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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  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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 1 

دررسمزیرچهمیبینید؟

ترسیمگل

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیگل

درس اول

پرسش



 2 

مطابقشکلدادهشدهگلرادرکتابچههایتانرسمکنید.

1

 بادرنظرداشترسمدادهشده،گلرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزی
کنید.

12



 3 

-دررسمزیرچهمیبینید؟

گاهیآلوبالورارسمورنگآمیزیکردهاید؟

ترسیمآلوبالو

   هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیآلوبالو

درس دوم

پرسشها



 4 

 

شکلفوقرادرکتابچههایتانرسمنموده،رنگآمیزینمایید.

رسمآلوبالورابادقتببینندوخطهایبیرونيآنراازرويشکلرسمنموده،
رنگآمیزینمایید.



 5 

ترسیمکتاب

   هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیکتاب

درس  سوم

دررسمزیرچهمیبینید؟
پرسش



 6 

-کتابرابادرنظرداشتمراحلترسیمآندرکتابچههایتانرسمورنگآمیزینمایید.

 

بهرسمکتابدقتکنیدوآنرابادرنظرداشتمراحلآندرکتابچههای
تانرسمنموده،رنگآمیزینمایید.

1

2



 7 

ترسیمشکلهایمنظم

   هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیشکلهایمنظم

درس  چهارم

-آیاشکلهایزیرراگاهیدیدهاید؟

پرسش



 8 

شکل)1-2(رادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

بهشکلهایزیربادقتتوجهکرده؛آنرارسمورنگآمیزیکنید.

1

2



 9 

درس  پنجم

ترسیمناکوانگور

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیشکلهایانگوروناک

-درشکلزیرکداممیوههارامیبینید؟

پرسش



 10 

انگوروناکرابهشکلمرحلهییترسیمورنگآمیزیکنید.

بهشکلهایزیربادقتببینید؛سپسآنهاراترسیمنموده،مطابقرنگ
هرمیوه،رنگآمیزیکنید.

1

2



 11 

درس  ششم

ترسیمزردکوپیاز

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیشکلزردکوپیاز

-درشکلزیرکدامسبزیهارامیبینید؟
پرسش



 12 

سبزیهارادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

باتوجهبهشکلهای)1-2(سبزیهارارسمورنگآمیزیکنید.

2

1



 13 

ترسیماناروسیب

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیاناروسیب

درس  هفتم

-گاهیاناروسیبرارسمورنگآمیزینمودهاید؟
پرسش



 14 

اناروسیبرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

شکلهایزیررابادقتمشاهدهنموده؛آنرارسمورنگآمیزیکنید.

1

2



 15 

ترسیمکبوتر

   هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیکبوتر

درس  هشتم

-درشکلزیرکدامپرندهرامیبینید؟
پرسش



 16 

کبوتررادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

و رسم خود کتابچههای در آنرا نموده؛ مشاهده دقت با را زیر شکلهای

رنگآمیزیکنید.

1

2



 17 

ترسیمطوطي

   هدف:دریافتتواناییورنگآمیزیطوطی

درس  نهم

-آیاطوطیرادیدهاید؟
پرسش



 18 

طوطیرادرکتابچههایتانرسمنمودهوآنرارنگآمیزینمایید.

2

1

شکلهایزیررادرکتابچههایخودمرحلهبهمرحلهرسمورنگآمیزیکنید.



 19 

ترسیمخانه

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیخانه

درس  دهم

-گاهیخانهرارسمورنگآمیزیکردهاید؟

پرسش



 20 

شکلخانهرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

باتوجهبهشکلهایزیر،آنهارادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

2

1



 21 

ترسیمقاشقوپنجه

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیقاشقوپنجه

درس  یازدهم 

-آیاقاشقوپنجهرارسمورنگآمیزیکردهاید؟

پرسش



 22 

قاشقوپنجهرابادرنظرداشتمراحلترسیمآنرسمورنگآمیزینمایید.

1

باتوجهبهمراحلترسیمشکلهایزیر،آنهارادرکتابچههایتانرسمو
رنگآمیزیکنید.

2



 23 

ترسیمتوپ

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیتوپ

درس   دوازدهم

1-درشکلزیرچهمیبینید؟
پرسش



 24 

شکلتوپرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

باتوجهبهمراحلترسیمشکلتوپ،آنرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزی
کنید.

2

1



 25 

ساختنگلازکاغذ

هدف:دریافتتواناییساختنگلازکاغذ

درس   سیزدهم

-گاهیازکاغذگلساختهاید؟
پرسش



 26 

بااستفادهازکاغذ،سرشوقیچییکشکلگلیاچیزدیگررامطابقبهذوق
تانساختهورنگآمیزیکنید.

