسم تخیلی را رسم کرده و به صنف بیاورید.

مرحله )2(

مرحله )1(

ACKU
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س
ترسیم سبزی ها6در

هدف
آشنايی شاگردان با طرز ترسیم سبزی ها توسط پنسل.

پرسش ها:  • چه فکر می کنید، شکل زیر را توسط چه بر جسته می سازید؟
                 • گاهی سبزی ها را توسط پنسل رسم نموده اید؟

مرحله )2(
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کار خانه گی

فعالیت: شکل زیر را توسط پنسل طرح )سکیچ( نموده و آن را پرداز 
بدهید. با توجه به فعالیت داده شده کوشش نمایید ابتدا خطوط بیرونی 

اشکال زیر را با خطوط خفیف ترسیم و با پنسل برجسته نمایید.

یکی از سبزی ها را در کتابچه های رسم تان توسط پنسل 
ترسیم و بعد آن را پرداز بدهید.

مرحله )1(

ACKU
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س
رنگ آمیزی سبزی ها7در

هدف
آشنايی شاگردان با طرز رنگ آمیزی سبزی ها.

پرسش ها: • در محیط تان کدام سبزی ها پیدا میشود و آیا آن ها را رسم و
                    رنگ آمیزی نموده اید؟

        • سبزی های محیط شما دارای کدام رنگ ها اند؟

مرحله )2(

ACKU
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کار خانه گی

رنگ  خویش  میل  مطابق  نمودن  رسم  از  بعد  را  زیر  شکل  فعالیت: 
آمیزی نمایید.و در وقت رنگ آمیزی اگر به کدام مشکل مواجه شدید از 

استاد کمک بگیرید و نظافت را مدنظر داشته باشید.

یکی از سبزی ها را رسم نموده سپس آن را رنگ آمیزی کنید.

مرحله )1( ACKU
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س
ترسیم درخت8در

هدف
آشنايی شاگردان با طرز ترسیم درخت و رنگ آمیزی آن.

پرسش ها: • گاهی کدام درخت را رسم و رنگ آمیزی نموده اید؟
         • به نظر شما، در رنگ آمیزی درخت از کدام رنگ ها استفاده 

                   می شود؟

مرحله )3(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت: رسم درختان زیر را با در نظر داشت مراحل رسامی، مطابق 
هدایات و رهنمایی استاد با خطوط خفیف رسم نموده؛ سپس مطابق میل 

خویش رنگ آمیزی کنید.

در محیط خانۀ تان یکی از درخت ها را رسم و رنگ آمیزی 
نمایید.

مرحله )2(

ACKUمرحله )1(
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س
رسم تخیلی9در

هدف
آشنايی شاگردان با اشكال تخیلی و طرز ترسیم آن ها.

پرسش : گاهی کدام شکل تخیلی را رسم کرده اید؟

مرحله )3(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت: شکلی را که قباًل دیده اید، در بارۀ آن برای چند لحظه فکر 
کنید و بعد آن را مرحله به مرحله مطابق میل خویش به روی صفحه 

کاغذ رسم نموده پرداز دهید و در آخر رنگ آمیزی کنید.

آنچه را که در ذهن تان میگذرد درکتابچۀ رسم، ترسیم 
نموده و به صنف بیاورید.

مرحله )2(

مرحله )1(

ACKU
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س
ترسیم پاهای پرنده گان10در

بدن  اعضای  دادن  پرداز  و  ترسیم  با طرز  هدف: آشنايی شاگردان 
پرنده گان.

پرسش ها:  • آیا تا حال پاهای کدام پرنده را رسم نموده اید؟
          • در تصویر زیر چه می بینید؟

مرحله )2(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را با در نظر داشت مراحل رسامی با دقت سکیچ نموده و توسط 

پنسل آن را پرداز بدهید.

