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د رسام９ هنر 
لوم７ى ！ولگى

د چاپ كال: 1397 هـ . ش.

د پوهنې وزارت



 ب 

تیاوې ان د کتاب 
-----------------------------------------------------

مضمون: د رسام ه

مؤلفین: د تعلیمي نصاب د ه برخې د دريس کتابونو مؤلف

ي نت غ تو ژبې د اډيټ دیپار اډيټ کوونکي: د پ

ی ی: لوم ټول

تو د م ژبه: پ

انکشاف ورکوونکی: د تعلیمي نصاب د پراختیا او دريس کتابونو د تألیف لوی ریاست 

خپروونکی: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ۱۳۹۷ هجري شميس

ای: کابل د چاپ 

چاپ خونه: بهیر مطبعه

 curriculum@moe.gov.af  :نالیک پته برې

-----------------------------------------------------
د دريس کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې 

وونکو رسه  وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغ

ي.    قانو چلندکی



 ج 

د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي  خه يې برخمن ک له نعمت 

نی پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو.  لوم
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به  ولو ته  رنگه چې 
ی، اداره  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  د گران هېواد 
وونې  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس د مرشتابه مقام، د هېواد په 
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
هاند ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او 
ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل  کو وک
ولنې متمدن  ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع ي، چې د نن ور ک

ور اوسېدونکي وي. او گ
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  په درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

او سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م
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لوم７ۍ برخه
لوم７ی لوست.

د خطونو ډولونه
                       موخه: زده کوونکي به د قلم د نيولو او د خطونو له ډولونو سره بلدشي.
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دويم لوست
د رن／ونو پيژندل

موخه: زده کوونکي به له رنگونو سره بلدتيا پيدا ک７ي.
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د ان％ورولو وسيل３

موخه:  د ان％ورگرۍ له وسايلو سره د زده كوونكو بلدتيا او د هغوی پيژندنه.

١- د رسام９ د وسايلو نومونه ويلی شئ؟

٢- د الندې شيانو په رسمولو ک３ له کومو وسايلو ＇خه کار اخلئ؟

دريم لوست

پو＊تن３
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زده كوونكي دې د خپل３ کورن９ له غ７و سره د ان％ورگرۍ د وسايلو  او د هغوی د استعمال په اړه خبرې 

وک７ي.

 زده كوونكي دې په خپلو ډلو ک３ د رسام９ د وسايلو نومونه واخلي



 7 

آزادې کر＊３

موخه: د آزادو کر＊و زده ک７ه او تمرين

١. په دې  مخ ک３ ＇ه شی وينئ؟

٢. دا کر＊３ يوه له بل３ سره ＇ه توپ５ر لري؟

پو＊تن３

＇لورم لوست
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زده کوونکي دې آزادې کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ تمرين ک７ي.

زده کوونکي دې په خپلو ډلو ک３ د الس د حرکت په واسطه او د نقاش９ په ب５ال ب５لو وسيلو 

آزادې کر＊３ تمرين ک７ي.
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منظم３ كر＊３

موخه:  د منظمو كر＊و له رسمولو سره د زده كوونكو بلد４دل؟

پو＊تنه

١. کله مو  دا   ډول کر＊３ ل５دل３ وې؟

پن％م لوست
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زده کوونکي دې په خپل چاپ５ريال ک３ منظم３ کر＊３ وگوري او هغه دې تمرين ک７ي. 

زده كوونكي دې  په انفرادي ډول الندې کر＊３ رسم ک７ي.
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ساده شکلونه

موخه: د ساده شکلونو له رسمولو سره د زده کوونکو بلدتيا.

١. الندې شكل له كوم ډول كر＊و ＇خه جوړ شوى دى؟

٢. ايا ويلى شئ چ３ په الندې ان％ور ك３ ＇و  ډوله كر＊３ ليدل ك８５ي؟

شپ８م لوست

پو＊تن３

لوم７ی شکل)١(

دويم شکل)٢(
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زده كوونكي دې د خپل３ خو＊３ يو شکل رسم ک７ي.

