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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
بـــــلـوڅـــــــو د ازبــکــــــــو  د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجــکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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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.



ج

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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سرمشق باال را با قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »آب«

- شما تا به حال کلمة »آب« را خطاطی نموده اید؟

درس اول

پرسش

سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آن را با قلم نی درکتابچه های 
تان مشق کنید.
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هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة  »ابر«

درس دوم

کلمة »ابر« را با پنسل  یا قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.

سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آن را با قلم نی در کتابچه های تان 
چندین مرتبه مشق کنید.

پرسش
- گاهی با قلم نی کلمة »ابر« را خطاطی نموده اید؟
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کلمة »بهار« را باقلم نی در کتابچه های تان چندین بار مشق و تمرین نمایید.

درس سوم

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »بهار«

به سرمشق باال توجه نموده؛ آن را در کتابچه های تان چندین مرتبه با قلم نی 
مشق کنید.

- آیا می توانید بگویید در کلمة »بهار« چند »الف« به کار رفته است؟

پرسش
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هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »جواری«

درس چهارم

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان، چند بار مشق و تمرین 
نمایید.

خط  قسمت  کدام  در  »ی«  حرف  کاسة  »جواری«  کلمة  در  می توانید  گفته  آیا 
کرسی قرار گرفته است؟

پرسش

با  تان  درکتابچه های  نی  قلم  با  آن را  سپس  ببینید؛  بادقت  را  باال  سرمشق 
درنظرداشت زیبایی آن، چندبار مشق و تمرین نمایید.
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کلمة »درخت« را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های تان، چند بار مشق و تمرین 
نمایید.

درس پنجم

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »درخت«

- به نظر شما در کلمة »درخت« نقطه های حرف »ت« در کدام قسمت خط کرسی 
قرار دارند؟

پرسش

مرتبه  تان چند  نی درکتابچه های  قلم  با  آن را  نموده،  توجه  باال  به سرمشق   
مشق و تمرین نمایید.
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هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »راه«

درس ششم

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های تان تمرین نمایید.

- آیا گفته می توانیدکه حرف »ر« در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

مرتبه  چند  تان  درکتابچه های  نی  قلم  با  آن را  نموده،  توجه  باال  سرمشق  به 
مشق و تمرین نمایید.
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درس هفتم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »سبزه«

کلمة »سبزه« را با قلم نی یا پنسل در کتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

به سرمشق باال دقت نموده، آن را با قلم نی در کتابچه های تان با درنظرداشت 
زیبایی آن، چند مرتبه مشق و تمرین نمایید.

- آیا شما کلمه هایی را خطاطی نموده اید که در شروع آن حرف »س« باشد؟
پرسش
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درس هشتم

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان تمرین نمایید.

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »صابون«

- در کلمة »صابون« حرف »ص« در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

مرتبه  چند  تان  درکتابچه های  نی  قلم  با  آن را  نموده،  توجه  باال  سرمشق  به 
مشق و تمرین نمایید.
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درس نهم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »طبیب«

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان تمرین نمایید.

-  آیا گفته می توانید در کلمة زیر حرف »ط« درکدام قسمت خط کرسی قرار 
دارد؟

پرسش

به سرمشق باال دقت نموده؛ آن را چند مرتبه درکتابچه های تان مشق نمایید.
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درس دهم

سرمشق باال را با قلم نی  یا پنسل درکتابچه های تان مشق  و تمرین نمایید.

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »عالم«

- به نظر شما حرف های »ع-ا-ل-م« در کدام قسمت خط کرسی قرار گرفته اند؟
پرسش

سرمشق باال را دقیق ببینید و آن را به صورت درست روی خط کرسی با قلم نی 
در کتابچه های تان، چند مرتبه مشق نمایید.
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درس یازدهم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »فاطمه«

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

در  نی  قلم  با  خط کرسی،  درنظرداشت  با  آن را  نموده،  توجه  باال  سرمشق  به 
کتابچه های تان چندین مرتبه به صورت دقیق و زیبا، مشق و تمرین نمایید.