در باره پرنده گان از والدین خود بپرسید و سپس یکی از پا های پرنده گان را توسط 
پنسل رسم کرده به صنف بیاروید.

مرحله )1( ACKU
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س
رنگ آمیزی پاهای پرنده گان 11در

هدف: شاگردان بايد طريقۀ رنگ آمیزی اعضای بدن پرنده گان را 
بیا موزند.

پرسش: • به نظر شما، رسم کردن پای کدام پرنده آسانتر است؟
• چه فکر می کنید در رنگ آمیزی پاهای پرنده گان از کدام رنگ ها

 کار گرفته می شود؟ 

مرحله )2(
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22

کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را با در نظرداشت مراحل رسامی، تکمیل نموده؛ سپس آن را 

رنگ آمیزی نمایید.

از روی کتاب درسی یکی از پاهای پرنده گان را ترسیم و رنگ 
آمیزی کنید.

مرحله )1( ACKU



23

س
رنگ های بی طرف12در

هدف
آشنايی شاگردان با رنگ های بی طرف و استفاده از آن ها.

پرسش : چه فکر می کنید، رنگ های بی طرف کدام ها اند؟

رنگ سیاه +رنگ سفید

ACKUرنگ نصواری
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کار خانه گی

فعالیت: از سه رنگ بی طرف سیاه، سفید و نصواری در رسامی خود 
کنید؛  استفاده  اشکال  و  تصاویر  ساختن  تاریک  و  ساختن  روشن  برای 
چنانچه جاي تاریک را توسط رنگ سیاه و جای روشن را توسط رنگ 

سفید و سایۀ تصاویر را توسط رنگ نصواری نشان دهید.

در محیط ماحول خود رنگ های بی طرف را شناسایی نموده 
و در کتابچه های خود بنویسید. و  نام گذاری کنید.

رنگ سیاه +رنگ سفید

رنگ نصواری

ACKU



25

س
ترسیم اشکال هندسی13در

هدف
آشنايی شاگردان با طريقۀ سكیچ اشكال هندسی و پرداز آن.

پرسش ها: • چه فکر می کنید، کدام اشکال را اشکال هندسی می گویند؟
    • گاهی اشکال هندسی را رسم و توسط پنسل پرداز داده اید؟

مرحله )2(

ACKU



26

کار خانه گی

فعالیت
بعد از تشریحات معلم در بارۀ اشکال هندسی، با هم مشوره کرده؛ سپس 

هریک از اشکال هندسی را به میل خود ترسیم  و بعد پرداز دهید.

یکی از اشکال هندسی را ترسیم نموده و پرداز دهید.

مرحله )1( ACKU
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س
رنگ آمیزی اشکال هندسی14در

هدف
آشنايی شاگردان با رنگ آمیزی اشكال هندسی.

پرسش ها: •  در اشکال زیر چه می بینید نام ببرید؟
    • در هر یک از اشکال زیر کدام رنگ ها را دیده می توانید؟

مرحله )2(

ACKU



28

کار خانه گی

فعالیت: هر گروه مطابق ذوق خویش یکی از اشکال زیر را ترسیم و 
رنگ آمیزی نموده؛ سپس مطابق هدایت معلم محترم کارهای خود را به 

نمایش بگذارند.

اشکال هندسی را از روی کتاب درسی ترسیم نموده؛ سپس آن ها را در 
کتابچه های خود رنگ آمیزی نمایید.

مرحله )1( ACKU



29

س
ساختن کاردستی15در

هدف:شاگردان با طرز ساختن کار دستی توسط انواع برگ ها آشنا 
شوند.

پرسش ها:  • تا حال از برگ ها چه چیز ها ساخته اید؟ 
    • در شکل زیر چه را مشاهده می کنید؟

مرحله )2(

ACKU
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کار خانه گی

فعالیت
از انواع برگ های خشک کار دستی ساخته و مطابق میل خویش آن را 

رنگ آمیزی نمایید.