زده كوونكي دې په ډلو ک３ د درسي کتاب له مخ３ ساده شکلونه چ３  په آزادو کر＊و رسم 

شوی دي، رسم ک７ي.
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رنگونه

موخه: له رنگونو سره د زده كوونكو آشنا ك５دل.

١.د ＇و رنگونو نومونه اخ５ستلى شئ؟

٢.كوم رنگ مو ډ４ر خو＊ي８ي؟

٣.ستاس３ كالي  كوم ډول رنگ لري؟

اووم لوست

نارنجي

سورشين

زي７سپين

آسماني شين تور

پو＊تن３
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زده كوونكي دې په كور ك３ د كورن９ له غ７و سره په ب５ال ب５لو رنگونو خبرې وك７ي چ３ معلومات ي３ زيات 

شي.

زده كوونكي دې په  خپلو ډلو ک３ د ب５الب５لو  رنگونو  نومونه واخلي.
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گل 

موخه:  په مرحله ي３ ډول د گل له ان％ورولو سره د زده كوونكو آشنا ك５دل.

١. تاس３ په ب５الب５لو رن／ونوگالن ل５دلي دي؟.

٢- تر اوسه مو گل ان％ور ک７ی دی؟

)2( )1(

اتم لوست

پو＊تن３
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زده كوونكي دې  يو گل  غوره او هغه دې ان％ور ک７ي.

زده كوونكي دې  گل په ساده کر＊و ان％ور او تکميل ک７ي.

)3(
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دگل رنگول

    موخه: د گل دان％ورولو او د هغه له رنگولو سره د زده كوونكو بلدتيا.

١. گالن کوم رنگونه لري؟

٢. تاس３ د گل په رنگولو ک３ له کوم رنگ ＇خه گ＂ه اخلئ؟

نهم لوست

پو＊تن３
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زده كوونكي دې له خپل چاپ５ريال ＇خه يو －ل رسم او رن／ه ک７ي.

زده كوونكي دې  د دريم شکل په شان يو گل رسم او رنگه ک７ي،بيا دې هغه بياتي 

ک７ي. بيا دې  د خپل３ کتابچ３ پر پوښ ون＋لوي. 

)2( )1(
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د پا３１ ان％ور

موخه: پ７او په پ７او د ون３ يا پا３１ له رسمولو سره د زده کوونکو بلدتيا.

١. کله مو د ون３ پا１ه ان％ور ک７ي  ده؟

٢. د ون３ د پا３１ رسمول له کوم پ７او ＇خه پيلوئ؟

لسم لوست

)1(

پو＊تن３
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زده کوونکي دې  په خپله خو＊ه يوه پا１ه ان％ور ک７ي.

زده كوونكي دې  د ون３ پا１ه د ！ولگي د تخت３ او يا د کوم３ ون３ له پا３１ ＇خه  په خپلو کتابچو 

ک３  رسم ك７ي.

)2(
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د پا３１ رنگول

موخه: د ون３ د پا３１ د ان％ورولو او د هغه له رنگه کولو سره د زده كوونكو بلدتيا.

١- ＇و ډوله پا３１ موليدلي دي؟

٢-رسم شوې پا３１ يوه  له بل３ سره ＇ه توپ５ر لري؟

يوولسم لوست

)1(

پو＊تن３
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يوه پا１ه په خپلو کتابچو ک３ رسم او بياي３ رنگهک７ئ.

زده كوونكي دې الندې شكلونه رسم او په خپله خو＊ه دې  رنگه ك７ي.

)2(
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سابه

موخه:   پ７او په پ７او د کدو او گازرې له رسمولو سره د زده كوونكو بلدتيا.

