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هنــــــــر
نهـم ！ولــــگى

د چاپ کال ۱۳۹۰ هـ . ش.

ت
د پوهن３ وزار

د تعليمي نصاب د پراختيا، د ＊وونکو د 
س د مرکز معينيت

روزن３ او د ساين
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي 

ف لوى رياست
کتابونو د تالي

الف



 
مؤلفان:

سيدانور ميچنخيل دهنرونو د ديپارتمنت علمي غ７ى
محمد غالب اهللا يار د هنرونو د ديپارتمنت آمر

:
علمى او مسلکي اي６ي

سيد انوميچنخيل دهنرونو د ديپارتمنت علمي غ７ى
:

د ژب３ اي６ي
ف محمد سهراب ديدار

مول
ت مسلکي کمي＂ه:

د اي６
پوهنمل عبدالحى فرحمند د هنرونو د پوهن％ى استاد

ت:
د پوهن３ وزار

غالم محمد راهى د هنر د مضمون ＊وونکي
عاطفه شبنم عارفي د هنردمضمون ＊وونکي

طرح او ډيزاين:

رحمت اهللا غفاري

ديني، سياسي او فرهن／ي کمي＂ه: 
- مولوي عبدالصبور عربي

ف نيازى
- دکتور محمد يوس

- حبيب اهللا راحل د پوهن３ وزارت سالکار د تعليمي نصاب د پراختيا په رياست ک３. 
د ＇ارن３ کم５＂ه:

_ دکتور اسداهللا محقق د تعليمي نصاب د پراختيا، د ＊وونکو د روزن３ او د ساينس مرکز معين.
_ دکتور ش５رعلي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې مسؤول.

س. 
ف لوى رئي

ف مرستيال عبدالظاهر گلستاني د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تالي
ب_ د سرمؤل



ج



د

ملي سرود
دا عزت د هـــر افـــغان دى

 
 

دا وطن افغانستـــان دى

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
 

 
کور د سول３ کور د تورې

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو
 

 
دا وطن د ！ولو کـور دى

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو
 

 
د پ＋تــــون  او هزاره وو

پـــاميــريان، نورستانيــــان
 

 
ورسره عرب، －وجــر دي

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 

 
ش دي

براهوي دي، قزلبا

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان
 

 
دا هيـــواد به تل ＄لي８ي

لـــکـــه زړه وي جــاويدان
 

 
په سينــه ک３ د آسيـــا به

هللا اکبر
هللا اکبر وايو ا

وايو ا
 

 
نوم د حق مو دى رهبـــر



هـ

هللا الرحمن الرحيم
بسم ا

د پوهن３ د وزير پ５غام
گرانو  ＊وونکو او زده کوونکو،

گ بنس جوړوي. تعليمي نصاب د ＊وون３ او روزن３ 
＊وونه او روزنه د هر ه５واد د پراختيا او پرمخت

گ او ！ولن３ د اړتياوو له مخ３ رامن％ته ک８５ي. ＇رگنده ده چ３ 
مهم توکى دى چ３ د معا請ر علمي پرمخت

گ او ！ولنيزې اړتياوې تل د بدلون په حال ک３ وي. له دې امله الزمه ده چ３ تعليمي نصاب 
علمي پرمخت

هم علمي او رغنده انکشاف ومومي. البته نه ＊ايي چ３ تعليمي نصاب د سياسي بدلونونو او د اشخا請و د 
نظريو او هيلو تابع  شي. 

دا کتاب چ３ نن ستاسو په الس ک３ دى، پر همدې ارز＊تونو چمتو او ترتيب شوى دى. علمي گ＂ورې 
موضوعگان３ پک３ زيات３ شوې دي. د زده ک７ې په بهير ک３ د زده کوونکو فعال ساتل د تدريسي پالن برخه 

گر＄５دل３ ده. 
هيله من يم دا کتاب له الر＊وونو او تعليمي پالن سره سم د فعال３ زده ک７ې د ميتودونو د  کارولو له الرې 
س شي او د زده کوونکو ميندې او پلرونه هم د خپلو لو１و او زامنو په باکيفيته ＊وونه او روزنه ک３ پرله 

تدري
پس３ گ６ه مرسته وک７ي چ３ د پوهن３ د نظام هيل３ ترسره شي او زده کوونکو او ه５واد ته ＊３ برياوې ور په 

برخه ک７ي.
پر دې ！کي پوره باور لرم چ３ زموږ گران ＊وونکي د تعليمي نصاب په رغنده پلي کولو ک３ خپل 

مسؤوليت په ري＋توني توگه سرته رسوي. 
د پوهن３ وزارت تل زيار کاږي چ３ د پوهن３ تعليمي نصاب د اسالم د سپ５）لي دين له بنس＂ونو، دوطن 
س په ساتلو او علمي معيارونو سره سم د ！ولن３ د ＇رگندو اړتياوو له مخ３ پراختيا ومومي. 

دوست９ د پاک ح
په دې ډگر ک３ د ه５واد له ！ولو علمي شخصيتونو، د ＊وون３ او روزن３ له پوهانو او د زده کوونکو له ميندو 
او پلرونو ＇خه هيله لرم چ３ د خپلو نظريو او رغنده  وړانديزونو له الرې زموږ له مؤلفانو سره د درسي کتابونو 

ف ک３ مرسته وک７ي. 
په ال ＊ه تالي

له ！ولو هغو پوهانو ＇خه چ３ د دې کتاب په چمتو کولو او ترتيب ک３ ي３ مرسته ک７ې، له ملي او ن７يوالو 
درنو مؤسسو او نورو دوستو ه５وادونو ＇خه چ３ د نوي تعليمي نصاب په چمتو کولو او تدوين او د درسي 

ش ک３ ي３ مرسته ک７ې ده، مننه او درناوى کوم.
کتابونو په چاپ او و４

ومن اهللا التوفيق
فاروق وردگ

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزير



مخ
 

             
 

 
 

په رن／ه خپو ان％ور－ري 

د (معا請ر) افغانستان د هنر تاريخ 

په مصنوعي موادو ！اپه کول 

په خ＂و ک３ شبکه جوړونه

د لويدي＃ هنر

د کليزې ډيزاين او نقاشي

د لويدي＃ معا請ر هنر

له بيکاره کاغذي قطيو السي کار جوړول

 
 

