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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 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.
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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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از خطوط و قواعد آن، همچنان روش  پیرامون شناخت، تعریف بعضی  نکاتی چند  یاد آوری: 
استفاده از وسایل و لوازم خوشنویسی »زیبانویسی« برای آن ِعّده استادان محترمی که تدریس مضمون 
»حسن خط« را به عهده دارند،  در اوراق آخر این کتاب گنجانیده شده، تا معلمان گرامی بتوانند در 

تدریس حسن خط به شاگردان از آن استفاده الزم به عمل آورند.
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درس اول 
حرف »آ«

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف »آ« بادرنظرداشت قاعدۀ خط نستعلیق، روی خط کرسی

پرسشها
بهنظرشما»مد«باالیکدامحرفنوشتهمیشود؟

آیاگفتهمیتوانیددرحرف»الف«چندحرکتتوسطقلمنیانجامشده؟

فعالیت  
از روی سرخط فوق با قلم نی حرف »الف، مد« را چند بار در کتابچه های مشق تان 

خطاطی کنید.

کارخانه گی
درکتابچه های تان روی خط کرسی خطاطی  بار  نی چند  قلم  با  را  »آ«  »مد«  و  حرف»الف« 

نمایید.

فصل اول
طرز خطاطی و حرکات حرف های مفرد خط نستعلیق با قلم نی
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درس دوم
حرف »ب«

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی حرف »ب« روی خط کرسی با خط نستعلیق

پرسش
بهنظرشما،حرف»ب«توسطقلمنیچگونهودرچندحرکتخطاطیمیشود؟

فعالیت  
تمرین فوق را روی خط کرسی درکتابچه های مشق تان با قلم نی چند بار خطاطی 

کنید.

کارخانه گی

با قلم نی حرف »ب« را روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس سوم
حرف »ج«

روي  نستعلیق،  قاعدۀ  درنظرداشت  با  »ج«  حرف  خطاطی  طرز  با  شاگردان  آشنایی  هدف: 
خط کرسي 

پرسشها
گاهیحرف»ج«راخطاطیکردهاید؟

بهنظرشما،درحرف»ج«چندحرکتوجوددارد؟

فعالیت  
در گروه ها راجع به حرکت حرف »ج« و طرز خطاطی آن بحث کنید؛ سپس با قلم 

نی، آن را روی خط کرسی مشق کنید.

کارخانه گی
حرف »ج« را با قلم نی در کتابچه های تان چندین بار تمرین کنید.
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درس  چهارم
حرف »د«

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی حرف »د« توسط قلم نی، روی خط کررسی با خط 
نستعلیق

پرسش
گاهیحرف»د«راباحرکتهایآنباخطنستعلیقخطاطینمودهاید؟

فعالیت  
سرمشق فوق را با کمک استاد درکتابچه های تان با قلم نی مشق کنید.

کارخانه گی
حرف »د« را  با قلم نی درکتابچه های تان مشق وتمرین کنید.
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درس پنجم 
حرف »ر«

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف »ر« روي خط کرسي با قاعدۀ خط نستعلیق

پرسشها
گاهیحرف»ر«راباقلمنیباخطنستعلیقخطاطینمودهاید؟

بهنظرشما،درحرف»ر«چندحرکتموجوداست؟

فعالیت  
دربارۀ حرکت حرف »ر« و طرز خطاطی آن با هم بحث نموده؛ سپس آن را با قلم 

نی، درکتابچه های تان مشق نمایید.

کارخانه گی
سرمشق باال را با قلم نی خطاطی کنید.
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درس ششم
حرف »س، ص«

و  دندانه دار  صورت  به  »ص«  »س«،  حرف  خطاطی  طرز  با  شاگردان  آشنایی   .1 اهداف: 
کشش دار، روی خط کرسی 

پرسشها
گاهیحرف»س«راعالوهبردندانههایآنباکدامطریقۀدیگرخطاطینمودهاید؟

درسرمشقزیرچهمیبینیدوبگوییدچندحرکتدرآنهاوجوددارد؟

فعالیت  
و  »ص«  حرف  حرکت های  وهمچنان  کشش دار  و  دندانه دار  »س«  حرف  دربارۀ 
خطاطی آن ها روی خط کرسی با همدیگر مشوره کرده؛ سپس با قلم نی خطاطی 

کنید.

کارخانه گی
سرمشق فوق را  با قلم نی روی خط کرسی مشق و تمرین کنید.
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درس هفتم 
حرف »ط«

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی حرف »ط« و حرکت آن روی خط کرسی، با خط 
نستعلیق

پرسش
چهفکرمیکنید،حرف»ط«درچندحرکت،توسطقلمنیخطاطیمیشود؟

فعالیت  
روی  نی،  قلم  توسط  نستعلیق  خط  با  آن  حرکت های  بادرنظرداشت  را  »ط«  حرف 

خط کرسی مشق کنید.

کارخانه گی
حرف »ط« را با خط نستعلیق توسط قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس هشتم 
حرف »ع«

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف »ع« با قاعدۀ خط نستعلیق توسط قلم نی

پرسشها
گاهیحرف»ع«راتوسطقلمنی،باخطنستعلیقخطاطینمودهاید؟
بهنظرشما،خطاطیحرف»ع«باقلمنی،ازکدامنقطهآغازمیشود؟

فعالیت  
سرمشق فوق را با قلم نی، روی خط کرسی با قاعدۀ خط نستعلیق  مشق کنید.

کارخانه گی
با قلم نی سرمشق باال را درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس نهم 
حرف »ف«

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف »ف« روي خط کرسي با خط نستعلیق

پرسش
بهنظرشما،درخطاطیحرف»ف«چندحرکتدرنظرگرفتهمیشود؟

فعالیت  
در بارۀ چگونه گی خطاطی حرف »ب« فکر کرده؛ سپس آن را با خط نستعلیق، روی 

خط کرسی با قلم نی مشق کنید.

