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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  در کشور  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 
باور داریم،  ما  قرار دارد.  برنامه های وزارت معارف  تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر  نهادهای 

بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشی کارآمد،  به یک  نیل  و  اهداف ذکرشده  به  برای دستیابی 
تقاضا  احترامانه  آینده، در سراسر کشور  نسل  تربیت کننده گان  به عنوان  فرهیخته  مدیران  دلسوز و 
می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع 
تالشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش های دینی، ملی و تفکر 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 
می خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در کمال ادب، احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان 

گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
نصاب  بخش  فنی  همکاران  و  تربیت  و  تعلیم  دانشمندان  آموزشی،  کارشناسان  تمام  از  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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این کتاب حاوی دو بخش می باشد بخش اول کتاب درسی برای شاگردان و 
بخش دوم نمونه های رهنمای تدریس چند درس برای معلمان محترم است، 

امید که شاگردان عزیز و معلمان محترم از این کتاب استفاده درست کنند.
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حرف های الفبا با خط نسخ

   هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرف های الفبا به خط نسخ.

درس اول

حرف های الفبا را ابتدا با دقت ببینند ؛ سپس آنرا با قلم نی یا پنسل  مشق 
وتمرین کنید.

  حرف های الفبا را با قلم نی و پنسل در کتابچه های شان  مشق و تمرین نمایید.

- به نظر شما در حرف های زیر، چند حرف نقطه دار است؟
پرسش
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- آیا دو حرف را به شکل یکجا با قلم نی نوشته اید؟

ترکیب حرف )ب ( باحرف های )الف - ر(

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ب( با حرف های دیگر از )الف - ر(

درس دوم

شاگردان ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده و آن ها را  با قلم نی در کتابچه های 

خود مشق و تمرین کنند.

ترکیب های حرف های  باال را با قلم نی و پنسل درکتابچه های خود تمرین کنید.

پرسش
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-  در ترکیب های زیر، حرف )ب( را با کدام حرف های دیگر می بینید؟

ترکیب حرف )ب(  با حرف های )س - ف(

   هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن ترکیبی حرف های )س - ف(.

درس سوم

  سر مشق باال را  با دقت مشاهده نموده؛ سپس با قلم نی آنرا در کتابچه های خود مشق 
و تمرین کنند.

ترکیب حرف )ب( را با حرف های )س تا ف( با قلم نی و پنسل درکتابچه های خود مشق و 

تمرین کنید. 

پرسش
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نوشته  ترکیبی  به شکل  با کدام حرفها  توانید حرف )ب(  گفته می  آیا   -
شده است؟

ترکیب حرف ) ب ( با حرف های )ق - م(

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ب( با حرف های )ق - م(.

درس چهارم

ترکیب های حرف های باال را با قلم نی درکتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

 

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه خود تمرین کنید.

پرسش
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- حرف )ب( در ترکیب های زیر، با کدام حرف ها دیده می شود؟

ترکیب حرف ) ب( با حرف های )ن - ی(
 

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ب( با حرف های )ن - ی(.

درس پنجم

 شاگردان ترکیب های  باال را با قلم نی در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید. 

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش
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ترکیب حرف )ج(  با حرف های )الف - ر(

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ج( با حرف های )الف - ر(.

-اگر بعد از ترکیب )جا( یک حرف )ن( گذاشته شود چه خوانده می شود؟

درس ششم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق کنید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین کنید.

پرسش
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دیگر  کدام حرفهای  با  زیر، حرف)ج(  ترکیب های  در  توانید  می  گفته  آیا 
ترکیب گردیده است؟

ترکیب حرف )ج( با  حرف های )ج -  ف(

   هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ج( با حرف های دیگر )ج - ف(. 

درس هفتم

ترکیب  حرف )ج( را با  حرف های دیگر مانند ترکیب های باال با قلم نی مشق کنید.

  ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود تمرین کنید.

