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----------------------------------------------------تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن
د در
پلورل او پ رودل منع دي له غ وون و ه
وزارت ه محفوظ د په بازار
قانو
ب

چلند

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 ه واد ښوونيز نظام د ژورو بدلونونو شاهد وي ښوونکی زدهکوونکی کتاب ښوونځی اداره
او د والدينو شوراگان د ه واد د پوهنيز نظام شپږگو بنسټيز عنا بلل کيږي چ د ه واد 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 ه واد 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
توز ع 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 رس دلی نشو
پورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زناک ښوونيز نظام د رامنځته کولو لپاره د راتلونکي نسل د روزونکو
په توگه د ه واد له ټولو زړه سواندو ښوونکو استادانو او مسلکي مديرانو څخه په درناوي هيله کوم
چ د ه واد بچيانو ته دې د در کتابونو په تدريس او د محتوا په ل ږدولو 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
اوس دونکي وي
همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه چ د ه واد 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 اغ زناکه 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 ک دونک 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 خپلواک پوه او
سوکاله وي
د پوهن وزير
دکتور محمد م ويس بلخي
ج

ﻓﻬــــــرست
ل

د لوست
شم ره

د انار او بهي رسمول
د انار او بهي رنگه کول
کار
رنگونه

اص

خیا رسم
د سبو رسمول
د سبو رنگول
د ون رسمول
خیا رسمونه
د مرغانو د پښو رسمول
د مرغانو د پښو رنگول
طرفه رنگونه
د هند
د

شکلونو رسمول

مخ

ل

د لوست
شم ره

د هند

مخ

شکلونو رنگول
کار

د غوایي د
د آس د

رسمول
رنگول

د گل رسمول
د گل رنگول
د مرغه رنگول
د طوطي رنگول
د پاڼو په واسطه ټاپه کول
د ابتکاري رسمونو او شکلونو جوړول
ډیزاین جوړول
د ډیزاین رسمول
د ډیزاین رنگول
د پنسل په واسطه د ډیزاینونو رسمول
د افغا

جامو رنگول

د تاریخي آثارو رسمول
تاریخي آثار
دویمه برخه دښوونځي رښوود
ه

لوست

د انار او بهي رسمول

موخه زده کوونکي به د انار و او بهي له رسمولو او پرداز کولو ه
آشنا

تن

کله مو پر پنسل انار او يا بهي رسم او پرداز کړی دی؟
آيا ويالی شئ چې د انار او بهي انځورونه يو له بل څخه
څه توپري لري؟

دويم انځور

فعال ت
الندې انځور په تتو خطونو په پنسل رسم کړئ ،سيوري او نورو
پړاوونو ته يې ژوره پاملرنه وکړئ او بيا يې پرداز کړئ

لومړی انځور

کورن ９دنده
په خپله خوښه له پورتنيو ميوو څخه يوه يې په کتابچو کې رسم
کړئ

لوست

د انار او بهي رن ول

موخه زده کوونکي به د بهي او انار له رسمولو او رنگولو
اشنا

تن

لومړی انځور

د انار او بهي رنگونه څه توپري لري؟
انار او بهي په کومو رنگونو رنگولی شئ؟

ه

فعال ت
زده کوونکي دې لومړی انځور پر نريو خطونو رسم کړي بيا دې هغه
رنگه کړي

دويم انځور

کورن ９دنده
يوه ميوه په خپله خوښه سکيچ او بيا يې رنگه کړئ

لوست

کار

موخه زده کوونکي به له سيمه ييزو تو کو څخه د
ه بلد

تن

دريم انځور

کار له جوړولو

که چريې تاسې د انار او ناک اليس کار جوړوئ ،له کومو موادو
گټه اخلئ؟
آيا تاسې ويالی شئ چې د اليس کار جوړول تاسو ته څه گټه لري؟