کارخانه گی
حرف »ف« را با قلم نی مطابق سرمشق کتاب با خط نستعلیق مشق و تمرین کنید.
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درس دهم
حرف »ق«

با خط  »ق« روي خط کرسي  با طرز خطاطی حرکت های حرف  شاگردان  آشنایي  هدف: 
نستعلیق

پرسش
چهفکرمیکند،خطاطیحرف»ق«ازکدامنقطهآغازمیشود؟

فعالیت  
دربارۀ حرف »ق« و طرز خطاطی آن با همدیگر بحث کنید؛ سپس با قلم نی سرمشق 

فوق را تمرین نمایید.

کارخانه گی
سرمشق فوق را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس یازدهم
حرف »ک، گ«

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف های »ک، گ« توسط قلم نی، روي خط کرسي 
با خط نستعلیق

پرسش
گاهیحرف»ک«راباخطنستعلیقتوسطقلمنی،خطاطینمودهاید؟

فعالیت  
در بارۀ حرف های »ک، گ« و طرز نوشتن آن ها با همدیگر بحث کنید؛ سپس با 

قلم نی، سرمشق فوق را روی خط کرسی مشق نمایید.

کارخانه گی
حرف های »ک، گ« را  با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق نمایید.
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درس دوازدهم 
حرف »ل«

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی حرف »ل« و حرکت های آن، توسط قلم نی، روي 
خط کرسي، با خط نستعلیق

پرسشها
بهنظرشما،حرف»ل«درچندحرکتخطاطیمیشود؟

گاهیحرف»ل«راتوسطقلمنیباخطنستعلیق،رویخطکرسیخطاطینمودهاید؟

فعالیت  
در بارۀ حرکت های حرف »ل« و طرز نوشتن آن با همدیگر مشوره کرده؛ سپس 

آن را توسط قلم نی، با خط نستعلیق روی خط کرسی مشق نمایید.

کارخانه گی
سرمشق فوق را با قلم نی روی خط کرسی تمرین کنید.
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درس سیزدهم
حرف »م«

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف »م« و حرکت های آن، توسط قلم نی، روي 
خط کرسي، با خط نستعلیق 

پرسشها
شکلزیررابادقتببینیدوبگوییدکهحرف»م«درکدامقسمتخطکرسیواقعاست؟

بهنظرشما،حرف»م«درچندحرکتخطاطیشدهاست؟

فعالیت  
در بارۀ حرکت حرف»م« و طرز خطاطی آن با همدیگر مشوره کنید؛ سپس حرف 

»م« را با قلم نی، مشق نمایید.

کارخانه گی
حرف »م« را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



14

درس چهاردهم 
حرف »ن«

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف »ن« توسط قلم نی، روي خط کرسي با خط 
نستعلیق

پرسشها
چهفکرمیکنید،حرف»ن«درکدامقسمتخطکرسیقراردارد؟

بهنظرشما،حرف»ن«درچندحرکتخطاطیشدهاست؟

فعالیت  
در بارۀ نوشتن حرکت حرف »ن« و طرز خطاطی آن با همدیگر مشوره کنید؛ سپس 

مشق فوق را با قلم نی در کتابچه های تان تمرین نمایید.

کارخانه گی
حرف »ن« را با قلم نی روی خط کرسی چندبار درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



15

درس پانزدهم
حرف »و«

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف »و« و حرکت های آن توسط قلم نی، روي 
خط کرسي با خط نستعلیق

پرسشها
گاهیحرف»و«راباقلمنیرویخطکرسیباخطنستعلیق،خطاطینمودهاید؟

چهفکرمیکنید،حرف»و«درکدامقسمتخطکرسیقراردارد؟

فعالیت  
در بارۀ حرکت های خطاطی حرف »و« و طرز نوشتن آن با خط نستعلیق  توسط قلم 

نی، با همدیگر بحث کنید؛ سپس آن را چندین بار درکتابچه های تان تمرین کنید.

کارخانه گی
حرف »و« را با قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



16

درس شانزدهم 
حرف »هـ«

هدف: آشنایی شاگردان با حرکت حرف»ه« و طرز خطاطی آن با خط نستعلیق، روي خط کرسي

پرسشها
گاهیحرف»ه«رارویخطکرسیباخطنستعلیقخطاطیکردهاید؟

بهنظرشما،حرف»ه«بهچندطریقوچگونهخطاطیمیشود؟

فعالیت  
در بارۀ حرکات خطاطی حرف »هـ« با طریقه های مختلف بحث کنید؛ سپس آن را 

با قلم نی، مشق و تمرین کنید.

کارخانه گی
سرمشق فوق را با قلم نی درکتابچه های تان، مشق و تمرین کنید.



17

درس هفدهم
حرف »ی«

هدف: آشنایی شاگردان با طرز حرکت های حرف»ي« و طریق خطاطی آن، روي خط کرسي 
با خط نستعلیق

پرسشها
بهنظرشما،حرف»ی«چندقسمخطاطیمیشود؟

چهفکرمیکنید،حرف»ی«حرفچندمالفبااستودرچندحرکتخطاطیمیشود؟

فعالیت  
حرکت های حرف »ی« را در نظر بگیرید و سپس آن را با خط نستعلیق توسط قلم 

نی درکتابچه های تان مشق نمایید.

کارخانه گی
حرف »ی« را روی خط کرسی درکتابچه های تان، چندین بار مشق و تمرین کنید.



