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د پوهن３ وزارت



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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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
د لوی او بښونکي خدایهلالج لج شکر په ځای کوو، چې موږ ته يې ژوند رابښلی، او د لوست او ليک 
له نعمت څخه يې برخمن کړي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي 

لومړنی پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو. 
څرنگه چې ټولو ته ښکاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به 
د گران هېواد ښوونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي. ښوونکی، زده کوونکی، کتاب، ښوونځی، اداره 
او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپږگو بنسټيز عنارص بلل کيږي، چې د هېواد د ښوونې 
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت 

د مرشتابه مقام، د هېواد په ښوونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنسټيزو بدلونونو ته ژمن دی.
له همدې امله د ښوونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لومړيتوبونو څخه دي. همدارنګه 
په ښوونځيو، مدرسو او ټولو دولتي او خصويص ښوونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او 
توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې ځای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس 

کتابونو له شتون پرته، د ښوونې او روزنې اسايس 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، 
چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لېږدولو کې، هيڅ ډول هڅه او 
هاند ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او 
کوښښ وکړي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل 
ران، او د ټولنې متمدن  کړي، چې د نن ورځې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع

او گټور اوسېدونکي وي.
همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه، چې د هېواد ارزښتناکه پانگه ده، غوښتنه لرم، څو له هر فرصت 
کو او فعالو گډونوالو په توګه، او ښوونکو ته  څخه گټه پورته کړي، او د زده کړې په پروسه کې د ځ

په درناوي رسه، له تدریس څخه ښه او اغېزناکه استفاده وکړي.
په پای کې د ښوونې او روزنې له ټولو پوهانو او د ښوونيز نصاب له مسلکي همکارانو څخه، چې د 
دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي، مننه کوم، او د لوی 

خدایهلالج لج له دربار څخه دوی ته په دې سپيڅلې او انسان جوړوونکې هڅې کې بريا غواړم.
د معياري او پرمختليل ښوونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگړي ېې خپلواک، پوه 

او سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



د

فهرست

رسلیکونه                     مخ  
پرکی ی  لوم

له نورو تورو رسه د (ا) توري ترکیب ...........................................................٢     ١ 
له نورو تورو رسه د (ب) توري ترکیب ........................................................٣   ٢
له نورو تورو رسه د (ج) توري ترکیب .........................................................٤     ٣

له نورو تورو رسه د (د) توري ترکیب  ..........................................................٥     ٤
له نورو تورو رسه د (ر) توري ترکیب ..........................................................٦    ٥

له نورو تورو رسه د (س) توري ترکیب  .......................................................٧     ٦
له نورو تورو رسه د (ص) توري ترکیب........................................................٨     ٧
له نورو تورو رسه د (ط) توري ترکیب .........................................................٩    ٨
له نورو تورو رسه د (ع) توري ترکیب  .......................................................١٠     ٩
له نورو تورو رسه د (ف) توري ترکیب ......................................................١١     ١٠
له نورو تورو رسه د (ق) توري ترکیب .......................................................١٢   ١١
له نورو تورو رسه د (ک) توري ترکیب ......................................................١٣      ١٢
له نورو تورو رسه د (ل) توري ترکیب ........................................................١٤     ١٣
له نورو تورو رسه د (م) توري ترکیب ........................................................١٥     ١٤
له نورو تورو رسه د (ن) توري ترکیب  .......................................................١٦    ١٥
له نورو تورو رسه د (ه) توري ترکیب .........................................................١٧    ١٦
له نورو تورو رسه د (و) توري ترکیب  .......................................................١٨   ١٧
له نورو تورو رسه د (ی) توري ترکیب .......................................................١٩    ١٨

پرکی دویم 
په شکسته نستعلیق خط د تورو د خطاط بڼه، ټکو ایښودنه او ترکیب ............ ٢٠    ١٩
له نورو تورو رسه د (ا ، ب ) تورو ترکیب ...................................................٢١    ٢٠
له نورو تورو رسه د (ج ، د ) تورو ترکیب  ..................................................٢٢    ٢١
له نورو تورو رسه د (ر ، س ) تورو ترکیب.................................................. ٢٣    ٢٢
له نورو تورو رسه د (ص ،ط ) تورو ترکیب .................................................٢٤      ٢٣
له نورو تورو رسه د (ع ، ف ) تورو ترکیب  .................................................٢٥    ٢٤
له نورو تورو رسه د (ق ، ک ) تورو ترکیب  ...............................................٢٦       ٢٥
له نورو تورو رسه د (ل، م،ن ) تورو ترکیب  ................................................٢٧  ٢٦



ه

له نورو تورو رسه د (و، ه ) تورو ترکیب  .....................................................٢٨  ٢٧
له نورو تورو رسه د (ی ) تورو ترکیب  .......................................................٢٩  ٢٨

پرکی دریم 
دکلموپه بېال بېلو موقعیتونو کې په نسخ خط کې د تورو د حرکتونو .................٣٠     ٢٩
له نورو تورو رسه د (الف) توري ترکیبونه ...................................................٣١   ٣٠
له نورو تورو رسه د (ب) توري ترکیبونه .....................................................٣٢   ٣١
له نورو تورو رسه د (ج) توري ترکیبونه ......................................................٣٣    ٣٢
له نورو تورو رسه د (د) توري ترکیبونه .......................................................٣٤    ٣٣
له نورو تورو رسه د (ر) توري ترکیبونه  ......................................................٣٥    ٣٤
له نورو تورو رسه د (س) توري ترکیبونه .....................................................٣٦   ٣٥
له نورو تورو رسه د (ص) توري ترکیبونه ....................................................٣٧    ٣٦
له نورو تورو رسه د (ط) توري ترکیبونه......................................................٣٨   ٣٧

له نورو تورو رسه د (ع) توري ترکیبونه  ......................................................٣٩    ٣٨
٣٩   له نورو تورو رسه د (ف) توري ترکیبونه ...................................................٤٠
له نورو تورو رسه د (ق) توري ترکیبونه ......................................................٤١    ٤٠
له نورو تورو رسه د (ک) توري ترکیبونه .....................................................٤٢    ٤١
له نورو تورو رسه د (ل) توري ترکیبونه ......................................................٤٣    ٤٢
له نورو تورو رسه د (م) توري ترکیبونه .......................................................٤٤    ٤٣
٤٤   له نورو تورو رسه د (ن) توري ترکیبونه......................................................٤٥
له نورو تورو رسه د (و) توري ترکیبونه .......................................................٤٦    ٤٥
له نورو تورو رسه د (ه) توري ترکیبونه........................................................٤٧    ٤٦
له نورو تورو رسه د (ی) توري ترکیبونه.......................................................٤٨    ٤٧
کتابت..................................................................................................٤٩   ٤٨
پر نستعلیق خط د چلیپا لیکل ..................................................................٥٠   ٤٩
د تور مشق دخطاط طریقه ....................................................................٥١   ٥٠

دویمه برخه
٥١- د حسن خط تدریس الرښود  ................................................................٥٢-٥٩

یادونه: د هغو استاذانو لپاره چې د حسن خط د ښودلو د مضمون دنده په غاړه لري، خط د 
پیژندلو، اقسامو او د ښایسته لیکلو لپاره د وسایلو او لوازمو د پیژندلو په اړه څو رضوري ټکي 
د کتاب په پای کې ځای پر ځای شوي دي. هیله ده ښاغيل ښوونکي د تدریس پر مهال ترې 

الزمه ګټه واخيل.



١

لومړی څپرکی
د کلمو په بیالبیلو ځایونو کې د نستعلیق خط د الفبا تورو د 

ترکیب او خطاط پر بڼې پوهېدل



٢

لومړی لوست 
له نورو تورو رسه د (ا) توری ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه پر نستعلیق خط او کړکي قلم له نورو تورو رسه 
د الف توري د ترکیبونو په ټکو اېښودلو وپوهېږي.

تنې پو

ستاسو په نظر په الندین جمله کې الف توری له کومو تورو رسه ترکیب شوی دی؟

ه فکر کوئ د الف توری د یوې کلمې په کومه برخه او يا یوه جمله له کومو تورو 

ای مشق شوی دی؟ رسه یو 

فعاليت  
د  کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم په پورتن جمله کې الف په پیل 

او منځ کې له تورو رسه ترکیب شوی دی.