فعال ت
زده کوونکي دې لومړی د اليس کار په اړوند ژور فکر وکړي ،له
سيمه ييزو توکو څخه دې پخپله د انار او ناک اليس کار جوړ کړي

لومړی انځور

دویم انځور
کورن ９دنده
تاسې د ناک او انار داليس کار په اړوند له مور او پالر څخه
مرسته وغواړئ

لوست

اص

موخه زده کوونکي به له دريو اص
ه بلد

تن

رن ونه

رنگونو او د هغوی له ترکيب

له الندې دریو رنگونو څخه نور رنگونه جوړوالی شئ؟
آيا ويالی شئ د آسامين او شني رنګ له ترکيب څخه کوم رنګ په
الس راځي؟
سور
نارنجی

بنفش

زیړ
شین
آس نی

فعال ت زده کوونکي دې الندې رنگونه رسه ترکيب کړي ،بيا دې ووايي
چې تر السه شوي رنگونه څه نوميږي؟ د رنگونو په ترکيب کې بايد ژوره
پاملرنه ويش ،دوه رنگونه په مساوي اندازه رسه ترکيب کړئ

سور
نارنجی

بنفش

زیړ
شین
آس نی

کورن ９دنده
زده کوونکي دې اصيل رنگونه د دريس کتاب له مخې په کتابچو کې رسم
او بیا دې یو له بل رسه ترکیب کړي ،او نوی رنګونه دې جوړ کړي

لوست

خيا

رسم

موخه زده کوونکي به له خيا رسمونو ه او د هغ له رنگولو ه
بلد

تن

تاسې د کومو رنګونو جوړول غواړئ؟
آيا تاسې کوالی شئ د خپلې خوښې رنګونه جوړ کړئ او په انځور
کې يې عميل کړئ؟

فعال ت
الندې یو انځور په خپلو کتابچو کې رسم کړئ او بیا نور خیايل شیان
پکې زیات کړئ

لومړی انځور

دويم انځور
کورن ９دنده
يو خيايل انځور رسم کړئ او بیا يې ټولگي ته راوړئ او
خپلو ملګرو ته يې ښکاره کړئ

لوست

د سبو رسمول

موخه

زده کوونکي به د سبو د رسمولو له رو چارو ه بلد

تن

الندې انځور د څه يش په واسطه روښانه کوالی شئ؟
کله مو د پنسل په واسطه سابه رسم کړیدي؟

دويم انځور

فعال ت الندې انځور د پنسل په واسطه سکيچ او بيا يې پرداز کړئ،
هڅه وکړئ چې بانديني خطونه يې نري رسم او بيا يې پر پنسل روښانه
کړئ

لومړی انځور

کورن ９دنده
يو ډول سابه په کتابچو کې رسم او د پنسل په واسطه يې
پرداز کړئ

لوست

د سبو رن ول

موخه
زده کوونکي به د سبو د رنگولو له رو چارو ه بلد

تن

ستاسې چاپرييال کې کوم ډول سابه پيدا کيږي ،هغه مو کله
رسم کړي او رنگ کړيدي؟

دویم انځور

فعال ت الندې انځور له رسمولو وروسته په خپله خوښه رنگه کړئ،
که درنگولو په وخت کې له کومې ستونزې رسه مخامخ شوئ له
ښوونکي مرسته وغواړئ او نظافت ته يې پاملرنه وکړئ

لومړی انځور

کورن ９دنده
دسبو له ډلې څخه يو داليس کار په توگه جوړ او ټولگي ته
ېې راوړئ

لوست

د ون رسمول

موخه زده کوونکي به د ون د رسمولو او رنگولو له رو چارو ه
بلد

تن

کله مو کومه ونه رسم او رنگه کړېده؟
د ونې په رنگولو کې له کومو رنگونو څخه گټه اخلئ؟