   د هنري ډيزاينونو کاپي کول

    د افغانستان له هنري مؤسيسوسره اشنا کيدل  

12345678910

1379131721252729

ک
112222334455555556667ل７ لي

خخخخخخخخخخخررريييخخخخخخ

888888899
   دد هههنرريييييي ډډډډډ

  دددد ااافففغغغغااااننننسستت
11110 999999

سرليك

و



31333739434547495355

111213141516171819

له شعر ＇خه ان％ور－ري 

له کمپيو！ر سره اشنا کيدل

د يوه ساده ميناتور کاپي کول

د ب５لو ب５لو سکويونو او －ل －ن６نو سره اشنا کيدل

د يوه ساده －ل －ن６ن３ جوړول

د افغاني هنرمندانو پيژندل 

د قرأني  أيتونو برجسته کول 

په نقاش９ ک３ د (Paint) له پرو－رام استفاده

د افغانستان له ملي موزيمونو سره اشنا کيدل

د منابعو فهرست  يا سرچين３

للل

37394345

سرليك
مخ

ز
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1
ي

په رن／ه خپو ان％ور گر
ايا تر اوسه مو په رن／ه خپو نقاشي 

ي ده؟
ک７

له نقاشي کولو مخک３ خپل کاغذ په خپله خو＊ه له مين＃ ＇خه قات ک７ئ. 
داس３ هم کولى شئ چ３ کاغذ يو يا ＇و ＄ايه قات ک７ئ. بيا کاغذ بيرته 
ص ک７ئ او په خپله خو＊ه رن／ه خپ３ چ３ نه ډيرې ！ين／３ وي او 

خال
نه اوبلن３ د کاغذ په يوه قات کي８دئ او بيرته ي３ قات ک７ئ او ل８ ＇ه فشار 
ص ک７ئ و به －ورئ چ３ د پخوان９ خپ３ په شان 

ورک７ئ. کله چ３ کاغذ خال
يوه بله خپه د کاغذ په بل مخ پريوت３ ده. 

دا کار ＇و واره په لويو او وړو خپو د کاغذ په بيلو بيلو برخو تکرار ک７ئ 
تر＇و د کاغذ د قات کيدو له امله رن／ين３ خپ３ من＃ ته راشي. بيا ل８ ＇ه 
， وچ شي.  وچيدو وروسته رن／ه خپ３ له هرې خوانه 

請بر وک７ئ چ３ رن
و－ورئ او په هغ３ ک３ ب５ل ب５ل شکلونه پيداک７ئ.

پ
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تمرين
د رن／ه خپو شکلونه چ３ په نا＇اپ３ ډول ايجاد شوي دي، بشپ７ک７ئ. 

(٢ تصوير) د خپل３ خو＊３ خپ３ د کاغذ پرمخ کي８دئ او 請فحه قات ک７ئ تر＇و په بل مخ هم همغه خپه په ک３ ايجاد شي

او بياي３ د خپل３ خو＊３ په ان％ورونو بشپ７ ک７ئ.
هر ＇ومره شکلونه چ３ په ک３ پيداک７ئ ستاس３ د برياليتوب ن＋ه ده

(٣ تصوير) هرې خوانه رن／ه خپ３ ته و－ورئ او شنا شکلونه په ک３ پيداک７ئ.
رن／ه خپ３ په شنا شکلونو واړوئ.
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2
د معا請ر افغانستان د هنر تاريخ 

ي اثاروک３ 
د اوسني او پخواني افغانستان په هنر

کو م توپيرونه په －وته کولى شئ؟

له هندوستان ＇خه د چاپ د ماشين په راوړلو او د ((ماشين خان３)) (مطبع３) 
س ＇خه وروسته په کابل ک３، د کتابونو، ادبي او تاريخي او نورو رسالو 

له تاسي
س النهار)) په ١٢٥٢ 

د چاپولو کار پيل شو. د افغانستان لوم７نى جريده ((شم
， په وخت ک３ د 

هـ ش کال ک３ نشر شوه. د مشروطه غو＊تونکو د غور＄ن
，، ادب ک７و اوړو ک３ لوي بدلونونه ＇ر－ند 

افغانستان د خلکو په تاريخ، فرهن
س، د سرا ج االخبار د 

شول چ３ د هغو له جمل３ ＇خه د نوﾦو ＊وون％يو تاسي
س، د چاپ 

س، د حبيب３ ＊وون％ي تاسي
ف تاسي

جريدې نشريدل، د دار التالي
ف ددې سبب 

ډبرينه خونه، د تورو او زن／و －راف او د درسي کتابونو تالي
شو چ３ د نوي نسل رو＊ان فکران وروزل شي. ددې بدلون په اوږدو ک３ د 

(١ ـ تصوير) نوې د چاپ خونه
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， او د ن７ۍ له ازادي غو＊تونکو بدلونونو 
لودي％３ ن７ۍ له تخنيکي پرمخت

سره اړيک３ ！ين／３ شوې: د دموکراس９ په لسيزه ک３ د افغانستان په معا請ر 
تاريخ ک３ د استعدادونو د غوړيدو او د علمي او فرهن／ي فعاليتونو د سرته 
رسولو زمينه برابره شوه. په دې لسيزه ک３ اديبانو، ＇ي７ونکو او عالمانو خپل 
اثار د پوه３ او هنر ن７ۍ ته وړاندې ک７ل. په ١٣٠٢ هـ ش کال ک３ د 請نايعو 
س شودا لوم７نی هنري ＊وون％ی و چ３ (نقاشي، مجسمه 

＊وون％ی تاسي
جوړونه، معماري او ...) ＇ان／３ ي３ درلودې چ３ دا د نويو هنرونو د رامن＃ ته 
کيدو پيل و.په دې مرکزونو ک３ د هنرمندانو روزن３ دې ته الر پرانيستله چ３ 
ک، تياتر او موسيق９ ته پراختيا ورک７ل 

د نوى ！ولن３ له غو＊تنو سره سم －رافي
ف، د هنر په بيلو بيلو 

شي  په دې مرکزونو ک３ د فارغانو له خوا د کتابونو د تالي
＇ان／و ک３ د ډول ډول هنري ثارو فعاليت پيل شو. د دې هنرمندانو هنراو هغه 
هنر ونه چ３ پخوا په افغانستان ک３ موجود وو، د ه５واد ضرورتونو ته ＄واب 
ورکاوه. په نن９ ن７ۍ ک３ د اړيکو نيول او اطالعاتي رسن９ ډير ارز＊ت لري او 
ب５ل３ ب５ل３ رسن９، لکه: ور＄پا１ه، مجله، راديو، تلويزيون، ان＂رن د هنرمندانو 
د هنر د مختلفو ＇ان／و په غاړه وو چ３ دا هنرمندان د هنرونو په پوهن％ي او د 
請نايعو په ＊وون％ي ک３ پر زده ک７و او تحصيل بوخت دي، تر＇و هنري اثار 
ک د ＇ان／３ زده کوونکي زده 

طرحه او سرته ورسوي. د مثال په تو－ه د －رافي
کوي چ３ په ＇ه ډول نشانونه طراحي ک７ي او د مختلفو ور＄و له پاره پوسترونه 
جوړ ک７ي  د ادارو، مؤسسو او شرکتونو لپاره پاک＂ونه او ن＋انونه جوړک７ي، 
مجل３ او ور＄پا３１ ＇ه ډول طراحي ک７ي، د کتابونو پو＊ونه ＇ه ډول ان％ور 

ک７ي او د فابريکو د محصوالتو لپاره ＇ه ډول کارتنونه ډيزاين ک７ي.
 هغه کسان چ３ د تياتر په ＇ان／ه ک３ تحصيل کوي، په مرکز او واليتونو 
ک３ د تمثيل په چارو بوخت دي او يا په تلويزيونو ک３ تمثلي پارچ３ وړاندې 
کوي. ！وک３ او فکاهي، هنري  ！و！３ او له تلويزيون ＇خه د هغ３ وړاندې کول 
د معا請ري دورې له ＄ان／７تياوو ＇خه دي.＄ين３ هنرمندان د کاريکاتور يا 
طنزي تصويرونو د ان％ورونو فعاليت ترسره کوي او د مجلو او د ور＄پا１و لپاره 

انتقادي تصويرونه ان％وروي.