١.په دې مخ ک３ ＇ه شی وينئ او له هغو ＇خه ＇ه گ＂ه اخ５ستل ک８５ي؟

دولسم لوست

پو＊تنه
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 په خپلو کتابچو ک３ د کدو او گازرې  ان％ور و کاږئ.

 زده كوونكي دې په ډلو ک３ د يوه بل په مرسته د کدو  او  گازرې شکلونه ان％ور ک７ي.

)1(
)2(

)1(
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م５وې

موخه:د پنسل په مرسته د ساده شكلونو  )ناک او م３２(  له رسمولو سره د زده کوونکو 
بلدتيا.

١- کوم３ م５وې مو خو＊ي８ي؟

٢- د الندې شکلو نومونه واخلئ؟

ديارلسم لوست

)1(

پو＊تن３
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زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ يوه م２ه او يو ناک رسم ک７ي.

زده کوونکي دې  په انفرادي ډول په خپلو کتابچو ک３ م２ه او ناک انخور ک７ي. 

)2(
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د م５وو رنگه کول

موخه: د پنسل او رنگونو په مرسته   د ＄ينو م５وو  له رسمولو او رنگه کولو سره د زده کوونکو 
بلدتيا.

١. د الندنيو شکلونو نومونه پ５ژنئ؟

٢.  آيا پوه８５ئ چ３ په الند４نيو شکلونو ک３ کوم رنگونه کارول شوي دي؟

＇وارلسم لوست

پو＊تن３

)1(
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له پورته شکلونو ＇خه يو، په کور ک３ رسم او رنگه ک７ئ.

زده كوونكي دې پورتني ان％ورونه  رسم ك７ي، بيا دې د هغوی په رنگونو فکر وک７ي او په ډ４ر 

غور او دقت دې رن／ه ک７ي.

)2(
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د هيل９ ان％ور

موخه: د هيل９ له ان％ورولو سره د زده كوونكو آشنا ك５دل.

١- په الندې شکل ک３ ＇ه شی وينئ؟

٢- ايا ويلی شئ چ３ هيل９ چ５رته ژوند کوي؟

پن％لسم لوست

)1(

پو＊تن３
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يوه هيل９ په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ئ.

پورته شكل ته په ＄５رسره وگورئ او بيا د هغه له مخ３ په ساده خطونو  د هيل９ ان％ور 

وکاږئ. 
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د هيل９ رنگه کول

   موخه: د هيل９ د شکل  له رنگه کولو سره د زده کوونکو آشنا کول.

١.  ＇ه فکرکوئ چ３ هيل９ ＇ه ډول رنگونه لري؟

شپاړسم لوست

1

پو＊تنه
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！ولو پ７او ونو ته په پاملرن３ سره يوه هيل９ رسم او رنگه ک７ئ.

زده كوونكي دې  هيل９ رسم  او رنگه ك７ي او بيا دې هغه بياتي او د رسم په كتابچه ک３ دې 

ون＋لوي.

۲
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كبان

موخه: د كبانو له رسمولو سره د زده كوونكو بلدتيا.

١. آيا تاسو کبان ليدلي دي؟

اوولسم لوست

)1(

پو＊تنه
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زده کوونکي دې د کب شکل ان％ور او رنگ ک７ي.

زده کوونکي دې النديني شکلونه په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ي.

)2(
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د کب رنگه کول

موخه: د کب له رنگه کولو سره د زده کوونکو آشنا ک５دل.

١-  تراوسه مو ＇و رنگهکبان ل５دلي دي؟

٢- آيا تاسو کله کب ان％ور ک７ی دی؟

اتلسم لوست

)1(

پو＊تن３
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زده کوونکي دې يو ＊کلی کب ان％ور او د خپل ＊وونکي له نظره تيرک７ي.

زده كوونكي دې  د رسم  پ７اوونو ته په ＄ير وگوري او بيا دې ان％ور ک７ي.

)2(



 37 

پيشو

موخه: پ７او په پ７او  د پيشو له ان％ورولو سره د زده کوونکو آشنا ک５دل.