دريم انځور

فعال ت زده کوونکي دې الندې انځور په خپله کتابچه په نري خط رسم
کړي ،او بیا دې د رسم پړاوونه په پام کې ونييس د ښوونکي الرښوونو ته
دې پاملرنه وکړي

لومړی انځور

دویم انځور
کورن ９دنده
ستاسې د کورين چاپربيال يوه ونه رسم او بيايې رنگه کړئ

لوست

خيا

رسمونه

موخه

زده کوونکي به د خيا انځورونو له رسمولو ه بلد

تن

څه مو چې مخکې ليديل ،هغه له خپل فکر او خيال څخه رسمولی شئ؟
تا سې کوم انځور تر اوسه له خپل ذهن څخه رسم کړی دی؟

دريم انځور

فعال ت زده کوونکي دې په هغه انځور چې مخکې يې ليدلی دی،
څو شيبې فکر وکړي ،وروسته دې هغه پړاو پر پړاو له خپلې خوښې
رسه پر کاغذ رسم او پرداز کړي ،بيا دې هغه رنگه کړي

لومړی انځور

کورن ９دنده
هغه څه مو چې په خيال کې گرځي په کتابچه کې
يې رسم او ټولگي ته يې راوړئ

دویم انځور

لوست

د مرغانو د پښو رسمول

موخه زده کوونکي به د مرغانو دبدن دغړو پر رسمولو او رنگولو
پوه

تن

تر اوسه مو دکوم مرغه پښې رسم کړيدي؟
په الندې انځور کې څه وينئ؟

دويم انځور

فعال ت
الندې انځور د پړاوونو په پام کې نيولو رسه په ژورې پاملرنې رسه
سکيچ ،بيا يې پر پنسل پرداز کړئ

لومړی انځور

کورن ９دنده
د يو مرغه انځور رسم کړئ

لوست

د مرغانو د پښو رن ول

موخه

زده کوونکي به د مرغانو د بدن د غړو له رنگولو ه اشنا

تن

ستاسو په نظر دکومو مرغانو د پښو رسمول اسان دي؟
د مرغانو دپښو په رنگولو کې له کومو رنگونو څخه گټه اخلئ؟

دويم انځور

فعال ت
الندې انځور د پړاوونو په پام کې نيولو رسه رسم او رنگه کړئ ،د
انځور پاکۍ ته پاملرنه وکړئ

لومړی انځور
کورن ９دنده
د مرغانو په منځ کې د توپیرونو په اړه له خپلو لويانو رسه
وغږېږئ

لوست

طرفه رن ونه

موخه زده کوونکي به له ب طرفه رنگونو څخه د گټ اخيستن په رو
چارو پوه

د بې طرفه رنگونو نومونه واخلئ؟
تن
آيا په ټولگي کې مو بې طرفه رنگونه ليديل او نوم يې اخيستلی شئ؟

خړ رنګ

سپین رنګ

+

تور رنګ

فعال ت زده کوونکي دې له دریو بې طرفه رنگونو تور ،سپني او خړ څخه
د انځورونو په روښانولو او تياره کولو کې گټه واخيل ،تياره ځايونه دې پر تور
رنگ او سپني ځايونه دې په سپني رنگ او د انځورونو سيورۍ دې پر خړ
رنگ ،رنگ کړي

خړ رنګ

سپین رنګ

+

تور رنګ

کورن ９دنده
درنگونو دارزښت په باب فکر وکړئ اوپه ټولگي کې پرې
وغږېږئ

لوست

د هند

شکلونو رسمول

موخه

زده کوونکي به د هند

تن

شکلونو له سک چ ه بلد

کومو شکلونو ته هنديس شکلونه وايي؟
کله مو هنديس شکلونه رسم کړي او بیا مو پر پنسل پرداز
کړيدي؟