پرسش
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- در ترکیب های زیر، حرف )ج( با کدام حرف ها دیده می شود؟

ترکیب حرف )ج( با حرف های )ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ج( با حرف های )ق - ن(.  

درس هشتم

  ترکیب های باال را با قلم نی مشق  و تمرین کنید. 

  ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود  تمرین کنید.

پرسش
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دیگر  حرف  چند  با  )ج(  حرف  زیر،  ترکیب های  در  توانید  می  گفته  آیا   -
ترکیب گردیده است؟

ترکیب حرف )ج( با حرف های )و - ی(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف)ج( با حرف های )و - ی(. 

درس نهم

  به شباهت ها و تفاوت های ترکیب حرف )ج( با حرف های دیگر توجه نموده؛ سپس با قلم 
نی آنها را در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش
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به نظر شما در ترکیب های زیر، نوشتن کدام یک آنها آسانتر است؟

ترکیب حرف )س( با حرف های )الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )س( با حرف های )الف - ر(.

درس دهم

با توجه به سر مشق باال ترکیب ها را  در کتابچه های خود مشق نمایید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق کنید.

پرسش
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-  به نظر شما در ترکیب های زیر، حرف ) س( با کدام حرف های دیگر یکجا 
نوشته شده است؟

ترکیب حرف )س( با حرف های )س - ف(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )س( با حرف های )س - ف(. 

درس یازدهم

نشان  به همدیگر  و  نموده  تمرین  تان  کتابچه های مشق  در  نی  قلم  با  را  باال  ترکیب های 
دهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش
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- کدام یک از ترکیب های زیر را آسان تر وزیبا می نویسید؟

ترکیب حرف )س( با حرف های )ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )س( با حرف های )ق - ن(.

درس دوازدهم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق نمائید و به معلم خود نشان دهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش
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- آیا شما گاهی حرف )س( را با حرف های )و- ی( یکجا نوشته اید؟

ترکیب حرف )س( با حرف های )و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )س( با حرف های )و - ی(.

درس سیزدهم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس با قلم نی  آنرا مشق کنید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش



1414

- به نظر شما حرف )ص( با کدام حرف های دیگر در ترکیب های زیر، نوشته 
شده است؟

ترکیب حرف )ص( با حرف های )الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی )ص( با حرف های ) الف - ر(.

درس چهاردهم

ابتدا سر خط کتاب را با دقت ببینند؛ سپس با قلم نی آنرا مشق نمایید.

ترکیب باال را با قلم نی و پنسل  در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش



15

- در ترکیب های زیر، حرف )ص( با کدام حرف های دیگر دیده می شود؟

ترکیب حرف )ص( با حرف های )س - ف(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ص( با حرف های )س - ف(. 

درس پانزدهم

 
  ترکیب های باال را با قلم نی مشق و تمرین کنید.

ترکیب باال را با قلم نی  و پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین نمایید.

پرسش



1616

- گاهی شما حرف های ) ص( و )ل( را به شکلی ترکیبی نوشته اید؟

ترکیب حرف )ص( با حرف های )ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف)ص( با حرف های ) ق - ن(.

درس شانزدهم

ترکیب های باال را مشق و تمرین نمایید. 

ترکیب های  باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های تان تمرین کنید.

صن

پرسش



17

به نظر شما نوشتن حرف )ص( با کدام حرف های زیر آسانتر است؟

ترکیب حرف )ص( با حرف های )و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ص( با حرف های )و - ی(.

درس هفدهم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق نم ایند و به همدیگ ر، نشان بدهند. 

ترکیب های  باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش



1818

شامل  آن  در  زیر  ترکیب های  از  یکی  که  اید  شنیده  را  نامی  کدام  آیا   -
باشد؟

ترکیب حرف  )ط( با حرف های) الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ط( با حرف های )الف - ر(.

درس هجدهم

ابتدا سرمشق باال را دقیق ببینند؛ سپس آن را با قلم نی مشق کنند. 