3

درگروههابااستفادهازکاغذوسرش،قلمپنسل،رنگهوقیچیشکلزیررا
ساختهورنگآمیزیکنید.

1
2



 27 

درس  چهاردهم 

ترسیمسمارق

 هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیسمارق

-آیامیدانیدکهشکلزیرچهاست؟

پرسش





 28 

باتوجهبهمراحلترسیمسمارقآنرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزی
نمایید.

سمارقرامطابقشکلباالدرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

2

1



 29 

ترسیمساعت

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیساعت
 

درس  پانزدهم 

-گاهیساعترارسمکردهاید؟
پرسش



 30 

ساعترادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزینمایید.

2

شکلزیررابادقتمشاهدهنموده؛آنرامرحلهبهمرحلهدرکتابچههای
تانترسیمورنگآمیزیکنید.

2

1



 31 

ترسیمخوشۀگندم

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیخوشۀگندم

درس  شانزدهم 

-گاهیخوشۀگندمرارسمورنگآمیزینمودهاید؟
پرسش



 32 

گندمرادرکتابچههایتانرسمومطابقذوقخودرنگآمیزیکنید.

1

باتوجهبهمراحلترسیمگندمآنرادرکتابچههایخودرسم؛سپسرنگآمیزی
نمایید.

2



 33 

ترسیمبشقابوکاسه

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیبشقابوکاسه

درس هفدهم 

-آیامیدانیدشکلزیرچهاستوآنراگاهیرسمورنگآمیزینمودهاید؟
پرسش



 34 

شکلبشقابوکاسهرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

شکلهایبشقابوکاسهرابادقتمشاهدهنموده؛آنهارادرکتابچههای
تانرسمورنگآمیزیکنید.

1

2



 35 

درس هجدهم

ترسیمگلدان

هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیگلدان

-درشکلزیرچهمیبینید؟
پرسش



 36 

باتوجهبامراحلشکلهای)1-2(گلدانرادرکتابچههایتانرسموآن
رارنگآمیزیکنید.

شکلگلدانرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

12



 37 

درس نزدهم

ترسیمپروانه

   هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیپروانه

-درشکلزیرچهمیبینید؟
پرسش



 38 

پروانهرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

   بهشکلزیردقتنمودهپروانه؛رارسمورنگآمیزیکنید.



 39 

درس  بیستم

دیزاینتوسطگل

   هدف:آشناییشاگردانبادیزاینکردنگلورنگآمیزیآن

پرسش

-گاهیدیزاینگلرادیدهاید؟



 40 

را تان کتابچه صفحۀ یک دیده دقت با زیر، شکلهای ترسیم مراحل به
توسطگلدیزاینورنگآمیزینمایید.

اشکال)1(

رنگآمیزی و دیزاین توسطگل را تان کتابچۀ باالیکصفحۀ مطابقشکل
کنید.



 41 

درس  بیست ویکم

ترسیمصراحی

 هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیصراحی

-گاهیصراحیرسمکردهاید؟
پرسش



 42 

باتوجهبهمراحلشکلزیرآنرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزی
کنید.

شکلصراحیرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

1
2



 43 

درس  بیست ودوم

ترسیمماهی

 هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیماهی

-درشکلزیرکدامحیوانرامیبینید؟
پرسش



 44 

بهشکلزیردقتنموده؛بادرنظرداشتمراحلترسیمآنشکلماهیرا
رسمورنگآمیزیکنید.

ماهیرادرکتابچههایتانرسمنمودهوآنرارنگآمیزینمایید.

1

2



 45 

درس  بیست و سوم

ترسیمکاله

 هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیکاله

-آیاکدامنوعکالهرارسمکردهاید؟
پرسش



 46 

  بهشکلزیردقتنموده؛کالهرارسمورنگآمیزیکنید.

1

یکنوعکالهیراکهدوستداریدرسمورنگآمیزیکنید.



 47 

درس  بیست و چهارم

ترسیمچتری

  هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیچتری

1-درشکلزیرچهمیبینیدوبرایچهاستفادهمیشود؟
پرسش



 48 

بادرنظرداشتمراحلترسیمچتری،آنرادرکتابچههایخودرسمورنگآمیزی

کنید.

چتریرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

2

1



 49 

درس  بیست و پنجم

ترسیمشمع

   هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیشمع

-گاهیشمعرارسمنمودهاید؟

پرسش





 50 

بادرنظرداشتشکلهای)1-2(شمعرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزی
کنید.

شمعراباتوجهبهمراحلترسیمآن،درکتابچههایخودرسمورنگآمیزیکنید.