دويم انځور

فعال ت
زده کوونکي دې د ښوونکي له ترشيح وروسته يو هنديس شکل رسم
او پرداز کړي

لومړی انځور

کورن ９دنده
يو هنديس شکل رسم او پر پنسل يې پرداز کړئ

لوست

د هند

شکلو نو رن ول

موخه

زده کوونکي به د هند

تن

شکلونو له رنگولو ه بلد

په الندېنيو انځورونوکې کوم شکلونه وينئ نومونه يې واخلئ؟
په الندينيو انځورونو کې کوم رنگونه ليدل کيږي؟

دويم انځور

فعال ت هره ډله دې پخپله خوښه له الندې شکلونو څخه يو رسم او
رنگه کړي ،وروسته دې دښوونکي له الرښوونې رسه سم هغه نندارې
ته وړاندې کړي

لومړی انځور

کورن ９دنده
يو هنديس شکل د کتاب له مخې په کتابچو کې رسم ،او بيا يې رنگه
کړئ

لوست

کار

موخه زده کوونکي به له ب
ه آشنا

تن

ب لو پاڼو څخه د

کار له جوړولو

تر اوسه مو له پاڼو کوم شيان جوړکړيدي؟
په الندې شکل کې څه گورئ؟

دويم انځور

فعال ت
زده کوونکي دې له وچو پاڼو اليس کار جوړ او له خپلې خوښې رسه
سم دې رنگه کړي

لومړی انځور

کورن ９دنده
زده کوونکي دې له کاغذ څخه اليس کار جوړ او بيا
دې ټولگي ته راوړي

لوست

د غوايي د

رسمول

موخه زده کوونکي به د حيواناتو د بدن د غړو رسمولو او پرداز ه
اشنا

تن

کله مو دغوايي رس رسم او پرداز کړی دی؟
په الندې شکل کې څه گورئ

دريم انځور

فعال ت الندې شکل په نريو خطونو پړاو پر پړاو رسم ،وروسته يې
پر نرم پنسل پرداز کړئ د رسمولو په جريان کې ،که له کومو ستونزو
رسه مخامخ شوئ ،له ښوونکي مرسته وغواړئ
لومړی انځور

دويم انځور
کورن ９دنده
په خپله سيمه کې کورين حيوانات وگورئ او د
غوايي د بدن يو غړی رسم کړئ

لوست

د آس د

موخه
زده کوونکي به د آس د

تن

رن ول

له رنگولو ه اشنا

د آس د رس په رنگولو کې له کومو رنگونو څخه کار اخلئ؟
تا سو کله آس له نږدې ليدلی او د هغه د بدن غړی مو رسم
کړيدي؟

دريم انځور

فعال ت
زده کوونکي دې الندې انځورونو ته په پاملرنې رسه د ښوونکي له
الرښوونې رسه سم ،هغه رنگه کړي

لومړی انځور

کورن ９دنده
به خپله خوښه يو حيوان رسم او رنگه کړئ

دويم انځور

لوست

د ل رسمول

موخه

زده کوونکي به د گ نو له سکيچ او رسمولو ه بلد

تن

په الندې انځور کې څه وينئ؟
کله مو په پنسل رسه گل رسم او پرداز کړی دی؟

دويم انځور

فعال ت
زده کوونکي دې الندې انځور د ښوونکي له الرښوونې رسه سم رسم
او پر پنسل دې پرداز کړي

لومړی انځور

کورن ９دنده
يو گل پر پنسل د کتاب له مخې رسم کړئ

لوست

د ل رن ول

موخه

زده کوونکي به د گل له رسمولو او رنگولو ه بلد

تن

آيا تاسې په کورونو کې گالن رسموئ؟
ستاسو د گالنو کوم رنگونه خوښيږي؟

دويم انځور

فعال ت
الندې انځور د رنگونو ترکيب ته پر پاملرنې رسه په کتابچو کې رسم
او بيا يې رنګ کړئ

