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ب
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ي

د پوهن د وزير پيغام
اقرأ باسم ربک
د لوی او بښونکي خدای شکر په ځای کوو چ موږ ته ي ژوند رابښلی او د لوست او ليک له
نعمت څخه ي برخمن کړي يو او د الله تعالی پر وروستي پیغم محمد مصطفی چ الهي لومړنی
پیغام ورته لوستل و درود وايو
هجري ريز کال د پوهن د کال په نامه ونومول شو له دې امله به
څرنگه چ ټولو ته ښکاره ده
د گران هېواد ښوونيز نظام د ژورو بدلونونو شاهد وي ښوونکی زدهکوونکی کتاب ښوونځی اداره
او د والدينو شوراگان د هېواد د پوهنيز نظام شپږگو بنسټيز عنا بلل کيږي چ د هېواد د ښوون
او روزن په پراختيا او پرمختيا ک مهم رول لري په داس مهم وخت ک د افغانستان د پوهن وزارت د
م تابه مقام د هېواد په ښوونيز نظام ک د ودې او پراختیا په لور بنسټيزو بدلونونو ته ژمن دی
له همدې امله د ښوونيز نصاب اص ح او پراختيا د پوهن وزارت له مهمو لومړيتوبونو څخه دي همدارنګه
په ښوونځيو مدرسو او ټولو دولتي او خصو ښوونيزو تأسيساتو ک د در کتابونو محتوا کيفيت او
توزېع ته پاملرنه د پوهن وزارت د چارو په ک ځای لري موږ په دې باور يو چ د باکيفيته در
کتابونو له شتون پرته د ښوون او روزن اسا اهدافو ته رسېدلی نشو
پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک ښوونيز نظام د رامنځته کولو لپاره د راتلونکي نسل د روزونکو
په توگه د هېواد له ټولو زړه سواندو ښوونکو استادانو او مسلکي مديرانو څخه په درناوي هيله کوم
چ د هېواد بچيانو ته دې د در کتابونو په تدريس او د محتوا په لېږدولو ک هيڅ ډول هڅه او هاند
ونه سپموي او د يوه فعال او په ديني م او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه ک زيار او کوښښ
وکړي هره ورځ د ژمن په نوي کولو او د مسؤوليت په درک ه په دې نيت لوست پیل کړي چ
د نن ورځ گران زدهکوونکي به سبا د يوه پرمختل افغانستان مع ران او د ټولن متمدن او گټور
اوسېدونکي وي
همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه چ د هېواد ارزښتناکه پانگه ده غوښتنه لرم څو له هر فرصت
څخه گټه پورته کړي او د زده کړې په پروسه ک د ځ کو او فعالو گډونوالو په توګه او ښوونکو ته په
درناوي ه له تدریس څخه ښه او اغېزناکه استفاده وکړي
په پای ک د ښوون او روزن له ټولو پوهانو او د ښوونيز نصاب له مسلکي همکارانو څخه چ د
دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو ک ي نه ستړې کېدونک هل ځل کړې دي مننه کوم او د لوی
خدای له دربار څخه دوی ته په دې سپيڅل او انسان جوړوونک هڅ ک بريا غواړم
د معياري او پرمختل ښوونيز نظام او د داس ودان افغانستان په هیله چ وگړي ې خپلواک پوه او
سوکاله وي
د پوهن وزير
دکتور محمد م ويس بلخي
ج

ﻓﻬــــــرست
ل ونه

د لوست
شم ره

د خټکي رسمول
د خټکي رنگول
د فیل د

رسمول

د فیل د

رنگول

د تور بانجان رسمول
د تور بانجان

کار

د مڼ او پاڼ رسمول
د ون او پاڼ رسمول
د مڼ او ون رسمول
رومي بانجان
د مرغانو

ونه

د مرغانو رسمول
د الوتونکي رنګول
د

مخ

ل ونه

د لوست
شم ره

مخ

کار
د پسه د

رسمول

د آس د

رسمول

د آس د

رنگول

د انگور د وږي رسمول
د انگور د وږي رنگول
د پتنگ رسمول
د نوښتگرو انځورونو جوړول
د پاڼ ډیزاین
د گلونو نوښتگر ډیزاینونو
د گل د ډیزاین رسمول
خیا رسم
له طبیعي موادو څخه نوښتگر انځور
د رنگونو په واسطه نوښتگر انځورونه
د کاغذي گ نو جوړول
دوه ب طرفه رنگونه
خیا رسمونه
دویمه برخه د رسامۍ د ه د تدریس رښود
ه

لوست

د خټ ي رسمول

موخه د بهرنیو خطونو په واسطه چ پر نرم پنسل پرداز شوي وي د
خټکي له رسمولو ه د زده کوونکو بلدتیا

تن
کړی دی؟

کله مو مرحله په مرحله په پنسل خټکی رسم

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي دې د بهرنیو خطونو په پام کې نیولو رسه مرحله
په مرحله خټکی رسم کړي ،په پنسل دې پرداز ورکړي ،روښانه برخې
او تیاره برخې دې څرگندې کړي.