از کاغذ، یک کاردستی بسازید و روز بعد آن را به 
صنف بیاورید.

مرحله )1(
ACKU



31

س
رسم کلۀ گاو16در

هدف: آشنايی شاگردان با طرز ترسیم اعضای بدن حیوانات اهلی 
و پرداز آن ها.

پرسش ها:  • گاهی کلۀ گاو را ترسیم و پرداز داده اید؟ 
                  • در شکل زیر چه را مشاهده می نمایید؟

مرحله )3(

ACKU
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کار خانه گی

نموده؛  رسم  یی  مرحله  طور  خفیف  خطوط  با  را  زیر  شکل  فعالیت: 
سپس با پنسل نرم پرداز بدهید، در جریان رسم کردن اگر به کدام مشکل 

مواجه می شوید از استاد کمک بخواهید.

حیوانات اهلی را در محیط ماحول خود مشاهده کنید 
و یکی از اعضای بدن گاو را رسم کنید.

مرحله )2(

مرحله )1(

ACKU
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س
رنگ آمیزی کلۀ اسپ17در

هدف
آشنايی  شاگردان با طريقۀ رنگ آمیزی کلۀ اسپ.

پرسش ها: •  چه فکر می کنید، در رنگ آمیزی کلۀ اسپ از کدام رنگ ها 
                    استفاده می شود؟ 

                • گاهی اسپ را از نزدیک مشاهده و اعضای بدن آن را رسم
                    نموده اید؟

مرحله )3(

ACKU



34

کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را با درنظرداشت مراحل آن رسم نموده و به دقت رنگ آن 

آمیزی نمایید.

شکل یک حیوان را به میل خود رسم نموده، رنگ آمیزی 
نمایید.

مرحله )2(

مرحله )1(

ACKU
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س
ترسیم گل18در

هدف
آشنايی شاگردان با )سكیچ( و پرداز گل ها با پنسل.

پرسش ها: • در شکل زیر چه را می بینید؟ 
• گاهی گل را توسط پنسل ترسیم و پرداز داده اید؟

مرحله )2(

ACKU



36

کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را تحت نظارت و رهنمایی معلم محترم رسم نموده و با پنسل 

نرم آن را پرداز دهید.

گل را از روی کتاب درسی در کتابچه های خود رسم کنید.

ACKUمرحله )1(



37

س
رنگ آمیزی گل19در

هدف
شاگردان طريقۀ ترسیم و رنگ آمیزی گل را بدانند.

پرسش ها: •  گاهی گل را رسم کرده اید؟ 
                 • گاهی از یک رنگ در رنگ آمیزی شکل گل استفاده کرده اید؟

مرحله )2(

ACKU



38

کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را با در نظر داشت ترکیب رنگ ها، رنگ آمیزی کنید.

گل را مطابق تصویر کتاب درسی طور مرحله یی در کتابچه 
های خویش ترسیم و در اخیر رنگ آمیزی نمایید.

ACKUمرحله )1(
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س
رنگ آمیزی پرنده20در

پنسل و  پرنده گان توسط  با طرز رسامی  هدف: آشنايی شاگردان 
رنگ آمیزی آن ها.

پرسش ها:  • گاهی کدام پرنده را رسم و رنگ آمیزی نموده اید؟
                 • درشکل زیر چه را مشاهده می کنید؟

مرحله )3(

ACKU



40

کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را به دقت نگاه کنید یکی از پرنده گان رابه میل خود طور 

مرحله یی رسم و رنگ آمیزی نمایید.

با در نظر داشت رسم های مرحله یی کتاب درسی یک پرنده را در کتابچه 
های خود ترسیم و رنگ آمیزی کنید.

مرحله )2(

مرحله )1(

ACKU



41

س
رنگ آمیزی طوطی21در

هدف
شاگردان طرز رنگ آمیزی شكل طوطی را بدانند.