لومړی انځور

کورن ９دنده
يو گل د کتاب له مخې پړاو پر پړاو په کتابچو کې رسم او
رنگ کړئ

لوست

د مرغه رن ول

موخه

زده کوونکي به د مرغانو له رسمولو او رنگولو ه بلد

تن

کله مو يو مرغه رسم او رنگ کړی دی؟
په الندې شکل کې څه گورئ؟

دريم انځور

فعال ت
زده کوونکي دې الندې شکل ته ښه وگوري ،يو مرغه دې مرحله په
مرحله رسم او رنگ کړي

لومړی انځور

دويم انځور
کورن ９دنده
په خپلو کتابچو کې د کتاب له مخې يو مرغه رسم کړئ

لوست

د طوطي رن ول

موخه زده کوونکي به د طوطي له رسمولو او رنگولو ه بلدتيا پيدا
کړي

تن

تا سو ويالی شئ چې د طوطي د انځور شکل په رنگولو کې له کومو
رنگونو څخه گټه اخيستل کيږي؟
په الندې انځور کې کوم مرغه ليدل کيږي ،نوم يې واخلئ؟

دريم انځور

فعال ت زده کوونکي دې شکلونه پړاو پر پړاو سکيچ او رنگه کړي،
په رنگونو کې دې ژوره پاملرنه وکړي او که ستونزه وي ،له ښوونکي
دې مرسته وغواړي

لومړی انځور

دویم انځور
کورن ９دنده
د طوطي شکل د کتاب له مخې سکيچ او هغه په خپلو کتابچو کې رنگ کړئ

لوست

د پا و په واسطه ټاپه کول

موخه
زده کوونکي به په رنگ ه دپاڼو له تاپه کارۍ ه اشنا

تن

کله مو په رنگ رسه د کاغذ پر مخ د پاڼو ټاپه کاري کړېده؟
رس بريه پر الندې شکل له پاڼو نور څه جوړيږي؟

پنځم انځور

فعال ت زده کوونکي دې هغه پاڼې چې له ځان رسه يې راوړي دي،
د برس په واسطه رنگ کړي ،وروسته دې د کاغذ پر مخ ټاپه کاري
پرې وکړي

لومړی انځور

دویم انځور

ځلورم انځور

دریم انځور
کورن ９دنده

زده کوونکي دې اړوند فعاليت به کورکې تکرار کړي

لوست

د ابتکاري رسمونو او شکلونو جوړول

موخه زده کوونکي به د رنگ او پاڼ په واسطه د ب ب لو رسمونو او
شکلونو له جوړولو ه آشنا

تن

آيا د ونې له پاڼو مو کله څه شی جوړ کړيدي؟
الندې شکل څه نوميږي او له کومو موادو جوړ شوی دی؟

دويم انځور

فعال ت زده کوونکي دې له هغو پاڼو څخه چې له ځان رسه يې
راوړي دي په خپله خوښه يو ابتکاري شکل د ښوونکي له الرښوونې
رسه سم جوړ کړي

لومړی انځور

کورن ９دنده
زده کوونکي دې له پاڼو څخه د کتاب له شکل رسه
سم يو اليس کار جوړ کړي

لوست

د ډيزاين جوړول

موخه

زده کوونکي به دگل د جوړولو او ډيزاين رې چارې زده کړي

تن

تاسې کوالی شئ د گل له پاڼو يو ډيزاين جوړ کړئ؟
کله مو د گالنو پاڼو څخه ډيزاين جوړ کړی دی؟

دریم انځور

فعال ت
د گل له پاڼو څخه يو ابتکاري ډيزاين جوړ کړئ

دويم انځور

لومړی انځور
کورن ９دنده
پورته عمليه په کور کې تکرار کړئ

لوست

د ډيزاين رسمول

موخه

زده کوونکي به د پنسل په واسطه له ب

تن

ب لو ډيزاينونو ه بلد

په تېرو ټولگيو کې مو پر کومو ډيزاينونو کار کړی دی؟
له ډيزاين څخه په کومو برخو کې ګټه اخيستل کيږي؟