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش



19

- در ترکیب های زیر حرف )ط( با کدام حرف های دیگر ترکیب شده است؟

ترکیب حرف )ط( با حرف های )س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ط( با حرف های )س - ف(.         

درس نزدهم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس با قلم نی آنرا مشق کنید. و به همدیگر 
نشان بدهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های تان تمرین کنید.

پرسش



2020

- اگر پیش از ترکیب ) طن ( حرف )و ( اضافه شود، چی خوانده می شود؟

ترکیب حرف )ط( با حرف های) ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با  نوشتن ترکیبی حرف )ط( با حرف های )ق - ن(. 

درس بیستم

به ترکیب های باال توجه نموده آنرا با قلم نی مشق کنید.

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین نمایید.

پرسش



21

- به نظر شما  اگر ترکیب های )طو ( و )طی( با هم یکجا نوشته شود کدام 
کلمه تشکیل میشود؟

ترکیب حرف )ط( با حرف های) و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ط( با حرف های )و - ی(.

درس بیست ویکم

از روی سر مشق کتاب، ترکیب های باال را تمرین کنند و به همدیگر نشان بدهند.

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش



2222

-به نظر شما در ترکیب های زیر نوشتن کدام یک از آنها آسانتر است؟

ترکیب حرف )ع( با حرف های) الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ع( با حرف های )الف - ر(.

درس بیست ودوم

از روی سر خط کتاب، ترکیب های باال را با قلم نی مشق و  تمرین نمایید و به معلم خود 

نشان بدهید.

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های تان  تمرین نمایید.

پرسش



23

گردیده  ترکیب  دیگر  حرف های  کدام  با  )ع(  حرف  زیر  ترکیب های  در   -
است؟

ترکیب حرف )ع( با حرف های )س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ع( با حرف های ) س - ف(.

درس بیست وسوم

ترکیب های باال را دقیق مشاهده نموده؛  سپس با قلم نی آنرا  مشق کنید. 

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش



2424

- در ترکیب های زیر حرف ) ع (  را با کدام حرف های دیگر می بینید؟

ترکیب حرف )ع( با حرف های )ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ع( با حرف های )ق - ن(.

درس بیست وچهارم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آنرا  با قلم نی مشق و تمرین کنید. 

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش



25

- حرف)ع( و حرف )غ( از هم چه تفاوت دارند؟
- در ترکیب های زیر حرف )ع( باچند حرف دیگر ترکیب گردیده است؟

ترکیب حرف )ع( با حرف های )و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ع( با حرف های )و - ی(.

درس بیست وپنجم

  ترکیب های باال را با دقت بینند؛ سپس آنرا با قلم نی مشق کنند.

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل درکتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش ها



2626

- به نظر شما نوشتن کدام یک از ترکیب های زیر آسانتر است؟

ترکیب حرف )ف( با حرف های) الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ف( با حرف های )الف - ر(.

درس بیست وششم

به ترکیب های باال ببینید و  آنرا با قلم نی مشق کنید.

ترکیب های  باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود تمرین نمایید.

پرسش



27

گردیده  ترکیب  دیگر  حرف های  کدام  با  )ف(  حرف  زیر،  ترکیب های  در   -
است؟

ترکیب حرف )ف( با حرف های )س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ف( با حرف های )س - ف(. 

درس بیست وهفتم

 

در گروه ها ترکیب های باال را مشاهده نمایید، آنرا با قلم نی مشق کنید؛ سپس هر گروه، 
زیبا ترین خط  های خود را به تخته یا دیوار صنف نصب کنند.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش



2828

- در ترکیب های زیر ترکیب حرف )ف( را با کدام حرف های دیگر می بینید؟ 

ترکیب حرف )ف( با حرف های) ف - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ف( با حرف های )ف - ن(.

درس بیست وهشتم

انتخاب نموده در صنف نصب  باال را مشق کرده و معلم بهترین  خط ها  را  ترکیب های 

کند. 

