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سرود ملی
دا عزت د هــــــر افغان دی  دا وطن افغانستــــــــان دى 
هر بچی يې قهرمـــــان دی  کور د سولې کــور د تورې 
د بلوڅــــــــــــو د ازبکــــــــــو دا وطن د ټولو کـــــور دى 
د ترکمنـــــــــــو د تاجکــــــــو د پښتـــــــــــون  او هزاره وو 
پاميــريان، نورستانيـــــــــــان ورسره عرب، گوجــــــر دي 
هم ايمــــاق، هم پشـه ېان براهوي دي، قزلباش دي 

لکــه لمـــــــــر پر شنه آسمـان دا هېـــــــواد به تل ځليږي 
لکــــه زړه وي جــــــــاويدان په سينــه کې د آسيــــــــــا به 
وايو اهلل اکبر وايـو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبــــــر 
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حق طبع، توزیع و فروش کتاب های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسالمی 
افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 

قانونی صورت می گیرد.
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پیام وزیر معارف
اقرأ باسم ربک

سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بی پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی که نخستین 

پیام الهی بر ایشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هویداست، سال 1397 خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
مختلف  عرصه های  در  بنیادینی  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزیز  کشور  در  تربیت  و  تعلیم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام 
معارف افغانستان به شمار می روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را 
ایفا می نمایند. در چنین برهه سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به ایجاد 

تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می باشد.
از همین رو، اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت های مهم وزارت معارف پنداشته می شود. 
در همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتاب های درسی در مکاتب، مدارس و سایر 
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داریم، 

بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد، از آموزگاران و مدرسان 
دلسوز و مدیران فرهیخته به عنوان تربیت کننده گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا 
می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع 
تفکر  ارزش های دینی، ملی و  با  فعال و آگاه  نسل  تربیت و پرورش  نورزیده و در  تالشی دریغ 
انتقادی بکوشند. هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس راآغاز 
کنند، که در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته 

و شکوفا خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه های فردای کشور 
البته کنجکاوی علمی از درس  نبوده و در کمال ادب، احترام و  تا از فرصت ها غافل  می خواهم 

معلمان گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب  از تمام کارشناسان آموزشی، دانشمندان  پایان،   در 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانی 

کرده و از بارگاه الهی برای آن ها در این راه مقدس و انسان ساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی 

دارای شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف 
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بخش اول
درس اول        

انواع خط

هدف:آشناییشاگردانباطریقۀگرفتنقلموانواعخط
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درس دوم        
شناخت رنگ ها

هدف:آشناییشاگردانبارنگها
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 5 

1-ناموسایلرسامیراگفتهمیتوانید؟
2-درترسیمورنگآمیزییکشکلازکداموسایلاستفادهمیکنید؟

)تصویر 1(

وسایلرسامی

هدف:آشناییشاگردانباوسایلهنررسامی

درس سوم

پرسشها



 6 

باپدرومادرخوددرموردوسایلرساميوطریقاستعمالآنصحبتکرده؛طریقکاربرد

خطکشراتمرینکنید.

درگروههاوسایلرسامیرانامبگیرید.

)تصویر 2(



 7 

1-دراینصفحهچهراميبینید؟
2-اینخطهاازهمچهفرقدارند؟

خطهایآزاد

هدف:آشناییشاگردانبهتمرینوآموزشخطهایآزاد

درس چهارم

)تصویر 1(

پرسشها



 8 

خطهایآزادرادرکتابچههایخودتوسطپنسلتمریننمایید.

 
درگروههاخطهایآزادراتوسطحرکتدستووسایلمختلف،نقاشی

وتمریننمایید.

)تصویر 2(

کارخانهگی
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-آیاخطهایزیررادرجاییدیدهاید؟

)تصویر) 1(

خطهایمنظم
هدف:آشناییشاگردان،باترسیمخطهایمنظم

درس  پنجم

پرسش
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درمحیطوخانۀخودانواعخطهایمنظمرامشاهدهنموده؛آنراتمریننمایید.

بهصورتانفرادیخطهایزیرراترسیمکنید.

)تصویر)2(

کارخانهگی
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1-شکلزیرازکدامخطهاساختهشدهاست؟
2-گفتهميتوانیدچندنوعخطدرشکلهایزیردیدهميشود؟

شکلهایساده

   هدف:آشناییشاگردان،باشکلهایسادهوترسیمآنها

درس  ششم

)تصویر)1(

)تصویر)2(

پرسشها
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شکلیراکهموردعالقهتانباشدرسمنمایید.