پرسش ها:  • چه فکر می کنید، در رنگ آمیزی شکل طوطی از کدام رنگها
        استفاده می شود؟ 

     • در شکل زیر کدام پرنده دیده می شود نام بگیرید؟

مرحله )3(

ACKU



42

کار خانه گی

نمایید  آمیزی  رنگ  و  مرحله سکیچ  به  مرحله  را  زیر  شکل  فعالیت: 
و در رنگ آمیزی شکل طوطی باید دقت کنید. در صورت ضرورت از 

استادکمک بخواهید.

شکل طوطی را از روی کتاب درسی سکیچ و آن را در کتابچه های رسم 
خود رنگ آمیزی کنید.

مرحله )2(

مرحله )2(

مرحله )1(

ACKU
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س
تاپه کاری توسط برگ ها22در

هدف
شاگردان طريقۀ تاپه کاری برگ ها را توسط رنگ بدانند.

پرسش ها:    • گاهی با برگ توسط رنگ روی صفحه کاغذ تاپه کاری نموده 
                      اید؟ 

                   • چه فکر می کنید، بر عالوۀ شکل زیر، از برگ ها، دیگر کدام
                     اشکال ساخته می توانید؟

مرحله )5(

ACKU



44

کار خانه گی

فعالیت: برگ هایی را که با خود آورده اید آن ها را مطابق شکل زیر با 
هدایت معلم محترم توسط رنگ و برس، رنگ آمیزی نموده؛ سپس روی 

صفحه کاغذ تاپه کاری نمایید.

فعالیت داده شده رادر خانه تکرار کنید.

مرحله )1(
مرحله )2(

مرحله )3( ACKUمرحله )4(



45

س
ساختن شکل ابتکاری23در

هدف:
شاگردان روش ساختن شكل پرنده را توسط برگ و رنگ بدانند.

پرسش ها:  • گاهی از برگ های درخت چیزی ساخته اید؟
                 • شکل زیر چه نام دارد و از کدام مواد ساخته شده است؟

مرحله )2(

ACKU



46

کار خانه گی

فعالیت
از برگ هایی که با خود آورده اید، با در نظر داشت شکل زیر و رهنمایی 

استاد، به میل خود یک مرغابی بسازید.

از برگ ها یک کار دستی مطابق شکل کتاب درسی 
بسازید.

مرحله )1(

ACKU



47

س
ساختن دیزاین ها24در

هدف
شاگردان طرز ساختن ديزاين گل را بیاموزند.

پرسش: گاهی از برگ های گل، کدام دیزاین ساخته اید؟

مرحله )3(

ACKU



48

کار خانه گی

فعالیت
دیزاین  یک  آن  های  مرحله  طبق  خویش  داشتۀ  دست  های  برگ  از 

ابتکاری بسازید.

دیزاین های فوق را در کتابچه های تان رسم کرده به صنف بیاورد.

مرحله )1(

مرحله )2(

ACKU



49

س
ترسیم دیزاین25در

هدف
آشنايی شاگردان با طرز ترسیم اقسام ديزاين ها توسط پنسل.

پرسش : اگر به ترسیم دیزاین ها مهارت پیدا کنید از آن ها در کدام موارد
             استفاده می کنید؟

مرحله )2(

ACKU



50

کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را توسط خطوط با پنسل پرداز داده و آن را طور مرحله یی 

ترسیم نمایید.

یکبار دیگر دیزاین ها را در کتابچه های خود ترسیم نمایید.

مرحله )1(

ACKU



51

س
رنگ آمیزی دیزاین26در

هدف: شاگردان طريقۀ رنگ آمیزی ديزاين ها را به صورت درست 
بیاموزند.

پرسش: چه فکر می کنید، دیزاین های نقاشی اسالمی در چی چیزها به کار
             برده می شود؟

مرحله )2(

ACKU



52

کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را ترسیم نموده و آن را رنگ آمیزی کنید.