12



 51 

درس  بیست و ششم

تاپه

هدف:دریافتتواناییتاپهکاریبااستفادهاززردک،بامیهوچیزهایدیگر

-گاهیاززردکبرایتاپهکاریاستفادهکردهاید؟
پرسش



 52 

یکصفحۀکتابچۀتانراتوسطشکلقطعشدۀزردکدیزایننمایید.

1

درگروههامطابقشکلزیر،زردکراقطعنموده؛سپستوسطآندرحاشیۀ
کتابچههایتانتاپهکاریکنید.



 53 

درس  بیست و هفتم

ترسیمطیاره

 هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیطیاره

-گاهیطیارهرارسمنمودهاید؟

پرسش



 54 

باتوجهبهشکل)1-2(طیارهرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزینمایید.

طیارهرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

2

1



 55 

درس  بیست و هشتم

ترکیبرنگها

 هدف:دریافتترکیبرنگهایاصلی

1-بهنظرشمارنگهایاصلیکداماند؟

2-شمابهترکیبرنگهاعالقهدارید؟

پرسشها

  

  

  

+

+

+
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درگروههادرموردسهرنگاصلی)سرخ،زرد،آبی(بحثنموده؛آنهارا
رویکاغذترکیبنماییدورنگهایجدیدیراکهازترکیبرنگهابهدست

میآیدنامببرید.

ترکیبرنگهارادرخانهتمریننمایید.

نارنجی

سرخ

زرد

آبی
سبز

سرخبنفش



 57 

درس  بیست و نهم

ترسیمچوچهمرغ

 هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیچوچهمرغ

-درشکلزیرچهمیبینید،گاهیآنرارسمورنگآمیزینمودهاید؟
پرسش



 58 

بهشکلهایزیردقتنموده؛شکلچوچۀمرغرادرکتابچههایتانترسیم
ورنگآمیزینمایید.

شکلچوچۀمرغرادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزینمایید.

1

2



 59 

درس  سی ام

ترسیمموتر

   هدف:دریافتتواناییترسیمورنگآمیزیموتر

-گاهیشکلموتررارسمکردهاید؟
پرسش



 60 

بهمراحلترسیمشکلزیردقتنموده؛موتررادرکتابچههایتانرسمو
رنگآمیزیکنید.

شکلموتررادرکتابچههایتانرسمورنگآمیزیکنید.

1

2
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بخش دوم

درساول
صفحة )1(

زمانتدریس)دوساعتدرسی(

ترسیمگلعنواندرس
آشنایی شاگردان با ترسیم و رنگ آمیزی شکل گلاهدافعمومی

اهدافآموزشی

-دانش
-مهارت
-ذهنیت

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

-  شاگردان با طرز ترسیم و رنگ آمیزی آشنا شوند.
- یک شکل را ترسیم و رنگ آمیزی کرده بتوانند.

- به ترسیم و رنگ آمیزی عالقه مند شوند.

روشهای
تدریس

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

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

عملی و مشاهدویشیوۀهایارزیابی



فعالیتهای
مقدماتی

سالم، احوال پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری،  
دیدن کار خانه گی و یادآوری از دروس کتاب صنف 

دوم هنر رسامی.

5دقیقه

پرسشانگیزه یی

- آیا گل را رسم و رنگ آمیزی نموده اید؟

5
دقیقه

رهنمایتدریسهنررسامی
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زمانفعالیتهایشاگردانفعالیتهایمعلم
رسم  صنف  تختة  باالی  را  گل   -
نموده و پیرامون مرحله های ترسیم  و 
معلومات  شاگردان  به  آن  رنگ آمیزی 

بدهید.
- در مورد آخرین مرحلة رسم، رنگ آمیزی 
و طریقه رنگ آمیزی آن معلومات بدهید.

- کار های تمام شاگردان را تحت نظر 
داشته و آن ها را کمک و رهنمایی نمایید.

- کار های شاگردان را ارزیابی کنید و 
نظافت آن ها را مدنظر داشته باشید.

صورت  به  معلم  هدایات  به  شاگردان 
دقیق گوش کنند و سعی نمایند که 

هدایات را در عمل پیاده کنند.
- آن ها در کتابچه های شان شکل گل 
صنف  تختة  روی  از  پنسل  توسط  را 
رسم؛ سپس آن را رنگ آمیزی نمایند.

- مرحلة نهایی رسم را به صورت درست 
به کمک معلم رنگ آمیزی کنند.

- نظافت را در وقت رنگ آمیزی رسم های 
خود در نظر بگیرند. 