18

درس هجدهم
آدم

نستعلیق، روی  با خط  با طرز خطاطی و حرکت های کلمۀ »آدم«  آشنایي شاگردان  هدف: 
خط کرسی

پرسشها
ازچندحرکت و نوشتهمیشود کدامحرفها باالی فکرمیکنید،حرف»مد« چه

تشکیلشدهاست؟
گاهیکلمۀ»آدم«رارویخطکرسیخطاطینمودهاید؟

فعالیت  
از روی سرخط فوق کلمۀ »آدم« را با در نظرداشت حرکت های آن، روی خط کرسی 

با قلم نی درکتابچه های تان چند بار مشق و تمرین کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »آدم« را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.

فصل دوم
خط  قواعد  با  دیگر  حرف های  با  آن  ترکیب  و  حرفی  چند  کلمات  خطاطی  طرز 

نستعلیق



19

درس نزدهم 
ادب

هدف: آشنایي شاگردان با حرکت های کلمۀ »ادب« توسط قلم نی با خط نستعلیق، روی خط کرسی

پرسشها
گاهیکلمۀ»ادب«راتوسطقلمنیباحرکاتآنخطاطینمودهاید؟

چهفکرمیکنید،کلمۀ»ادب«درکدامقسمتخطکرسیقرارگرفتهاست؟

فعالیت  
کلمۀ »ادب« را با اساسات و قواعد آن، چندین بار تمرین کرده و با قلم نی در کتابچه های تان 

مشق کنید.

کارخانه گی
سرمشق فوق را با قلم نی در کتابچه های تان تمرین کنید. 



20

درس بیستم
 بنفشه

با خط  نی  قلم  توسط  »بنفشه«  کلمۀ  طرز خطاطی حرکت های  با  شاگردان  آشنایی  هدف: 
نستعلیق روی خط کرسی

پرسشها
چهفکرمیکنید،کلمۀ»بنفشه«ازچندحرفتشکیلشدهاست؟

کدامحرفهادرکلمۀ»بنفشه«باالیخطکرسی،خطاطیشدهاست؟

فعالیت  
سرمشق فوق را بادرنظرداشت حرکت های آن، توسط قلم نی روی خط کرسی با 

خط نستعلیق در کتابچه های تان مشق نمایید.

کارخانه گی
با قلم نی فعالیت داده شده را درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



21

درس بیست و یکم 
جریده

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی  و حرکت های کلمۀ »جریده«، با خط نستعلیق، روی 
خط کرسي

پرسش
بهنظرشماکلمۀ»جریده«ازچندحرفتشکیلشدهاست؟

فعالیت  
درگروه ها راجع به حرکت های نوشتن کلمۀ »جریده« با هم بحث کنید؛ سپس با قلم 

نی آن را روی خط کرسی مشق نمایید.

کارخانه گی
کلمۀ »جریده« را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید



22

درس بیست و دوم
دانا

هدف: آشنایی شاگردان با طرز نوشتن حرکت های کلمۀ »دانا« با خط نستعلیق توسط قلم نی، 
روی خط کرسی

پرسشها
بهنظرشما،خطنستعلیقدرنوشتنوخواندنچهاهمیتدارد؟

چهفکرمیکنید،حرفهایکلمۀ»دانا«درکدامقسمتخطکرسیقراردارند؟

فعالیت  
کلمۀ »دانا« را با کمک استاد درکتابچه های تان با قلم نی و بادر نظرداشت حرکت های 

آن مشق کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »دانا« را با قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



23

درس بیست و سوم 
راستی

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی و حرکات حرف های کلمۀ »راستی« با خط نستعلیق 
روی خط کرسی

پرسشها
بهنظرشما،کلمۀ»راستی«بهچندطریقهخطاطیمیشود؟
دربارۀحرکتهایحرفهایکلمۀ»راستی«چیزیمیدانید؟

فعالیت  
دربارۀ حرکتهای کلمۀ »راستی« با هم بحث کرده؛ سپس آن را با قلم نی، روی خط کرسی 

مشق کنید.

کارخانه گی
سرمشق باال را با قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



24

درس بیست و چهارم
ستاره

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »ستاره« با خط نستعلیق توسط قلم نی، روی 
خط کرسی

پرسشها
گاهیکلمۀ»ستاره«راتوسطقلمنیباخطنستعلیقخطاطینمودهاید؟
بهنظرشما،درخطاطیحرفهایکلمۀ»ستاره«چندحرکتموجوداست؟

فعالیت  
مشوره  دیگر  هم  با  آن  خطاطی  طرز  و  »ستاره«  کلمۀ  حرکت های  نوشتن  دربارۀ 

نموده؛ سپس آن را با قلم نی درکتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
»ستاره« را با قلم نی روی خط کرسی مشق و تمرین کنید.



25

درس  بیست و پنجم
صلح

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »صلح« توسط قلم نی، روی خط کرسی

پرسشها
بهنظرشما،حرفهایکلمۀ»صلح«درکدامقسمتخطکرسیقراردارند؟

گاهیکلمۀ»صلح«راتوسطقلمنیرویخطکرسیخطاطیکردهاید؟

فعالیت  
درگروه ها را جع به کلمه هایی که حرف اول آن ها با »ص« شروع شده، باشد فکر 

کنید؛ سپس با قلم نی درکتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »صلح« را با قلم نی روی خط کرسی، درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



26

درس بیست و ششم
طاووس

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی و نوشتن حرکات کلمۀ »طاووس« توسط قلم نی با 
خط نستعلیق، روی خط کرسی

پرسشها
بهنظرشما،کلمۀ»طاووس«درچندحرکتتوسطقلمنیخطاطیمیشود؟

چهفکرمیکنید،حرفهایکلمۀ»طاووس«درکدامقسمتخطکرسیقراردارند؟

فعالیت  
نوشتن حرکت های کلمۀ »طاووس« را روی خط کرسی با خط نستعلیق توسط قلم 

نی، مشق کنید.