از دیزاین هایی که در محیط تان است استفاده نمایید.

مرحله )1( ACKU



53

س
رسم دیزاین ها توسط پنسل27در

رنگ  و  مختلف  های  ديزاين  ترسیم  طرز  با  شاگردان  آشنايی  هدف: 
آمیزی آن ها.

پرسش: چه فکر می کنید، از دیزاین ها در کدام موارد استفاده می شود؟

مرحله )3(

ACKU



54

کار خانه گی

فعالیت
طرز تفکر خود را در بارۀ دیزاین ها، روی صفحۀ کاغذ طرح ریزی و به 

کمک معلم محترم ترتیب نمایید.

مطابق میل خود دیزاین ها را در کتابچه های خود ترسیم و طرح ریزی 
نمایید.

مرحله )2(

مرحله )1(

ACKU



55

س
رنگ آمیزی لباس افغانی28در

لباس های  با طرز ترسیم و رنگ آمیزی  هدف: آشنايی شاگردان 
افغانی.

پرسش ها: • گاهی لباس های افغانی را رسم و رنگ آمیزی کرده اید؟
 •  در شکل زیر چه می بینید؟

مرحله )2(

ACKU



56

کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را با در نظر داشت کار استاد رسم و رنگ آمیزی نمایید.

در بارۀ شناخت لباس های محلی از والدین خود معلومات بگیرید بعد و آن را 
در کتابچه های خود ترسیم و رنگ آمیزی کنید.

مرحله )1(
ACKU



57

س
ترسیم آثار تاریخی29در

هدف
شاگردان طرز ترسیم آثار تاريخی کشور خود را بدانند.

پرسش ها: گاهی آثار تاریخی وطن خویش رنگ آمیزی و ترسیم کرده می اید؟ 

مرحله )3(

ACKU



58

کار خانه گی

فعالیت
شکل زیر را با پنسل نرم ترسیم  و رنگ آمیزی کنید.

به شکل کتاب دقیقًا توجه کرده آن را توسط پنسل رسم و رنگ آمیزی کنید.

مرحله )2(

مرحله )1(

ACKU



59

س
کار دستی قلعه بست30در

هدف
آشنايی شاگردان با ساختن قلعه بست از کاغذ های رنگه.

پرسش: • در ساختن کار دستی قلعۀ بست از کدام مواد استفاده می نمایید؟ 
• در شکل زیر تصویر کدام جای را می بینید؟

مرحله )2(

ACKU



60

کار خانه گی

فعالیت
در گروه ها با در نظر داشت ساختمان قلعه بست از کاغذ های رنگه و 

سفید کار دستی ساخته؛ سپس آن را به نمایش بگذارید.

مودل قلعۀ بست را از مواد دست داشتۀ خویش ساخته روز بعد به صنف 
بیاورید.

مرحله )1(
ACKU



61

ACKU
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زمان تدریس )دوساعت درسی(                                                                  ساعت اول

رنگ های اصلیعنوان درس

آشنايی شاگردان با سه رنگ اصلیاهداف عمومی

اهداف آموزشی
- آموزشی

- مهارتی
- ذهنیتی

از شاگردان انتظار می رود تا در پايان اين درس به اهداف زير دست 
يابند:

- با سه رنگ اصلی آشنا شوند.
- سه رنگ اصلی را با هم ترکیب کرده بتوانند.

- به رنگ آمیزی عالقه مند شوند.

فعالیت گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی و تمرينروشهای تدريس

رنگ، کاغذ، مويک، کتاب هنر، قطی رنگ، ظرف آب، قلم پنسل وسايل تدريس
و پنسل پاک

جهت اطمینان يادگیری و تحكیم درس از شاگردان چندسؤال طرح شیوه ارزيابی
نمايید.

فعالیت های 
مقدماتی

ترتیب  حاضری،  گرفتن  پرسی،  احوال  و  سالم  ادای 
صنف ارتباط درس گذشته با درس جديد.