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش



29

- نظر شما حرف )ف( با کدام حرف های دیگر به شکل ترکیبی نوشته شده 
می تواند؟

ترکیب حرف  )ف( با حرف های )و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ف( با حرف های )و - ی(.

درس بیست ونهم

ترکیب باال را با قلم نی مشق نمایید.

سر مشق باال را با قلم نی و پنسل  در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش



3030

گردیده  ترکیب  دیگر  کدام حرف های  با  )ک(  زیر، حرف  ترکیب های  در   -
است؟

ترکیب حرف )ک( با حرف های )الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ک( با حرف های )الف - ر(.

درس سی ام

ترکیب های باال را با قلم نی مشق کنند و به همدیگر نشان بدهند.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش



31

 
- در ترکیب های زیر حرف ) ک( چند بار ترکیب شده است؟

ترکیب حرف)ک( با حرف های )س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن  ترکیبی حرف)ک( با حرف های )س - ف(.

درس سی ویکم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق کنید و به همدیگر خود نشان بدهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین کنید.

پرسش



3232

- در ترکیب های زیر نوشتن ترکیبی حرف )ک( به کدام یک از حرفها ساده 
تر است؟

ترکیب حرف)ک( با حرف های) ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف) ق - ن(.

درس سی ودوم

ترکیب های باال را با دقت ببینند و با قلم نی آنرا مشق کنند.

ترکیب های  باال را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین کنید.

پرسش



33

- به نظر شما نوشتن ترکیبی حرف )ک( با کدام حرف ها ساده تر است؟

ترکیب حرف )ک( با حرف های )و - ی(

آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف)ک( با حرف های )و - ی(.

درس سی وسوم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده و با قلم نی آنرا مشق نمایید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و  تمرین کنید.

پرسش



3434

- در ترکیب های زیر حرف )ل( با چند حرف دیگر ترکیب گردیده است؟

ترکیب حرف )ل( با حرف های )الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ل( با حرف های )الف - ر(.     

درس سی وچهارم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق نموده و به همدیگر نشان بدهید.

ترکیب های  باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش



35

- نوشتن ترکیب حرف)ل( با کدام حرف های زیر ساده تر به نظر می رسد؟

ترکیب حرف )ل( با حرف های )س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی )ل( با حرف های ) س - ف(.

درس سی وپنجم

ترکیب های  باال را با دقت مشاهده نموده و آنرا با قلم  نی مشق نمایید.

ترکیب های باال را با قلم نی  و پنسل در کتابچه های خود  تمرین کنید.

پرسش



3636

- به نظر شما در ترکیبات زیر ترکیب حرف)ل( با کدام حرف آسانتر است؟

ترکیب حرف )ل( با حرف های) ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی  حرف)ل( با حرف های )ق - ن(.

درس سی وششم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده و با قلم نی مشق و  تمرین نمایید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش



37

ترکیبی  به شکل  نی  قلم  توسط  دیگر  با کدام حرف  را  )ل(  گاهی حرف   -
نوشته کرده اید؟

ترکیب حرف)ل( با حرف های ) و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )ل( با حرف های )و - ی(. 

درس سی وهفتم

ترکیب های باال را با دقت  ببینید؛ سپس آنرا با قلم نی مشق و تمرین  نمایید و به همدیگر 
نشان دهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش



3838

- در ترکیب زیر، حرف )م( با کدام حرف های دیگر ترکیب گردیده است؟

ترکیب حرف )م ( با حرف های) الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف)م( با حرف های )الف - ر(.

درس سی وهشتم

ترکیب های باال را با دقت ببینید و آنرا  مشق و تمرین کنند.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل تمرین کنید.

پرسش



39

- در ترکیب زیر حرف )م( با چند حرف دیگر به شکل ترکیبی نوشته شده 
است؟

ترکیب حرف ) م ( با  حرف های )م - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف )م( با حرف های )م - ف(.