لومړی انځور

ورن

دنده

زده کوونکي دې خټکی رسم کړي ،په پنسل دې پرداز او انځور دې
روښانه کړي.

لوست

دخټ ي رن ول

موخه زده کوونکي به د خټکي په رسمولو او رنگولو پوه

تن

تاسو د خټکي د شکل ،رسمولو او رنگولو په اړوند څه ویلی شئ؟
او خټکی کوم رنگونه لري؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي دې د پنسل په واسطه پر کمزورو خطونو د
ښوونکي له الرښوونې رسه سم الندې انځور رسم کړي او له بشپړیدو
وروسته دې مرحله په مرحله رنگ کړي.

لومړی انځور

ورن

دنده

پر کمزورو خطونو خټکی رسم کړئ ،وروسته یې رنگه
کړئ او بیایې ټولګی ته راوړئ.

لوست

د فيل د

موخه د فيل د
بلدتیا

تن

رسمول

له جوړښت او رسمولو

ه د زده کوونکو

کله مو د فیل رس په پنسل رسم کړی دی؟
تاسو ویالی شئ چې د فیل رس څنگه رسموئ؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي دې په څو ډلو وویشل يش ،هره ډله دې مرحله په مرحله
د فیل د رس د رسمولو په اړه فکر وکړي .انځور دې د ښوونکي له الرښوونې رسه
سم الندې انځور رسم کړي او بیادې ،یوه ډله خپل کار بلې ډلې ته ور وښیي.

لومړی انځور

ورن

دنده

پورتنی د فیل رس د دريس کتاب له مخې رسم کړئ او بله ورځ
يې ټولگي ته راوړئ.

لوست

دف لد

رن ول

موخه دباندینو خطونو په پام ک نیولو ه د فیل
رنگولو ه د زده کوونکو بلدتیا

تن

له رسمولو او

تاسو ويلی شئ چې فيالن په کومو ځايونو کې ژوند کوي؟
زموږ په گران هېواد کې فيالن شته؟

لومړۍ د پنسل په واسطه د فیل د رس رسمول له کوم پړاو څخه پیلوئ؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي دې له ځوابونو ورکولو وروسته په ژورې پاملرنې رسه
مرحله په مرحله د فیل رس رسم ،وروسته دې رنگه کړي او د انځور د رسمولو
په وخت کې دې له ښوونکي څخه مرسته وغواړي.

لومړی انځور

ورن

دنده

د دريس کتاب له مخې پورتنی د فیل رس رسم کړئ ،بیا
هغه رنگه او ټولګي ته يې راوړئ.

لوست

د تور بانجان رسمول

موخه د پنسل په واسطه د تور بانجان له رسمولو او پرداز ه د زده
کوونکو بلدتیا

تن

تاسو د تور بانجان په رسمولو کې له کومو وسایلو گټه اخلئ؟
کله مو تور بانجان رسم او پرداز کړی دی؟

دریم انځور

فعال ت زده کوونکي دې په ټولگي کې له مشورې وروسته الندې
انځور مرحله په مرحله رسم کړي ،وروسته دې خپل رسمونه نورو ډلو
ته وروښیي ،چې د رسامۍ او نقاشۍ له هرن رسه یې مینه زیاته يش.

لومړی انځور

دویم انځور
ورن

دنده

زده کوونکي دې له پورتني رسم رسه سم څو وارې توربانجان
رسم کړي او بیا دې ټولګي ته راوړي.

لوست

د تور بانجان

موخه د تور بانجان د
کوونکو بلدتیا

تن

ار

کار د جوړولو او رنگولو

ه د زده

تاسو څنگه کوالی شئ له ساده موادو څخه تور بانجان د اليس کار په
بڼه جوړ کړئ؟
د کومو رنگونو په واسطه تور بانجان رنگوئ؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي دې له بېال بېلو موادو ،لکه :کاغذ ،موم او
بې کاره کاغذونو څخه د تور بانجان د اليس کار لپاره کار واخيل او
دښوونکي له الرښوونو څخه دې ګټه واخيل.

لومړی انځور

ورن

دنده

له پورتنيو سبزیو څخه یوه د پنسل په واسطه رسم او پرداز
کړئ او بیا یې ټولګي ته راوړئ.

لوست

دم

او پا

رسمول

موخه پر پنسل د مڼ او پاڼ له رسمولو او رنگه کولو
کوونکو بلدتیا

تن

ه د زده

تاسو کله مڼه پر پنسل رسم او رنگه کړې ده؟
د پاڼې په رسمولو کې له کومو رنگونو څخه گټه اخلئ؟

دریم انځور

فعال ت کله چې ښوونکی مڼه او پاڼه پر تختې رسموي ،زده کوونکي دې
وکړي له تختې څخه دې د مڼې او پاڼې د رسمولو پر وخت د
ورته ژوره پاملرنه ُ
ښوونکي کړه وړه په پام کې ونیيس او بیا دې د هغه په څېر رسم او رنگه کړي.