دويم انځور

فعال ت
زده کوونکي دې الندې شکل ته پرداز ورکړي ،بيا دې پړاو پر پړاو
رسم کړي

لومړی انځور

کورن ９دنده
يو وار بيا ډيزاينونه په کتابچو کې رسم کړئ

لوست

د ډيزاين رن ول

موخه

زده کوونکي به د ډيزاين د رنگولو رې چارې سم زده کړي

تن

آيا د هغو ډيزاينونو په هکله چې ستاسو په سيمه کې دي ،معلومات
ورکولی شئ؟
د اسالمي سبک د ډيزاينونو څخه چپرته ګټه اخيستل شوې ده؟

دويم انځور

فعال ت
الندې شکل رسم او بيا يې رنگ کړئ

لومړی انځور

کورن ９دنده
پر هغو ډيزاينونو چې ستا سو په سيمه کې دي ،کار وکړئ

لوست

د پنسل په واسطه د ډيزاينو نو رسمول

موخه زده کوونکي به پر پنسل د ډول ډول ډيزاينونو له رسمولو او رنگولو
ه بلد

تن پوهيږئ چې ډيزانونه په کومو ځایونو کې څنګه کارول کيږي؟

دويم انځور

فعال ت
د ډيزاين په اړوند خپله نقشه پر کاغذ طرح کړئ ،هغه د کاغذ پر مخ
د پاڼې څلورو خواو ته ترتيب اوتنظيم کړئ

لومړی انځور

کورن ９دنده
له خپلې خوښې رسه سم ډيزاينونه طرح او رسم کړئ

لوست

د افغا

موخه زده کوونکي به د افغا

تن

جامو رن ول

لباس له رسمولو او رنگولو ه بلد

کله مو افغاين جامې رسم او رنگ کړيدي؟
په الندې انځور کې څه شی وينئ؟

دويم انځور

فعال ت
د ښوونکي د الرښوونو په پام کې نيولو رسه الندې انځور رسم او رنگ
کړئ

لومړی انځور

کورن ９دنده
د سيمه ييزو جامو د پيژندلو په اړوند له مور او پالر څخه پوښتنه وکړئ او
هغه په کتابچو کې رسم او رنگه کړئ

لوست

د تاريخي آثارو رسمول

موخه

زده کوونکي به د خپل هيواد د تاريخي آثارو په رسمولو وپوهيږي

دی؟

تن

آيا تا سو کله د هېواد له تاريخي آثارو څخه کوم يو رسم او رنگ کړی

دریم انځور

فعال ت
الندې شکل د نرم پنسل په واسطه رسم او رنگ کړئ

لومړی انځور

دویم انځور
کورن ９دنده
د کتاب انځور ته ژوره پاملرنه وکړئ ،بيا يې پر پنسل رسم او رنگ کړئ

لوست

تاريخي آثار

موخه زده کوونکي به له کاغذ څخه د بست د ک له جوړولو
بلد

تن

ه

د ُبست د کال د دروازی یوه د اليس کار مجسمه له کومو موادو
څخه جوړولی شو؟
په الندې انځور کې څه وينئ؟

دويم انځور

فعال ت هره ډله دې د ُبست د کال دروازې ته په ژورې پاملرنې رسه
رنگه کاغذ څخه د هغې په شان یوه منونه جوړه کړي ،وروسته دې
نندارې ته وړاندې کړي

لومړی انځور
کورن ９دنده
د ُبست کال له هغو توکو چې ستا سو په واک کې دي ،جوړه او بيايې
ټولگي ته راوړئ

دو مه برخه

د رسام ه د تدر س رښود

لوست

او

د تدر س وخت دوه در

مخونه

ساعتونه

لوم

ساعت

د لوست عنوان

اصلی رنگونه

عمومي موخ

له دریو اص

د زده کړې
موخ
پوهنیزې
مهار
ذهنیتي

له زده کوونکو هيله کيږي چ د لوست تر پايه پورې ندې موخ
تر سه کړي
له دریو اص رنگونو ه به بلد
درې اص رنگونه به ه ترکيب کړای
له رنگولو ه به ی مینه پیدا