درگروههاازرویکتابدرسیشکلهاییراکهباخطهایآزادترسیم
شده،رسمنمایید.

)تصویر3(
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1-چندرنگرانامگرفتهميتوانید؟
2-کدامرنگراخوشدارید؟

3-لباسهايتاندارايکدامرنگهااند؟ 

رنگها

هدف:آشنایيشاگردان،بارنگها

درس  هفتم

زردسفید

سرخ

آبی سیاه

نارنجی

سبز

پرسشها
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رنگها مورد در تا نمایید رنگهاصحبت انواع به راجع والدینخود همراه
معلوماتبهدستآورید.

درگروههارنگهایمختلفرانامبگیریید.
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1-آیاشماگلرابهرنگهايمختلفدیدهاید؟

2-آیاتاحالگلرارسمکردهاید؟

رسمگل

هدف:آشناساختنشاگردان،باطرزترسیمگلبهطورمرحلهیی

)2( )1(

درس  هشتم

پرسشها
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یکگلراانتخابکردهآنرارسمکنید.

شکلگلراباخطهایسادهرسموتکمیلنمایید.

)3(
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-شمادررنگآمیزیگلازکدامرنگهااستفادهمیکنید؟

رنگآمیزيگل

هدف:آشناییشاگردان،باترسیمورنگآمیزيگل

درس  نهم

پرسش
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یکيازگلهاییراکهدرمحیطشماپیداميشود،ترسیمورنگآمیزیکنید.

گلرامطابقشکل)3(بعدازتکمیلشدنآنباپنسلرسمورنگآمیزي
نمایید.

)2( )1(
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درس  دهم

1-گاهیبرگرارسمکردهاید؟
2-شمارسمبرگراازکداممرحلهشروعمیکنید؟

  

رسمبرگ

هدف:آشنایيشاگردان،باترسیمبرگبهطورمرحلهیی

)1(

پرسشها
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یکبرگدرخترامطابقذوقخوددرکتابچههایتانرسمورنگآمیزی
کنید.

برگدرختراازرويتختۀصنفویابرگیکههمراهخودآوردهاید
درکتابچههايخودرسمنمایید.

)2(
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درس  یازدهم

-بهنظرشمابرگهايرسمشدۀزیرازهمچهفرقدارند؟

رنگآمیزيبرگ

هدف:آشناییشاگردان،بارنگآمیزیبرگ

)1(

پرسش
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مطابقشکلکتابیکبرگرادرکتابچههایخودرسمنموده؛بعدآنرارنگآمیزیکنید.

برگهایدادهشدهراترسیمنمودهومطابقخواستخودآنهارارنگآمیزي
نمایید.

)2(
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-دررسمزیرچهميبینید؟بگوییدکهازآنهاچهاستفادهميشود؟

سبزیها

  هدف:آشنایيشاگردان،بامراحلترسیمشکلکدووزردک

درس  دوازدهم

پرسش
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درکتابچههایتان،کدووزردکرارسمکنید.

 
درگروههاباهمکارییکدیگرشکلهایکدووزردکرارسمورنگآمیزی

نمایید.

)1(
)2(

)1(
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1-کداممیوههاراخوشدارید؟
2-شکلهایزیررانامببرید؟

ترسیممیوهها

هدف:آشناییشاگردان،باترسیمشکلهایسادۀناکوسیبتوسطپنسل
 

درس  سیزدهم 

)1(

پرسشها
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درکتابچههایتانشکلسیبوناکرارسمکنید.

شکلسیبوناکرابادرنظرداشتمراحلآندرکتابچههایتانتوسط
پنسلرسمنمایید.

)2(
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1-آیاشکلهایزیررانامگرفتهمیتوانید؟
2-آیاميدانیدکهدرشکلهایزیرکدامرنگهابهکاررفتهاست؟

رنگآمیزيمیوهها
هدف:آشناییشاگردان،باترسیمزردآلو،ناکوسیب،توسطپنسلورنگ

آمیزیآن

درس چهاردهم 

پرسشها

)1(
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ازشکلهایفوقیکیآنراانتخابکرده؛اولآنرارسموبعدرنگآمیزینمایید.