لومړی انځور

دویم انځور

ورن

دنده

زده کوونکي دې له خپلې خوښې رسه سم پورتنۍ مڼه
او پاڼه رسم او رنگه کړي او بیا دې ټولګي ته راوړي.

لوست

د ون او پا

رسمول

موخه زده کوونکو ته د ون او پاڼ د رسمولو او رنگولو د طریقو
ور زده کولو بلدتیا پیدا کړي

تن

تاسو د ونې په رسمولو کې له کومو رنگونو گټه اخلئ؟
ستاسې په فکر د کومې پاڼې رسمول اسان دي؟

دریم انځور

فعال ت زده کوونکي په ډلو ووېشئ ،هره ډله دې الندې انځورونو او د تختې
پر مخ رسم ته په پاملرنې رسه په خپلو منځونو کې مشوره وکړي ،د هغې طرحې
د رسمولو په اړوند دې معلومات ترالسه کړي او بیا دې هغه رسم کړي.

لومړی انځور

دویم انځور
ورن

دنده

زده کوونکي دې له خپلې خو ښې رسه سم پورتني د ونې او پاڼې
انځورونه رسم او رنگه کړي او بیا دې ټولګي نه راوړي.

لوست

دم

او ون رسمول

موخه د مڼ او ون د رنگولو له طریق

تن

ه د زده کوونکو بلدتیا

تاسو ويالی شئ د مڼې او پاڼې په رنگونو کې څه توپیر دی؟
په الندې انځور کې څه وینئ؟

دریم انځور

فعال ت زده کوونکي دې الندې انځورونو ته ژوره پاملرنه وکړي،
د کمزورو خطونو په واسطه دې رسم کړي ،او بیا دې رنگه کړي،
ښوونکی دې د رنگولو په اړوند له هغوی رسه مرسته وکړی.

لومړی انځور

دویم انځور
ورن

دنده

زده کوونکي دې د پورتنۍ مڼې او ونې د رنگولو په اړوند فکر
وکړي ،بیا دې هغه رسم او رنگه کړي او ټولګي ته دې راوړي.

لوست

رومي بانجان

موخه د باندنیو خطونو په واسطه د رومي بانجان له رسمولو او رنگه
کولو ه د زده کوونکو بلدتیا

تن

تاسو د رومي بانجان په رنگولو کې له کوم رنگ څخه کار اخلئ؟
کله مو رومي بانجان رسم او رنگه کړی دی؟

دریم انځور

فعال ت زده کوونکي دې په ژورې پاملرنې رومي بانجان رسم او په
رنگولو کې دې له مناسبو رنگونو څخه گټه واخيل ،که چېرې رسم په
ټولگي کې بشپړ نه شو ،نو په کور کې دې بشپړ کړي.

لومړی انځور

دویم انځور
ورن

دنده

زده کوونکي دې پورتنی رومي بانجان په کتابچو کې رسم او
رنګه کړي او بیا دې ټولګي ته راوړي.

لوست

د مرغانو

موخه د مرغانو د
بلدتیا

له رسمولو او رنگولو

ونه

ه د زده کوونکو

تن تاسو کله د کومې مرغۍ رس رسم او رنگه کړی دی؟

دریم انځور

فعال ت د هرې ډلې زده کوونکي دې د خپلې خوښې رسه سم یو
انځور رسم کړی ،روښانه او تیاره برخه دې دپرداز په واسطه وښیي،
وروسته دې هغه رنگه کړي او نورو ټولگیوالو ته دې ورښکاره کړي.

لومړی انځور

دویم انځور
ورن

دنده

له پورتنيو مرغانو څخه د یوه مرغه رس رسم او مترین
کړئ او بيايې ټولګي ته راوړئ.

لوست

د مرغانو رسمول

موخه د رسمولو سکیج کولو له طریق او د روښانه برخ او
سیوري له پرداز ه د زده کوونکو بلدتیا

تن

تاسو په الندې انځور کې کوم مرغه لیدالی شئ؟
راتلونکی انځور څنگه رسم او پرداز کوالی شئ؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي دې له خپلې خوښې رسه سم د مرغانو یو انځور
رسم او وروسته دې د ښوونکي په الرښوونه پرداز کړي ،هڅه دې
ويش چې تناسب په پام کې ونیول يش.

لومړی انځور

ورن

دنده

زده کوونکي دې پخپلو کتابچو کې یو مرغه په پنسل رسم او
پرداز کړي ،بیا دې ټولگي ته راوړي.

لوست

د الوتون ي رن ول

موخه د الوتونکو له رسمولو او رنگولو ه د زده کوونکو بلدتیا

تن

تاسو د مرغانو په رنگولو کې له کوم رنگ څخه گټه اخلئ؟
تاسو ویالی شئ چې الوتونکی څنگه رسم او رنگه کیږي؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي دې الندیني انځور ته ژوره پاملرنه وکړي ،هغه
دې د کوچینوايل او لویوايل په پام کې نیولو رسه رسم او بیا دې رنگه
کړي.