کورن دنده
ونه د نستعلیق خط له قاعدې رسه سم په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او  پورتن 

رین کړئ.



٣

دویم لوست
له تورو رسه د (ب) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د نستعلیق خط له اصولو رسه سم له نورو تورو رسه د (ب) توري پر 
ټکو اېښودلو و پوهیږي.

تنې                     پو
په الندې جملو کې کومې کلمې د کريس خط له پاسه پرتې دي؟

نگه په پیل، من او پای کې له نورو تورو رسه  په الندې کلمو کې د (ب) توری 

ترکیب شوی دی؟

فعاليت  
رین کې جمله ژوره مطالعه کړئ، وروسته یې پر کړکي قلم د نستعلیق  په پورتني 

رین کړئ. خط له اصولو رسه سم مشق او 

کورن دنده
رین  ونه د نستعلیق خط له ځانگړتیاوو رسه سم په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې  پورتن 

کړئ.



٤

دریم لوست
له نورو تورو رسه د(ج) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط پر مخ په نستعلیق خط له نورو تورو رسه د (ج) توري د 
ترکیبونو په خطاط او ټکو اېښودلو پوه يش.

تنه پو

ئ؟ ودلو پوهې کو ای ونه کې د (ج) توري پر قاعدو او  په الندې 

فعاليت  
ونې په اړه بحث وکړئ، وروسته یې هره یوه کلمه په نستعلیق خط او  د پورتن 

رین کړئ. کړکي قلم په خپلو کتابچو کې د کريس خط له پاسه مشق او 

کورن دنده
ونې له مخې له نورو تورو رسه د (ج) توری ترکیب له ټولو ځانگړتیا وو رسه په یوه  د پورتن 

جمله کې په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او بله ورځ یې ټولگي ته راوړئ.



٥

څلورم لوست
له نورو تورو رسه د (د) توري ترکیب 

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه د نستعلیق خط له اصولو رسه سم په کړکي قلم 
د (د) توري پر ټکو ایښودلو او ترکیب وپوهیږي.

تنه پو

و توریزه کلمه کې له نورو تورو رسه د  کي قلم په یوه  کله مو په نستعلیق خط او ک

(د) توری په ترکیبي ډول لیکالی دی؟

فعاليت  
په  موقعیت  د  کې  کلمو  بېالبېلو  په  توري  (د)  د  رسه  تورو  نورو  له  قلم  کړکي  په 
ونې رسه سم په خپلو  اړوند بحث وکړئ، وروسته یې په ژورې پاملرنې له پورتن 

رین کړئ. کتابچو کې 

کورن دنده
ونې رسه سم په خپلو کتابچو کې  د کريس خط پر مخ په کړکي قلم د (د) توری له پورتن 

رین کړئ.



٦

پنځم لوست 
له نورو تور رسه د (ر) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به په نستعلیق خط په یوازې او یا ترکیبي ډول د (ر) توري په خطاط او 
ټکو ایښودلو وپوهیږي.

تنې پو

ي؟ ه فکر کوئ چې د (ر) توری په ترکیبي ډول په کومو برخو کې خطاطي کی

کو جوړ شوی دی او د کريس خط په کومه برخه  و  ستاسو په اند د (ر) توری له 

ي؟ کې خطاطي کی

فعاليت  
د کريس خط په مخ د نستعلیق خط له اصولو رسه سم د (ر) توری د پورتن جملې 

رین کړئ. په کلمو کې په کړکي قلم مشق او 

کورن دنده
په کلمو کې له نورو تورو رسه د (ر) توري ترکیب ته پاملرنه وکړئ، وروسته یې په کړکي قلم 

رین کړئ، بله ورځ یې ټولگي ته راوړئ. په خپلو کتابچو کې مشق او 



٧

شپږم لوست
له نورو تورو رسه د (س) توري ترکیب

، ټکو ایښودلو او پر ترکیب به زده کوونکي  موخه: له نورو تورو رسه د (س) توري له خطاط
وپوهیږي.

تنې پو

و وارې د (س) توری له نورو تورو رسه د کلمو  ه فکر کوئ په الندې جمله کې 

په کومو برخو کې په ترکیبي ډول خطاطي شوی دی؟

فعاليت  
رین  ونې د کريس خط له پاسه پر نستعلیق خط او کړکي قلم مشق او  پورتن 

کړئ.

کورن دنده
رین  د کريس خط له پاسه له نورو تورو رسه د (س) توري حرکت او ترکیب په کړکي قلم 

کړئ.



٨

اووم لوست
له نورو تورو رسه د (ص) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط پر مخ او کړکي قلم د (ص) توري ترکیب له نورو تورو 
رسه د ټکو ایښودلو پر بڼې حرکت او ترکیب وپوهیږي.

تنې پو

و  کله مو د کريس خط پر مخ د نستعلیق خط له اصولو رسه سم د(ص) توری په 

ی دی؟ توریزو کلمو کې خطاطي ک

د الندین جملې په کلمو کې د (ص) توری په ترکیبي ډول په کومو برخو کې مشق 

شوی دی؟

فعاليت  
په خپلو کتابچو کې د پورتن جملې په هکله بحث وکړئ، وروسته یې د کريس 

رین کړئ. خط له پاسه په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او 

کورن دنده
ونې رسه سم په خپلو کتابچو کې مشق  پورتن جمله په کړکي قلم د کريس خط له پاسه له 

رین کړئ. او 



٩

اتم لوست 
له نورو تورو رسه د (ط) توري ترکیبونه

توریزو  څو  په  جملې  یوې  د  قلم  کړکي  په  پاسه  له  خط  کريس  د  به  کوونکي  زده  موخه: 
کلموکې د (ط) توري په حرکتونو اوترکیب و پوهیږي.

تنې پو

ي؟ و توریزو کلمو په کومه برخه کې خطاطي کی آیا ویالی شئ چې د (ط) توری د 

ستا سو په نظر په الندې جمله کې د (ط) توری د کريس خط په کومه برخه کې دی؟

فعاليت  
په خپلو ډلو کې د (ط) توري د کلمو په پیل، منځ او پای کې په حرکتونو، ټکو 
ونې ته په کتو او کريس خط ته  ایښودلو او ترکیب خربې وکړئ، وروسته  پورتن 

رین کړئ. په پاملرنې یې په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې 

کورن دنده
رین  قلم په خپلو کتابچو کې  له اصولو رسه سم په کړکي  نستعلیق خط  ونې د  پورتن 

کړئ، بله ورځ یې ټولگي ته راوړئ.



١٠

نهم لوست
له نورو تورو رسه د (ع) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د یوې جملې په څو توریزو کلمو کې د (ع) توري په ټکو ایښودلو 
او ترکیب وپوهیږي.

تنې پو

ودلو حرکتونو او ترکیب  کو ای کي قلم د (ع) توري د  ونه کې په ک په الندین  

ي؟ ه پوهی په اړوند 

ي رس،  من او اخر کې د  په الندې جمله کې د (ع) توری له نورو تورو رسه په لوم

ه ویالی شئ؟ ترکیب په اړوند 

فعاليت  
ونه په خپلو کتابچو  د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم پورتن 

رین کړئ. کې د تختې له مخې مشق او 

کورن دنده
ونې رسه سم په کړکي قلم له نورو تورو رسه د (ع) توری ترکیب کړئ، وروسته یې  له پورتن 

رین کړئ د کريس خط له پاسه په خود کار او یا پنسل قلم په خپلو کتابچوکې مشق او 



١١

لسم لوست
له نورو تورو رسه د (ف) توري ترکیبونه

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه د نستعلیق خط له اصولو رسه سم د کلمو په پیل، 
منځ او پای کې د (ف) توري ترکیب او خطاط وپوهیږي.

تنه پو

ه ډول مشق شوی  ونه کې د (ف) توري ترکیب له کومو تورو رسه دی او  په الندې 

دی؟

فعاليت  
پاملرنه وکړئ،  ته  نستعلیق خط  باب  په  نورو تورو رسه د (ف) توري د ترکیب  له 
وروسته یې د یوې کلمې په پیل، منځ او پای کې په پام کې ونیسئ او په کړکي قلم 

رین کړئ. یې په خپلو کتابچو کې مشق او 

کورن دنده
رین کړئ. ونه په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې څو وارې  پورتن 



١٢

یوولسم لوست
ای کېدل له نورو تورو رسه د (ق) توري یو 

موخه: زده کوونکي به په څو توریزو کلمو کې د(ق) توري ټکو ایښودل او حرکتونه زده او د 
(ق) توري ترکیب به په کريس خط د نستعلیق خط له اصولو رسه سم وپوهیږي.