35

ارزیابی: جهت اطمینان یادگیری و تحکیم درس شاگردان چند پرسش را طرح نمایید.
کارخانهگی: به شاگردان هدایت دهید تا رسم را از روی کتب درسی مرحله به مرحله  رسم 

و رنگ آمیزی نمایند.
معلوماتبیشتربرایمعلم

اطفال در دورة اول ابتدایی مطابق ذوق سنی شان عالقه مند اند، تا از طریق رسم کردن، 
رنگ آمیزی و ساختن کار های دستی از مواد ساده محیطی مانند: گل، چوب و کاغذ های 

مختلف چیزی را که در ذهن خود دارند نشان دهند.
معلمان دورة اول ابتدایی آگاهی دارند که شاگردان این دوره از 15 الی 30 دقیقه یک کار 
هنری را با عالقه مندی دنبال می کنند؛ ولی زمان بیشتر از آن از عالقه مندی شان کاسته 
می شود. در این صورت ادامة کار هنری برای شان سودی نخواهند داشت؛ بلکه بعضی اوقات 

مضر نیز ثابت شده است.
اطفال در سنین )7-9( اکثر اوقات با خود مشغول می باشند؛ یعنی همه چیز را مطابق میل 

و ذوق خود می خواهند؛ بنابراین کاری که برای شان تعیین می شود، اگر مربوط زندهگی 
روزانه طفل، خانواده و محیط شان باشد، در این صورت طفل با دل گرمی و عالقه مندی 

زیاد آن را انجام می دهد و آموزش به سرعت تحقق می پذیرد.
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درسدوم
صفحة )3(

زمانتدریس)دوساعتدرسی(

رسمآلوبالوعنواندرس
آشنایی شاگردان با ترسیم  آلوبالو توسط پنسلاهدافعمومی

اهدافآموزشی

-دانش
-مهارت
-ذهنیت

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

-  شاگردان با طرز ترسیم آلوبالو توسط پنسل آشنا شوند.
- شکل آلوبالو را رسم کرده بتوانند.

- به ترسیم  شکل آلوبالو توسط پنسل عالقه مند شوند.

روشهای
تدریس

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

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

عملی و مشاهدویشیوۀارزیابی



فعالیتهای
مقدماتی

سالم، احوال پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری، 
دیدن کار خانه گی، یادآوری از درس گذشته، ارتباط 

آن به درس جدید.

5
دقیقه

پرسشانگیزهیی

- آیا آلوبالو را گاهی توسط پنسل رسم نموده اید؟

5
دقیقه
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زمانفعالیتهایشاگردانفعالیتهایمعلم

توسط  صنف  تختة  باالی  را  آلوبالو   -
تباشیر رسم نموده و پیرامون مرحله های 
ترسیم آن به شاگردان معلومات بدهید.

- در مورد آخرین مرحلة رسم و رنگ های 
آن معلومات بدهید.

- کار های تمام شاگردان را تحت نظر 
داشته باشید.

- کار های آن ها را ارزیابی کنید و برای 
تشویق بیشتر آن ها رسم های شان را 

به دیوار صنف نصب کنید.

شاگردان به هدایات معلم به گونة دقیق 
گوش کنند و سعی نمایند که آن را در 

عمل پیاده کنند.
- آن ها در کتابچه های شان شکل آلوبالو 

را از روی تختة صنف ترسیم نمایند.
-مرحلة نهایی رسم را به صورت درست 

به کمک معلم رنگ آمیزی کنند.
- رسم های تکمیل شدة پنسلی خود را 

به معلم جهت ارزیابی بسپارند. 

 35
دقیقه

ارزیابی: جهت اطمینان یادگیری و تحکیم درس، چند پرسش را طرح نمایید.
کارخانهگی: به شاگردان هدایت دهید تا رسم  آلوبالو را از روی کتب های درسی مرحله به 

مرحله  رسم نمایند.
معلوماتبیشتربرایمعلم

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

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

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

- در مورد تفکر و توسعة انکشاف مفکوره ها در داخل صنف از گفتگو و مباحثه کار بگیرید.
- شاگردان را مصروف نگهدارید و درمقابل موانعی را که باعث عدم دلچسپی شان می گردد 

دور بسازید.

- از عالقهمندی و عدم عالقة شاگردان باید آگاه باشید و شرایط را طوری آماده سازید که 
باعث ایجاد دلچسپی شان گردد.
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درسسوم
صفحة )5(

زمانتدریس)دوساعتدرسی(

ترسیمکتابعنواندرس
آشناییشاگردانباطرزترسیمشکلگلتوسطپنسلاهدافعمومی

اهدافآموزشی

دانش
-مهارت
-ذهنیت

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

-  شاگردان به طرز ترسیم شکل کتاب توسط پنسل آشنا شوند.
- شکل کتاب را توسط پنسل ترسیم کرده بتوانند.