لومړی انځور

ورن

دنده

زده کوونکي دې پخپلو کتابچو کې پورتنی الوتونکی رسم او رنگه
کړي او بیا دې ټولګي ته راوړي.

لوست

ار

موخه له ساده سیمه ییزو موادو څخه د
د زده کوونکو بلدتیا

کار جوړولو له طریق

ه

تن تاسو په اليس کار کې له کومو موادو څخه ګټه اخلئ؟

څلورم انځور

فعال ت زده کوونکي دې په لومړي گام کې لویوالی او کوچنیوالی په
پام کې ونیيس ،د الوتونکو اسکلیت بندي دې له بشپړیدو وروسته ،د
ښوونکي له الرښوونې رسه رسم او رنگه کړي.

لومړی انځور

دویم انځور

دریم انځور
ورن

دنده

زده کوونکي دې له ساده سیمه ییزو موادو څخه یو اليس کار جوړ او بیا
دې ټولگي ته راوړي.

لوست

د پسه د

موخه د پسه د

تن

رسمول

له رسمولو او رنگولو ه د زده کوونکو بلدتیا

تاسو ویالی شئ الندې انځور د کوم حیوان دی؟
کله مو دیوه پسه رس رسم او رنگ کړی دی؟

دریم انځور

فعال ت زده کوونکي دې له الندینیو انځورونو څخه د یوه انځور
تناسب په پام کې ونیيس ،بیا دې په پنسل رسم ،وروسته دې بشپړ
او پرداز کړي.

لومړی انځور

دویم انځور
ورن

دنده

زده کوونکي دې د پورتني پسه رس انځور د کتاب له
مخې رسم او رنگه کړي او بیا دې ټولګي ته راوړي.

لوست

د آس د

موخه له بې بیلو اړخونو څخه د آس د
بلدتیا

تن

رسمول

سکیج او رسمولو ه

تاسو کله د آس رس رسم کړی دی؟
په الندینیو انځورونو کې څه وینئ؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي دې د آس رس د یوه حرکت په وخت له خپلې
خوښې رسه سم رسم کړي.

لومړی انځور

ورن

دنده

زده کوونکي دې د پورته آس د رس د انځورونو یو حرکت غوره او
بیا دې هغه رسم او پرداز کړي او ټولګي ته دې راوړي.

لوست

د آس د

موخه د آس د

تن

رن ول

له رسمولو او رنگولو ه د زده کوونکو بلدتیا

تاسو هغه رنگونه چې د آس په رس کې یې وینئ د کومو رنگونو له
ترکیب څخه تر السه شوي دي؟
په الندې انځور کې کوم رنگونه وینئ؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي دې لومړی د آس رس رسم ،وروسته دې رنگه
کړي او هڅه دې وکړي چې له شکل رسه سم رنگه يش.

لومړی انځور

ورن

دنده

د آس رس په کور کې رسم او رنگه کړئ او بیا يې
ټولګي ته راوړئ.

لوست

د ان ورو د وږي رسمول

موخه زده کوونکي به د انگورو د وږي د رسم سکیج په طریقه
وپوهیږي

تن

تاسو څو ډوله انگور رسموالی شئ؟
کله مو د انگور ډولونه لیديل او هغه مو رسم کړي دي؟

دویم انځور

فعال ت الندې رسم ته وگورئ ،لومړۍ یې بهرين خطونه رسم ،بیا
یې په پنسل تت پرداز کړئ او وروسته انځور روښانه بر جسته کړئ.

لومړی انځور

ورن

دنده

پورتنی د انگورو وږۍ رسم او پرداز کړئ او بیا يې ټولګي ته راوړئ.

لوست

د ان ورو د وږي رن ول

موخه د انگورو دوږي د رسمولو او رنگولو له طریقو
کوونکو بلدتیا

تن

ه د زد

تاسو څو رنگه انگور لیديل او کله مو رنگ کړي دي؟
د انگورو د وږي په رسمولو او رنگولو کې له کومو وسایلو گټه اخلئ؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي په ډلو ووېشئ ،د الندې انځور په رنگولو کې
دې یو له بل رسه مشوره وکړي ،وروسته دې بشپړ شوي کارونه د
ټولگیوالو په وړاندې نندارې ته وړاندې کړي.

لومړی انځور

ورن

دنده

د انگورو د وږي رنگول په پام کې ونیسئ ،هغه رسم کړئ او بیا يې ټولګي
ته راوړئ.

لوست

د پتن

رسمول

موخه د پتنگ د رسمولو او رنگولو په طرز د زده کوونکو پوهیدل

تن

تاسو ویالی شئ چې پتنگ کوم رنگونه لري او کله مو هغه رسم
کړی دی؟
په الندې انځور کې کوم رنگونه وینئ؟

پنځم انځور

فعال ت زده کوونکي دې له خپلې خوښې رسه سم له الندې انځورونو
څخه یو رسم او وروسته دې رنگ کړي ،په ټولو برخو کې دې د
ښوونکي الرښوونې په پام کې ونیيس.