5 دقیقه

پرسش های انگیزه يی متن درس:
آيا سه رنگ اصلی را می شناسید؟

5 دقیقه

س
صحفه )7 و 8(4در

ACKU
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فعالیت های معلم
• سه رنگ اصلی را نام بگیريد.

• در ترکیب رنگ ها به آن ها همكاری نمايید.
• درمورد رنگ ها برای شان توضیحات دهید.

• سؤاالت و رودی را برای شان جواب بگويید.
• سه رنگ اصلی را مطابق شكل صفحه چهار در يک کاغذ نسبتاً ضخیم 

ترکیب نمايید.

مدت 
زمان

35 دقیقه

کارخانه گی
يک بار ديگر سه رنگ اصلی را در خانه باهم ترکیب نمايید.

معلومات اضافی
استاد محترم: سه رنگ اصلی عبارت اند از: سرخ، زرد و آبی در نتیجه ترکیب رنگ های 
باهم ترکیب  را  اگر رنگ های سرخ و زرد  به وجود می آيد.  بنفش  سرخ و آبی رنگ 
نمايیم رنگ نارنجی بدست می آيد و اگر رنگ آبی و زرد را باهم ترکیب نمايیم رنگ 
سبز به دست می آيد. رنگ های اصلی در طبیعت به شكل طبیعی موجود است. در نتیجه 
از ترکیب رنگ های مختلف بدست می آيد؛ همچنان در اثر ترکیب سه رنگ اصلی با 
هم رنگ نصواری به میان می آيد. بعضی رنگ ها را به نام رنگ های بی طرف و يا رنگ 
های خنثی )بی خاصیت( ياد می کنند، اين نوع رنگ ها در گروه رنگ های گرم و سرد 
نام رنگ های بیطرف ياد می شوند، که در  به  موثربوده که موارد استعمال زياد دارند و 
روشن ساختن و تاريک نمودن رنگ های گرم و سرد از آن استفاده می شود و شامل حلقۀ 

رنگ ها نمی باشد.
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زمان تدریس )دوساعت درسی(                                                                  ساعت اول

رسم تخیلیعنوان درس

آشنايی شاگردان با ترسیم منظره تخیلیاهداف عمومی

اهداف آموزشی
- آموزشی

- مهارتی
- ذهنیتی

از شاگردان انتظار می رود تا در پايان اين درس به اهداف زير دست 
يابند:

- شاگردان با طرز ترسیم منظره تخیلی پنسلی آشنا شوند.
- يک منظرة تخیلی را توسط پنسل رسم کرده بتوانند.

- به ترسیم مناظر طبیعی و تخیلی عالقه مندی نشان دهند.

فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی و تمرينروشهای تدريس

کاغذ، پنسل، پنسل پاک، قطی رنگ، ظرف آب و مويک نقاشیوسايل تدريس

جهت اطمینان تحكیم ياد گیری درس از شاگردان چند سؤال طرح نمايید.شیوه ارزيابی

فعالیت های 
مقدماتی

ادای سالم و احوال پرسی، گرفتن حاضری، ترتیب صنف ارتباط 
درس گذشته با درس جديد

5 دقیقه

پرسش های انگیزه يی متن درس:
در بارة رسم های تخیلی چیزی گفته می توانید؟

5 دقیقه

س
صحفه )17 و 18(9در
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فعالیت های معلم
• در مورد رسم های تخیلی معلومات دهید.
• شكل اين درس را روی تحته رسم نمايید.

• درمورد دوری و نزديكی شكل معلومات دهید.
• شاگردان را برای رسم کردن تشويق نمايید.

مدت 
زمان

35 دقیقه

کارخانه گی
يک منظرة خیالی را رسم کرده به صنف بیاوريد.