(٣ تصوير) 

(٢ تصوير) 
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دا فعاليتونه په ＄ان／７ې تو－ه په ب５لوب５لو  مذهبي، اقتصادي، اجتماعي 
او سياسي برخو ک３ زيات ارز＊ت پيداکوي. په شلمه پي７ۍ ک３ په 
واقعي شکل د ن７ۍ په ！کنالوژی، اړيکو نيولو، په نوې ＊وونه او روزنه 
او پوهن％يو ک３ زيات بدلونونه را من＃ ته شوي دي. نوى اړتياوې ي３ را 
پيداک７ي دي. په معا請ر ژوند ک３ دا فعاليتونه له هنر سره ني８دې اړيک３ 

لري او يا د هنري ＇ان／و له  خوا وړاندې کي８ي.
ک، تياتر 

د ب５لو ب５لو ＇ان／و هنرمندانو، لکه: د معماري، نقاشي، －رافي
او موسيقی هنرمندانو په نوي دوران ک３ د ＊ارونو ＇يرو ته بدلون ورک７ى 

دى او د انسانانو په ژوندانه ک３ ډير بدلونونه راغلي دي.
(٤ ـ تصوير) په روغني رن／ونو د يوې 

کوچنى تصوير

 
 

(٥ـ تصوير) د معا請رې نقاشي نمونه 
ف ک３ د سخي 請احب 

په مزارشري
زيارت
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په ننيو وختوک３ يو تلويزيوني تبليغ او ډيزاين په اقتصادي 
چاروک３ زيات ارز＊ت لري او هغه هنرمندان چ３ دا 
دنده پر غاړه لري، بايد د کارکولو او د طرحو د وړاندې 
کولو د ب５لو ب５لو طريقو زده ک７ه وک７ي.سربيره پردې د 
ک، کاريکاتور او سينما 

هنر ＄ين３ ＇ان／３، لکه: －رافي
ن７يواله جنبه لري چ３ د دې ＇ان／و دهنري اثارو وړاندې 
کوونکي په ن７يوالو سياليو ک３ په فرهن／ي او هنري چارو 
بوخت دي. له دې امله ده چ３ د نوي افغانستان ډير 
هنرمندان په نورو هيوادونوک３ په هنري  فعاليتونو بوخت 
دي، ＄که چ３ هنر پوله او سرحد نه پيژني او د انسانانو 
په روح باندې خپل تاثير پري８دي. د افغانستان معا請ر 
هنرمندان ه）ه کوي چ３ د افغاني هنر او هنرمندانو په 

پيژندنه سربيره ن７يوال معا請ر هنرته الره پيداک７ي.
， په ني چوکاټ ک３ بيان ک７ي.

او خپل هنر او فرهن

تمرين:
١ـ له کوم معا請ر هنر سره مينه لرئ؟

٢ـ هغه پوسترونه چ３ په جادوک３ ي３ وينئ، په ＄ير سره و－ورئ؟ هغه په کومو طريقو خپل پيام 
خلکوته لي８دوي؟

٣ـ د کومو ادارو او موسساتو ن＋انونه پيژنئ؟ أيا تر اوسه مو د بانکونو ن＋انونوته پاملرنه ک７ي ده؟
٤ـ د تلويزيون د پرو－رامونو په طراحی ک３ کوم هنرمندان برخه لري؟ د کاليو په طراحئ، ديکور، ر１ا 

اچونه، د موسيقي په انتخاب، الر＊ودنه او ... پرو－رامونوته پاملرنه وک７ئ.
٥ ـ د کاريکاتور د طراحى موخه ＇ه ده؟

6

؟ل پيام 
ور، ر１ا 

ک طرحه 
(٦ تصوير) د کتاب په وزرو دگرافي
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3
په مصنوعي موادو ！اپه کول

په باطله موادو کوم کارونه سرته رسولئ شئ؟

ستاســي په شاوخواک３ داســ３ مواد وجود لري چ３ د استفادې وړ نه دي او 
کولى شو چ３ د ！اپه کولو لپاره ترې －＂ه واخلو. خپل３ شاوخواته ＊ه و－ورئ 
هغــه مصنوعي مواد چ３ د ！اپه کولــو وړتيا لري، را ！ول ک７ئ، لکه: بيکاره 
ت９２، الپن، ک８ې ستن３، سرپوښ، د غا＊و د کريم تيوپ، د اورل／يت خال９ 
قطــ９ او ... او همدارن／ه کولى شــئ چ３ د اوســپنيزو لويو او وړو ســکو 
لکــه (يوه افغاني／ــي، ٢ افغاني／ي، ٥ افغاني／ي) ＇خــه ！اپه جوړه ک７ئ. د 

پهپه

(٣ (٣ ـ 
(١ تصوير) په مختلفو طبيعي موادو ！اپه کول 

(٢ـ تصوير) ！اپ３ په اشنا شکل بدل３ شوي دى
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تمرين:
١ـ ايــا د ＇ــو ډيزاينونو له يو＄ای کيدو ＇خه ب５ل ب５ل شــکلونه جوړولى شــئ؟           

او د ！اپ３ په من＃ ک３ نوى ارتباط من＃ ته راوړى شئ؟
٢ـ له ！اپو ＇خه په －＂ه اخيستنه په خپله خو＊ه ان％ور وکاږئ.

د اســفنج له ！و！ــو، د کاغذ له وړوک３ 
！و！ــ３ او له پالســتيک３ ک）وړو ＇خه 
په ！اپه کولو ک３ －＂ه اخيستل کي８ي. له 
دې موادو ＇خه پــه عادي او يا پالس 
， شــوي حالت ک３ کار اخيستل 

！ين
کي８ي. هغه په بيلــو بيلو رن／ونو کک７ 
ک７ئ او په يوه ســپين کاغذ ي３ ول／وئ 
او بيا په ډير ＄ير ســره ورته و－ورئ او 
وروسته د خطو په مرسته نوى شکلونه 

 ترې جوړ ک７ئ.

٣- تصوير) د ＊کلو طرحو لپاره له مصنوعي مواد ＇خه －＂ه اخيستنه.