دویم انځور

لومړی انځور

دریم انځور
څلورم انځور
ورن

دنده

له کاغذ یا نورو موادو څخه یو پتنگ جوړ کړئ او
ټولګي ته يې راوړئ.

لوست

د نوښت رو انځورونو جوړول

موخه د س د گوتو او رنگ په واسطه د نوښتگرو انځورو له
جوړولو ه د زده کوونکو بلدتیا

تن تاسو په الندې انځور کې کوم یو رنگ وینئ؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي دې الندې انځورونه ،د الس د گوتو او رنگ په واسطه د کاغذ پر
مخ کار کړي ،دخطونو د ور زیاتیدو په واسطه دې له هغې څخه د کتاب په شان ډول
ډول شکلونه جوړ کړي ،داسې انځورونه چې دوی یې ویني ،په خپله خوښه جوړ کړي.

لومړی انځور
ورن

دنده

په یوه ابتکاري انځور کار وکړئ او بیا یې ټولگي ته راوړئ.

لوست

د پا

ډ زا ن

موخه زده کوونکي به له ساده محیطي موادو څخه د بې بېلو ډیزانو
نو له جوړولو او رنگولو ه بلد

تن

تاسو له خپل محیط څخه د یوه ډیزاین د جوړولو لپاره کوم مواد غوره کوئ؟
تر اوسه مو د اسالمي سبک ډیزان لیدلی او رسم کړی دی؟

دریم انځور

فعال ت زده کوونکي دې رس بیره پر الندینیو ډیزاینونو ،ځينې ډیزاینونه چې له ټولگي
څخه د باندې شتون لري له خپلې خوښې رسه سم جوړ او رسم کړي ،بله ورځ دې د
ټولگیوالو په وړاندې نندارې ته وړاندې کړي ،ښوونکی دې د دوی کارونه و ارزوي.

لومړی انځور

دویم انځور

ورن

دنده

یو دیزاین جوړ کړئ او بیا يې ټولګي ته راوړئ.

لوست

د

نو نوښت ر ډ زا نونه

موخه له سیمه ییزو موادو څخه نوښتگرو ډیزاینونو جوړولو
زده کوونکو بلدتیا

تن

هد

تاسو ویالی يش،له کومو محیطي موادو څخه ډیزانونه جوړیږي؟
په الندې انځور کې څه شیان وینئ؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي چې کوم انځور جوړ وي او یا يې ډیزاینوي ،پر هغه دې فکر
وکړي په پوره پاملرنې دې هغه جوړ کړي ،رس بیره پر الندې انځور ،کوالی يش
هغې ته په پاملرنې رسه په خپله خوښه نور انځورونه هم ډیزاین او رسم کړي.

لومړی انځور

ورن

دنده

زده کوونکي دې له خپلې خوښې رسه سم له سیمه
ییزو موادو څخه یو ډیزاین جوړ او ټولگي ته راوړي.

لوست

د ل د ډ زا ن رسمول

موخه زده کوونکي به دډیزاین لپاره د رنگونو په غوره کولو
وپوهیږي

تن

تاسو د گل په ډیزاین کې له کومو رنگونو څخه گټه اخلئ؟
د گالنو له رنگولو څخه څه ډول احساس کوئ؟

دریم انځور

فعال ت زده کوونکي دې الندې شکلونه مرحله په مرحله رسم او وروسته
دې هغه رنگه کړي ،د رنگولو په وخت دې له ښوونکي څخه مرسته وغواړي
او خپل بشپړ شوي کارونه دې د ارزونې لپاره ښوونکي ته ورکړي.

لومړی انځور

دویم انځور
ورن

دنده

په کور کې ډول ډول ډیزاینونه رسم ،بیا یې رنگه کړئ او ټولګي ته يې
راوړئ.

لوست

خيا

موخه د خیا
بلدتیا

تن

دریم انځور

رسم

شکلونو له جوړولو او رسمولو

ه د زده کوونکو

تاسو کله یو انځور له خپل ځان او ذهن څخه رسم او رنگه کړی دی؟
د خیايل انځورنو په رسمولو کې له کومو وسایلو څخه گټه اخلئ؟

فعال ت د انځورونو د رسمولو په هکله دې زده کوونکي د ښوونکي
له الرښوونو څخه معلومات تر السه کړي ،د خیايل رسمونو په پام کې
نیولو رسه دې یو انځور له خپله ذهنه رسم او بيا دې رنگه کړي.

لومړی انځور

دویم انځور
ورن

دنده

زده کوونکي دې د خیايل رسمولو په اړوند په کورونو کې
ژور فکر وکړي ،وروسته دې هغه رسم او رنگه کړي او

ټولګي ته دې راوړي.