کارخانه گی
سرمشق »طاووس« را با قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



27

درس بیست و هفتم 
عالم

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »عالم« با خط نستعلیق، روی خط کرسی

پرسشها
بهنظرشما،کلمۀ»عالم«درچندحرکترویخطکرسیخطاطیمیشود؟

گاهیکلمۀ»عالم«راتوسطقلمنیرویخطکرسیباخطنستعلیقخطاطینموده
اید؟

فعالیت  
مطابق سرمشق باال کلمۀ »عالم« را با قلم نی روی خط کرسی با خط نستعلیق، مشق 

کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »عالم« را با قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



28

درس بیست و هشتم
فصل

هدف: آشنایي شاگردان با طرز حرکت های خطاطی کلمۀ »فصل« با خط نستعلیق، روي خط کرسي

پرسشها
گاهیحرکتهایکلمۀ»فصل«راتوسطقلمنیرویخطکرسیمشقکردهاید؟

درخطاطیکلمۀ»فصل«باخطنستعلیق،چندحرکتدیدهمیشود؟

فعالیت  
دربارۀ کلمۀ »فصل« با هم مشوره کرده؛ سپس آن را توسط قلم نی با خط نستعلیق 

روی خط کرسی، مشق کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »فصل« را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های مشق تان تمرین کنید.



29

درس بیست و نهم
قانون

نستعلیق، روي  با خط  »قانون«  با طرز حرکت های خطاطی کلمۀ  شاگردان  آشنایی  هدف: 
خط کرسی

پرسشها
گاهیکلمۀ»قانون«رارویخطکرسیخطاطینمودهاید؟

زمانیکهحرف»ق«دراولووسطکلمهمیآید،چهشکلیرابهخودمیگیرد؟

فعالیت  
در بارۀ طرز خطاطی و حرکت های نوشتن کلمۀ »قانون« با هم بحث کرده؛ سپس  

هرکدام آن را با قلم نی درکتابچه های تان تمرین کنید.

کارخانه گی
سرمشق کلمۀ »قانون« را با قلم نی درکتابچه های تان روی خط کرسی مشق و تمرین نمایید.



30

درس سی ام
کتاب

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »کتاب« با خط نستعلیق، روي خط کرسي

پرسشها
ازچندکلمهنامببریدکهحرفاولآن»ک«باشد؟

بهنظرشما،درخطاطیکلمۀکتابتوسطقلمنی،چندحرکتمشاهدهمیشود؟

فعالیت  
همدیگر  با  نی،  قلم  توسط  آن  طرز خطاطی  و  »کتاب«  کلمۀ  دربارۀ حرکت های 

بحث کنید؛ سپس آن را با قلم نی، روی خط کرسی مشق نمایید.

کارخانه گی
کلمۀ »کتاب« را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان تمرین کنید.



31

درس سی و یکم
لباس

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »لباس« بادرنظرداشت حرکات آن توسط قلم 
نی، روی خط کرسی

پرسشها
میانحرف»ل«و»الف«درکلمۀزیر،کدامحرفقراردارد؟

چهفکرمیکنید،کلمۀ»لباس«درچندحرکتتوسطقلمنی،خطاطیشدهاست؟

فعالیت  
همدیگر  با  نی،  قلم  توسط  آن  حرکت های  طرز  و  »لباس«  کلمۀ  خطاطی  دربارۀ 

مشوره کرده؛ سپس آن را درکتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »لباس« را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



32

درس سی و دوم
مادر

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »مادر« روی خط کرسی، با اساسات و قواعد 
خط نستعلیق

پرسشها
گاهیکلمۀ»مادر«راباخطنستعلیقتوسطقلمنی،رویخطکرسیخطاطینموده

اید؟
بهنظرشما،درخطاطیکلمۀ»مادر«چندحرکتقلمنیمشاهدهمیشود؟

فعالیت  
دربارۀ حرکت های کلمۀ »مادر« توسط قلم نی با همدیگر مشوره کرده؛ سپس سرمشق 

فوق را در کتابچه های تان تمرین کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »مادر« را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق کنید.



33

درس سی و سوم
نان

هدف:آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »نان« و حرکت های آن توسط قلم نی، روي خط کرسي

پرسش
بهنظرشما،درخطاطیکلمۀ»نان«چندحرکتبهنظرمیرسد؟

فعالیت  
دربارۀ حرکت های کلمۀ »نان« و طرز خطاطی آن با هم دیگر مشوره کرده؛ سپس 

با قلم نی، آن را درکتابچه های تان تمرین کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »نان« را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



34

درس سی و چهارم
وادی

هدف: آشنایی شاگردان با حرکات کلمۀ »وادی« توسط قلم نی و طرز خطاطی آن روي خط کرسي

پرسشها
چهفکرمیکنید،درحرکتهایکلمۀ»وادی«توسطقلمنی،چندحرکتوجوددارد؟

گاهیکلمۀ»وادی«رارویخطکرسیخطاطینمودهاید؟

فعالیت  
بحث  همدیگر  با  نی  قلم  توسط  وادی  کلمۀ  حرکت های  و  خطاطی  طرز  دربارۀ 

کرده؛ سپس کلمۀ وادی را درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.

کارخانه گی
با قلم نی کلمۀ »وادی« را درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.