تنې پو

ه ډول له نورو تورو رسه ترکیب شوی دی؟ ئ،  ه پوهی ونې په اړوند  د الندې 

ه ویالی شئ؟ د یوې کلمې په پیل، من او پای کې د (ق) توري د بدلونو په اړوند 

فعاليت  
ونه په یوه کلمه او جمله کې له نورو  د کريس خط پر مخ په نستعلیق خط پورتن 

رین کړئ.  تورو رسه پخپلو کتابچو کې په کړکي قلم 

کورن دنده
رین کړئ. پورتن جمله په کړکي قلم څو وارې په خپلو کتابچو کې 



١٣

دوو لسم لوست 
 له نورو تورو رسه د (ک) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط د (ک) توري پر ترکیب او د 
کلمو په پیل، منځ او پای کې په ټکو ایښودلو، خطاط او بېال بېلو حرکتونو وپوهیږي

تنې پو

ه ډول په یوه کلمه کې له نورو تورو رسه خطاطي کوئ؟ د (ک) توری 

ي؟ و طریقو خطاطي کی د ( ک) توری په 

فعاليت  
د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط د یوې جملې د کلمو په پیل او پای کې د 
(ک) توری په کشدار ډول له نورو تورو رسه ټکو ایښودلو او خطاط ته په پاملرنې 

رین کړئ. ونه  رسه پورتن 

کورن دنده
ونه په ژورې پاملرنې رسه په کړکي قلم او یا پنسل د کريس خط له پاسه پر نستعلیق  پورتن 

رین کړئ. خط 



١٤

دیارلسم لوست
 له نورو تورو رسه د (ل) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په نستلعیق خط د (ل) توري په ټکو ایښودلو او 
حرکتونو وپوهیږي.

تنې پو

ه ویالی شئ؟ د کلمې په پیل، من او پای کې د (ل) توري د مفرد ترکیب په هکله 

ه  په الندې جمله کې د (ل) توری د کلمې په کومه برخه کې د ترکیب او اتصال په ب

خطاطي شوی دی؟

فعاليت  
په خپلو ډلو کې د (ل) توری د کلمې په پیل، منځ او پای کې په ترکیب باندې بحث 

رین کړئ. ونه په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې  وکړئ، وروسته پورتن 

کورن دنده
رین کړئ، بله ورځ یې ټولگي  ونه په کړکي قلم د کريس خط له پاسه څو وارې  پورتن 

ته راوړئ.



١٥

څوارلسم لوست 
له نورو تورو رسه د (م) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه پر نستعلیق خط د کلمې په پیل، منځ او پای کې 
، حرکتونو او ترکیب وپوهیږي. له نورو تورو رسه د (م) توري په خطاط

تنه پو

ودل او له کومو تورو رسه د کلمې په  ه ډول ای کي  ستاسو په نظر د (م) توري 

پیل، من او پای کې ترکیب شوی دی؟

فعاليت  
له نورو تورو رسه د (م) توري په ترکیبي بڼه د کلمې په پیل، منځ او پای کې خربې 
او بحث وکړئ، وروسته یې په کړکي قلم د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط په 

خپلو کتابچو کې ولیکئ.

کورن دنده
په  نستعلیق خط  په  پاملرنې رسه، پورتن جمله  په  ته  نورو تورو رسه د (م) توري ترکیب  له 

رین کړئ. کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او 



١٦

پنځه لسم لوست
له نورو تورو رسه د (ن) توري ترکیب

موخه: د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم له نورو تورو رسه د (ن) توري پر 
ټکو ایښودلو، خطاط او حرکتونو به زده کوونکي وپوهیږي.

تنې پو

ونې په ترکیب شوو تورو  د کلمو په پیل، من او پای کې له نورو تورو رسه د الندې 

ي؟ و حرکتونه لیدل کی کې 

ي؟ ستاسو په نطر د (ن) توری په مفرد ډول د کلمو په کومه برخه کې مشق کی

فعاليت  
د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم د پورتن جملې د کلمو په پیل، 
او حرکتونه څو وارې په خپلو کتابچو کې  او پای کې د (ن) توري ترکیبونه  منځ 

مشق کړئ.

کورن دنده
ونه څو وارې په خپلو کتابچو کې  د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط، کړکي قلم پورتن 

رین کړئ. مشق او 

ء



١٧

شپاړلسم لوست 
له نورو تورو رسه د (و) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم له نورو تورو رسه 
د (و) توري په ټکو ايښودلو، خطاط او حرکتونو وپوهیږي.

تنې پو

ت کې د (و) توری په کومه برخه  و توریزې کلمې په جوړ ستاسو په نظر د یوې 

کې موقعیت لري؟

ه  ه دی او  ت کې د (و) توري رول  و کلمو لرونکي جملې په جوړ د یوې یا 

اهمیت لري؟

فعاليت  
ونه د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم په خپلو کتابچو  پورتن 

کې ولیکئ.

کورن دنده
رین کړئ. ونې د کريس خط له پاسه په کړکي قلم په خپلوکتابچو کې  پورتن 



١٨

اووه لسم لوست 
له نورو تورو رسه د (ه) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به دکريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم له نورو تورو رسه د 
(ه) توري په حرکتونو او ترکیبونو وپوهیږي.

تنې پو

کله مو د (ه) توری په یوه کلمه کې له نورو تورور رسه دحرکتونو او ترکیبونو له مخې 

ې ده؟ خطاط ک

ه  ې گورئ،  ونې د کلمو په پیل، من او پای کې د (ه) توري کومې ب د پورتن 

ي؟ و ډوله (ه) لیدل کی ی او  شکل یې غوره ک

فعاليت  
خربې  یې  ډولونو  بېلو  بېال  په  خطاط  د  او  حرکتونو  او  ترکیبونو  د  توري  (ه)  د 
وکړئ، وروسته پورتن جمله د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم په 

رین کړئ. خپلو کتابچو کې 

کورن دنده
رین کړئ، بله ورځ یې  ونه په کړکي قلم څو وارې په خپلو کتابچو کې مشق او  پورتن 

ټولگي ته راوړئ.



١٩

اته لسم لوست
له نورو تورو رسه د (ی) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم د یوې کلمې په 
پیل، منځ او پای کې د (ی) توري په ټکو ایښودلو، حرکتونو او ترکیب وپوهیږي.

تنه پو

نگه  و توریزې کلمې په پیل، من او پای کې د (ی) توری په یوه جمله کې  د 

خطاطي کوئ؟

فعاليت  
رین د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم د تورو ترکیب ته  پورتن 

په پاملرنې خطاطي کړئ.

کورن دنده
ونې د خپلو ځانگړتیاوو حرکتونو او ترکیبونوته په پاملرنې رسه په یوه جمله کې په  د پورتن 

رین کړئ. کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او 



٢٠

دویم څپرکی
په شکسته نستعلیق خط د تورو د خطاط بڼه، ټکو اېښودلو او ترکیب 

دشکسته نستعلیق خط د ټکو اېښودلو طریقه



٢١

نولسم لوست 
له نورو تورو رسه د (ا، ب) تورو ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي قلم له نورو تورو رسه 
د (الف او ب) له ترکیب، خطاط او ټکو ایښودلو رسه بلد يش.

تنې پو

ه توپیر لري؟ ستا سو په آند شکسته خط له نورو خطونو رسه 

ه ډول لیکل شوي دي؟ ستا سو په نظر په الندې شکل کې (ا، ب) 

فعاليت  
ونه کريس خط ته په پاملرنې رسه خطاط کړئ، مرکب توري یې دټکو  پورتن 
ایښودلو او له نورو تورو رسه ترکیبولو او د نستعلیق شکسته خط قاعدو ته په پاملرنې 

رین کړئ. په کړکي قلم مشق او 

کورن دنده
رین کړئ، بله ورځ یې  ونه په کړکي قلم څو وارې په خپلو کتابچو کې مشق او  پورتن 

ټولگي ته راوړئ.



٢٢

 شلم لوست
له نورو تورو رسه د (ج، د) تورو ترکیب

موخه: د کريس خط له پاسه په شکسته او نستعلیق خط او کړکي قلم له نورو تورو رسه د (ج، 
د) تورو په ترکیب، ټکو ايښودلو او خطاط د زده کوونکو بلدتیا.