درس سی ونهم

ترکیب های باال را با دقت مشاهده نموده، آنرا با قلم نی مشق کنید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

پرسش



4040

- گاهی حرف )م( را در اخیر کدام حرف دیگر به شکل ترکیبی نوشته اید؟

ترکیب حرف )م( با حرف های)ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی )م( با حرف های )ق - ن(.

درس چهلم

  ترکیب های باال را با قلم نی مشق نموده، به همدیگر نشان بدهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

پرسش



41

ترکیب حرف )م( با حرف های )و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن حرف )م( با حرف های )و - ی(.

درس چهل و یکم

سرمشق باال را مشاهده نموده؛ سپس آن را با قلم نی مشق کنید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

- گاهی شما حرف )م( را با حرف )و( به شکل ترکیبی نوشته اید؟

پرسش



4242

درس چهل و دوم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق و تمرین کنید!

1-حرف )        ( در ترکیب های زیر با چند حرف دیگر ترکیب شده است؟

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه خود مشق و تمرین نمایید.

ترکیب حرف )     (  با حرف های)الف - ر(

 هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف)      ( با حرفهای )الف - ر(. 

پرسش
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- به نظر شما نوشتن کدام یک از ترکیب های زیر آسانتر است؟

درس چهل و سوم

ترکیب های  باال را مشاهده نموده، با قلم نی آنرا مشق و تمرین کنید.

ترکیب های  باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین کنید.

ترکیب حرف )     ( با حرف های)س - ف(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی حرف)     (  با حرف های )س - ف(.

پرسش



4444

درس چهل و چهارم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق و تمرین نموده، به معلم خود، نشان بدهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل در کتابچه های خود مشق و تمرین نمایید.

ترکیب حرف )     ( با حرف های)ق - ن(

 هدف: آشنایی شاگردان با  نوشتن ترکیبی حرف )       ( با حرف های )ق - ن(.

- گاهی حرف )      ( را با حرف های دیگر به شکل ترکیبی نوشته اید؟
پرسش
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درس چهل وپنجم

ترکیب های باال را با قلم نی مشق نموده، به معلم تان، نشان بدهید.

ترکیب های باال را با قلم نی و پنسل تمرین نمایید.

ترکیب حرف )    ( با حرف های) و - ی(

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن ترکیبی )        ( با حرف های )و - ی(.

( با کدام حرف های دیگر  - آیا گفته می توانید در ترکیب های زیر  حرف ) 
ساده تر نوشته می شود؟

پرسش
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بخش دوم
رهنمایی درسهای مقدماتی

معرفی وسایل )حسن خط(

هدف : آشنایی بیشتر استادان با وسایل هنر خطاطی و خوشنویسی، جهت رهنمایی 
بهتر شاگردان.

• کاغذ خطاطی: عبارت از کاغذی است شفاف و نسبتاً لشم، تا قلم نی روی آن به 
آسانی حرکت کرده و رنگ روی آن نشر نکند.

• قلم نی: از جنس نی سخت و پخته به دست می آید تا خوب تراش و سرشود و در 
وقت نوشتن، سرقلم )نوک قلم( زود خراب نشود.

برای خطاطی قلمی را انتخاب کنیدکه راست بوده و بند نداشته باشد و یا بند آن در 
قسمت های آخر قلم باشد؛ زیرا بند در وسط قلم نی باعث آزار دست می گردد.

• قلم تراش:  نوعی چاقوی مخصوص بوده که تیغة آن انگشتان کم عرض و ضخامت پشت تیغة 
آن به تناسب چاقو های معمولی باریکتر می باشد، تا تراشیدن قلم به ساده گی صورت گیرد.

• قطع زن: وسیلة سخت، از جنس چوب و یا شاخ حیوانات، چون گوزن، به دست 
می آید که در زیر نوک قلم نی جهت قطع زدن قرار می گیرد.