سیب،ناکوزردآلورادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

)2(
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درس  پانزدهم 

1-درشکلزیرچهمیبینید؟

2-گفتهميتوانیدکهمرغابيهادرکجازندهگيميکنند؟

رسممرغابي

هدف:آشنایيشاگردان،باترسیممرغابي

پرسشها
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شکلمرغابیرابادرنظرداشتمراحلآندرکتابچههایخودرسمکنید.

شکلهایزیررابادقتنگاهنمودهوازرويآنباخطهایسادهمرغابیرارسم
کنید.

)2(

)1()2(
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درس  شانزدهم 

-چهفکرمیکنید؛مرغابیدارایکدامرنگهااست؟

رنگآمیزيمرغابي

هدف:آشنایيشاگردان،بارنگآمیزیشکلمرغابی

)1(

پرسش



 32 

مرغابیرامطابقشکلفوقرسمنمودهوآنرارنگآمیزیکنید.

آنرا بعد، و ترسیم پنسل توسط آن مراحل درنظرداشت با را مرغابي
رنگآمیزينمایید.

2
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درس  هفدهم  

-شماماهیرادیدهاید؟

ترسیمماهي

   هدف: آشناساختنشاگردان،باطرزترسیمماهی

پرسش
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)1(

شکلماهیرابادرنظرداشتمراحلآنتوسطپنسلدرکتابچههایتانرسمورنگآمیزی

کنید.

شاگرداناشکالزیررادرکتابچههایخودمطابقمراحلترسیمآن،باپنسل
رسمکنند.

)2(
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درس هژدهم 

1-چندرنگماهیرادیدهاید؟

2-گاهیماهیرارسمکردهاید؟

رنگآمیزیماهی

هدف:آشنایيشاگردان،بارنگآمیزیماهی

)1(

پرسشها
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یکماهیرابادرنظرداشتزیباییهایآندرکتابچههایتانرسمکنید.

شکلزیررادرکتابچههایخودتوسطپنسلرسمورنگآمیزینمایید.

)2(
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درس  نزدهم

1-گاهیپشکرارسمکردهاید؟

2-رسمپشکراازکداممرحلهآغازمیکنید؟

ترسیمپشک

هدف:آشنایيشاگردان،باترسیمپشکبهصورتمرحلهیی

پرسشها
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شکلپشکرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

بایکجاکردناشکالزیر،رسمپشکراتوسطپنسلتکمیلورنگآمیزی
نمایید.

)2(

)1(
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درس  بیستم 

رنگهایاصلی

   هدف:آشنایيشاگردانبارنگهایاصلی

-درشکلزیر،کدامرنگهارامیبینید.

زرد

آبی

سرخ

پرسش

رنگهاییراکهدرباالمیبینیدرنگهایاصلیاند.
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درخانهاشیاییراپیداکنیدکهداراییکیازرنگهایاصلیبودهونامآنرادرکتابچههای

تانبنویسید.

ازرنگهایزیر،کدامآنهارنگاصلیاند؟ 

زرد

سبز

سرخ

بنفشنارنجی

آبی
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1-گاهيکاردستيساختهاید؟
2-ازکدامموادکاردستيساختهميتوانید؟

کاردستي

هدف:آشنایيشاگردان،باساختنکارهايدستيازموادسادۀمحیطي

)1(

پرسشها

درس  بیست و یکم 
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فعالیتباالراتمریننمایید.

سیبوناکرادرصنفرسمورنگآمیزیکردهوبعدآنرابهکمک
همدیگرقیچینموده؛بررویکاغذسفیدسرشکنید.

)2(
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درس  بیست و دوم 

1-گاهيکدامشکلراتوسطپنسلکاپیکردهاید؟
2-آیامیتوانیدیکبرگراکاپیکنید؟

کاپیکردن

هدف:آشناییشاگردان،باکاپیکردنبرگ

)1(

پرسشها
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یکبرگدرخترادریککاغذسفیدکاپیکنید.

یکیازبرگهایدرخترا،زیرکاغذسفیدگذاشته،باقلمپنسلآنرا
مطابقشکلدادهشدهکاپیکنید.

)2(
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درس  بیست و سوم

-گاهیازپاکتکاغذیاستفادهکردهاید؟

ساختنپاکت

هدف:آشناییشاگردان،باساختنپاکتخطازکاغذ

۴۵

پرسش

۶
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مطابقشکلباال،ازکاغذیکپاکتبسازیدوبهصنفبیاورید.