٤ تصوير) له مصنوعي موادو ＇خه د نقاشی تکميل شکل )  
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4
 په خ＂و ک３ شبکه جوړونه:

ې ک３ ليدلي ده؟
شبکه جوړونه مو په کوم ＄ا

ي؟
ک شبکه جوړو

 ستاس３ په فکر ول３ خل

له اسالمي ډيزاينونو ＇خه په الهام اخيستلو چ３ له هغ３ سره اشناشوي 
ياست، د خپل３ خو＊３ له ډيزاين ＇خه يوه شبکه جوړه ک７ئ. ددې کار 

لپاره مناسبه اندازه کاغذ چ３ د يوې تخت９ کاغذ       برخه ده.

دخ＂و يوه 請فحه د يوه سانتي متر په پن６والي جوړه ک７ئ چ３ ستاس３ له 
ډيزاين سره برابره وي. د هغ３ د تيارولو لپاره لوم７ى د خ＂و 請فحه، په السو 
هواره ک７ئ، وروسته ي３ د اش －ز يا  پر يو بل شي باندې ＊وى (هواره) ک７ئ. 

شبکپه خ＂و ک３ ش

١۴

(١ ـ تصوير) له خ＂３ ＇خه تيار شوي ده.
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د خ＂３ له 請فح３ له تياريدو ＇خه وروسته، په کاغذ ک３ ان％ور شوى 
ډيزاين د هغ３ په مخ کي８دئ او د خطونو په سر داس３ خطونه وباسئ چ３ 
په خ＂ه ي３ ن＋ان３ پات３ شي.په الزمو وسيلو په خ＂ه باندې کوم خطونه چ３ 
پيداشوي دي د يوې پالستيکي چاړې په واسطه ژور ک７ئ او اضافي خ＂ه 

ترې پورته ک７ئ. په اخير ک３ ي３ د الس 

(٢ـ  تصوير) د خ＂３ په 請فحه باندې 
په کاغذ ک３ ډيزاين کي＋ودل کي８ي.

(٣ ـ تصوير) ډيزاين د خ＂請 ３فح３ ته 
انتقال شوى دى او د کارولو وړ دى.
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په واسطه ＊وى (هواره) ک７ئ. تر وچيدو وروسته شبکه شوي 請فحه په 
داس３ رن／و ورن／وئ چ３ ＊کال ي３ الزياته شي.

(٤ ـ تصوير) د خ＂３ اضافه برخ３ د خ＂و له 
請فح３ ＇خه وباسئ.

(٥ ـ تصوير)  د خ＂請 ３فحه شبکه کاري 
شوي ده.
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تمرين:
د شبک３ جوړولو لپاره نور کوم مواد مناسب دي؟ هغه پيدا ک７ئ او د 

شبک３ جوړون３ يوه نمونه جوړه ک７ئ.

(٦ ـ تصوير)  شبکه شوې 請فحه رن／ه ک７ئ 
تر＇و ＊کلي شي.
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5

س په لغت ک３ (بيازي８يدن３) ته وايي. داســ３ ويل کي８ي چ３ ايتاليايي 
رنســان

هنرمندانو د يونان هنري او لرغوني روم ادبي او هنري طريقو او روشــونو ته 
مخه وک７ه.له همدې امله ددې دورې نقاشــ９ او مجسم３ جوړون３ طبيعت 
تــه ورته والــى لري. په دې دوره ک３ ډير مهم هنرمنــدان لکه ((داوينچي))، 

((ميکل أنژ)) او ((رافايل)) دي.
٣،٢،١ او ٤ تصويرونو ته پاملرنه وک７ئ.

د لويدي＃ هنر

ئ چ３ د معا請ر هنر ري＋３ په کومو دورو 
ايا پوهي８

ي؟ 
ې اړه لر

پور

(٢ ـ تصوير) اخيرنى ما＊ــام دايوه د يوالي 
نقاشــي ده چــ３ د ((لئونــاردو داوينچ３)) 

اثر دى
د 請ومعي په ديوال (د راهبانو د ژوند کولو 
＄اى) ((ســانتا ماريا دله مراتسيه)) د آي＂اليا 

په ميالن ک３ ١٤٩٨ ـ١٤٩٥ م

(١ ـ تصوير) د ((ســان پيترو)) کليسا د 
ميکانژ اثرايتاليا روم ١٥٦٩ م

١٣
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پــه دې دوره کــ３ د انســان د بــدن طبيعــي 
， درجه يا تيزوالى او تت 

تناسبانو، تون ( د رن
والى)  (سيوری او رو＊نايي) رياضي، هندسي 
او پرســپکتيو (لــرې او نيــ８دې) په نقاشــ９، 
مجسمه او معمارۍ ک３ زيات ارز＊ت درلود. 
انســان او د هغــو د ب２و ＊ــودنه ددې دورې له 
هنري کارو ＇خــه وه.دا هنري ب３２ او حالتونه 
لــه اي＂اليا ＇خه ！ول３ اروپا تــه وغزيدل. د بيلو 
بيلو هنري ＇ان／ــو هنرمندانو تر ١٧ ميالدي 
پي７ۍ پورې د رنســانس له دورې ＇خه تقليد 
کاوه تر هغ３ وروســته د ((باروک)) هنرمندانو 
لکه ((رامبراند)) په نقاش９ ک３ نوې طريق３ په 
＄ان／ــ７ي ډول له نور اوســيوری ＇خه په گ＂ه 
اخيســتلو کار پيل کــر. ٥ تصوير تــه و－ورئ 

(٣ ـ تصوير) د ( سستينى) د کليت په چت نقاش９ د ( ميالنژ) أثر  واتيکان روم اي＂ال５ا ديوالى نقاش９ 
١٥٠٨ تر ١٠١٢ پورې.

(٤ ـ تصويــر) د (( د أتن مدرســه)) د ((رافايل)) أثر په 
واتيکان، روم، ايتاليا ک١٥٠٩３ ـ١٥١١ ميالدي
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پــه ١٨ ميالدي پيــ７ۍ ک３ هنرمندانو شــاعرانه 
خياالتــو، ليدنو، عواطفو او احساســاتو ته مخه 
وکــ７ه او پارونکي رن／ونــه او طراح９ ي３ ان％ور 
کــ７ي او رومانتيزم ي３ من＃ تــه راوړ. درومانتيزم 
مشهور نقاشان ((دوالکروا)) او ((ژايکو)) نومونه 

د يادولو وړ دي. ٦ تصوير ته و－ورئ
وروســته د اکاډومی اســتاذان، لکه: ((ان／ر)) او 
((داويــد))  د دويم  ＄ل لپاره د رنســانس دورې 
تــه را و－ر＄يدل او په هنــري موضوعاتو ک３ ي３ 
د (پخوانيــو) طريقــو ＇خه پيروي وکــ７ه او نوى 
کالســيزم يــ３ منــ＃ تــه راوړ٧ او ٨ تصوير ته 