١- آيا تاسو کله پيشو ان％ور ک７ی ده؟

٢-تاسو له کوم ＄ايه د پيشو ان％ور پيلوئ؟ 

نولسم لوست

)1(

پو＊تن３
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په خپلو کتابچو ک３ يوه پيشو ان％ور او ！ولگي ته ي３ راوړئ.

 النديني شکلونه سره يو ＄ای ک７ئ، د پيشو شکل تکميل او رنگه ک７ئ.

)3(

)2(
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اصلي رنگونه

موخه:  د اصلي رنگونو  له يو＄ای ک５دو سره د زده کوونکو آشنا ک５دل.

١. په الند４نيو شکلونو ک３ کوم رنگونه وينئ؟

٢. د زي７ او سور رنگ له يو ＄ای ک５دو ＇خه کوم رنگ السته را＄ي؟

شلم لوست

زي７

آسماني شين

سور

پو＊تن３
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د کور په لو＊و ک３ يو اصلي رن， په －وته ک７ئ او په ！ول／ي ک３ ي３ نوم واخلئ.

په الند４نيو شکلونو ک３ کوم رنگونه اصلي دي، نومونه ي３ واخلئ.

نارنجي

زي７ آسماني شين سور

بنفششفتلي شين
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السي كار

موخه: د چاپ５ريال له ساده توکو＇خه د يو السي كار له جوړولو سره د زده کوونکو آشنا 
ک５دل.

١.کله مو السي کار جوړک７ی دی؟

٢.تاسو له کومو موادو ＇خه السي کار جوړولی شئ؟

يو ويشتم لوست

)1(

پو＊تن３
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پورتني فعاليت يو ＄ل بيا تکرار ک７ئ.

زده كوونكي دې  م２ه او ناک په ！ولگي ک３ ان％ور او رنگه ک７ي او بيا دې هغه د يو بل په مرسته  

بياتي ک７ي او په يوه سپين کاغذ دې ون＋لوي او د خپل ＊وونکي له نظره دې تير ک７ي.

)2(
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کاپي کول

موخه:  د پا３１ له کاپي كولو سره د زده كوونكو آشنا ك５دل.

١. كله مو كوم شکل کاپي ك７ی دی؟

٢. آيا کولی شئ چ３ يوه پا１ه کاپي يا ！اپه ک７ئ؟

دوه ويشتم لوست

پو＊تن３
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په يوه سپين کاغذ ک３ د ون３  يوه پا１ه کاپي ک７ئ.

زده كوونكي دې د ون３ يوه پا１ه د كاغذ الندې كي８دي او د پنسل په واسطه دې هغه د الندې 

شكل په شان  کاپي ك７ي.

)2(
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د پاك السي کار

موخه: د پاک له جوړولو سره د زده کوونکو بلدتيا.

١- کله مو له کاغذ ＇خه پاک جوړ ک７ی دی؟

٢- له پاک ＇خه ＇ه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

درويشتم لوست

پو＊تن３

۴5

6
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زده كوونكي دې په كور ك３ له کاغذ ＇خه يو پاک جوړ ك７ي او ！ولگي ته دې راوړي.

 زده کوونکي دې يوازې د الندې شکل په شان پاک جوړ ک７ي.

۳

1۲
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د ک＋ت９ السي کار

موخه: له کاغذ  ＇خه د ک＋ت９ له جوړولو سره د زده كوونكو آشنا كول.

 ١- کله مو له کاغذ ＇خه ک＋ت９ جوړه ک７ې ده؟

＇لر ويشتم لوست

پو＊تنه



 48 

زده كوونكي دې په  كور ك３ يوه ک＋ت９ جوړه او هغه دې خپل وړوکي ورور يا خور ته ډال９ ك７ي.

زده کوونکي دې د النديني شکل په شان له کاغذ ＇خه يوه ک＋ت９ جوړه ک７ي.