35

درس سی و پنجم
هنر

هدف: آشنایی شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »هنر« بادرنظرداشت حرکت های آن، توسط قلم 
نی، روي خط کرسي

پرسشها
بهنظرشما،حرکتهایکلمۀ»هنر«توسطقلمنی،ازکدامقسمت،رویخطکرسی

خطاطیمیشود؟
چهفکرمیکنید،درخطاطیکلمۀ»هنر«چندحرکتدیدهمیشود؟

فعالیت  
دربارۀ طرز خطاطی کلمۀ »هنر« و حرکت های آن، توسط قلم نی با همدیگر بحث 

کرده؛  سپس سرمشق فوق را تمرین کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »هنر« را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان بار بار بنویسید.



36

درس سی و ششم
یاسمن

هدف: آشنایی شاگردان با نوشتن حرکت های کلمۀ »یاسمن« توسط قلم نی، روی خط کرسی

پرسشها
گاهیکلمۀ»یاسمن«رابهصورتکشدار،باقلمنیخطاطینمودهاید؟

بهنظرشما،حرف»ی«بهچندطریقوچگونهخطاطیمیشود؟

فعالیت  
حرکت های کلمۀ »یاسمن« را توسط قلم نی در نظر گرفته؛ سپس آن را روی خط کرسی، 

مشق کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »یاسمن« را با قلم نی روی خط کرسی، درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس سی و هفتم
آدم

روی  نستعلیق  خط  با  جمله،  در  »آدم«  کلمۀ  خطاطی  طرز  با  شاگردان  آشنایي  هدف: 
خط کرسی

پرسشها
چهفکرمیکنید،حرکت»مد«باالیکدامحرفهانوشتهشدهاست؟

درجملۀزیرکدامحرفهادرباالوکدامحرفهادرپایینخطکرسیقراردارند؟

فعالیت  
جملۀ فوق را با قلم نی و با درنظرداشت حرکت های حرف های آن روی خط کرسی 

درکتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
کلمۀ »بنی آدم« را با قلم نی درکتابچه های تان با خط نستعلیق تمرین کنید.

فصل سوم
طرز خطاطی جمله های کوتاه با درنظرداشت قواعدخط نستعلیق 
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درس سی و هشتم
ادب

»ادب« در جمله  با طرز خطاطی و حرکت های حرف های کلمۀ  آشنایي شاگردان  هدف: 
توسط قلم نی، روی خط کرسی

پرسشها
چهفکرمیکنید،جملۀزیرازچندحرفتشکیلشدهاست؟

بهنظرشما،کلمۀ»ادب«درکدامقسمتخطکرسیقرارگرفتهاست؟

فعالیت  
کلمۀ »ادب« را با اساسات و قواعد خطاطی چند بار تمرین کرده؛ سپس جملۀ فوق 

را درکتابچه های تان با قلم نی و با خط نستعلیق تمرین کنید.

کارخانه گی
با قلم نی جملۀ باال را درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس سی و نهم
بنفشه

هدف: آشنایي شاگردان با طرز حرکات حرف های کلمۀ »بنفشه« در جمله، با خط نستعلیق روی 
خط کرسی

پرسشها
چهفکرمیکنید،حرفهایجملۀزیردرچندحرکتخطاطیشدهاست؟

بهنظرشما،کلمۀ»بنفشه«ازچندحرفتشکیلشدهاستوحرفهایآندرکدام
قسمتخطکرسیقراردارد؟

فعالیت  
جملۀ فوق را روی خط کرسی با خط نستعلیق درکتابچه های تان با قلم نی، مشق و 

تمرین کنید.

کارخانه گی
جملۀ باال را با قلم نی درکتابچه های تان چند بار مشق و تمرین کنید.

ء
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درس چهلم
جریده

هدف: آشنایی شاگردان با طرز درست خطاطی کلمۀ »جریده« در یک جمله با خط نستعلیق 
روي خط کرسي

پرسشها
گاهیکلمۀ»جریده«رادریکجملهخطاطیکردهاید؟

بهنظرشما،حرفهای»جریده«دریکجملهچگونهخطاطیمیشود؟

فعالیت  
در گروه ها راجع به طرز خطاطی جملۀ باال با هم بحث کنید؛ سپس جملۀ فوق را با 

قلم نی، روی خط کرسی با خط نستعلیق مشق کنید.

کارخانه گی
جملۀ باال را با قلم نی در کتابچه های تان با خط نستعلیق چندبار، مشق و تمرین کنید.
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درس چهل و یکم
دانا

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »دانا« در جمله، با خط نستعلیق، روی خط کرسی

پرسشها
گاهیکلمۀ»دانا«راباخطنستعلیق،دریکجملهرویخطکرسیخطاطینمودهاید؟

چندکلمۀکهحرفاولآنها»دال«باشد،نامبگیرید؟

فعالیت  
جملۀ  فوق و کلمۀ »دانا« را با کمک استاد در کتابچه های تان با قلم نی مشق کنید. 

کارخانه گی
کلمۀ »دانا« را با قلم نی با خط نستعلیق چند بار درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس چهل و دوم
راستی

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »راستی« در جمله، با خط نستعلیق و حرکت های 
آن با قلم نی، روي خط کرسي

پرسشها
گاهیکلمۀراستیرادریکجملهباخطنستعلیق،رویخطکرسیخطاطینمودهاید؟

بهنظرشما،درجملۀزیرچندحرکتقلمنی،بهکاررفتهاست؟

فعالیت  
دربارۀ اساسات و جمله نویسی خط نستعلیق با هم بحث نموده؛ سپس جملۀ فوق را 

با قلم نی، درکتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
جملۀ باال را با قلم نی درکتابچه های تان، چندین بار مشق کنید.
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درس چهل و سوم
ستاره

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی حرکت های کلمۀ »ستاره« در جمله، با خط نستعلیق 
روي خط کرسي