و－ورئ.
 نور هنرمندان، لکه: ((ميله)) او ((－ربه)) هغوى 
نوي طريق３ او روشــونه کارول او د رومانتيزم له 
شاعرانه خياالتو او احساساتو ＇خه تير شول او د 
هنــر له اکاډميکو ا請ولو ＇خه ي３ فا請له ونيوله. 
دوى په خپلو اثاروک３ د خلکو د ر＊تيني ژوندانه 
پــه ان％ورولو پيل وک７. لــه دې امله د دوى د کار 
موضــوع د کار－رانو ژونــد، د کليوالو ژوند او د 

！ي＂３ طبق３ ！ولنه وه او رياليزم ي３ من＃ ته راوړ.
تمرين:

(٥ ـ تصويــر) پخپله د نقاش ＇يره د ((رامبراند)) 
اثر ١٦٥٩ ـ ١٦٦٠ د باروک هنر

 
   (٦ـ  تصوير) د امپراتوري د يوه  ((ســيور افســر)) 

تابلو د ((ژريکو)) اثر ١٨١٥ م د رومانتيزم هنر



  16 

١ ـ ددې درس د نقاشي اثار سره مقايسه ک７ئ.
٢ـ ددې درس په تصويرونو ک３ کوم توپيرونه وينئ؟

(٧ تصوير) د وږو ！ولوونکو نقاشي. د ميلﾢ اثر ١٨٧٥ م  د ريالزم هنر

(٦ تصويــر) د (هوارس د  ورو１و) د نقاشــ９ تابلو د  
(داريد) أثر په ١٧ ٨٤ م د کالسيزم هنر.
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6
ې ډيزاين او نقاشي

 د کليز

ي؟
ې ليدلي د

تر اوسه مو ＇و ډوله کليز

ډيزاينــران ＇ــو ډوله کليزې لکه جيبي، ســرميزي، د يوالــي او ... جوړوي 
ک له هغ３ ＇خه －＂ه واخلي. دا کليــزې په يوه کال ک３ د ور＄و، 

تر＇ــو خلــ
اونيو او مياشــتو تاريخ را＊يي او د ب５لو ب５لو ډيرو ＊کلو ډيزاينونو درلودونکي 
دي. ډيزاينران د کال د مياشتو او فصلونو اړوند ＊کلو تصويرونو، ډيزاينونو او 

نقاشي شوي ان％ورونو ＇خه －＂ه اخلي. 

(٢ ـ تصوير) په مني ک３ د ونو پا３１ کوم 
رن／ونه غوره کوي.

(١ تصوير) د لمر د سترگ３ تودوخه ＇ه 
ډول په نقاش９ ک３ ＊ودلى شئ.
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(٣ ـ تصوير) په اسکانديناوي ک３ د کليزې يوه پا１ه

کومــ３ موضوع／انــ３ تاســ３ د 
پســرلي او اوړي پــه فکــر کــ３ 
اچــوي؟ کوم３ ميوې تاســ３ ته 
منــى درپه يــادوي؟د ژم３ کوم３ 
منظــرې ستاســ３ په خيــال ک３ 
－ر＄ي؟ تاسي يوه کليزه يا جنتري 

＇ه ډول ډيزاين کوئ؟
په دې اړه کوم فکر چ３ ستاســي 
په خيــال ک３ －ر＄ي هغــه په پام 
کــ３ ونيســئ او بيايــ３ ډيزاين او 
ان％ــور کــ７ئ. ستاســ３ کليزه په 
＇لــورو فصلو ويشــل کيــ８ي او 

س ب５ل３ ب５ل３ مياشت３ لري.
دول

١٨
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(٦ ـ تصوير) په ايران ک３ ډيزاين شوې کليزه

(٤ـ  تصوير) په ايران ک３ د يوې کليزې يوه 
برخه ډيزاين شوي ده.

طبيعي منظرې د کال په مختلفو فصلونو ک３ ＇ه توپيرونه لري؟

د يوه کال د ＊ودلو لپاره له کومو 
تقسيم بنديو ＇خه －＂ﾢ اخلئ؟

（ وک７ئ چ３ د هر فصل 
کو＊

س －ونو مياشتو لپاره هغه 
او دول

تصويرونه، ډيزاينونه او نقاشي 
پيداک７ئ چ３ د هغوی بيانونکي وي.

(٥ ـ تصوير) په امريکا ک３ ډيزاين شوې کليزه
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تمرين:
١ ـ يوه ديوالي کليزه ډيزاين ک７ئ او هغه په رن／ه ان％ورونو ＊کلي ک７ئ.

٢ ـ ＇لور کســيزې ډل３ جوړې ک７ئ. د هرې ډل３ غ７ي دې د کليزې په ليکنو او رســام９ 
باندې ســره خبرې او مشورې وک７ي او تصميم دې ونيسي. وروسته دې د ډل３ هر غ７ى په 
يوه پا１ه کاغذ  ک３ د کليزې يوفصل جوړ ک７ي. کاغذونه ســره و請ل ک７ئ. جنتري يا کليزه 

ترې جوړي８ي.

(٧ ـ تصوير) په چين ک３ ډيزاين شوې کليزه
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7

，  د امپرسيوني５م په نوم من＃ 
په ١٩ ميالدي پي７ۍ ک３ ُمدرن نقاشي غور＄ن

ته راغئ. د فرانســ３ ＄وانونقاشــانو د هنري  کارگاه (کار＄اى) ＇خه د باندې 
په نوي طريقه نوي موضوع／ان３ نقاشــي ک７ې. دې نقاشانو په خپلو اثاروک３ 
د نــور او رن／ونــو پر يوبل باندې د اغيزې کار پيل ک７ او ډير تور ســيورې ي３ 
， ته پري＋ــودل. دوې د نقاشــي لپاره د ور＄３ د هر مهال او په ډيره بي７ه 

＇ن
， او موضوع په ＄ان／７و شيبو 

ي３ رن／ه خپ３ (لک３) کي＋ودې تر＇و نور، رن
ک３ تمثيل ک７ي. لوم７ي تصوير ته و－ورئ.

ب معا請ر هنر
د غر

ئ؟
ۍ په هنرونو پوهي８

د شلم３ پي７

(١ تصويــر د رود پــه غــاړې منظــره د 
(مونــه) اثــر امپرليتونيزم هنر پــه روغني 

رنگو١٨٨٠ م کال
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 کوبيزم (هندســي شــکلوته تمايل) د شلم３ 
， دی. 