تنې پو

په الندینیو کلمو کې د (ج، د) توري په ترکیبي ډول مشق شوي دي، د هغو نومونه واخلئ.

د هغو تورو چې په الندینیو کلمو کې له (ج، د) تورو رسه په ترکیبي ډول لیکل شوي 

دي، نومونه واخلئ؟

فعاليت  
پورتني توري د کريس خط له پاسه د شکسته نستعلیق خط قاعدو ته په پاملرنې رسه 

رین کړئ. په خپلو کتابچو کې مشق او 

کورن دنده
رین کړئ. ونه په کړکي قلم څو وارې د کريس خط له پاسه مشق او  پورتن 



٢٣

 یو ویشتم لوست 
له نورو تورو رسه د (ر، س) تورو ترکیرب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په شکسته او نستعلیق خط له نورو تورو رسه د 
(ر، س) تورو په ترکیب وپوهیږي.

تنې پو

ه توپیر لري؟ ستاسو په نظر د شکسته خط ترکیبونه د نستعلیق خط له ترکیبونو رسه 

و توري له نورو تورورسه په ترکیبي ډول مشق شوي دي؟ ونه کې  په الندې 

فعاليت  
په شکسته نستعلیق خط د (ر، س) تورو د خطاط په اړوند په خپل منځ کې بحث 
ونه د شکسته نستعلیق خط قاعدو ته په ژورې پاملرنې رسه  وکړئ، وروسته پورتن 

رین کړئ. په کړکي قلم د کريس خط له پاسه په خپلو کتابچو کې مشق او 

کورن دنده
ونې ته په ژورې پاملرنې رسه څو توري په شکسته نستعلیق خط په کړکي قلم په  پورتن 

رین کړئ. خپلو کتابچوکې مشق او 



٢٤

دوه ویشتم لوست
له نورو تورو رسه د (ص، ط) تورو ترکیب

، ټکو ایښودلو رسه په مفرد او ترکیبي ډول  موخه: زده کوونکي به د (ص، ط) تورو له خطاط
بلدتیا پیدا کړي.

تنې پو

ونه کې کوم توري په شکسته نستعلیق خط له (ص، ط) تورو رسه یو  په الندین 

ای خطاطي شوي دي؟

خه جوړې شوي دي؟ الندې کلمې له کومو تورو 

فعاليت  
ونه د کريس خط له پاسه په کړکي قلم له (ح، ا، و) تورو رسه په ترکیبي  پورتن 

رین کړئ. ډول په خپلو کتابچو کې مشق او 

کورن دنده
رین  او  مشق  کې  کتابچو  خپلو  په  قلم  کړکي  په  خط  نستعلیق  شکسته  په  ونې  پورتن 

کړئ.



٢٥

درویشتم لوست 
له نورو تورو رسه د (ع، ف) تورو ترکیب

موخه: زده کوونکي به په مفرد او ترکیبي بڼه د (ع، ف) تورو له خطاط او ټکو ایښودلو رسه 
آشنا يش.

تنې پو

ي دي؟ ه مشق ک کله مو د (ع، ف) توري په ترکیبي ب

رین  ه مشق او  ونه کې کومې کلمې له (ع، ف) تورو رسه په ترکیبي ب په الندې 

شوي دي؟

فعاليت  
ونې مفرد او مرکب توري د کريس خط له پاسه په شکسته نستعلیق خط  د پورتن 

رین کړئ. په خپلو کتابچو کې مشق او 

کورن دنده
بیا هغه څو وارې په شکسته نستعلیق خط په کړکي قلم په  ونې ته پاملرنه وکړئ،  پورتن 

رین کړئ. خپلو کتابچو کې مشق او 



٢٦

څلرویشتم لوست
له نورو تورو رسه د (ق، ک) تورو ترکیب

له  قلم  کړکي  په  توري  ک)  (ق،  د  شکل  مفرد  او  مرکب  خط،  نستعلیق  شکسته  په  موخه: 
خطاط او ټکو ایښودلو رسه به زده کوونکي بلد يش.

تنې پو

ه ډول مشق شوي دي؟ ه توپیر لري او  ستاسو په آندالندې توري یو له بل رسه 

ه ویالی شئ؟ ای کیدو په اړوند  پر شکسته نستعلیق خط د الندې تورو د یو 

فعاليت  
ونې په اړوند خربې او بحث وکړئ، وروسته یې په  په خپلو ډلو کې د پورتن 

رین کړئ او بیا یې د نندارې لپاره ټولگي ته راوړئ. خپلو کتابچو کې 

کورن دنده
ونو رسبیره مفرد او مرکب توري په دوامداره توگه په یوه کلمه کې پر شکسته  د کتاب په 

رین کړئ. نستعلیق خط په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او



٢٧

پنځه ویشتم لوست
له نورو تورو رسه د (ل، م، ن) تورو ترکیب

موخه: د کريس خط له پاسه د شکسته نستعلیق خط قاعدو ته په پاملرنې رسه د (ل، م، ن) 
تورو له خطاط او ټکو ایښودلو رسه د زده کوونکو بلدتیا.

تنې پو

رین  ولگیو کې له دې تورو رسه بلد وئ او کله مو هغه  ه فکر کوئ په پخوانیو 

ي دي؟ ک

ستا سو په نظر د الندینیو کلمو په ترکیب کې ډیر کوم توري کارول شوي دي؟

فعاليت  
ونه د کريس خط له پاسه د شکسته نستعلیق خط له اصولو رسه سم څو  پورتن 

وارې په خپلو کتابچوکې مشق کړئ.

کورن دنده
رین  او  په خپلو کتابچو کې مشق  قلم  په کړکي  ونه  له خپلې خوښې رسه سم پورتن   

کړئ.



٢٨

شپږ ویشتم لوست
له نورو تورو رسه د (و، ه) تورو ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په شکسته نستعلیق خط د (و، ه) تورو له خطاط 
او ټکو ایښودلو رسه آشنا يش.

تنې پو

ي؟ نگه خطاطي کی ه فکر کوئ (و، ه) توري په شکسته نستعلیق خط او مرکب ډول 

کي قلم مشق  کله مو کومه کلمه د کريس خط له پاسه په شکسته نستعلیق خط په ک

ي ده؟ ک

فعاليت  
کې  کتابچو  په خپلو  پاملرنې رسه  ژورې  په  پاسه  له  د کريس خط  ونې  پورتن 
رینونو کې باید پاملرنه وکړئ، تر څو وکوالی شئ، هغه سم  مشق کړئ، په خپلو 

خطاطي کړئ.

کورن دنده
رین  او  مشق  کې  کتابچو  خپلو  په  قلم  کړکي  په  خط  نستعلیق  شکسته  په  ونې  پورتن 

کړئ.



٢٩

او ویشتم لوست 
له نورو تورو رسه د (ی) تورو ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په شکسته نستعلیق خط په مفرد اومرکب شکل 
د (ی) توري له خطاط او ټکو ایښودلو رسه  بلد يش.

تنې پو

ي؟ ودل کی کي یې ای و ډولو خطاطي او  ستاسو په نظر د (ی) توری په 

رین شوي دي؟ ه فکر کوئ،کوم توري په مرکب ډول مشق او 

فعاليت  
ونه د کريس خط له پاسه داسې ولیکئ چې توري په خپل ځای کې رايش د  پورتن 

رین کړئ. شکسته نستعلیق خط اصولو ته په پاملرنې یې پر کړکي قلم مشق او 

کورن دنده
د (ی) توری د کريس خط له پاسه د شکسته نستعلیق خط قاعدو ته په پاملرنې رسه په کړکي 

رین کړئ. قلم په خپلو کتابچو کې مشق او 



٣٠

دریم څپرکی
د کلمو په بېالبېلو موقعیتونو کې په نسخ خط د تورو د 

حرکتونو او ټکو اېښودلو طریقه

                          مفرد توري         د پيل توري     د منځ توري       د پای تورې



٣١

اته ویشتم لوست
له نورو تورو رسه د (ا) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په کړکي قلم له مفردو تورو رسه د کلمو په پیل، 
منځ اوپای کې په نسخ خط د (ا) توري په ټکو ایښودلو او خطاط وپوهیږي.