• لیقه: از جری الیاف، ابریشم و یا ُسند خامکدوزی به دست می آید و آنرا باید قبل از 
استفاده با آب و صابون شسته تا خاصیت مواد کیمیاوی آن از بین برود، پس از خشک 

شدن، در دوات جا به جا میگردد.
لیقه از چپه شدن رنگ، قی کردن قلم روی کاغذ، آلوده شدن دست ها، فرش و لباس 

جلوگیری می کند.
الزم به یاد آوری است که از پنبه در لیقه استفاده نشود؛ زیرا پشمک های آن به نوک 

نی چسپیده و سبب مزاحمت در وقت نوشتن می شود.
سیاهی: رنگی است که برای مشق کردن مورد استفاده قرار می گیرد و در بازار به 
نام رنگ نی موجود است، در گذشته ها سیاهی را خود مردم از مواد ترکیبی درست 

می کردند، به همین خاطر به نام مرکب نیز یاد می شود.
دوات: بوتلی است که رنگ )سیاهی( و لیقه در آن جابه جا می شود.

الزم به یاد آوری است، که برای تهیه دوات، بوتل انتخاب شود تا نسبت به بوتل های 
معمولی دارای دهن فراختر باشد. 

چهار خط: برای ترتیب، تنظیم و درست نوشتن حرفها به کار می رود که از جملة 
چهار خط، خط سوم آن به نام خط کرسی یاد می شود که حرف در باال و پایین این 

خط نوشته می شود؛ 
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مانند: شکل زیر             
                                                                        
)شکل چهار خط(

• خط کرسی:  خط مستقیم افقی می باشد که توسط پنسل و خط کش به طور 
خفیف و کمرنگ کشیده میشود تا خط به استقامت آن راست نوشته شود. 

•  استاد محترم: ابتدا به شاگردان هدایت دهید تا کتابچة مشق، قلم نی و دوات تهیه 
نمایند. به آنها بفهمانید که فقط در کتابچه های مشق شان تمرین نمایند و در کتاب 
درسی نوشته نکنند؛ همچنان هدایت دهید تا قلم های خود را پس از مشق کردن پاک 

نمایند که سبب  آلوده گی دست و لباس شان نشود.
قلم های شاگردان را سر )تراش( نموده و از گرفتن چاقو، برای تراشیدن قلم، آنها را 

ممانعت کنید؛ زیرا استفاده چاقو برای اطفال خطرناک است.
• به شاگردان بفهمانید که قبل از مشق کردن، ابتدا سرمشق کتاب را خوب مشاهده نموده 
تا چشم شان با شکل حرفها آشنا شود، بعد از آن با قلم نی از روی سرمشق کتاب تمرین 

کنند. 
• سرمشق )سرخط(: خطی است که معلم می نویسد تا شاگردان از روی آن مشق 
نمایند؛ در کتابهای  درسی مضمون حسن خط، سرمشق به همان نمونه های خط گفته 
میشود که به خاطر تمرین شاگردان در نظر گرفته شده است تا از روی آن مشق کنند.

با استفاده از چندین رنگ متفاوت و متنوع به صورت رنگه  سر مشق های این کتاب 
نوشته شده تا سبب عالقهمندی بیشتر شاگردان گردیده؛ همچنان تفکیک حرکت های 
ترکیب های حرفها برای شان آسانتر شود؛ اما به شاگردان هدایت داده شود تا برای 
ترکیب هایی که  نوشتن  استفاده کنند. در  نی(  قلم  )رنگ  از سیاهی  تمرین  و  مشق 
شاگردان مشکل دارند، در ساعت بعدی، تکرار تدریس شود؛ همچنان نوشتن ترکیب 
هایی که به تمرین بیشتر نیاز دارند یک درس کتاب را دو یا چند بخش تقسیم کرده 
در ساعتهای جداگانه درسی تدریس شود. ارتباط درس جدید با درس قبل در نظر 

گرفته شود تا تمرین های قبلی فراموش شاگردان نشود.
به شاگردان تفهیم شود  تا از روی سر مشق کتاب تمرین کنند.