مطابقشکلزیرازکاغذپاکتبسازید.

3

12
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درس  بیست و چهارم

-گاهیازکاغذکشتیساختهاید؟

ساختنکشتي

هدف:آشنایيشاگردان،باساختنکشتيازکاغذ

پرسش
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ازکاغذ،کشتيساختهوآنرابهصنفیخودتحفهبدهید.

مطابقشکلدادهشدهبادرنظرداشتمراحلآنازکاغذ،کشتیبسازید.

12

3
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درس  بیست و پنجم  

1-گاهیازکاغذ،ُگلساختهاید؟

2-شماُگلهاییراکهبادستساختهمیشونددیدهاید؟

ساختنُگلازکاغذ

  هدف:آشناییشاگردان،باطرزساختنُگلازکاغذهايرنگهوسفید

پرسشها

)5 (
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)1(

یکُگلراازکاغذیاموادسادهمحیطیبسازیدوبهصنفبیاورید.

یکورقکاغذچارکنجرامانندشکلهایزیرقاتنموده؛مطابقشکل)۴(
توسطقیچیبرشنماییدوُگلبهدستآمدهرارنگآمیزيکنید.

)2(

)3()4 (
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درس  بیست و ششم 

-گاهیازکاغذکبوترساختهاید؟

ساختنکبوترازکاغذ

هدف:آشنایيشاگردانباساختنکبوترازکاغذ

۴

۵۶

پرسش
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کبوترراازکاغذساختهوآنرارنگآمیزیکنید.

یکورقکاغذرامطابقشکلازجاهاينقطهگذاريشدۀآنقاتنموده؛
مرحلهبهمرحلهشکلکبوتررابسازید.

1

3

2



 53 

درس  بیست و هفتم

1-درشکلزیرچهمیبینید؟

2-آیامیدانیددرساختنکاردستیشکلزیر،ازکداممواداستفادهشدهاست؟

ساختنشکلمرغ

هدف:آشناییشاگردان،باساختنشکلمرغ،ازطریقیکجاکردنشکلهای
مختلف

)1(

پرسشها
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ازکاغذیاازموادمحیطی،شکلابتکاریمطابقبهذوقخودبسازیدوبهصنفبیاورید.

مطابقشکلدومشکلهایمختلفراجداجداترسیمورنگآمیزینموده؛
بعدآنهارابرشوباالیکاغذسفیدسرشکنیدتاشکلمرغبهدستآید.

)2(
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درس بیست و هشتم 

-گاهیبااستفادهازنشانانگشت،شکلیرارسمکردهاید؟

ترسیمشکلهاازنشانانگشت

هدف:آشناییشاگردان،بارسمشکلهایمختلفازنشانانگشت

پرسش



 56 

بااستفادهازنشانانگشترنگشده،شکلهایمختلفرارویصفحۀ
کتابچههایتانایجادنموده؛بعداهرکدامآنراباپنسلرسمکنید.

درکتابچههایخودتوسطانگشترنگشده،نشانیگذاشتهوبعدبااستفادهازآن
شکلراتوسطپنسلرسمنمایید.
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درسسوم
صفحۀ )7(

زمان تدریس )دو ساعت درسی(
  

وسایلرسامیعنواندرس
شناختوسایلهنررسامیوطرزاستفادهازآناهدافعمومی

اهدافآموزشی:

-دانش
-مهارت
-ذهنیت

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

- به وسایل هنر رسامی آشنایی پیدا کنند.
- از وسایل هنر رسامی به طریقۀ درست کار گرفته بتوانند.

- به هنر رسامی عالقه گرفته، وسایل آن را به صورت درست 
استفاده کنند.

روشهای
تدریس

گروهی، انفرادی، سؤال و جواب و مشق و تمرین...

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

عملی و مشاهدویشیوههایارزیابی

فعالیتهای
مقدماتی

سالم، احول پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری،  
درس  با  آن  ارتباط  و  گذشته  درس  از  یادآوری 

جدید.

دقیقه
۵

پرسشهایانگیزهیی

- چه فکر می کنید برای رسامی کدام وسایل نیاز 
است؟

۵
دقیقه

بخش دوم
رهنمایتدریسهنررسامی
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زمانفعالیتهایمعلم

- به شاگردان در مورد درس هدایت دهید.
- چارت وسایل هنر رسامی را که از قبل آماده نموده اید؛ باالی تختۀ صنف 

آویخته و پیرامون آن به شاگردان معلومات دهید.
- وسایل رسامی و طریقۀ کار برد آن را به شاگردان طور عملی نشان دهید.