1۲

۳
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له کاغذ ＇خه د گل جوړول

موخه: له سپين او يا رنگه كاغذ ＇خه د گل له جوړولو  سره د زده کوونکو بلدتيا.

١. کله مو  له کاغذ ＇خه گل جوړ ک７ی دی؟

٢. تاسو کله په الس جوړ شوي کاغذي گالن ليدلي دي؟

پن％ه ويشتم  لوست

پو＊تن３

)5 (
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له يوه کاغذ ＇خه يوگل جوړ ك７ئ او ！ولگي  ته ي３ راوړئ.

زده كوونكي دې له ب５لگ３ سره سم يو مربع شكله كاغذ قات ك７ي او د پ７اوونو په پام ك３ نيولو 

سره دې كاغذ بياتي او الس  ته راغلى گل دې رنگه ك７ي. 

)1(
)2(

)3()4 (
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له كاغذ ＇خه د كوترې جوړولو السي كار

موخه: له  کاغذ ＇خه د كوترې له جوړولو سره د زده كوونكو آشنا كول.

١- کله مو له کاغذ ＇خه کوتره جوړه ک７ي ده؟

شپ８ ويشتم لوست

پو＊تن３

۴

56
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له کاغذ ＇خه کوتره جوړه او هغه په خپله خو＊ه رنگه ك７ئ.

زده كوونكي دې له پورته شكل سره سم د ！كو له ＄ايه خپل كاغذ قات  او  پ７اوونه دې 

په پام ک３ ونيسي او يوه كوتره دې جوړه ك７ي.

1

۳

۲
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د چرگ３ رسمول

د  سره  جوړولو  له  چرگ３  يوې  د  ＇خه  ك５دو  يو＄اى  له  شكلونو  ب５الب５لو  د  موخه: 
زده كوونكو آشنا كول.

١- په الندې  شکلونو ك３ ＇ه شى وينئ؟

٢- آيا له الند４نيو توکو ＇خه يو السي کار جوړ ولی شئ؟

اووه ويشتم لوست

پو＊تن３

)1(
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د چاپ５ريال له موادو ＇خه په ابتکاري ډول يوه چرگه جوړه ک７ئ او ！ولگي ته ي３ راوړئ.

ب５ل  ب５ل  هغه   دې  بيا  او  ك７ي  رنگه  او  ان％ور  ب５ل  ب５ل  شکلونه  پورته  دې  زده كوونكى 

شي.  جوړه  ترې  چرگه  يوه  چ３  ون＋لوي  داس３  دې  کاغذ  سپين  يوه  په  او   ك７ي  بياتي 

)2(
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د گوتو له ن＋انو ＇خه د شکلونو جوړول

موخه:د گوتو له ن＋انونو ＇خه د شکلونو له جوړولو سره د زده کوونکو آشنا کول.

١-د گوتو له ن＋انونو ＇خه شکلونه جوړولی شئ؟

اته ويشتم لوست

پو＊تنه
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زده کوونکي دې  په خپلو کتابچو ک３ د گوتو له ن＋انونو ＇خه په گ＂ه اخ５ستنه يو شکل رسم ک７ي.

زده كوونكي دې  د  گوتو له ن＋انونو ＇خه په گ＂ه اخ５ستنه ب５الب５ل شکلونه رسم ک７ي.
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دويمه برخه د＊وونکي الر＊ود: 

دريم لوست

)٧( مخ                                         د  رسام９ د هنر د تدريس الر＊ود

 لوم７ی درسي  ساعت                  )د تدريس وخت دو ه درسي ساعتونه(

د رسام９ د هنر وسايلد لوست سرليک
د رسام９ د هنر د وسايلو پ５ژندنه او له هغه سمه －＂ه اخستل.عمومي موخ３

د زده ک７ې موخ３

 )پوهنيزې،مهارتي 
او ذهنيتي( موخ３

له زده کوونکو   هيله ک８５ي چ３ د هر لوست په پای ک３ الندې 
موخوته ورسي８ي.