- به ترسیم شکل کتاب توسط پنسل عالقه مند شوند.

روشهای
تدریس

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

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

عملی، مشاهدوی و سؤال و جواب.شیوۀهایارزیابی

فعالیتهای
مقدماتی

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

جدید.

5
دقیقه

پرسشانگیزهیی

 آیا شکل کتاب را توسط پنسل رسم و رنگ آمیزی نموده 
اید؟

5
دقیقه
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زمانفعالیتهایشاگردانفعالیتهایمعلم
- به شاگردان در مورد درس هدایت دهید.

نموده؛  رسم  صنف  تختة  باالی  را  کتاب  شکل   -
پیرامون مرحله های ترسیم آن  به شاگردان معلومات 

بدهید.
- در مورد آخرین مرحلة رسم توسط پنسل معلومات 

بدهید.
- کار های تمام شاگردان را تحت نظر داشته باشید.

- کار های آن ها را ارزیابی کنید و برای تشویق بیشتر 
آن ها، رسم های شان را به دیوار صنف نصب کنید.

شاگردان به هدایات معلم دقیقاً گوش 
کنند و سعی نمایند که آن را در عمل 

پیاده سازند.
- شاگردان در کتابچه های شان شکل 

کتاب را از روی تخته رسم نمایند.
صورت  به  را  رسم  نهایی  -مرحلة 
درست به کمک معلم  تکمیل نمایید. 
- کار های تکمیل شدة  خود را به معلم 

جهت ارزیابی تسلیم نمایند. 

35

دقیقه

ارزیابی: جهت اطمینان یادگیری و تحکیم درس، چند پرسش را طرح نمایید.
کارخانهگی: به شــاگردان هدایت دهید تا رســم را از روی کتاب درسی مرحله به مرحله  

توسط پنسل در کتابچه های شان تمرین نمایند.
معلوماتبیشتربرایمعلم

معلم محترم نخست دربارة اهمیت کتاب های درسی و سایر کتاب ها به شاگردان معلومات 
ارائه نموده؛ همچنان توجه آن ها را در حفظ و نگهداری کتاب های درسی و سایر کتاب ها 

جلب نموده؛ تاکید کنید تا به صورت درست در حفظ و نگهداری کتاب ها بکوشند.

تا در مورد ترسیم شکل کتاب توسط پنسل و رنگ آمیزی آن به  انگیزه دهید  به آنها 
شاگردان توضیحات داده و آن ها را به گونة عملی، در ترسیم و رنگ آمیزی رهنمایی کنید.

روی  مرحله یی  طور  به  کتاب  این  درس سوم  ترسیم شدة  روی شکل  از  را  کتاب  شکل 
به  تخته  روی  از  کتاب  شکل  ترسیم  در  را  شاگردان  سپس  نمایید؛  ترسیم  صنف  تختة 
کتاب  شکل  ترسیم  تکمیل  از  بعد  نمایید.  همکاری  را  آن ها  و  رهنمایی  مرحله یی  طور 
توسط پنسل، شاگردان را به رنگ آمیزی شکل ترسیم شدة، به صورت همه جانبه و دقیق، 

رهنمایی و کمک نمایید.
رسم های تکمیل شدة آن ها را جهت تشویق هرچه بیشتر به نمایش بگذارید تا شاگردان 

توانایی ترسیم شکل های بهتری را پیدا کرده به رسامی عالقمند شوند.
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شاگردانعزیز!
سالتعلیمیرابهاتمامرسانیدیدوچیزهایخوبیرافراگرفتید.حاالکهرخصتی
زمستانیراپیش رودارید،کوششکنیدازآناستفادۀدرستنمایید،کتابهایصنف
باشدسال تا بخوانید تمام دقت با میآورید، بهدست مکتب ادارۀ از که را چهارم

تعلیمیجدیدراباآمادهگیکاملآغازکنید.
رخصتیزمستانیبهترینموقعبرایفراگیریمهارتهایعملی،هنریونظریاست،
شمابایدازجاهایزیباومناظرطبیعیدیدننمایید؛سپسآنرابهگونۀعملیرسم
وتمرینکنید.اینکارتجربۀشمارابیشترکردهومهارتتانراباالمیبرد.کامیابی

شماآرزویماست.

آشناییبابناهایتاریخیافغانستان

مقبرۀمیرویسنیکه-قندهارمسجدجامعهرات-هرات

طبیعتزیبایافغانستانقصرتاریخیدارالمان-کابل
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