لوست

له طب عي موادو څخه نوښت ر انځور

موخه له طبیعی موادو څخه د نوښتگرو انځورونو له طرح
زده کوونکو بلدتیا

تن

هد

تاسو تراوسه کوم نوښتگر انځورونه جوړ کړي دي؟
څه شی د استعدادونو د پراختیا المل کیږي؟

څلورم انځور

فعال ت زده کوونکي دې په الندینیو انځورونو رسبیره یو نوښتگر انځور جوړ کړي او
خپل بشپړ شوی کار دې نوروته ور ښکاره کړي ،چې د دوی په کارونو کې د پر مختگ
المل يش ،که له ستونزې رسه مخامخ يش ،له ښوونکي دې مرسته وغواړي.

لومړی انځور

دویم انځور
دریم انځور

ورن

دنده

په کور کې نوښتگر شکلونه رسم کړئ او بیا يې ټولګي ته راوړئ.

لوست

د رن ونو په واسطه نوښت ر انځورونه

موخه له هغو موادو څخه چ په واک ک ی دي دنوښتگرو
انځورونو له جوړولو ه د زده کوونکو بلدتیا

تن

تاسو ویالی شئ هغه مواد چې ابتکاري شکلونه ترې جوړيدىل
يش کوم دي؟
د چاپرييال له موادو څخه کوم شيان جوړوىل شئ؟

دویم انځور

فعال ت زده کوونکي کوالی يش له هغو موادو څخه چې الس رسۍ ورته لري ،الندې
انځورونه جوړ کړي ،له هغه څخه په گټې اخیستنې رسه دې ځینې انځورونه ،لکه :گل،
ونه ،غر د نوښتگرو انځورونو په بڼه د رنگ او یا د صفحې پر مخ درنگ د پو کولو په واسطه
رامنځ ته کړي او ښکيل انځورونه دې جوړ کړي.

لومړی انځور

ورن

دنده

زده کوونکي دې په خپله خوښه نوښتگر انځور رسم
او ټولگي ته دې راوړي.

لوست

د اغذي

نو جوړول

موخه له کاغذ څخه د گ نو له جوړولو ه د زده کوونکو بلدتیا

تن

دویم انځور

تاسو له سپین او رنگه کاغذ څخه کوم شیان جوړوالی شئ.
له کاغذ څخه د گالنو د جوړولو پر وخت کې څه احساس کوئ؟

فعال ت د الندې انځور پړاوونو ته ژوره پاملرنه وکړئ ،د کتاب له الرښوونې او منونې
رسه سم په کتاب کې د کاغذي گالنو انځورونه لومړی د سپین او رنگه کاغذ پر مخ رسم
او بیا یې بیايت کړئ او دبل سپین کاغذ پر مخ یې رسیښ کړئ چې یو ډول کاغذي
گالن له هغه څخه تر السه يش.

لومړی انځور

ورن

دنده

په کورکې له مور او پالر څخه د کاغذي گالنو په جوړولو کې مرسته مرسته
وغواړئ او بیا يې ټولګي ته راوړئ.

لوست

دوه ب طرفه رن ونه

موخه له دوو ب طرفو رنگونو څخه په گټ اخیستن
له رنگولو ه د زده کوونکو بلدتیا

تن

ه د انځورونو

تاسو ویالی شئ چې له بې طرفو رنگونو څخه په نقاشۍ کې څه
وخت گټه اخیستل کیږي؟
په الندې انځورونو کې د بې طرفه رنگونو نومونه واخلئ؟

سپین

تور

فعال ت
زده کوونکي دې د دوو بې طرفو رنگونو له ترکیب څخه دریم رنگ
ترالسه کړي او نوم دې واخيل.

تور

سپین

فو دی
ورن

دنده

زده کوونکي دې دوه بې طرفه رنگونه رسه ترکیب کړي او بیا يې ټولګي ته
راوړي.

لوست

خيا

رسمونه

موخه زده کوونکي به له خیا انځورونو ه چ د دوی په خیال
ه بلد تیا پیدا کړي
ک را گرځي د کاغذ پر مخ له طرح

تن تا سو ته د خيايل شکلونو له جوړېدو وروسته څه احساس پيدا کېږي؟

دریم انځور

فعال ت زده کوونکي دې مخکې له دې چې انځورونه جوړکړي ،الندې
انځور ته ژور وگوري د څو دقیقو لپاره په ژورې پاملرنې رسه د نوښتگرو
انځورونو په اړه دې فکر وکړي او وروسته یې دې عميل کړي.

لومړی انځور

دویم انځور
ورن

دنده

زده کوونکي دې د کتاب له انځور څخه په گټې اخیستنې رسه
يو خیايل رسم له خپل فکر څخه رسم او ټولگي ته دې راوړي.