�tد رسامی د هنر له وسايلو سره به بلدتيا پيدا ک７ي.
�tد رسام９ هنر له وسايلو به سمه استفاده وک７ای شي.

�tد رسام９ هنر له وسايلو سره به مينه پيدا ک７ي او له هغ３ په 
سمه استفاده وک７ای شي.

ډله ييز او ＄ان／７ي فعاليتونه، پو＊تن３ او ＄وابونه.د تدريس الرې
د تدريس اړين 

توکي
کتاب، کتابچه، قلم، پنسل، پنسل پاک، ک７کي قلم، تباشير، 

مشوا９１ او خط کش.
په عملي تو－ه مشاهده کول.د ارزونو الرې

لوم７ني يا مقدماتي  
فعاليتونه

د  وروسته،  پو＊تن３  احوال  لن６ې  او  سالم  له 
ت５ر  د  او  تنظيم  ！ول／ي  د  اخيستل،  حاضرۍ 

درس يادونه.

وخت
۵دقيق３

د انگيزې رامن＃ ته کول

پو＊تنه:

-تاسو د رسام９ د وسايلو نومونه اخيستالی 
شئ؟

۵ 
دقيق３
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وختد ＊وونکي فعاليتونه
-د رسام９ د هنر وسايل پر تخت３ رسم ک７ئ او د هغ３ په اړوند زده کوونکو ته معلومات 

ورک７ئ.

-د رسام９ د هنر وسايل او د هغ３ د استعمال د الرو چارو په اړه معلومات ورک７ئ.

-د رسام９ د وسايلو د نومونو په اړوند هغوی ته معلومات ورک７ئ او د هغوی پو＊تنو 
ته ＄واب ورک７ئ.

- د دوی کارونه واروئ.

٣۵

دقيقه

ارزونه:  د خپل ډاډ ترالسه کولو لپاره چ３ زده کوونکي په لوست پوهيدلي دی او يانه، د 
＇و پو＊تنو په کولو هغوی ارزوي.

کورن９ دنده: د رسام９ هنر د ＇و وسايلو نومونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

اضافي معلومات
ماشومان په لوم７ۍ دوره ک３ له )١-٣( ！ول／ي پورې د دوی له عمرسره سم مينه لري چ３ د رسمولو له 
الرې رن／ول او له ساده سيمه ييزو موادو ＇خه، لکه: －ل، لر－ي او ب５الب５لو کاغذونو  ＇خه، هغه ＇ه 

چ３ په ذهن ک３ لري، جوړوي. 
د لوم７ۍ دورې ＊وونکي ته ＇ر－نده ده چ３ زده کوونکي له ١۵-٣۰ دقيقو پورې يو کار به ډ４ره مينه 
ترسره کوي، خو له دې ＇خه زيات  وخت ک３ ي３ ورو ورو مينه کمي８ي، په دې صورت ک３ به د کار دوام 

－＂ه ولري، خو ＄ين３ وختونه زيانو نه هم لري.
ماشومان په )٧-۹( کلن９ ک３ ډ４ر وخت له ＄ان سره مصروف وي، په دې معنا چ３ ！ول شيان له خپل３ 
خو＊３ سره سم غواړي، له دې امله هغه کار چ３ ورته په －وته ک８５ي، که چ５رې د ماشوم او د ماشوم 
کورن９ له ژوند او چاپ５ريال سره سمون ولري، په دې صورت ک３ ماشوم په پوره مين３ او عالق３ سره هغه 

ترسره کوي او په چ＂کی سره زده ک７ه ترسره ک８５ي.
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پن％م لوست

)١١( مخ                                         د رسام９ هنر  د تدريس الر＊ود

 لوم７ی درسي  ساعت                  )د تدريس وخت دو ه درسي ساعتونه(

منظم خطونهد لوست سرليک
زده کوونکي به منظم خط او د هغ３ له رسمولو سره اشنا عمومي موخ３

شي.