- به نظر شما در کلمة زیر کدام حرف ها باالی خط کرسی قرار دارند؟
پرسش
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هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »قلم«

درس دوازدهم

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان چندمرتبه مشق  وتمرین 
نمایید.

سرمشق باال را با دقت ببینید و آن را چند مرتبه با قلم نی مشق و تمرین نمایید.

- آیا شما حرف »ق« را با کدام حرف دیگر به صورت ترکیبی نوشته اید؟
پرسش
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درس سیزدهم 

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »کار«

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان با خط زیبا مشق  و تمرین 
نمایید.

با توجه به طرز خطاطی کلمة »کار« آن را چند مرتبه با قلم نی مشق و تمرین 
نمایید.

- به نظر شما حرف های »ک، ر«  در کدام قسمت خط کرسی قرار دارند؟ 
پرسش
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هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »لیمو«

درس چهاردهم

- به نظر شما در کلمة »لیمو« حرف »و« در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

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

به سرمشـق بـاال توجه نمـوده؛ آن را با درنظرداشـت خط کرسـی، چندبار در 
کتابچه هـای تان بـا قلم نی، مشـق و تمریـن نمایید.
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درس پانزدهم 

 هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »میوه«

باالی خط کرسی قرار  در قسمت  »میوه«  به نظر شما، کدام حرف های کلمة   -
دارند؟

پرسش

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

با درنظرداشت خط کرسی سرمشق باال را با قلم نی درکتابچه های تان، چندین 
بار مشق نمایید.
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درس شانزدهم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »نارنج«

- به نظر شما، در کلمة »نارنج« حرف »ج« در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق  و تمرین کنید.

مطابق سرمشق فوق، کلمة »نارنج« را چند مرتبه مشق و تمرین نمایید.
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درس هفدهم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »وطن«

- به نظر شما درکلمة »وطن« حرف »ن« در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

تان،  درکتابچه های  مرتبه  چند  را  »وطن«  کلمة  فوق،  سرمشق  بادرنظرداشت 
مشق و تمرین نمایید.
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درس هجدهم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »هدایت«

- آیا شما کلمه  یی را خطاطی نموده اید که حرف اول آن »هـ« باشد؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق کنید.

کلمة »هدایت« را با درنظرداشت خط کرسی درکتابچه های تان با قلم نی مشق 
و تمرین نمایید.
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درس نزدهم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »الله«

- آیا شما کلمه  یی را خطاطی نموده اید که حرف اول آن »ل« باشد؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچة تان مشق  و تمرین کنید.

چند  نی،  قلم  با  تان  درکتابچه های  خط کرسی  درنظرداشت  با  را  »الله«  کلمة 
مرتبه مشق و تمرین نمایید.



20

درس  بیستم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »یخ«

- به نظر شما، در کلمة »یخ« حرف »خ« در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق  و تمرین کنید.

به سرمشق باال توجه نموده، مطابق آن کلمة »یخ« را درکتابچه های تان چندین 
بار، باقلم نی مشق نمایید.
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درس بیست و یکم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »آبادی«

- به نظر شما، سرمشق زیر، ازچند کلمه تشکیل شده است؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

سرمشق باال را با دقت مشاهده کنید؛ سپس آن را با قلم نی روی خط کرسی در 
کتابچه های تان مشق نمایید.
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درس بیست و دوم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جمله، روی خط کرسی

- در جملة زیر نقطه های کدام حرف ها زیر خط کرسی قرار دارند؟
پرسش

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

به سرمشق باال توجه نموده، آن را درکتابچه های تان با قلم نی، روی خط کرسی 
خطاطی کنید.