دو مه برخه

د رسام د ه د تدر س رښود

لوست

او

د تدر س خت د ه در

مخونه
ل م

ساعت ن

ساعت

د لوست عنوان

د خټکي رسمول

عمومي موخ

د پنسل په واسطه د خټکي له رسمولو او رنگولو ه د زده کوونکو
بلدتیا

دزده کړې موخ
پوهنیزې
مهار
ذهنیتي

له زده کوونکو څخه هیله کیږي چ د لوست په پای ک
موخ تر سه کړي
د پنسل په واسطه د خټکي له رسمولو او رنگولو ه بلد
دپنسل په واسطه خټکی رسم او رنگه کړای
په پنسل د خټکي له رسمولو او رنگولو ه مینه پیدا کړي

ندې

کار او رین

د تدریس طریقه

څانگړي او ډله ییز فعالیتونه پوښتن او ځوابونه عم

د تدریس وسیل

کتاب کتابچه قلم پنسل پاک تباشیر برس او دنقا
رنگ قطی او د اوبو لوښی

ارزونه

له زده کوونکو څخه د ارزون په موخه پوښتن وکړئ

لومړ فعالیتونه

س م لنډه احوال پوښتنه د نوي درسی کال مبارکي
د ټولگي تنظیم د حا ۍ اخیستل د دریم ټولگي د
درسونو یا دونه او درسامۍ ه

دقیق

انگیزوي پوښتن
کله مو مرحله په مرحله په پنسل خټکی رسم او رنگه
کړی دی

دقیق

مویک د

د ښوون ي فعال تونه
زده کوونکوو ته د لوست په اړوند رښوونه وکړئ
خټکی پر تخت رسم او د مراحلو په اړوند ی زده کوونکو ته توضیحات
ورکړئ
دپنسل په واسطه د رسمولو د وروستۍ مرحل په اړه زده کوونکو ته
معلومات ورکړئ
د خټکي د رنگولو په اړوند زده کوونکو ته معلومات ورکړئ
د زده کوونکو کارونه وڅارئ
د زده کوونکو د تر ه شوو کارونو ارزونه وکړئ او د دوی د هڅون
لپاره ی پردیوال ځوړند کړئ

وخت
دقیق

ورن دنده
د کتاب له رسمونو څخه په گټه اخیستلو خټکی رسم او رنگه کړئ او بله ورځ ی ټولگي ته
راوړئ
اضا معلومات
کارونه ډیزانونه او د
ښاغلی ښوونکیه تا سو تېر کال د رسامۍ د ه مضمون
رسمونو د رسمولو طریق خیا رسمونه زده کوونکو ته تدریس کړي وو د څلورم
کارونه لکه
ټولگي د رسامۍ ه په مضمون ک هڅه شوې ده چ په لږ توپیر ه
ډیزاینونه او نوښتگر رسمونه او نور په نوموړي کتاب ک ځای پر ځای کړل شوي دي چ
ه خپلو زده کوونکو ته د درسونو او پوښتنو په اړوند ځوابونه ووایي او
په ډیرې حوصل
ستونزې ي ورته حل کړي
د دې کتاب د لومړي لوست د خټکي رسمول په اړه باید یادونه وکړو لومړۍ په ضعیف ډول
خټکی د کاغذ پر مخ پر پنسل رسم وروسته ی د رنگ د مویک د نقاشۍ د برس په واسطه
رنگ کړئ
د نقاشۍ او رنگولو په وخت دې هڅه و چ تیاره او روښانه برخ په پام ک ونیول
او په انځور ک دې وښيي
پرداز یوه ه ي اصط ح ده چ د پنسل په واسطه په انځور ک تیاره او روښانه برخ پک
ښودل شوي وي د پرداز په نوم یادیږي چ تیاره او روښانه برخ پک ښودل کیږي

لوست

او

د تدر س خت د ه در

مخونه

ساعت ن

د لوست عنوان

د فیل د

عمومي موخ

پر پنسل د فیل

ساعت

ل م

رسمول
له رسمولو ه د زده کوونکو بلدتیا

دزده کړې موخ
پوهنیزې
مهار
ذهنیتي

له زده کوونکو هیله کیږي چ دلوست په پای ک
تر سه کړي
د فیل د له رسمولو به ه بلد
د حیواناتو له رسمولو ه به مینه پیدا کړي
د فیل به رسم کړای

ندې موخ

د تدریس طریقه

څانگړي او ډله ییز فعالیتونه پوښتن او ځوابونه عم
رین

کار او

د تدریس وسیل

د رسامۍ ه کتاب پنسل پنسل پاک تخته تباشیر او رنگ

ارزونه

د ارزون لپاره له څو زده کوونکو پوښتن کوي

لومړ فعالیتونه

س م لنډه احوال پوښتنه د ټولگي تنظیم دحا ۍ
اخیستل دکورنۍ دندې له سمون وروسته له تېر لوست
ه په اړیکه ک پر نوي لوست پیل کوي.