د تدریس طریقه

ډله ییز او څانگړي فعالیتونه پوښتن او ځوابونه عملی کار او
رین

د تدریس وسیل

رنگ کاغذ برس د اوبو لوښی پنسل پنسل پاک او د ه کتاب

ارزونه

د خپل ډاډ تر سه کولو لپاره ښوونکي له زده کوونکو څو پوښتن
کوي

لومړ فعاليتونه

رنگونو ه د زده کوونکو بلدتيا

س م لنډه احوال پوښتنه د حا ۍ اخیستل د ټولگي
تنظیم د کورنۍ دندې کتل او پر نوې لوست پيل کول

دقیق

انگيزوي پوښتنه
کله مو درې اص رنگونه ه ترکيب کړيدي

دقیق

د ښوونکي فعال تونه
د دریو اص رنگونو نومونه زده کوونکو ته وروپيژنئ
د رنگو په ترکیب ک له هغوی ه مرسته وکړئ
د رنگونو په اړوند زده کوونکو ته معلومات ورکړئ
د دوی پوښتنو ته ځواب ورکړئ
درې اص رنگونه د کاغذ پر مخ ترکیب کړئ
په کور ک یو وار بیا درې اص

وخت
دقیق

کورن دنده
رنگونه ه ترکیب کړئ

اضا معلومات
رنگونو له
دي د ه او آس
ښاغ ښوونکیه درې اص رنگونه سور ژ ر او آس
رنگونه ه ترکیب کړو
ترکیب څخه بنفش رنگ تر سه کیږي که چ رې سور او آس
شین رنگ جوړیږي
ه ترکیب
نارنجي رنگ جوړیږي که چ رې ژ ړ او آس
اص رنگونه په طبیعت ک په طبیعي بڼه شتون لري د رنگونو د ترکیب په نتیجه ک دویم
او دریم رنگ تر سه کیږي ځین رنگونه د ب طرفو رنگونو او یا د خنثی رنگونو په نوم
یادیږي دا ډول رنگونه د گرمو او سړو رنگونو په هکله اغیزمن دي او ډیر کارول کیږي
هغه رنگونه چ د ب طرفو رنگونو په نوم یادیږي د سړو او گرمو رنگونو د تیاره او روښانه
کولو په اړوند له هغوی گټه اخیستل کیږي او د رنگو په حلقه ک نه شاملیږي

لوست

او

د تدر س وخت دوه در

د لوست عنوان

مخونه

ساعتونه

ساعت

لوم

خیا رسم
رسمونو

ه او د هغ له رنگه کولو

ه د زده کوونکو

عمومي موخ

له خيا
بلدتيا

د زده کړې
موخ
پوهنیزې
مهار
ذهنیتي

له زده کوونکو هيله کيږي چ د لوست په پای ک
ورس ږي
زده کوونکي به پر پنسل له خیا رسمولو ه بلد
یوه خیا منظره به پر پنسل رسم کړای
د طبیعي او خیا منظرو له رسمولو ه به ی مینه پیدا

ندې موخوته

د تدریس طریقه

ډله ییز او څانگړي فعالیتونه پوښتن او ځوابونه عم

د تدریس وسیل

رنگ کاغذ برس د اوبو لوښی پنسل پنسل پاک او د ه کتاب

ارزونه

د خپل ډاډ تر سه کولو لپاره له زده کوونکو پوښتن وکړئ

لومړ فعاليتونه

کار او رین

س م احوال پوښتنه حا ي د ټولگي تنظیم د کورنۍ
دندې کتل او له ت ر لوست ه په اړیکه ک پر نوې
لوست پیل کول