 اندازة قلم نی برای مشق و تمرین در ترکیبهای خط نسخ از )3( ملی متر الی )4( 
ملی متر بهتر است.

یادداشت: باید یاد آور شد که حرف الف در اول کلمه با  حرف های دیگر ترکیب نمی 
شود و در وسط و اخیر  کلمه ها با هم ترکیب می شود؛ بنابراین از ترکیب حرف الف به 

حیث درس مستقل صرف نظر نموده ایم. 

خط کرسی
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 درس اول  

صفحه)1(                                      رهنمای تدریس حسن خط

زمان تدریس:)دو ساعت درسی(

ساعت اول درسی

حرفهای الفبا با خط نسخ عنوان درس
شناخت خط نسخ و طرز نوشتن آن  از حرف)الف-ض( با  اهداف عمومی

قلم نی.

 اهداف آموزشی
- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

• به تسلسل حرف های خط نسخ آشنایی پیدا کنند.
• توسط قلم نی حرف های خط نسخ را نوشته کرده بتوانند.

• به نوشتن حرف های خط نسخ توسط قلم نی عالقه بگیرند. 

 انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی،  روش های تدریس
مشق و تمرین.

کتاب، کتابچه، قلم  پنسل، پنسل پاک، قلم نی، تباشیر، دوات، وسایل تدریس
خط کش.

عملی و مشاهده یی. شیوه ارزیابی

 فعالیت ها مقدماتی

سالم، احول پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری،  
تبریکی سال جدید تعلیمی، صحبت در مورد اهمیت 

مضمون حسن خط.

زمان
5 دقیقه

پرسش های انگیزه یی متن درس:

- گاهی حرف های خط نسخ را با قلم نی نوشته کرده 
اید.

5 دقیقه
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مدت زمانفعالیت های معلم

-طرز گرفتن قلم نی را به شاگردان یاد بدهید. و قلم نی را به آن ها سر کنید.

- به آنها بگویید که با نوک قلم نی از دوات رنگ را گرفته و حرف های مفرد 
خط نسخ را مشق نمایید.

- در اجرای فعالیت ها با آنها همکاری نمایید حرف های خط نسخ را در 
کتابچه های شان اصالح نمایید.

35 دقیقه

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا  شاگردان نوشتن حرف های الفبا از حرف 
)الف- ض( را  فرا گرفته اند آنها را ارزیابی نمایید.

کارخانه گی: حرف های خط نسخ را مطابق هدایت کتاب، مشق و تمرین نمایید و روز 
دیگر به صنف بیاورید.

معلومات بیشتر برای معلم
- جهت تحکیم یادگیری حرف های تدریس شده خط نسخ را از )الف-ض( به شاگردان تفهیم 
نمایید تا آنها حرف های ذکر شده را در کتابچه های شان توسط قلم نی و یا پنسل مشق و تمرین 

کنند.
-جهت آگاهی بیشتر معلمان محترم در مورد) خط نسخ( باید یاد آور شدکه:

خط نسخ در در اوایل قرن سوم هجری قمری توسط ابن مقله بن موگالی شیرازی ابداع شده 
که در ابتدا خطی هم پایة خط کوفی بود. نسخ یعنی نسخه برداری یا رونوشت کردن و کاپی 

کردن.
 خط نسخ در واقع اولین خطی بود که برای تکمیل کردن نواقص و مشکالت خط کوفی و اضافه  
کردن اعراب و حرکات و آواها ) واحد های تجزیه ناپذیر زبان که کنار یک دیگر قرار می گیرد 
گفتار را به وجود می آورد.( اختراع شد.  این خط از دو خط قبطی و سریانی اخذ شده بود. هر 
چند برخی معتقدند که خط نسخ پیش از ابن مقله نیز وجود داشته؛ ولی آنچه مسلم است آنکه 

او این خط را به اوج و کمال رسانید.
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 درس اول

صفحه)1(                                      رهنمای تدریس حسن خط

زمان تدریس:)دو ساعت درسی(

ساعت دوم درسی

حرف های الفبا با خط نسخ عنوان درس
شناخت حرف های خط نسخ از)ط-ی( و طرز نوشتن آن ها با اهداف عمومی

قلم نی.