- کارهای شاگردان را ارزیابی نمایید.

 35
دقیقه

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

کارخانهگی:نام چند نوع وسیلۀ هنر رسامی را در کتابچه های خود بنویسید.

معلوماتاضافی

شاگردان در دورۀ اول ابتدایی مطابق ذوق سنی شان عالقه مند استند که از طریق رسم 
کردن، رنگ آمیزی و ساختن کار های دستی از مواد سادۀ محیطی مانند: ِگل، چوب و 

کاغذهای مختلف چیزی را که در ذهن خود دارند نشان دهند.

معلمان دورۀ اول ابتدایی آگاهی دارند که شاگردان این دوره از 15 الی 30 دقیقه یک کار 
هنری را با عالقه مندی به پیش می برند؛ ولی بیشتر از آن، از عالقه مندی شان کاسته 

می شود. در این صورت ادامۀ کار هنری برای شان سودی نخواهد داشت.

اطفال در سنین )7-9( همه چیز را مطابق میل و ذوق خود می خواهند؛ بنابراین کاری 
که برای شان تعیین می شود باید مطابق به حیات طفل، خانواده و محیط زیست شان 
باشد. در این صورت شاگردان با عالقه مندی زیاد آن را انجام می دهند و آموزش به سرعت 

تحقق می پذیرد.
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رهنمایتدریسهنررسامی
درسپنجم
صفحۀ )11 (

زمان تدریس )دو ساعت درسی(                          

خطهایمنظمعنواندرس
شناخت خط های منظم و طرز ترسیم آن توسط پنسلاهدافعمومی

اهدافآموزشی:
-دانش

-مهارت
-ذهنیت

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

- خط های منظم را بشناسند.
-خط های منظم را رسم کرده بتوانند.

-به ترسیم خط های منظم عالقه مند شوند.

روشهای
تدریس

گروهی، انفرادی، سؤال و جواب و مشق و تمرین...

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

عملی و مشاهدویشیوههایارزیابی

فعالیتهای
مقدماتی

سـالم، احـول پرسـی، تنظیـم صنـف، گرفتـن 
حاضـری،  دیدن کارخانه گی، یـادآوری از درس 

گذشـته و ارتبـاط آن بـا درس جدیـد.

دقیقه
۵

پرسشهایانگیزهیی

خط های  شما  اطراف  در  می کنید  فکر  چه   -
منظم وجود دارد؟

۵
دقیقه
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زمانفعالیتهایمعلم
- به شاگردان در مورد چگونگی درس هدایت دهید.

- خط های منظم را باالی تختۀ صنف رسم نموده و طریقۀ ترسیم آن را عماًل به 
شاگردان نشان دهید.

- در بارۀ خط های منظم به شاگردان توضیح داده و به آن ها هدایت دهید تا در 
کتابچه های خود یکی از خط های آزاد را ترسیم نمایند.

- کار های آن ها را در گوشۀ کتابچه های شان اصالح نمایید.
- به سؤال های شاگردان پاسخ گفته و در مورد مشکالت خط، آن ها را کمک و 

رهنمایی کنید. 

 35
دقیقه

ارزیابی:جهت اطمینان از یادگیری و تحکیم درس چند پرسش را طرح نمایید.
کارخانهگی: به شــاگردان هدایت دهید تا یکی از خط های منظم را در کتابچه های خود رسم 

نموده و به صنف بیاورند.
معلوماتاضافی

از  نمایید و سعی کنید که بعضی  را در رسم کردن و ساختن کارهای دستی تشویق  اطفال   -1
مفکوره های هنری در آن ها رشد و تقویت یابد.

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

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

5- برای توسعۀ و انکشاف مفکوره ها در داخل صنف از گفتگو و مباحثه کار بگیرید.
6- شاگردان را مصروف نگهدارید و موانعی را که باعث عدم دلچسپی شان می گردد برطرف سازید.

باعث  که  سازید  آماده  طوری  را  شرایط  و  باشید  آگاه  شاگردان  عالقمندی  عدم  و  عالقه  از   -7
دلچسپی آن ها گردد.
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