ء

ء
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درس بیست و سوم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن و مشق جملة زیر

- به نظر  شما در جملة زیر چند کلمه باالی خط کرسی قرار گرفته است؟
پرسش

جملة باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

به سرمشق باال توجه نموده،آن را درکتابچه های تان با قلم نی، روی خط کرسی 
خطاطی کنید.
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درس بیست و چهارم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

-در جملة زیر، نقطه های کدام حرف ها باالی خط کرسی قرار دارند؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ آن را با قلم نی، روی خط کرسی در 
کتابچه های تان خطاطی کنید.
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درس بیست و پنجم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

-  در جملة زیر حرف های »د، ر« درکدام قسمت خط کرسی قرار دارند؟
پرسش

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

سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ آن را با قلم نی، روی خط کرسی در 
کتابچه های تان مشق نمایید.
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درس بیست و ششم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

- در کلمة »راستی« کاسة حرف »ی« در کدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان خطاطی نمایید.

جملة باال را در نظر گرفته، آن را با قلم نی، روی خط کرسی درکتابچه های تان 
مشق کنید.
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درس بیست و هفتم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

-  حرف »س« در کدام قسمت کرسی قرار دارد؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.

سرمشق باال را با دقت مشاهده نموده؛ سپس آن را با قلم نی، روی خط کرسی در 
کتابچه های تان مشق نمایید.
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درس بیست و هشتم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

- به نظرشما در جملة زیر، چند حرف در پایین خط کرسی قرار گرفته است؟ 
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

 سرمشق باال  را با قلم نی، روی خط کرسی درکتابچه های تان خطاطی کنید.
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درس بیست و نهم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

-  به نظر شما، حرف »و« و حرف »ز« در کدام قسمت خط کرسی قرار دارند؟
پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

سرمشق باال را با دقت ببینید و آن را چند مرتبه درکتابچه های تان مشق و تمرین 
کنید.
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درس  سی ام

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

- به نظر شما، نقطه های کدام حرف ها باال و  از کدام حرف ها در زیر خط کرسی 
قرار دارند؟

پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

و  مشق  تان  درکتابچه های  نی  قلم  با  آن را  و  ببینید  دقت  با  را  باال  سرمشق 
تمرین کنید.
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درس سی و یکم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

- آیا می دانید حرف »ف« ، »ض« در کدام قسمت خط کرسی قرار دارند؟

پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

سرمشق باال را با دقت ببینید؛ سپس آن را درکتابچه های تان چند مرتبه مشق 
و تمرین کنید. 
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درس سی و دوم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

- در جملة زیر کدام حرف ها در پایین خط کرسی قرار دارند؟

پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

جملة باال را با دقت ببینید؛ سپس آن را با قلم نی درکتابچه های تان چند مرتبه 
خطاطی کنید.
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درس سی و سوم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

- آیا گفته می توانید، کدام حرف ها درجملة زیر باالی خط کرسی قرار دارند؟

پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.

جملة باال را با دقت ببینید؛ سپس آن را با قلم نی درکتابچه های تان چند مرتبه 
مشق و تمرین نمایید.



34

درس سی و چهارم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

- آیا گفته می توانید، در جملة زیر چند نقطه به کار رفته است؟

پرسش

سرمشق باال را به صورت درست با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین 
کنید.

سرمشق باال را دقیق ببینید و آن را با قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین 
نمایید.



35

درس سی و پنجم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

- آیا گفته می توانید، کلمة »مادران« درکدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟

پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

سرمشق باال را با دقت ببینید و آن را با قلم نی درکتابچه های تان بنویسید.
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درس سی و ششم

- در جملة زیر حرف »ن«، »الف« درکدام قسمت خط کرسی قرار دارد؟
پرسش

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

سرمشق باال را با درنظرداشت خط کرسی مشق نمایید.



37

درس سی و هفتم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

- آیا می دانید، حرف »و، ت، م« در کدام قسمت های خط کرسی قرار دارند؟

پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

سرمشق باال را با دقت ببینید آن را باقلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین 
کنید.