تنې پو

ی دی؟ رین ک کي قلم او نسخ خط د (ا) توری  کله مو د کريس خط له پاسه پر ک

کي مشق او لیکل شوي دي؟ و  د (ا) توري په لوړوايل کې 

فعاليت  
د کريس خط له پاسه په نسخ خط او کړکي قلم د (الف) توري د ټکو ايښودل مشق 

رین کړئ. او 

کورن دنده
رین کړئ. ونې په ژورې پاملرنې رسه په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او  پورتن 



٣٢

نهه ویشتم لوست
له نورو تورو رسه د (ب) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کلمې په پیل، منځ او پای کې په مفردو تورو کې په نسخ خط د (ب) 
توري په ترکیبونو، حرکتونو او ټکو اېښودلو وپوهېږي.

تنې پو

ی دی؟ رین ک ونې په ډول په دې عالمو د کريس خط له پاسه مشق او  کله مو د 

ه ډول  ستاسو په نظر د (ب) توری د کلمو په پیل، من اوپای کې له نورو تورو رسه 

ي؟ ترکیب کې

فعاليت  
پورتن جمله د کريس خط له پاسه د نسخ قاعدې او اصولو ته په پاملرنې رسه پر 

رین کړئ. کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او 

کورن دنده
رین  او  مشق  کتابچو کې  په خپلو  قلم  په کړکي  پاملرنې رسه  په ژورې  ته  ونې  پورتن 

وکړئ.



٣٣

دیرشم لوست
له نورو تورو رسه د (ج) توري ترکیب

زده کوونکي به په نسخ خط د (ج) توري له ټکو ایښودنې او له نورو تورو رسه په  موخه: 
ترکیب وپوهیږي.

تنې پو

ي دي؟ کي مو ورته ای ی او  کله مو د کريس خط په مخ په نسخ خط د (ج) توری اندازه ک

ه ډول دي؟ ستاسو په نظر ترکیب شوي توري د جملې په پیل او من کې 

فعاليت  
د (ج) توري د ټکو اېښودلو او حرکتونو د ځانگړتیاوو او له نورو تورو رسه یې د 
ترکیب په اړوند بحث وکړئ، وروسته هغه کلمې چې د (ج) توری په کې راغلی وي 

د کريس خط په مخ اوکړکي قلم په خپلو کتابچو کې ولیکئ.

کورن دنده
رین  ونو ته پاملرنه وکړئ، وروسته یې په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او  پورتنیو 

کړئ.



٣٤

یو دیرشم لوست
له نورو تورو رسه د (د) توري ترکیب

زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په نسخ خط د (د) توري له ټکو اېښودلو او  موخه: 
حرکتونو رسه بلد يش.

تنې پو

ی د کريس خط پر مخ مو په نسخ  کله مو د (د) توری له نورو تورو رسه ترکیب ک

ی دی؟ خط خطاطي ک

ستاسو په نظر په الندې جمله کې د (د) توری له نورو تورو رسه خطاطي شوی دئ؟

فعاليت  
په خپلو کتابچو کې د (د) توري د ټکو اېښودلو،حرکتونو او له نورو تورو رسه د 
هر  بحث وکړئ، وروسته  منځو کې  په خپلو  اړوند  په  موقعیتونو  بېلو  بېال  د  کلمو 

فعالیت په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې خطاطي کړئ.

کورن دنده
رین کړئ. ونه په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او  پورتن 



٣٥

دوه دیرشم لوست
له نورو تورو رسه د (ر) توري ترکیب

اېښودلو  ټکو  له  توري  (ر)  د  خط  نسخ  په  پاسه  له  خط  کريس  د  به  کوونکي  زده  موخه: 
حرکتونو او له نورو تورو رسه پر ترکیب وپوهېږي.

تنې پو

ي؟ ای مشق کی ستاسو په نظر د (ر) توری د کلمو په کومه برخه کې له نورو تورو رسه یو 

ه  ونه کې د (ر) توری په نسخ خط له نورو تورو رسه  ه فکر کوئ په الندین 

ډول ترکیب شوي دي؟

فعاليت  
د (ر) توري ټکو اېښودلو ته په پاملرنې رسه یې د کريس خط له پاسه پر نسخ خط 

او کړکي قلم په خپلو کتابچو کې خطاطي کړئ.

کورن دنده
ونه د نسخ خط د ځانگړتیاوو  په پام کې نیولو  رسه په کړکي قلم په خپلو کتابچو  پورتن 

رین کړئ. کې مشق او 



٣٦

درې دیرشم لوست
له نورو تورو رسه د (س) توري ترکیب

ټکواېښودلو،  له  توري  (س)  د  خط  نسخ  په  مخ  پر  خط  کريس  د  به  کوونکي  زده  موخه: 
حرکتونو، پر کړکي قلم له خطاط رسه بلد يش.

تنې پو

او  په ترکیبي توگه مشق  ه ډول  نورو تورو رسه  له  په نظر د (س) توری  ستاسو 

ي؟ خطاطي کې

ه ویالی شئ؟ ایا د (س) توري د خطاط او له نورو تورو رسه یې د ترکیب په اړوند 

فعاليت  
په خپلو ډلو کې د (س) توري د کلمو په بېال بېلو بر خوکې د ترکیب په اړوند بحث 

وکړئ، وروسته پورتن بیت په نسخ خط د کريس خط له پاسه مشق کړئ.

کورن دنده
رین کړئ ونه په کړکي قلم څو وارې په خپلوکتابچو کې مشق او  پورتن 



٣٧

څلور دیرشم لوست 
له نورو تورو رسه د (ص) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط په مخ او نسخ خط له ټکو اېښودلو او له نورو تورو رسه 
پر ترکیب وپوهیږي.

تنې پو

کي قلم په کلمو کې پر نسخ خط مشق  کله مو د (ص) توری له نورو تورو رسه په ک

ي دی؟ ک

ه فکر کوئ، د (ص) توری د کلمو په کومو برخو کې په پیوسته ډول مشق شوي دی؟

فعاليت  
د کلمو په بېال بېلو بر خو کې د (ص) توري ټکو ایښودلو اوترکیب  ته ژوره پاملرنه 

رین کړئ. ونې په کړکي قلم پخپلو کتابچو کې مشق او  وکړئ، وروسته پورتن 

کورن دنده
ونه د نسخ خط ځانگړتیاووته په پاملرنې په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او  پورتن 

رین کړئ.



٣٨

پنځه دیر شم لوست
له نورو تورو رسه د (ط) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط په مخ او نسخ خط له نورو تورو رسه په ټکو اېښودلو او 
ترکیبونو وپوهیږي.

تنې پو

ي؟ ستاسو په نظر د (ط) توری د کلمو په کومو برخو کې په ترکیبي ډول مشق کې

کي لري، د کلمو په کومو برخو کې په یوازې ډول  و  ه فکر کوئ چې د (ط) توری 

ي؟ مشق کی

فعاليت  
ونې ته ژوره پاملرنه وکړئ، وروسته یې په کړکي قلم د کريس خط له پاسه  پورتن 

مشق کړئ.

کورن دنده
رین  د (ع) توری د کلمو په پیل، منځ او آخر کې په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او 

کړئ، بله ورځ یې ټولگي ته راوړئ.



٣٩

شپږ دیرشم لوست
له نورو تورو رسه د (ع) توري ترکیب 

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په نسخ خط د (ع) توري له ټکواېښودلواوترکیب 
رسه بلد يش.

تنې پو

ي؟ ه ډول مشق کې ه فکر کوئ د (ع) توری د کلمو په من کې 

ي؟ ه ډول خطاطي کې ستاسو په نظر د (ع) توری د کلموپه بېال بېلو برخو کې 

فعاليت  
ونې ته ژوره پاملرنه وکړئ، وروسته یې په کړکي قلم د کريس خط له پاسه  پورتن 

مشق کړئ.

کورن دنده
رین  د (ع) توری د کلمو په پیل، منځ او آخر کې په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او 

کړئ، بله ورځ یې ټولگي ته راوړئ.



٤٠

اووه دیرشم لوست
له نورو تورو رسه د (ف) توري ترکیب 

موخه: زده کوونکي به د (ف) توري په ټکو ایښودلو او د نسخ خط له اصولو رسه سم په 
ترکیبونو وپوهیږي.