د زده ک７ې موخ３

 )پوهنيزې،مهارتي 
او ذهنيتي( موخ３

له زده کوونکو   هيله ک８５ي چ３ د هر لوست په پای ک３ 
الندې موخوته ورسي８ي

�tزده کوونکي  به د رسام９ او رن／ولو له طريقو سره أشنايي پيدا 
ک７ي.

�tزده کوونکي به منظم خطونه وپ５ژني.
��tزده کوونکي به د منظمو خطونو له رسمولو سره مينه پيدا  ک７ي.

ډله ييز او ＄ان／７ي فعاليتونه، پو＊تن３ او ＄وابونه.د تدريس الرې
د تدريس اړين 

توکي
کتاب، کتابچه، قلم، پنسل، پنسل پاک، ک７کي قلم، تباشير، 

مشوا９１ او خط کش.
په عملي تو－ه مشاهده کول. د ارزونو الرې

لوم７ني يا مقدماتي  
فعاليتونه

د  اخيستل،  حاضرۍ  د  پو＊تنه  اچول،  سالم 
ت５ر  له  ليدنه،  دندې  کورن９  د  تنظيم،  ！ول／ي 
لوست يادونه او له نوي لوست سره  ي３ اړيک３.

وخت
۵دقيق３

د انگيزې رامن＃ ته کول

پو＊تنه:

-کله مو منظم خطونه رسم ک７ي دي؟

۵ 
دقيق３
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وختد ＊وونکي فعاليتونه
-منظم خطونه دې پرتخت３ رسم او د هغ３ د رسمولو الرې دې په عملي ډول زده 

کوونکو ته ور زده ک７ئ.

په خپلو  هغوی  ورک７ئ چ３  معلومات  ته  کوونکو  زده  اړوند  په  منظمو خطونو  د   -
کتابچو ک３ يو أزاد خط رسم ک７ئ.

- د هغوی کارونه اصالح ک７ئ.

- د دوی پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ او مشکالت ي３ حل ک７ئ.

٣۵

دقيقه

ارزونه: د خپل ډاډ ترالسه کولو لپاره چ３ زده کوونکي په لوست پوهيدلي دی او يانه، 
د ＇و پو＊تنو په کولو هغوی ارزوي.

کورن９ دنده:په خپلو کتابچو ک３ له منظمو خطونو ＇خه يو رسم ک７ئ او ！ول／ي ته ي３ راوړي.

اضافي معلومات
 ١-ماشومان د منظمو خطونو رسمولو او السي کارونو جوړولو ته وه）وئ، ه）ه وک７ئ چ３ 

په هغوی ک３ ＄ين３ مفکورې تحريک ک７ئ چ３ پرمخت， وک７ي.
＄ينو فابريکو او سيمو ته.

ي３  ان／يزه  او  ته هغوی وه）وئ  ويلو  کيسو  د ＄ينو   او  ليدلو  کتابتونونو  د  ٢- سير علمي، 
راوپاروئ.

٣-کله چ３ ماشومان تيار شول، هغوی پري８دئ  چ３ هر ＇ومره ژر خپل هنري کارونه پيل ک７ي.
۴-په نو＊ت／رو کارو ک３ د نورو مضمونونو له موضوع／انو ＇خه －＂ه واخلئ.

۵-د نو＊ت او د مفکورو د پرمختيا او پراختيا لپاره په ！ول／ي له خبرو اترو کار واخلئ.
۶- هغوی بوخت  وساتئ او هغه خن６ونه چ３ د دوی د کار په وړاندي پراته وي، له مخ３ لرې 

ک７ئ.
 ٧-له نيم／７تياوو او محدوديتونو ي３ بايد خبرتيا ولرئ، داس３ شرايط ورته برابر ک７ئ چ３ د 

دوی د پرمختيا سبب شي. 