 اهداف آموزشی
- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- به تسلسل حرف های خط نسخ آشنایی پیدا کنند.
- توسط قلم نی حرف های خط نسخ را نوشته کرده بتوانند.

 - به نوشتن حرف های خط نسخ توسط قلم نی عالقه بگیرند. 
 انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی،  روش های تدریس

مشق و تمرین.
کتاب، کتابچه، قلم  پنسل، پنسل پاک، قلم نی تباشیر، دوات وسایل تدریس

و خط کش.
عملی، مشاهده یی و سوال و جواب. شیوة ارزیابی

 فعالیت های مقدماتی

حاضری،  گرفتن  صنف،  تنظیم  پرسی،  احول  سالم، 
دیدن کار خانه گی، یاد آوری درس گذشته و ارتباط  

آن به درس جدید.

زمان
 5 دقیقه

پرسش های انگیزه یی متن درس:

آیا حرف ها را به خط نسخ را با قلم نی نوشته کرده 
اید؟

 5 دقیقه
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مدت زمانفعالیت های معلم
-طرز گرفتن قلم نی را به شاگردان یاد بدهید. و قلم نی را به آنها سر کنید.

- به آن ها بگویید که با نوک قلم نی از دوات رنگ را گرفته و حرف های مفرد خط 
نسخ را مشق نمایند.

- در کار ها با آن ها همکاری نمایید حرف های خط نسخ را در کتابچه های شان اصالح 
نمایند.

35 دقیقه

ارزیابی: برای حصول اطمینان از اینکه آیا  شاگردان نوشتن حرف های الفبا از حرف 
)ط- ی( را  فرا گرفته اند، ارزیابی نمایید.

کارخانه گی: شاگردان حرف های خط نسخ را مطابق هدایت کتاب، مشق و تمرین نمایند و 
روز دیگر به صنف بیاورند.

معلومات بیشتر برای معلم

چند نمونه خط معروف و شناخته شده اسالمی موجود است، این خطوط عبارت اند از: ) خط 
نستعلیق، خط نسخ، خط ثلث، خط شکست، خط کوفی، خط رقعه، خط توقیع، خط رقاع( و 
امثال آن. از میان تمامی این خطوط اسالمی سه نوع آن یعنی خط نسخ، نستعلیق و شکست 
از لحاظ رسایی و سهولت  بیشتر معروف بوده و مورد استفاده قرار می گیرند؛ زیرا خط نسخ 
خواندن، خط شکسته از نظر سهولت و آسان نوشتن و خط نستعلیق از لحاظ زیبایی در درجه 
اول قرار دارد. خط نسخ  از جمله شش نمونه خطی اختراعی خطاط مشهور بن مقله است و 
آن را خط قرآنی نیز می گویند؛ زیرا قرآنکریم را به این خط می نویسند؛ چنانچه گفته شد خط 
نسخ از نظر خواندن آسان است، لذا  شاگردان در صنوف ابتدایی به آسانی می توانند با این 
نمونه خط آشنا شوند و آنرا مشق و تمرین کنند؛ بنابراین تمام سرمشق های این کتاب به خط 
نسخ نوشته شده است و رعایت اصول و قواعد شکل نوشتاری سرمشق های کتاب ضروری بوده 

و باید از آن پیروی شود.
الفبای مکمل خط نسخ را یکبار برای شاگردان خوانده و به آنها هدایت بدهید که حرف ها را با 

دقت مشاهده کنند و تا حد امکان شکل آنها  را به حافظه بسپارند.

استاد محترم: از نوشتن تکرار پالن راهنمای تدریس به طور جداگانه برای هر درس دراین کتاب 
صرف نظر شده است، شما می توانید از پالن راهنمای تدریس فوق در تمام درس های این کتاب 

استفاده کنید.
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