38

درس سی و هشتم

- آیا گفته می توانید، در جملة زیر کدام حرف ها در باالی خط کرسی قرار دارند؟
پرسش

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

سرمشق باال را با قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

و  مشق  تان  درکتابچه های  نی  قلم  با  آن را  و  ببینید  دقت  با  را  باال  سرمشق 
تمرین نمایید.



39

درس سی و نهم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

- آیا گفته می توانید، در جملة زیر حرف های کلمة »الجورد« در کدام قسمت خط 
کرسی قرار دارند؟

پرسش

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

و  مشق  تان  درکتابچه های  نی  قلم  با  آن را  و  ببینید  دقت  با  را  باال  سرمشق 
تمرین کنید.



40

درس  چهلم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی جملة زیر، روی خط کرسی

-  به نظر شما در جملة زیر، نوشتن کدام کلمه روی خط کرسی آسان است؟

پرسش

سرمشق باال را با قلم نی یا پنسل درکتابچه های تان مشق و تمرین نمایید.

سرمشق باال را با دقت  ببینید و آن را با قلم نی درکتابچه های تان مشق نمایید.
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بخش دوم

رهنمای تدریس حسن خط

 درس اول  
صفحه)1(                                      

زمان تدریس:) دوساعت درسی(
ساعت اول درسی

آبعنوان درس
آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمة »آب«اهداف کلی

 اهداف آموزشی
- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- طریقۀ خطاطی کلمۀ »آب« را بدانند. 
- کلمۀ »آب« را  روی خط کرسی درست خطاطی کرده بتوانند.

 - به خطاطی کلمه ها توسط قلم نی عالقه مند شوند.

 مشق و تمرین، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی، مشق و  روش های تدریس
تمرین

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

عملی،  مشاهده یی و سؤال و جواب شیوة ارزیابی

فعالیت های مقدماتی
حاضری،   گرفتن  صنف،  تنظیم  احول پرسی،  سالم، 
تبریکی سال جدید تعلیمی، صحبت در مورد مضمون 

حسن خط صنف دوم

 5
دقیقه

5- گاهی کلمۀ »آب« را توسط قلم نی مشق نموده اید؟
دقیقه

پرسش های انگیزه یی
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مدت زمانفعالیت های معلم
- خط کرسی را روی تخته رسم کنید.

- کلمۀ »آب« را روی خط کرسی ترسیم کنید.
ابتدا حرف »الف« را طوری بنویسید که قاعدۀ آن روی خط کرسی قرار گیرد.	 
 »مد« را با درنظر داشت فاصلۀ آن باالی حرف  »الف« بنویسید.	 
حرف »ب« را مطابق سرمشق کتاب درسی، روی خط کرسی خطاطی کنید.	 
فعالیت درس را طبق هدایت کتاب درسی باالی شاگردان به صورت 	 

انفرادی تطبیق کنید.
در جریان فعالیت، شاگردان را نظارت نموده و در صورت ضرورت آن ها را رهنمایی 	 

کنید.

 35
دقیقه

شیوة ارزیابی: برای حصول اطمینان از این که آیا شاگردان خطاطی کلمۀ »آب« را به 
صورت درست فراگرفته اند. یا خیر، در جریان خطاطی از طریق مشاهده، مشق آن ها را 

ارزیابی کنید.
کارخانه گی: شاگردان سرمشق کلمۀ »آب« را روی خط کرسی درکتابچه های شان 

توسط قلم نی، مشق و تمرین نمایند.
معلومات بیشتر برای معلم

معنای لغوی خط، با قلم نوشتن است و از نگاه هنری و نظر اهل قلم، خط عبارت 
است از: نوشتن صورت ها و شکل های حرف ها به شکل انفرادی و چگونه گی آن ها 
در تشکیل جمله ها و سطر ها که معناهای درنظرگرفته شده درآن، تبارزدهندۀ نیات 