دقیق

انگیزوي پوښتن
د خیا رسمونو په اړوند څه وی ی شئ

دقیق

د ښوونکي فعال تونه
د خیا رسمونو په اړه زده کوونکوته معلومات ورکړئ
د دې لوست انځور پر تخت رسم کړئ
د رسم د لريوا او نیږدیوا په اړه معلومات ورکړئ
زده کوونکي د رسمولو لپاره وهڅوئ
خیا منظره رسم او ټولگي ته راوړئ

وخت
دقیق

کورن دنده

اضا معلومات
ښاغ ښوونکیه د خیا رسمونو په اړوند زده کوونکي متوجه کړئ د ه ي موضوعاتو
کار جوړول
په اړوند فکر کول ډیر اړین دي زده کوونکوته د یوه انځور رسمول د
او ډیزاین داس ور زده کړئ چ هغوې د هر څه په باره ک ژور فکر وکړي فکر کول نه
یوازې په ه ک بلک په ټولو مضمونونو ک گټور دي په عم ډول د یوه رسمول
جوړول او ډیزاین په اړه د پوه او درک قوه لوړوي نوي شیان له خپل خیال څخه رامنځ
ته کوي او گټه ترې اخ

لوست

(

د تدر س وخت دوه در

او

مخونه

ساعتونه

لوم

د لوست عنوان

د گل رنگول

عمومي موخ

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

ساعت

د زده کړې
موخ
پوهنیزې
مهار
ذهنیتي

له زده کوونکو هيله کيږي چ د لوست په پای ک
ورس ږي
زده کوونکي به د گل له رسمولو ه بلد تیا پیدا کړي
زده کوونکي به گل رسم کړای
زده کوونکي به د گل له رسمولو ه مینه پیدا کړي

ندې موخوته

د تدریس طریقه

ډله ییز او څانگړي فعالیتونه پوښتن او ځوابونه عم
رین

کار او

د تدریس وسیل

رنگ کاغذ برس اوبو لوښی پنسل پنسل پاک او د ه کتاب

ارزونه

ښوونکي د خپل ډاډ تر سه کولو په موخه له زده کوونکو څو
پوښتن کوي

لومړ فعاليتونه

س م لنډه احوال پوښتنه حا ي اخیستل د ټولگي
تنظیم د کورنۍ دندې له کتلو وروسته له ت ر لوست ه
په اړیکه ک پر نوي لوست پیل کول

دقیق

انگیزوي پوښتنه
کله مو گل رسم او رنگه کړی دی

دقیق

د ښوونکي فعال تونه
د گل د رسمولو او رنگولو په اړوند زده کوونکو ته معلومات ورکړئ
د زده کوونکو په وړاندې یو گل رسم او رنگه کړئ
زده کوونکي رسامۍ ته وهڅوئ
د زده کوونکو رسمونه اص ح کړئ
په خپله خوښه یو گل رسم کړئ

مدت
زمان

دقیقه

کورن دنده

اضا معلومات
ښاغلی ښوونکی دې د ټولو هغو موجوداتو په باره ک چ لوی خدای ج په طبیعت ک
پیدا کړي دي او ځانگړې ښک لري زده کوونکو ته معلومات ورکړي په ځانګړي ډول
ګ ن ډیره ښک لري چ د کورونو د ميلمستونو باغ او باغچ د ښک لپاره کرل کيږي
بنفش سپین قهوه یي او نور
گ
گ ن ب ل ب ل رنگونه لکه سور ژ ړ آس
رنګونه لري
د لوی خدای ج په قدرت
که چ رې انسان د گ نو رنگونو ته په طبیعت ک دقیق
ی باور نور هم زیاتيږي
وون يه په د
اغ
شو ده تاس ول
بيل په تو ه ټه واخلئ

تاب
له د

د تدر س د ر ود د ب ا ل ولو څخه ده
ر ود څخه د ټولو لوستونو په تدر س د