ميــالدي پي７ۍ مهم هنــري غور＄ن
د امپرسيونســتانو پر خالف چــ３ هغوى په 
， تــه پاملرنه 

＄ان／７و شــيبو کــ３ نور او رن
لرله، کوبيستانو د حجمونو او هندسي ساده 
شــکلونود ب５ال ب５لو  زاويــو دليدلوپه پام ک３ 
نيولو ســره نوو ترکيبونو په ان％ورولو کار پيل 
ک７. دوى يوه موضوع له مختلفو زاويو ＇خه 
ډيزايــن او طراحــي کولــه او بيابــه ي３ همدا 
تصويرونه يو＄اى کول، تر＇و وکولى شي له 
مختلفو طرفو ＇خه ي３ په نقاش９ ک３ و＊يي. 
کوبيزم د طبيعت د تقليد په ＄اى د ليدن３ او 

ذهني هنر ته مخه وک７ه.
٢ـ تصوير ته و－ورئ:

پــه اروپــا کــ３ يوبــل ډيــر مهــم او مــدرن 
， اکسپرســيونيزم دى. د 

هنــري غور＄نــ
اکسپرســيوني５م هنر مندانو د خپلوعواطفو د 
بيا نولو له پاره له رن／ونو ＇خه په ذهني ډول 
－＂ه اخيستله. ٣ تصوير و－ورئ.دوې در ن／و 
په تغيرولو، په شــکلونو ک３ مبالغه او واقعي 
تناسبونو ته تغير ورکول په موضوع／انو ک３ د 

خپل دروني احساس بيانول پيل ک７ل.

(٢ ـ تصوير) د ((پيکاسو)) اثر د کوبيزم هنر

ک)) 
(٣ ـ تصوير) ((فرياد)) د ((مون

， او د تمپرا رن／ونه. 
اثر روغني رن

د اکسپرسيونيزم، هنر ١٨٩٣ م
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د کوربســتانو او اکسپرسيونيســتانو له تجربو 
وروســته طبيعت تــه ورته ذهنــي او خيالي 
تصويرونه په نقاشــ９ ک３ ＄اى پر＄اى شول 
س له دورې ＇خه د امپرسيونستانو 

چ３ د رسان
تــر دورې پورې يــ３ رواج درلود. له همدې 
املــه ((انتزعــي)) او د ســوماليزم هنرونو ته 
الره خال請ــه شــوه او هنرمندانــو له واقعي 
عالــم ＇خه خيالي او فکري يا ذهني دنيا او 

خپل３ باطني ن７ۍ ته مخه وک７ه.
٤ او ٥ تصويرونه و－ورئ.هنرمندانو وروسته 
موضوع／ان３ له نقاشــ９ ＇خه بيل３ ک７ې او 
د خطونــو او رن／ونو په ترکيــب ي３ پيل وک７ او 
ابسترک هنر يا (تجريدي هنر) ي３ من＃ ته راوړ.

٦ او ٧ تصوير ته پام وک７ئ.
لــه هغه وروســته د شــلم３ پي７ۍ پــه دويمه 
نيمايــي ک３ په هنر ک３ نــوې طريق３ مطرح 
شــوې. په هنري اثر ک３ هغه مفهوم د پست 
مدرن پيل و چــ３ د هنرمند د خيال او فکر 

＇خه ي３ زيات ارز＊ت درلود.
د هنر مند موخه د پست له ُمدرنيست ＇خه 
داوه چــ３ مخاطب فکر کولو او د هنري اثر 
درک کولــو، بيانولــو او واقعيــت ته متوجه 
کــ７ي، نو لــه دې امله پــه هنري اثــر ک３ د 
ليدونکي خيال او فکر، موندن３ له پخوانيو 

د ورو ＇خه زيات ارز＊ت پيداک７.

， د سورياليزم ١٩٣١ م
(٤ـ تصوير) (( تداوم خاطره)) د ((دالى)) اثر روغني رن

， د سورياليزم هنر  ١٩٣٨ م
(٥ـ تصوير) ((ب３ حرکته وخت)) د ((ما－ريت)) اثر روغني رن
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تمرين: 
مدرن هنر  او پست مدرن هنرونه د سورياليزم له هنر ＇خه مخکى هنرونو سره

 ＇ه توپير لري؟

， انتزاعي  هنر  ١٩٣٨ م
(٦ـ تصوير) د ((کله)) اثر د ورځ پا３１ په کاغذ په روغني رن

(٧ ـ تصوير) ترکيب بندي د ((موندريان)) اثر، تجريدي هنر  ١٩٢٠ م

(٨ـ  تصوير) يوه چوکى، د کوسوت اثر، د چوک３ تصوير او ليکن３، د پست ُمدرن هنر ١٩٦٥ م

24

ره
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8
ي قطيو ＇خه د السي کار 

له بيکاره کاغذ
جوړول

ئ؟
ې ＇ه کو

په ب３ کاره قطيو باند
ي حجمونه 

 آيا کولى شئ چ３ له هغ３ ＇خه ابتکار
ئ؟

جوړ ک７

زموږ په شاوخواک３ ډير لو＊ي موجود دي چ３ له هغو ＇خه د هنري فعاليتونو 
لپاره گ＂ه واخلو. تر اوسه مو د سيم يا ميخ،طبيعي موادو او بيکاره کاغذو 
＇خه ＊کلي ابتکاري شکلونه جوړ ک７ي دي. اوس غواړو چ３ له مقوا 
قطيو، لکه :د اورل／يد قطی، د ميوو د اوبو قطی، د کاغذي دسمالونو قطی، 
د غا＊ونو د کريم قطی، د چاى قطی او ... دا ！ول تجربه ک７ئ. ددې لوست 
تصويرونو ته پاملرنه وک７ئ. د ميوو د اوبو د قطيو او د کاغذي دسمالونو له 
قطيو ＇خه مو پيکپ مو！ر جوړ ک７ئ دى. ددې السي کار مرحلوته پام 
وک７ئ. له بيکاره قطيو ＇خه د السي کار جوړول په دوو طريقو سرته رسولى 
， کي８دي تر＇و و－ورئ چ３ د 

， په ＇ن
شئ. په لوم７ى طريقه ک３ قطي ＇ن

کوم شکل د جوړلو لپاره مناسب دي. په دويمه طريقه ک３ د خپل３ خو＊３ 
شکل و！اکئ. وروسته د خپل３ خو＊３ د شکل متناسب قطی را！ول３ ک７ئ 
س، الوتکه، 

او هغه جوړ ک７ئ. د مثال په تو－ه د بيلو بيلو وسيلو، لکه: سروي
بي７ۍ، －７ندى مو！ر، مو！رسيکل او .. وروسته بيا هغه قطی چ３ تاس３ ！اکلي 
دي چ３ د جوړيدو لپاره مناسب وي را واخلئ،  قطی ستاس３ د خو＊３ د   آياپه 

جو
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شکل په شان سره ون＋لوئ تر＇و ستاس３ شکل جوړشي. کولى شئ د 
قطيو اضافي برخ３ په بياتي قطع ک７ئ او ＄ين３ نورې برخ３ ي３ د خپل 
خوښ شوى  شکل په شان جوړې ک７ئ. (د پيکپ مو！ر د ！ير تصويروته 
پام وک７ئ) وروسته ي３ په رن／ه کاغذونو و پو＊وئ او يا هغه رن／ه ک７ئ 
چ３ ＊کلى شي د کار په اخير ک３، د موضوع جزئيات جوړ او السي 

کار مو تزئين يا ＊کلی ک７ئ.