درونی انسان است. حال ببینیم که فن خطاطی »زیبانویسی« چیست؟
قابل  هنر  دیگر  عدۀ  نگاه  از  و  است  علم  بعضی ها  نظر  از  زیبانویسی  و  خطاطی  فن 

آموختن و یاد دادن است.
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رهنمای تدریس حسن خط

  درس دوم  

صفحه)2(                                      

زمان تدریس:) دوساعت درسی(

ابرعنوان درس
شاگردان یک جملة را روی خط کرسی  خطاطی کرده بتوانند.اهداف کلی

 اهداف آموزشی
- دانشی
- مهارتی
- ذهنیتی

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

- طریقه خطاطی کلمۀ »ابر« را روی خط کرسی بدانند. 
- کلمۀ »ابر« را  به صورت درست خطاطی کرده بتوانند.

 - به خطاطی جمله ها توسط قلم نی عالقه مند شوند.

 مشق و تمرین، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی، مشق و  روش های تدریس
تمرین

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

عملی،  مشاهده یی و سؤال و جواب شیوة ارزیابی

فعالیت های مقدماتی
گرفتن حاضری،  صنف،  تنظیم  احول پرسی،  سالم، 
با درس  آن  ارتباط  و  صحبت در مورد درس گذشته 

جدید.

 5
دقیقه

 - آیا کلمۀ »ابر« را روی خط کرسی خطاطی نموده 
اید؟

5
دقیقه پرسش های انگیزه یی
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مدت زمانفعالیت های معلم
- خط کرسی را روی تخته رسم کنید.

- کلمۀ »ابر« را روی خط کرسی بنویسید.
ابتدا حرف »الف« را طوری بنویسید که قاعدۀ آن روی خط کرسی قرار گیرد.	 
 »مد« را با درنظرداشت فاصلۀ آن باالی حرف »الف« بنویسید.	 
حرف »ب« را مطابق سرمشق کتاب درسی، روی خط کرسی خطاطی کنید.	 
فعالیت درس را طبق هدایت کتاب درسی باالی شاگردان به صورت 	 

انفرادی تطبیق کنید.
در جریان فعالیت، شاگردان را نظارت نموده و در صورت ضرورت آن ها را رهنمایی 	 

کنید.

 35
دقیقه

شیوة ارزیابی: برای حصول اطمینان از این که آیا شاگردان خطاطی کلمۀ »ابر« را به 
صورت درست فراگرفته اند یا خیر، درجریان خطاطی از طریق مشاهده، مشق آن ها را 

ارزیابی کنید.
شان  درکتابچه های  کرسی  خط  روی  را  »ابر«  جملۀ  سرمشق  شاگردان  کارخانه گی:  

توسط قلم نی مشق و تمرین نمایند.
معلومات بیشتر برای معلم

می توان تحت یک قاعده عمومی و کلی بررسی کرد که همه خطوط عربی اسالمی را 
تحت چهار قاعده که هر قاعده شامل چند جز است، تحت مطالعه قرار داد:

-اصول شامل یازده جز است
1- قوت 2-ضعف 3-سطح 4- دور 5- صعود مجازی 6- نزول مجازی 7- صعود حقیقی 
80 نزول حقیقی 9- رعایت سواد و بیاض حلقه گره ها10-ارسال 11- دسته بندی الفبا 

-نسبت شامل چهار جز است:
اندام  تناسب  اعتدال   -3 مشابه  مرکبات   -2 همجنس  مفردات  در  یکسان نویسی   -1

مفردات و مرکبات 4- اندازه گیری با موازین معینه.

استادان محترم: از نوشتن تکرار پالن راهنمای تدریس به طور جداگانه برای هر درس دراین کتاب خود داری 
شده است، شما می توانید از نمونۀ پالن راهنمای تدریس فوق در تمام درس های این کتاب استفاده کنید.
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