پرسشها
گاهیحرف»س«رابدوندندانه،بهصورتکششدار،باقلمنیخطاطیکردهاید؟

بهنظرشما،درحرف»س«کششدار،چندحرکتمشاهدهمیشود؟

فعالیت  
دربارۀ کلمۀ »ستاره« و حرف »س« دندانه دار و »س« کشش دار فکر کرده؛ سپس 

آن را با قلم نی، روی خط کرسی، درکتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
جملۀ فوق را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان تمرین کنید.
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درس چهل و چهارم
صلح

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »صلح« در جمله، با خط نستعلیق، روی خط کرسی

پرسشها
چهفکرمیکنید،صلحدرزندهگیانسانهاچهاهمیتدارد؟

نستعلیق خط با خطکرسی روی نی، قلم با جمله یک در را »صلح« کلمۀ گاهی
خطاطیکردهاید؟

فعالیت  
که  را  دیگری  کلمۀ  بحث کرده؛ سپس  هم  با  »صلح«  کلمۀ  به  راجع  در گروه ها 
حرف اول آن »ص« باشد با قلم نی مشق کنید و هرگروه، کار خویش را پیش روی 

صنف به دیگران نشان دهند.

کارخانه گی
کلمۀ صلح را با قلم نی درکتابچه های تان مشق کنید.
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درس چهل و پنجم
طاووس

هدف: آشنایي شاگردان با طرز درست خطاطی کلمۀ »طاووس« در جمله، با خط نستعلیق روي 
خط کرسي

پرسشها
چهفکرمیکنید،حرف»ط«بعدازکدامحرفمیآیدوچگونهخطاطیمیشود؟
بهنظرشما،حرفهایکلمۀ»طاووس«درکدامقسمتخطکرسیقراردارند؟

فعالیت  
قلم نی در  با  نستعلیق در یک جمله،  با اساسات و قواعد خط  را  کلمۀ »طاووس« 

کتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
جملۀ باال را با قلم نی در کتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس چهل و ششم
عالم

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »عالم« در جمله، با خط نستعلیق روی خط کرسي

پرسشها
گاهیکلمۀ»عالم«رادریکجملهباخطنستعلیق،رویخطکرسیباقلمنیخطاطیکردهاید؟

چهفکرمیکنید،کاسۀحرف»ع«بهکدامطرفخطکرسیواقعاست؟

فعالیت  
جملۀ فوق را با قلم نی روی خط کرسی با خط نستعلیق درکتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
با قلم نی سرمشق  باال را درکتابچه های تان مشق کنید.
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درس  چهل و هفتم
فصل

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »فصل« در جمله، با خط نستعلیق، روي خط کرسي

پرسشها
بهنظرشما،حرفهایکلمۀفصلدرکدامقسمتهایخطکرسیقراردارند؟

چهفکرمیکنید،حرفهایکلمۀفصلرارویخطکرسیباخطنستعلیق،خطاطی
کردهمیتوانید؟

فعالیت  
دربارۀ جملۀ باال و طرز خطاطی آن فکر کرده؛ سپس آن را چند بار درکتابچه های تان 

مشق و تمرین کنید.

کارخانه گی
جملۀ فوق را با قلم نی درکتابچه های تان مشق کنید.
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درس چهل و هشتم
قانون

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »قانون« در جمله، با خط نستعلیق، روي خط کرسي

پرسشها
گاهیکلمۀ»قانون«راباخطنستعلیقتوسطقلمنیدریکجمله،رویخطکرسی

خطاطیکردهاید؟
بهنظرشما،حرف»ق«دراولووسطکلمهچهشکلیرابهخودمیگیرد؟

فعالیت  
دربارۀ جملۀ باال و طرز خطاطی آن با همدیگر بحث کرده؛ سپس آن را با قلم نی 

درکتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
جملۀ فوق را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق کنید.
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درس چهل و نهم
کتاب

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »کتاب« در جمله، با خط نستعلیق، روي خط کرسي.

پرسش
بهنظرشما،جملۀزیرچگونهخطاطیشدهودرکلمههایآنچندحرکتمشاهده

میشود؟

فعالیت  
دربارۀ جملۀ فوق و طرز خطاطی آن با همدیگر مشوره کرده؛ سپس آن را با قلم نی، 

روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
جملۀ فوق را روی خط کرسی با قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس پنجاهم
لباس

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »لباس« در جمله، با خط نستعلیق، روي خط کرسي

پرسشها
بهنظرشما،حرفهای»ل«و»الف«چندباردرکلمۀ»لباس«آمدهاست؟

گاهیدریکجملهکلمۀ»لباس«راباخطنستعلیق،رویخطکرسیخطاطیکردهاید؟

فعالیت  
جملۀ باال را توسط قلم نی با خط نستعلیق، روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق 

و تمرین کنید.

کارخانه گی
جملۀ فوق را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس پنجاه و یکم
مادر

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »مادر« در جمله، با اساسات خط نستعلیق، روي 
خط کرسي

پرسشها
گاهیکلمۀ»مادر«رادریکجملهباخطنستعلیقتوسطقلمنی،رویخطکرسی

خطاطیکردهاید؟
چهفکرمیکنید،درخطاطیکلمۀ»مادر«باخطنستعلیقچندحرکتدرنظرگرفته

شدهاست؟

فعالیت  
دربارۀ جملۀ فوق و طرز خطاطی کلمۀ »مادر« با همدیگر بحث کرده؛ سپس آن را 

با قلم نی درکتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
سرمشق فوق را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق کنید.
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درس پنجاه و دوم
نان

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی  و حرکت های کلمۀ »نان« در جمله، با قلم نی، روي 
خط کرسي

پرسشها
مشاهده چندحرکت نی قلم توسط »نان« کلمۀ حرفهای حرکت در شما، نظر به

میشود؟
درجملۀزیرکدامحرفهازیرخطکرسیوکدامحرفهاباالیخطکرسیقراردارند؟

فعالیت  
دربارۀ حرکت های کلمۀ »نان« و طرز خطاطی جملۀ باال با هم مشوره کرده؛ سپس 

آن را با خط نستعلیق توسط قلم نی، روی خط کرسی مشق کنید.