تمرين:
له مقوا قطيو ＇خه د خپل３ خو＊３ موضوع جوړه او ＊کال ورک７ئ.

(١ ـ تصوير)  بيکاره قطی
(٢ ـ تصوير)  د اوبو د ميوې قطى د ！اير په شکل بياتي شوى دي

(٣ ـ تصوير)  بيکاره قطی د پيکپ مو！ر په شکل سره ن＋لول شوي دي
(٤ ـ تصوير)  د قطيو مخونه په رن／ه کاغذ پو＊ل شويدي، ＊ي＋３ او نور جزئيات 

پرې اضافه شوي دي
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9
د هندس３ ډيزاينونو کاپ３ کول

ي؟
آيا د جام منار د خ＋تو ډيزاينونه مو ليدلي د

مسلمان هنرمندان له هندسي شکلونو ＇خه په －＂ه اخيستنه د بيلو بيلو اثارو 
په ＊کال ک３ د ډير زيات مهارت درلودونکي دي.

هندسي ډيزاينونه له هندس３ قاعدو سره سم ان％وري８ي. دا ډيزاينونه د ودانيو 
د ＊کال لپاره کارول شوي دي، ＄که چ３ هندسي ډيزاينونه خ＋ت３ او کاش９ 

چ３ د مسطيل او مربع په شان وي، کارول ي３ اسان دي.
  د هندسي شکلونو منظم تکرار چ３ ديوالونه ي３ پو＊لي دي، ودانيو ته ي３ 
＄ان／７ې ＊کال وربخ＋ل３ ده. ＄ين３ ډيزاينونه د هندسي  سطحي ＇خه 
ترکيب شوي، لکه: مثلثونه، مربع －ان３  او ＇و ضلعي او ＄ين３ نور ي３ د 
هندسي سطحوله ليکنو سره يو ＄اي رغلي دي. د جام د منار ډيزاينونه چ３ 
په هندسي سطحو جوړ شوي دي په غور و－ورئ په هغو ک３ د ((الحکم اهللا)) 
جمله چ３ په هندسي سطحو ک＋ل شويده له ليکن３ سره مقايسه ک７ئ. په 
！ولو طرحو ک３ د هندسي سطحو او د هغ３ اخيرني ترکيب ته توجه وک７ئ. 

و－ورئ چ３ هنري ذوق د هندس３ له علم سره ＇ه ډول ارتباط پيدا کوي.
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د ترس له کاغذ ＇خه په گ＂ه اخيستنه سره هندسي ب５ل ب５ل ډيزاينونه  په ډبل 
کاغذ او يا مقوا باندې  کاپي ک７ئ وروسته هغه د الندې ډيزاين په شکل 

رن／ه ک７ئ.

تمرين:
١: په کومو تصويرونو ک３ هندسي شکلونه وينئ؟

٢: ستاسي په چاپيريال ک３ هندسي شکلونه موجود دي، هغه پيداک７ئ او د هغوى نظم ته پاملرنه وک７ئ.
٣: د يوه ساده هندسي شکل  له ډيزاين ＇خه يوه کاپي جوړه ک７ئ او بياي３ رن／ه ک７ئ.

(١ ـ تصوير)  ډيزاين د ترس کاغذ په واسطه 
پلي شوي دي

(٣ ـ تصوير)  د هندسي شکلونو ډيزاين جوړ شوی دی(٢ ـ تصوير)  دبيلو بيلو برخو ډيزاين رن／ه شوي؟
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10
ي موسسو سره اشناکيدل

د افغانستان له هنر

ئ چ３ هنرمندان په کومو موسسو 
ايا پوهي８

ي؟
ک３ تحصيل کو

په افغانســتان ک３ دهنرمندانو د روزلو لپاره د زده ک７ې ب５ل３ ب５ل３ مؤسســ３ شــتون  لري.        
د هنــر عالقمندان کولى شــي په دې مرکزونو ک３ د هنر پــه مختلفو ＇ان／و ک３ تحصيل 

وک７ي چ３ عبارت دي له:
９  د ا ＊وون％ی د پروفيسور غالم محمدخان 

 د کابل د 請نايعو نفيسه ＊وون％
س شــو، تر＇و عالقه لرونکي 

ميمن／ي په وړانديز په ١٣٠٢ هـ ش کال ک３ تاســي
ک، نجاري، 

پــه بيلو بيلو ＇ان／و، لکه: نقاشــي، ان％ور－ري، مهندســي، ســرامي
اوبدل(بافت) طباعتي ک３ تحصيل وک７ي. له دې ＊وون％ي ＇خه ډير تک７ه استادان 
چ３ په شــرق ک３ ي３ ســارى نه درلود، فارع شــوي دي، لکه: استاذ (غوث الدين 
خان)، اســتاذ کريم شــاه خان اســتاذ خير محمد خان عطايي او استاذ خيرمحمد 

خان ياري.
 د غالم محمد ميمن／ي ＊وون％ی: دا ＊وون％ی د محمد ظاهر شاه د سلطنت په دوران 
， وزارت په چوکاټ ک３ جوړشو. د ظريفو او ＊کلو هنرونو يا کورسونو په 

ک３ د اطالعاتو او فرهن
س کيدله وروسته بيا دا ＊وون％ی 

نوم ياديده چ３ په لوم７نيو وختو ک３ يوازې ان％ور －ري په ک３ تدري
د غالم محمد ميمن／ي په نوم ونومول شو چ３ بيل３ بيل３ هنري ＇ان／３، لکه: مجمسه جوړونه، 
ميناتوري په هغ３ باندې ورزيات３ شوې. په دې ＊وون％ي ک３ د استاد خيرمحمد خان عطايي او استاد 

خير محمد خان ياري په ＇ير ډير زده کوونکي وروزل شول. 
 د ＊کلو هنرونو پوهن％ی: د ＊کلو هنرونو ديپارتمنت په لوم７نيو وختو ک３ د 
ادبياتو د پوهن％ي په چوکاټ ک３ د سردار محمد داود خان  د جمهوريت په دوران 
س شو. په ١٣٦٣ هـ ش کال ک３ د کابل پوهنتون د ادبياتو له پوهن％ي 

ک３ تاســي
＇خه جال او د ＊ــکلو هنرونو د پوهن％ي په نوم ونومول شو. په دې پوهن％ي ک３ 
ک ، تياتر، موســيقی او د مجسم３ جوړون３ ديپارتمنتونه شتون 

د نقاشــ９ ، گرافي

اياد
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لــري چ３ ډ４ر تک７ه او تجربه لرونکي اســتاذان د هنر په ب５لــو ب５لو ＇انگو ک３ د 
شاگردانو په روزنه بوخت دي.