معلومات اضافی
استاد محترم: در ترسیم اشكال تخیلی شاگردان را به فكر کردن وادار ساخته و اين کار در 
موضوعات هنری ضروری می باشد. ساختن کار دستی، ديزاين وغیره را شاگردان طوری 
بیآموزند که آن ها در مورد هر چیزی دقیق فكر کنند و بعداً به رسم کردن آن شروع کنند. 
دقیق شدن و فكر کردن نه تنها در مضمون هنر؛ بلكه در تمام مضامین برای آن ها مفید 
واقع می شود و در عمل پیاده شدن موضوعات هنری قوة درک و فهم ايشان را تقويت 
می بخشد و چیز های جديد را از فكر و خیال خود طرح و ايجاد می نمايند شاگردان قبل 
از انكه چیزی را بسازند بهتر است در باره آن دقیقاً فكر تا انكه آن را ايجاد نموده و مورد 

ACKUاستفاده قرار گیرد.
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زمان تدریس )دوساعت درسی(                                                                  ساعت اول

رنگ آمیزی گلعنوان درس

آشنايی شاگردان با ترسیم گل توسط پنسل.اهداف عمومی

اهداف آموزشی
- آموزشی

- مهارتی
- ذهنیتی

از شاگردان انتظار می رود تا در پايان اين درس به اهداف زير دست 
يابند:

- با رسم کردن گل و رنگ آمیزی آن آشنايی پیدا کنند.
- گل را رسم و رنگ آمیزی کرده بتوانند.

- به رنگ آمیزی گل عالقه مند شوند.

فعالیت های گروهی، انفرادی، سوال و جواب، کار عملی و تمرينروشهای تدريس

کاغذ، پنسل، پنسل پاک، رنگ، مويک، ظرف آب، کار عملی و تمرينوسايل تدريس

جهت اطمینان ياد گیری تحكیم درس از شاگردان چندسؤال را طرح نمايید.شیوه ارزيابی

فعالیت های 
مقدماتی

ادای سالم و احوال پرسی، گرفتن حاضری، ترتیب صنف ارتباط 
درس گذشته با درس جديد

5 دقیقه

سؤاالت انگیزه يی متن درس:
گاهی گل را ترسیم و رنگ آمیزی نموده ايد؟

5 دقیقه

س
صحفه )37 و 38(19در
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فعالیت های معلم
• در مورد رسم گل و رنگ آمیزی آن معلومات دهید.

• گل را پیش روی شاگردان در يک کاغذ رسم و رنگ آمیزی نمايید.
• شاگردان را به رسم کردن تشويق نمايید.

• رسم های شاگردان را اصالح نمايید.

مدت 
زمان

35 دقیقه

کارخانه گی
يک دانه گل را مطابق میل تان ترسیم نمايید.

معلومات اضافی
استاد محترم:تمام اشیا و موجوداتی که خداوند )ج( در طبیعت خلق کرده، دارای زيبايی 
زيبايی  برای  که  استند،  دارا  را  زيادی  های  رنگ  ها  گل  به خصوص  است  خود  خاص 
حويلی ها، مهمانخانه ها باغ ها و باغچه ها وغیره جاها کشت می شود. گل ها دارای رنگ 
های مختلف؛ مانند: ، زرد، نارنجی، آبی، گالبی، بنفش، سرخ، سفید، قهوه يی وغیره اند؛ 

اگر انسان به رنگ ها و گل ها در طبیعت دقیق شوند به قدرت الهی بیشتر معتقد می شود.

استاد محترم: از نوشتن تکرار پالن راهنمای تدریس به طور جدا گانه برای 
هر درس در این کتاب خود داری شده است. شما میتوانید از پالن راهنمای 

فوق درتمام درس های این کتاب استفاده کنید.
را  آن  میتوانید  شما  باشد،  گیر  زمان  کتاب  این  در  که  هایی  درس  نوت: 

درسه ساعت درسی تدریس کنید.
ACKU
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