دقیق

انگیزوي پوښتن
کله مو د فیل پر پنسل رسم کړی دي

دقیق

د ښوون ي فعال تونه
د لوست رسم پر تخت داس رسم کړئ چ زده کوونکي ستاس د س
حرکت وگوري
درسم بي بېل مرحل زده کوونکو ته ور وښیئ
پر تخت دسکیج کولو په اړوند ور ه مرسته وکړئ
د رنگولو په اړوند هغوی ته معلومات ورکړئ
د دوی د رسمونو څارنه وکړئ
د لوست په پای ک د هغوی د رسمونو ارزونه وکړئ
یو وار بیا په کورونو ک د فیل

وخت
دقیق

ورن دنده
رسم او ټولگي ته راوړئ

اضا معلومات
د زده کوونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ هغوی په دې وپوهوئ چ فی ن په ځینو
هیوادونوک شته لکه هندوستان کانگو افریقا د آسیا په جنوب ختیځ ک او په د برما په
ځنگ سیمو ک ژوند کوي د افغانستان په باغ وحش ک یو فیل ساتل کیدو چ له یوه
بل هیواد څخه راوړل شوی و
د يوه شکل د بهرنیو خطونو
سکیج یوه ه ي اصط ح ده داس تعریف کیدای
رسمولو ته سکیج ویل کیږي لکه چ د فیل په رسمولو ک لومړی ی بهر خطونه
په پنسل ضعیف رسم کیږي وروسته ی د سیوري او روښانه برخ پر پنسل پرداز کیږي
همدا رنگه د فیل د رسمولو له بشپړیدو وروسته ی د پنسل په واسطه رنگوو چ د دې
کتاب په دریم او څلورم لوست ک د دې زده کړې په اړوند رښوونه شوې ده

لوست

(

د تدر س خت د ه در

او

مخونه
ل م

ساعت ن

ساعت

د لوست عنوان

د مرغانو رسمول

عمومي موخ

د پنسل په واسطه د الوتونکو له رسمولو ه د زده کوونکو بلدتیا

دزده کړې موخ
پوهنیزې
مهار
ذهنیتي

ندې موخ

له زده کوونکو هیله کیږي چ دلوست په پای ک
تر سه کړي
پر پنسل د الوتونکو له رسمولو ه به بلد
د الوتونکو انځور به رسم کړای
پر پنسل به د الوتونکو له رسمولو ه مینه پیدا کړي

د تدریس طریقه څانگړي او ډله ییز فعالیتونه عم
او رین

پوښتن او ځوابونه عم

کار

د تدریس وسیل

د ه کتاب پنسل پنسل پاک قلم کتابچه کاغذ تخته تباشیر د
نقا برس او د رنگ بوتل

ارزونه

ښوونکي دخپل ډاډ تر سه کولو لپاره له زده کوونکو څخه څو
پوښتن کوي

لومړ فعالیتونه

س م لنډه احوال پوښتنه د ټولگي تنظیم دحا ۍ
اخیستل دکورنۍ دندې له سمون وروسته له تېر لوست
ه په اړیکه ک پر نوي لوست پیل کوي.

دقیق

انگیز وي پوښتن
تاسو په ندې انځور ک کوم مرغه لیدلی شئ
راتلونکی انځور څنګه رسم او پرداز کو ی شئ

دقیق

د ښوون ي فعال تونه
الوتونکي پر تخت رسم کړئ او د رنګولو په اړوند زده کوونکو ته
معلومات ورکړئ
د رسمولو او رنگولو وروستۍ مرحل په اړوند معلومات ورکړئ
د زده کوونکو د کارونو ځارنه وکړئ
د هغوی کارونه و ارزوئ

وخت
دقیق

ورن دنده
زده کوونکوته رښوونه وکړئ چ الوتونکي د کتاب له مخ مرحله په مرحله رسم کړي
اضا معلومات
ښاغلی ښوونکيه زده کوونکي باید د رسامۍ په ه ک په ځینو اصط حاتو و پوهیږي
په دې باید وپوهیږي چ سکیج د رسامۍ په ه ک در سمولو معنا ورکوي او په رسامۍ
ک د اندازه گیرۍ موضوع ډیره مهمه ده زده کوونکو ته سم معلومات ورکړئ له سیوري
او روښانه برخ د پرداز په وسیله د یوه شکل منظم سکیج زده کوونکوته وښیي هغوی
ته د اندازې اخیستن جزیات ور وښیئ د مثال په ډول پنسل د څلورو گوتو تر منځ باید
ونی او د ښي س غټه گوته باید د پنسل د نوک خواته او ښي س په مستقیم ډول د
انځور لوري ته چ رسموي ی مستقیم اوږد کړئ او په ښی س گه هغه وگورئ او کیڼه
س گه پټه کړئ په هغه ک د انځور ژور والی لوړوالی کوچنیوالی او لویوالی د کاغذ په
مخ پر پنسل اندازه کړئ نقط ی وټاکئ او بیای رسم کړئ
په دې کتاب ک د تدریس د ر ښود له بیا لیکولو څخه ډده شوې ده
ښاغل ښوون
تاس کولی شئ چ له دې رښود څخه د ټولو لوستو په تدریس ک گټه واخلئ