تنې پو

کي لري؟ و  ستاسو په اند د (ف) توری د کريس خط په کومه برخه کې دی او 

ي دي کي ای کي قلم د نسخ خط له اصولو رسه سم د (ف) توري  کله مو په ک

فعاليت  
ونه هغه ترکیبونو ته په پاملرنې په کړکي قلم د کريس خط له پاسه په خپلو  پورتن 

کتابچو کې مشق کړئ.

کورن دنده
رین کړئ، بله ورځ یې  ونه په کړکي قلم څو وارې په خپلو کتابچو کې مشق او  پورتن 

ټولگي ته راوړئ.



٤١

اته دیرشم لوست
له نورو تورو رسه د (ق) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د (ق) توري په ټکو ایښودلو او پر نسخ خط به یې له نورو تورو رسه 
پر ترکیبونو وپوهېږي.

تنې پو

ي؟ و طریقو خطاطي کې ي او په  ودل کی ه ډول اې کي  ستاسو په نظر د (ق) توري 

ي؟ ه فکر کوئ د (ق) توری د کلمو په کومو برخو کې په ترکیبي ډول لیکل کې

فعاليت  
د (ق) توري ټکو اېښودلو او د کلمو په بېال بېلو برخو کې ترکیب ته په پاملرنې یې 

د کريس خط له پاسه په کړکي قلم مشق کړئ.

کورن دنده
رین  ونه د کريس خط له پاسه په کړکي قلم څو وارې په خپلو کتابچو کې مشق او  پورتن 

کړئ.



٤٢

نهه دیرشم لوست
له نورو تورو رسه د (ک) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د (ک) توري د ټکو اېښودلو له بڼې، د کريس خط پر مخ او نسخ خط 
له اصولو رسه سم په ترکیبونو وپوهیږي.

تنې پو

تورو رسه  نورو  له  ایونو کې  په کومو کلمو  د  توری  د (ک)  ونو کې  په الندینیو 

ترکیب شوی دی؟

کي کارول شوي دي ه ډول  ودلو کې  کو اې د (ک) توري په اندازه کولو او 

فعاليت  
د ټکو ایښودلو، حرکتونو د (ک) توري له تورو رسه د ترکیبونو په اړوند په خپل 
ونې په کړکي قلم د کريس خط له پاسه  منځ کې بحث وکړئ، وروسته پورتن 

مشق کړئ.

کورن دنده
رین کړئ. پورتن جمله په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې د کريس خط له پاسه مشق او 



٤٣

څلوېښتم لوست
له نورو تورو رسه د (ل) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د (ق) توري په ټکو ایښودلو او پر نسخ خط به یې له نورو تورو رسه 
په ترکیبونو وپوهیږي.

تنې پو

ه شیان گورئ؟ ونې کې  په الندې 

ی دی؟ ای مشق ک کله مو د (ل) توری له نورو تورو رسه یو 

فعاليت  
ونې ته ژوره پاملرنه وکړئ، وروسته یې د کريس خط له پاسه په نسخ خط  پورتن 

اوکړکي قلم مشق کړئ.

کورن دنده
رین کړئ    ونې په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې څو وارې مشق او  پورتن 



٤٤

یو څلوېښتم لوست
له نورو تورو رسه د (م) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د (م) توري له ټکو ایښودلو او له نورو تورو رسه د کريس خط له پاسه 
په نسخ خط مشق وکړای يش.

تنې پو

ونه کې (م) د نورو تورو په کومه برخه کې ترکیب شوی دی؟ په الندې 

ی دی؟ ای خطاطي ک کله مو د (م) توری له نورو تورو رسه یو 

فعاليت  
د (م) توري ټکواېښودلو او له نورو تورو رسه یې ترکیب ته پر توجه کولو پورتن 

جمله د کريس خط له پاسه پر کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق کړئ.

کورن دنده
رین کړئ ونه کې وگورئ، بیا یې  د (م) توري حرکتونه او ترکیبونه په پورتن 



٤٥

دوه څلوېښتم لوست
له نورو تورو رسه د (ن) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د (ن) توري له ټکو ایښودلو او له نورو تورو رسه د کريس خط له پاسه 
په نسخ خط وپوهیږي.

تنې پو

کاري؟ ونه کې د (ن) توري ترکیبونه د کلمو په کومو برخو کې  په الندې 

نگه گورئ؟ کي قلم د (ن) د توري خطاطي  ستاسو په نظر په کلمو کې په ک

فعاليت  
ونه کې د (ن) توري موقعیت ته په کلموکې ژوره پاملرنه وکړئ، وروسته  په پورتن 

په کړکي قلم د کريس خط له پاسه مشق کړئ.

کورن دنده
رین کړئ. ونه څو وارې په کړکي قلم په خپلو کتابچوکې مشق او  پورتن 



٤٦

درې څلوېښتم لوست
له نورو تورو رسه د (و) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د (و) توري له ټکو ایښودلو او له نورو تورو رسه د کريس خط له پاسه 
په نسخ خط په مشق وپوهیږي.

تنې پو

کي لري، د کلمو په کومه برخه کې به یې په ترکیبي  و  ستاسو په نظر د (و) توری 

ئ؟ ډول مشق ک

ی دی؟ کي قلم خطاطي ک کله مو د (و) توری په نسخ خط او ک

فعاليت  
ونې په اړوند په خپل منځ کې بحث وکړئ، وروسته هر یو د کريس خط  د پورتن 

له پاسه په کړکي قلم مشق کړئ.

کورن دنده
رین کړئ، بیا یې ټولگي  پورتن جمله په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې څو وارې مشق او 

ته راوړئ.



٤٧

څلور څلوېښتم لوست
له نورو تورو رسه د (ه، ه) توري ترکیب

موخه: زده کوونکي به د کريس خط له پاسه په نسخ خط د (ه) توري په ټکو اېښودلو او له 
نورو تورو رسه په ترکیبونو وپوهیږي.

تنې پو

ی  ودلو رسه په نسخ خط مشق ک کو ای کله مو تر اوسه د (ه) توري له دوه ډوله 

دی؟

ي؟ ای خطاطي کی نگه یو  ه فکر کوئ د (ه) توری له نورو تورو رسه 

فعاليت  
ونې ته ژوره پاملرنه وکړئ، وروسته یې پر نسخ خط په خپلو کتابچوکې  پورتن 

مشق کړئ.

کورن دنده
رین کړئ. جمله په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې څو وارې مشق او  پورتن



٤٨

پنځه څلوېښتم لوست
له نورو تورو رسه د (ی) توري ترکیب

په  نورو تورو رسه د نسخ خط  له  او  ایښودلو  به د (ی) توري پر ټکو  زده کوونکي  موخه: 
ترکیبونو وپوهیږي.

تنې پو

ه ډول له نورو تورو رسه  ودل شوي او  نگه ای کي  ستاسو په نظر د (ی) توري 

ترکیب شوی دی؟

ي؟ و ډوله خطاطي کی ه فکر کوئ د (ی) توری 

فعاليت  
ونه په کړکي قلم د کريس خط له پاسه په نسخ خط په خپلو کتابچو کې  پورتن 

رین کړئ. مشق او 

کورن دنده
پاسن رسمشق په کړکي قلم باندې وليکئ او ټولګي ته يې راوړئ.



٤٩

شپږ څلوېښتم لوست
کتابت

موخه: زده کوونکي به د خطاط په بېالبېلو طریقو او د کتابت پر قاعدو لیکل او بېال بېلو 
کلمو، دکريس خط پر مخ له نستعلیق، نسخ او شکسته نستعلیق خط رسه بلد يش.

تنې پو

ه فکر کوئ د خطاط د قاعدو، له بېال بېلو قلمونو، د کريس خط له پاسه خطاط 

رسه بلدتیا لرئ؟

و ډوله خطونه وینئ؟ په الندې مشق کې 

فعاليت  
ونو کې د کتابت خطاط قواعد او اصول په درې ډوله (نستعلیق، نسخ  په پورتنیو 
ونو ته په ځیر وگورئ، وروسته یې  او شکسته نستعلیق) ښودل شوي دي. پورتنیو 

په کړکي قلم او خودکار په خپلو کتابچو کې خطاطي کړئ.

کورن دنده
رین کړئ بله ورځ یې ټولگي ته  ونه په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې مشق او  پورتن 

راوړئ.