کارخانه گی
سرمشق فوق را با قلم نی روی خط کرسی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.

.
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درس پنجاه و سوم
وادی

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »وادی« در جمله، با خط نستعلیق، روي خط کرسي

پرسشها
بهنظرشما،حرفهایماقبلومابعدحرف»و«کدامهااند؟

گاهیکلمۀوادیراباخطنستعلیق،رویخطکرسیخطاطینمودهاید؟

فعالیت  
با همدیگر بحث کرده؛ سپس  دربارۀ حرکت های جملۀ فوق و طرز خطاطی آن 

آن را با قلم نی، روی خط کرسی با خط نستعلیق مشق کنید.

کارخانه گی
سرمشق باال را با قلم نی درکتابچه های تان مشق کنید.
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درس پنجاه و چهارم
هنر

هدف: آشنایي شاگردان با طرز خطاطی کلمۀ »هنر« در جمله، با خط نستعلیق، روي خط کرسي

پرسشها
چهفکرمیکنید،کلمۀ»هنر«ازچندحرفتشکیلشدهاست؟

بهنظرشما،حرف»ه«باحرفهایدیگرچگونهخطاطیمیشود؟

فعالیت  
دربارۀ حرکت ها و طرز خطاطی کلمۀ »هنر« در جمله، با همدیگر بحث کرده؛ سپس 

آن را در کتابچه های تان مشق کنید.

کارخانه گی
با قلم نی سرمشق باال را درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.
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درس پنچاه و پنجم
یاسمن

هدف: آشنایي شاگردان با حرکت های کلمۀ »یاسمن« و طرز خطاطی آن در جمله، روي خط کرسي 
با خط نستعلیق

پرسشها
گاهیکلمۀ»یاسمن«رادرجملهباقلمنی،رویخطکرسیخطاطیکردهاید؟

چهفکرمیکنید،حرف»ی«چندنوعاستوچگونهخطاطیمیشود؟

فعالیت  
با در نظرداشت حرکت های کلمۀ »یاسمن« با خط نستعلیق دقت کرده؛ سپس آن را با 
قلم نی در جمله روی خط کرسی خطاطی کنید و سعی نمایید تا مانند سرمشق کتاب 

آن را زیبا خطاطی کنید.

کارخانه گی
سرمشق فوق را روی خط کرسی درکتابچه های تان چندین بار مشق و تمرین کنید.



56

درس اول
صفحه 1

زمان تدریس »دوساعت درسی«                                                                  ساعت اول

آعنوان درس

آشنایی شاگردان با طرز خطاطی حرف »آ«اهداف کلی

اهداف آموزشی
- دانشی

- مهارتی
- ذهنیتی

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

- طرز خطاطی و زیبانویسی حرف »آ« را با قاعدۀ خط نستعلیق بدانند.
- کلمۀ آب را با خط نستعلیق، روی خط کرسی خطاطی کرده بتوانند.

عالقه مند  نستعلیق  خط  با  نی  قلم  توسط  حرف ها  خطاطی  طرز  با   -
شوند.

روش های 
تدریس

انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب، کار عملی، 
تمرین و تکرار.

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

جهت یادگیری و تحکیم درس از شاگردان در رابطه به درس چند شیوۀ ارزیابی
سوال نمایید.

فعالیت های 
مقدماتی

ادای سالم و احوال پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری،  
مضمون  مورد  در  صحبت  تعلیمی،  جدید  سال  تبریکی 

حسن خط صنف سوم و آغاز درس صنف چهارم 

5 دقیقه

پرسش های انگیزه یی متن درس
گاهی حرف »الف« و »مد« »آ« را روی خط کرسی 

توسط قلم نی با خط نستعلیق خطاطی نموده اید؟

5 دقیقه

بخش دوم
رهنمای تدریس حسن خط
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فعالیت های معلم
از شاگردان د رمورد درس سوال کنید.

•شاگردان را به خطاطی حرف »آ« روی خط کرسی با خط نستعلیق رهنمایی  	
کنید.

•طریقۀ زیبا نویسی حرف »آ« را با خط نستعلیق به شاگردان توسط قلم نی  	
نشان دهید.

•کار گروهی را نظارت نموده اصالح کنید. 	
•برای تشویق بیشتر شاگردان کارگروهی شان را به نمایش بگذارید. 	

مدت 
زمان

35 دقیقه

کارخانه گی
سرمشق کلمه آب را با خط نستعلیق توسط قلم نی درکتابچه های تان مشق و تمرین کنید.

معلومات اضافی
استاد محترم: در سال های قبل تمام درس های کتب درسی صنف های اول، دوم و سوم مضمون 
حسن خط دورۀ اول ابتدایی برای فهم بیشتر شاگردان با خط نسخ خطاطی و تدریس شده است. 