٥٠

اووه څلوېشتم لوست
پر نستعلیق خط د چلیپا لیکل

موخه: زده کوونکي د خطاط په بيالبيلو طریقو چليپا ليکنې او په کړ کې قلم د نستعلیق خط 
له لیکلو رسه بلد يش.

تنې پو
ونه کې کوم ډول خطونه گورئ؟ په الندې 

و کلمې خطاطي شوي دي؟ ونه کې  ستاسو په نظر په الندې 

فعاليت  
په خپلو  له مخې  د هغه  پاسه  له  یې د کريس خط  ونه وگورئ وروسته  پورتن 

کتابچو کې مشق کړئ.

کورن دنده
رین کړئ،  ونې ته پاملرنه وکړئ، وروسته یې په کړکي قلم په خپلو کتابچو کې  پورتن 

بله ورځ یې ټولگي ته راوړئ.



٥١

اته څلوېښتم لوست
د تور مشق دخطاط طریقه

له  به د تور مشق دخطاط په اصولو او په کړکي قلم د نستعلیق خط  زده کوونکي  موخه: 
لیکلو رسه بلد يش.

تنې پو

ه وینئ؟ ونه کې  په الندې 

رین  ه کې  کي قلم په یوه پا ه په نستعلیق خط او ک کله مو کلمې دتور مشق په ب

ي دي؟ ک

فعاليت  
خپلو  په  رسه سم  ونې  له  یې  وروسته  او  وکړئ  پاملرنه  ژوره   ته  ونې  پورتن 

کتابچو کې مشق کړئ.

کورن دنده
ونه یو وار بیا له ټولو ځانگړتیا وو رسه په خپلو کتابچو کې مشق کړئ، بله ورځ یې  پورتن 

ټولگي ته راوړئ.



٥٢

لومړی لوست
١مخ

د تدریس وخت (دوه دريس ساعتونه)                                                                 لومړی ساعت

په نستعلیق خط له نورو تورو رسه د (الف) توري ترکیبد لوست رس لیک

په نستعلیق خط د الف توري له نورور تورو رسه په ټکو ایښودلو، د عمومي موخې
قلم په حرکتونو او خطاط به زده کوونکي وپوهیږي

د زده کړې موخې
- پوهنیږې

- مهار
- ذهنیتي

الندې  کې  پای  په  لوست  د  چې  کیږي  هیله  څخه  کوونکو  زده  له 
موخو ته ورسیږي:

ایښودلو،  ټکو  په  توري  الف  د  رسه  تورو  نورو  له  به  کوونکي  زده   -
حرکتونو او د کريس خط له پاسه په نستعلیق خطاط باندې وپوهیږي.

- زده کوونکي به د نستعلیق خط له اصولو رسه سم له نورو تورو رسه د 
الف توري په ټکو ایښودلو او حرکتونو باندې وپوهیږي

- زده کوونکي په نستعلیق خط د الف توري له حرکتونو او خطاط 
رسه مینه پیدا کړي.

ډله ییز فعالیتونه، ځانگړي او ډله ییز فعالیتونه، پوښتنې او ځوابونهد تدریس الرښود

کتاب، کتابچه، کړکي قلم، پنسل، پنسل پاک، تباشیر، مشواڼي، خط دتدریس وسایل
کش، قط زن 

د خپل ډاډ تر السه کولو په موخه له زده کوونکو څخه پوښتنې وکړئد ارزونې الره

سالم اچول، احوال پوښتنه، د ټولگي تنظیم، د حارضۍ لومړ فعالیتونه
ټولگي  د دريس  پنځم  د  مبارکي،  نوې کال  د  اخیستل، 

کتاب یادونه او له نوي لوست رسه یې اړیکې ورکول

٥ دقیقې

انگیزوي پوښتنې
کله مو د کريس خط له پاسه په نستعلیق خط او کړکي 

قلم له نورو تورو رسه د الف توری په ترکیبي بڼه 
خطاطي کړې ده؟

٥ دقیقې

دویمه برخه
ود د حسن خط د تدریس الر



٥٣

وونکي فعالیتونه د 
په•  نستعلیق خط او کړکي قلم له نورو تورو رسه د الف توري د حرکتونو 

په اړوند زده کوونکو ته معلومات ورکړئ
په•  نستعلیق خط او کړکي قلم له نورو تورو رسه د الف توري د حرکتونو 

په باب زده کوونکو ته معلومات ورکړئ
• زده کوونکو ته الرښوونه وکړئ چې له نورو تورو رسه د الف توری څو 

رین کړئ وارې په خپلو کتابچو کې مشق او 
• د دوی تر رسه شوي کارونه اصالح او پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړئ

• بشپړ شوي کارونه یې راټول او وارزوئ
له نورو تورو رسه د الف توري ترکیب په•  کړکي قلم زده کوونکو ته عمًال 

ور زده کړئ

مدت 
زمان

٣٥ دقیقه

کورن دنده
رین کړئ د لومړي لوست جمله په خپلو کتابچو کې څو وارې مشق او 

اضايف معلومات
ښاغلی ښوونکیه! له نورو تورو رسه د الف توري یو ځای ترکیب زده کوونکو ته پر تختې 
توضیح کړئ. له نورو تورو رسه د الف توري ټکو ایښودلو د کړکي قلم پر څوکه لومړۍ 
حرکت و رکړئ، بیا د ښي پلو په څوکه یوه نیمه دایره رسم کړئ، دریم حرکت د کړکي قلم 
د ښي پلو په څوکه حرکت ورکړئ، وروسته د الف توری وررسه یو ځای یا وصل کړئ. د 
لومړي لوست په جمله کې د الف توري دوه ډوله حرکتونه لري، ښه به وي لومړی هغه ته 
پاملرنه وکړئ، څکه دا خط په اصولو او قاعدو والړ دی، دا خط د ښکال له پلوه ډیر ښکلی 
خط دی، په ځای خربه ده چې دا خط یې د اسالمي خطونو د ناوې په نوم یاد کړی دی. 

چې د کړکي قلم په واسطه ښکلی لیکل کیږي.



٥٤

له نورو تورو رسه د (ی) توري په نستعلیق خط ترکیبد لوست رس لیک

زده کوونکي به په شکسته نستعلیق خط له نورو تورو رسه د (ی) توري عمومي موخې
په ټکو ایښودلو او خطاط وپوهیږي

د زده کړې موخې
- پوهنیږې

- مهار
- ذهنیتي

له زده کوونکو څخه هیله کیږي چې د لوست په پای کې الندې موخو 
ته ورسیږي:

- زده کوونکي به په شکسته خط په مفرد او مرکب ډول د (ی) توري په 
خطاط وپوهیږي

- زده کوونکي به د (ی) توری له نورو تورو رسه په کړکي قلم له خطاط 
او ټکو ایښودلو رسه بلد يش.

او  ایښو دلو  له ټکو  نورو تورو رسه د (ی) توري  له  به  - زده کوونکي 
خطاط رسه مینه پیدا کړي

ځانگړي او ډله ییز فعالیتونه، پوښتنې او ځوابونهد تدریس الرښود

، خط دتدریس وسایل کتاب، کتابچه، کړکي قلم، پنسل، پنسل پاک، تباشیر، مشواڼ
کش، قط زن 

د خپل ډاډ تر السه کولو لپاره له زده کوونکوڅخه پوښتنې وکړئد ارزونې الره

سالم اچول، احوال پوښتنه، د ټولگي تنظیم، د حارضۍ لومړ فعالیتونه
اخیستل او دتېر لوست یادونه او له نوې لوست رسه یې 

اړیکې ورکول

٥ دقیقې

انگیزوي پوښتنې
کله مو د (ی) توری پر شکسته خط او کړکي قلم په 

مفرد او مرکب ډول ترکیب کړی دی؟

٥ دقیقې

اوه ویشتم لوست

٢٩ مخ

د تدریس وخت (دوه دريس ساعتونه)                                                                 لومړی ساعت



٥٥

وونکي فعالیتونه د 
• زده کوونکو ته د شکسته خط په اړوند معلومات ورکړئ

زده کوونکي په•  شکسته نستعلیق خط د الفبا تورو په مفرد او مرکبه بڼه او 
کړکي قلم د خطاط پر ډول وپوهوئ.