لهذا پیرامون چگونه گی معنای انواع خط ها بایدمعلومات حاصل گردد.
1- نسخ به معنای باطل کردن و برگردانیدن چیزی و نام یک نوع خطی است که با آن کتاب ها را 
می نویسند. این خط زادۀ چند نوع خط های اسالمی دیگر به نام های: محقق، ریحان، ثلث و توقع 

است.
2- تعلیق، به معنای آویزان کردن چیزی به چیزی دیگر، یا نامه نوشتن و یاداشت کردن است. نام 

یک نوع خطی است که از دو نوع خط اسالمی به نام های رقاع و توقع گرفته شده است.
3- نستعلیق از خط نسخ و تعلیق آمیخته ترکیب شده است. باید دانست که نستعلیق اصل نسخ 

است و آن را خط دیگری ساختند و نسخ تعلیق نام نهادند.
اهل فن با گذشت سال ها در آن تصرفاتی نموده اند و برای آن اصول و قواعد وضع کردند، خط 
نستعلیق که شما با آن آشنا شده اید از جملۀ زیباترین خط های اسالمی می باشد. بعضی ها خط های 
نسخ و نستعلیق را به دو زبان رسمی کشور یعنی زبان های پشتو و دری نسبت می دهند؛ ولی باید 
دانست که این دو نوع خط از جمله خط های زبان عربی از دوره هنر های اسالمی می باشد. چنانچه 
قرآن کریم، اخبار، مجله ها و کتاب های درسی،کتاب های داستان، شعارها و لوایح »خط تحریری« 

از این دو نوع خط به صورت گسترده در چاپ و تحریر استفاده به عمل می آید.
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داناعنوان درس

آشنایی شاگردان با طرز خطاطی و حرکت های کلمۀ »دانا« توسط قلم اهداف کلی
نی با خط نستعلیق، روی خط کرسی

اهداف آموزشی
- دانشی

- مهارتی
- ذهنیتی

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

دقیق  صورت  به  آن  حرکت های  با  را  »دانا«  کلمۀ  خطاطی  طرز   -
بدانند.

- کلمۀ »دانا« را توسط قلم نی با خط نستعلیق خطاطی کنند.
- به خطاطی کلمه ها توسط قلم نی با خط نستعلیق عالقه مند شوند.

روش های 
تدریس

انجام فعالیت های گروهی، انفرادی، سؤال و جواب و کارهای عملی

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

جهت یادگیری و تحکیم درس از شاگردان در رابطه به درس چند شیوۀ ارزیابی
سوال کنید

فعالیت های 
مقدماتی

ادای سالم و احوال پرسی، تنظیم صنف، گرفتن حاضری،  
یادآوری درس گذشته و ارتباط آن با درس جدید

5 دقیقه

پرسش های انگیزه یی متن درس
گاهی کلمۀ »دانا« را روی خط کرسی با قلم نی خطاطی 

نموده اید؟

5 دقیقه

درس بیست و دوم

صفحه 24

زمان تدریس »دوساعت درسی«                                                                  ساعت اول
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فعالیت های معلم
•کلمۀ »دانش« را با رعایت نمودن خط کرسی روی تخته بنویسید. 	

•به شاگردان هدایت دهید تا مشق را در کتابچه های شان توسط قلم تمرین کنند. 	
•کارهای آن ها را زیر نظر داشته و مشق های شان را  اصالح نمایید. 	

•طریقۀ خطاطی کلمۀ »دانا« را روی خط کرسی به آن ها توضیح دهید. 	

مدت 
زمان

35 دقیقه

کارخانه گی
کلمۀ »دانا« را بادر نظرداشت خط کرسی درکتابچه های شان مشق و تمرین کنند.

معلومات اضافی
مراحل خوشنویسی »زیبانویسی«

مشق و تمرین دارای سه مرحله است: 1- قلمی  2- نظری  3- ذهنی
1- قلمی: نقل کردن حرف های کلمات سرمشق به وسیلۀ قلم های مختلف

2- نظری: دقت روی حرف ها و کلمه ها و در نظرگرفتن گردش  حرکت های آن است که با 
نگاه کردن انجام می شود و در طبع وذهن شاگردان اثر می گذارد.

3- ذهنی: آن است که مشق کننده پس از آشنایی با قواعد خط بدون تقلید از سرمشق از 
ذهن خود عباراتی بنویسد وتوسط آن نیروی خطی خود را بسنجد.

برای شاگردان، تمرین و فراگیری زیاد الزم است، روی حرف ها و کلمه های سرمشق استاد 
دقت کنند و حرکت ها و گردش های آن را در نظر بگیرند، هرچند که در ابتدا نا منظم بنویسند 
با صبر و حوصله کلمه ها را در حدود و اندازۀ سرمشق نقل و تکرار کنند. شاگردان باید تا 
مدتی بدون سرمشق از پیش خود چیزی ننویسند و پیوسته از شیوه و اسلوب استاد پیروی 
نمایند. تا مهارت  مشق با کیفیت برای آن ها به قابلیت تبدیل شود و الزم است که قلم مشق را 
به اندازۀ درشتی خط سرمشق انتخاب کنند و از مشق کردن روی سرمشق های بی کیفیت و 

ناقص که استادانه نیست احتراز جویند.
پس از آن که خط شان نیرو گرفت گاه گاه از ذهن خود کلمه ها و عباراتی بنویسند و 

آنگاه با خط استاد و سرمشق های آن  را مقاسیه نموده و از استاد نیز نظر خواهی کنند.
شایسته است که شاگردان از رهنمایی استاد سرپیچی نکنند و به رهنمایی او اهمیت داده 
در همۀ احوال نظافت و پاکی را مرعی دارند، لوازم خوشنویسی »زیبانویسی« خود را پاک 
مبالغه در نوشتن نکنند که ملول و خسته شوند و درهنگام  کامل و مرتب کنند، آن قدر 

نوشتن عجله نکنند.

استاد محترم: از نوشتن تکرار پالن راهنمای تدریس به طور جداگانه برای هر درس در این 
کتاب خودداری شده است. شما می توانید از پالن راهنمای فوق درتمام درس های این کتاب 

استفاده کنید.
یادداشت: درس های که در این کتاب زمانگیر باشد، می توانید آن را در سه ساعت درسی 

تدریس کنید.
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