د الفبا تورو لیکل په•  شکسته خط او د ټکو ایښودلو بڼه زده کوونکو ته ور 
زده کړئ

د کريس خط له پاسه په•  شکسته خط او کړکي قلم د کلمو خطاطي زده 
کوونکو ته ور زده کړئ

• د ښو کارونو د تر رسه کولو له امله هغوی وهڅوئ

وخت
٣٥ دقیقې

کورن دنده
رین کړئ پنځه ویشتم لوست د کتاب له مخې په خپلو کتابچو کې مشق او 

اضايف معلومات
شکسته خط (شکسته نستعلیق)

له هغه وروسته چې نستعلیق خط رامنځ ته شو، لږ لږ یې د ډیرې کارونې او چټکتیا له امله 
نوې بڼه ځانته خپله کړه، لکه چې محقق او ثلث خطونه چې له نازک خط ریحان څخه او 

هم له کوچني او نري خط (رقاع) او بیا له نري خط (غبار) څخه رامنځ ته شو.
په دې یې هم بسته ونه کړه، د دې لپاره چې چټکه لیکنه تر السه يش، د توقیع، رقاع خطونو 
او د شکسته تعلیق خطونه هم را پیدا شول چې وروستي خط وکوالی شول په چټکی رسه 
ځینې مفصلې کلمې متصلې ولیکي. د همدې اصل په پام کې نیولو رسه تعلیق او نستعلیق 

شکسته رواج او دود شو، له شکسته خط په شعر او خط لیکلو کې گټه واخیستل شوه.



٥٦

نهه وېشتم لوست

٣٢ مخ

د تدریس وخت (دوه دريس ساعتونه)                                                                 لومړی ساعت

له نورو تورو رسه د (ب) توري ترکیبد لوست رس لیک

زده کوونکي به له نورو تورو رسه پر نسخ خط د (ب) توري  په ټکو عمومي موخې
ایښودلو او خطاط پوه يش.

د زده کړې موخې
- پوهنیږې

- مهار
- ذهنیتي

الندې  کې  پای  په  لوست  د  چې  کیږي  هیله  څخه  کوونکو  زده  له 
موخو ته ورسیږي:

ټکو  په  توري  (ب)  د  قلم  کړکي  او  خط  نسخ  په  به  کوونکي  زده   -
ایښودلو او خطاط وپوهیږي

- زده کوونکي به په نسخ خط او کړکي قلم د (ب) توری له نورو تورو 
رسه په ترکیب، ټکو ایښودلو او خطاط پوه يش

- زده کوونکي به له نورو تورو رسه د (ب) توري له ترکیب او ټکو 
ایښودلو او خطاط رسه مینه پیدا کړي

ډله ییز او ځانگړي او ډله ییز فعالیتونه، پوښتنې او ځوابونهد تدریس الرښود

کتاب، کتابچه، کړکي قلم، پنسل، پنسل پاک، تباشیر، مشواڼي، خط دتدریس وسایل
کش، قط زن 

د خپل ډاډ تر السه کولو لپاره له زده کوونکو څخه پوښتنې وکړئد ارزونې الره

سالم اچول، احوال پوښتنه، د ټولگي تنظیم، د حارضۍ لومړ فعالیتونه
اخیستل، دتېر لوست یادونه او له نوي لوست رسه یې تړاو 

ورکول او په نوي لوست پیل کول.

٥ دقیقې

انگیزوي پوښتنې
کله مو په نسخ خط توری او یا کلمه خطاطي کړیده؟

٥ دقیقې



٥٧

وونکي فعالیتونه د 
په•  نسخ خط د خطاط په اړوند زده کوونکو ته معلومات ورکړئ

د الفبا تورو د جوړښت او بڼې په اړوند په•  نسخ خط د کتاب له مخې زده 
کوونکو ته معلومات ورکړئ

• د کريس خط پر مخ د (ب) توري د مرکبونو، خطاط او ټکو ایښودلو په 
اړوند زده کوونکو معلومات ورکړئ

په•  کړکي قلم د نسخ خطاط په اړوند له زده کوونکو رسه مرسته وکړئ
• د دوی کارونو ته ارزښت ورکړئ او د هغه ارزونه وکړئ

وخت
٣٥ دقیقې

کورن دنده
رین کړئ. په نسخ خط د (ب) توری د کتاب له مخې مشق او 



٥٨

د تور مشق د خطاط طریقهد لوست رس لیک

زده کوونکي به په پنډ خط د تور مشق له خطاط رسه بلد يش.عمومي موخې

د زده کړې موخې
- پوهنیږې

- مهار
- ذهنیتي

الندې  کې  پای  په  لوست  د  چې  کیږي  هیله  څخه  کوونکو  زده  له 
موخو ته ورسیږي:

- زده کوونکي به په کړکي قلم او نستعلیق خط د تور مشق په خطاط 
وپوهیږي

- زده کوونکي به په کړکي قلم او نستعلیق خط د کلمو له لیکلو رسه 
بلدتیا پیدا کړئ

- زده کوونکی به په کړکي قلم او نستعلیق خط د تور مشق له خطاط 
رسه مینه پیدا کړي

ځانگړي او ډله ییز فعالیتونه، پوښتنې او ځوابونهد تدریس الرښود

، خط دتدریس وسایل کتاب، کتابچه، کړکي قلم، پنسل، پنسل پاک، تباشیر، مشواڼ
کش، قط زن 

د خپل ډاډ تر السه کلوول لپاره له زده کوونکو څخه پوښتنې کويد ارزونې الره

سالم اچول، احوال پوښتنه، د ټولگي تنظیم، د حارضۍ لومړ فعالیتونه
لوست  تېر  د  اصالح،  او  کتنه  دندې  کورن  د  اخیستل، 
نوي  په  او  ورکول  اړیکې  رسه  لوست  نوي  له  او  یادونه 

لوست پیل کوي

٥ دقیقې

انگیزوي پوښتنې
آیا په کړکي قلم موکلمې په نستعلیق خط د تور مشق په 

رین کړي دي؟ بڼه 

٥ دقیقې

اته څلوېښتم لوست

٥١ مخ

د تدریس وخت (دوه دريس ساعتونه)                                                                 لومړی ساعت



٥٩

وونکي فعالیتونه د 
خطاط  په  مشق  تور  د  قلم  کړکي  او  خط  نستعلیق  په  به  کوونکي  زده   •

وپوهیږي
• زده کوونکي دې په نستعلیق خط د کتاب له مخې کلمې په تختې د تور 

مشق په بڼه ولیکي
به په کړکي قلم او نستعلیق خط د تور خط مشق ولیکالی  • زده کوونکي 

يش
• کارونه یې په دريو برخو ووېشئ او هغه ارزیا کړئ

وخت
٣٥ دقیقې

اضايف معلومات
لیکنې رسه آشنا  او ښکال  بېلو طریقو  بېال  د  ښاغلی ښوونکيه!  زده کوونکي د خطاط 
کړئ، له دې جملې څخه یو تور مشق دی، دا له یوه مخ مشق څخه عبارت دی، مثًال: د ثلث 
خط غټ لیکل شوی دی. او په مخ کې یې فاصله ډکه کړي ده، یعنې دا هم د سیا مشق یوه 

برخه ده، نور څه نه دي.
دا ډول خطاطي د الس د حرکتونو په سمولو او آزادۍ او د خطاط په ښکال او ښیگڼه کې 
ډیره مرسته کوي، په مرسته یې زده کوونکي په کړکي قلم په یوه مخ کې ډېر مشق کوي چې 
له ښکال لیکنې رسه مرسته کوي، زده کوونکي په کړکي قلم او نستعلیق خط په جملو کې د 
کلمو خطاط ته متوجه کېږي او د تورو او کلمو په یوځای کولو او خطاط د کريس خط 
له پاسه متوجه کېږي او په عميل ډول ور باندې کار کوي، نستعلیق خط د یو ډول اصولو او 
قاعدو لرونکی دی چې هغې ته په پاملرنې رسه زده کوونکي له ښکال لیکنې رسه بلدیږي، 

تر څو کلمې او جملې سمې او ښکيل خطاطي کړي.

ده،  شوې  ډډه  لیکلو  له  پالن  ځانگړي  د  لپاره  لوست  هر  د  ښوونکيه!  ښاغلی 
تاسې کوالی شئ چې له پورتني پالن څخه په ګټې اخېتلو رسه په ټولو لوستونو 

کې گټه واخلئ.
دريس  دريو  په  هغه  شئ  کوالی  نیيس،  وخت  ډېر  چې  درسونه  هغه  یادونه: 

ساعتونو کې تدریس کړئ.