 د کابل د خراباتو ＊ـــوون％ی:  دا ＊ــوون％ی د لوم７ى ＄ــل لپاره د ا請يل３ 
افغاني موسيقي د زده ک７ې لپاره د استاذ قاسم افغان ، استاذ غالم حسين، قربان علي 
خان او استاذ پياراخان لخوا د موسيقي د زده ک７ې لپاره تاسيس شو. په دې ＊وون％ي 
ک３ زده کوونکو د اواز ويل، د موســيقی د ألو غ８ول په مســلکي ډول زده 
کول تر＇و په جشــنونو، دولتي او رســمي محفلونو او د ولسونو د خو＊يو 
په مراسمو ک３ －６ون وک７ي او خپل هنر د خلکو خدمت ته وړاندې ک７ي 

لکه استاذ قاسم چ３ په يوه بيت ک３ داسي وايي: 
          چون به ميدان آمدى مى دانى ام

گرندانــى  غيــرت  افغانــى ام 
ک ډول ويلي دي، د دې مکتب زده کوونکو 

ش دا شعر په کالسي
چ３ وروسته استاذ رحيم بخ

د افغانــ９ ا請يل هنر لپاره ســترې وياړن３ ترالســه ک７ي دي. په ＄ان／７ي ډول اســتاذ محمد 
， د موســيقي د بابا لقب، د موسيقي د ســرتاج لقب د هندوستان د سترو 

حســين ســرأهن
استاذانو لخوا －＂لى دى.

ک ليســـه: د لوم７ي ＄ل لپاره په افغانســتان ک３ د موســيقي رســمي 
 د موزي

ليســه ده چــ３ د پوهنــ３ وزارت په چوکاټ کــ３ په ١٣٥٣ هـــ ش کال ک３ د 
س شوه. په دې ليسه ک３ 

سردار محمد داود خان د حکومت په دوران ک３ تاسي
س، اجتماعيات، ادبيات 

ســربيره په عالي موسيقی نور مضمونونه، لکه: ســاين
س کي８ي.د موسيقي په برخه ک３ نامتو استادان، لکه: استاذ فقير محمد 

هم تدري
نن／يالى، اســتاذ اسماعيل عظيمي او استاد سليم سرمست موسيقي په علمي 
س کوله. د دې ليســ３ زده کوونکو په ډليزو ترانــو ک３ چ３ د ملي  

تو－ــه تدريــ
！لويزيــون  ＇خه به ＊ــودل کيدې، －６ون درلود. په دې ليســه ک３ کالســيکه 

س کيده.
موسيقي هم تدري

تمرين:
١ ـ ايا پوهي８ئ چ３ په راډيو ！لويزيون ک３ کوم هنرمندان مرسته کوئ؟

٢ـ د هغو کسانو ترمن＃ چ３ د خپل３ عالق３ له مخ３ هنر سرته رسوي او هغه کسان چ３ له هنري ＊وون％ي 
＇خه فارغ شوي وي کوم توپيرونه لري؟

٣ـ هغه ＇وک چ３ د هنري ＊وون％يو ＇خه فاغي８ي کوم کارونه سرته رسوي؟
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11
ي

له شعر ＇خه ان％ورگر

د يو داستان يا ديو ＊کلي شعر له اوريدو وروسته ＇ه 
ي او کوم تصويرونه مو په ذهن 

س درته پيداکي８
احسا

ک３ درگر＄ي؟

کله چ３ د غرو او د هغو د لمنو، －النو،د＊تو، و－７و، وطن او ... په هکله يو 
شعر اورو، داس３ احساس کوو چ３ په هغه فضا ک３ عمًال شتون لرو يا ددې 
و－７و او شيانو سره اړيکه لرو. دا خيالونه کولى شو چ３ د ان％ورونو په ب２ه 
بيان ک７و. په دې ترتيب سره هر و－７ى کوالى شي چ３ د خطونو، شکلونو او 
رن／ونو په ژبه خپل احساس نوروته بيان ک７ي.هغه تصويرونه چ３ د يوه شعر 
د لوستلو ＇خه ستاسي په ذهن ک３ در－ر＄ي، په خپله خو＊ه رسامي ک７ئ. 
وروسته هغه رن／ونه چ３ د شعر له فضا سره همغ８ي کوي، په هغه ي３ رن／ه 
ک７ئ، خپل کارته په غور سره و－ورئ او فکر وک７ئ چ３ نور کوم کوم شيان 
پرې اضافه ک７ئ چ３ د شعرله فضا سره زياته همغ８ي پيداک７ي او هر＇ه مو 
چ３ د شعر په هکله په فکر ک３ －ر＄ي، پرې زيات ي３ ک７ئ تر＇و ستاسي 

تصوير شعر ته ورني８دې شي.
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(١ ـ تصوير) له شعر ＇خه نقاشي د (فرشت３ أثر)

تمرين: 
يوشعر چ３ تاس３ ته په زړه پورې وي، انتخاب ک７ئ او بيا له خپل ＊وونکي سره مشوره وک７ئ، يو تصوير 

ان％ور ک７ئ چ３ د شعر مفهوم د شکلونو او رن／ونو په ب２ه بيان ک７ي.
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12
له کمپيو！ر سره آشنايي

ى؟
ى د

ايا تراوسه مو په کمپيو！ر کار ک７

کمپيو！ر هغه دست／اه ده چ３ د بر＊نا (برق) پواسطه کارکوي چ３ 
ف امکانات لري، لکه: دمتنونو ليکل، ان％ور－ري، ډيزاينونه او 

مختل
د نقاشي بيل３ بيل３ موضوع／اني په دې دست／اه باندې په ساد－９ او ډيره 
 S

O
FTW

AR
E  چ＂کتيا سره سرته رسي８ي. دا دست／اه له دوو برخو ＇خه

H مختلف３ 
A

R
D

W
A

R
E جوړ شوي ده. د کمپيو！ر H

A
R

D
W

A
R

E او
س 

برخ３ لري چ３ يوه له بله سره ن＋تي يا و請ل شوي دي لکه کي
)، يا هغه 請فحه چ３ د ！لويزيون  M

O
N

ITO
R) مانيتور ،(C

A
SE)

K)  چ３ د ！ايپ 
EY

B
O

A
R

D) فحه請 فحي ته ورته ده، د کيبورد請
請فحي ته ورته ده د (ليکلو او د مختلفو عملياتو لپاره استعمالي８ي) 
P  د 

A
D (پد) چ３ د يوې وړې دست／اه په مخ (M

O
U

SE) او موس
， قرار لري. د هغ３ د ت２يو په ک３ کاږلو سره کولى شو 

کيبورد تر＇ن
C چ３ د 

U
R

SO
R فحه هره عالمه فعاله ک７و. د請 چ３ د مانيتور په

M) سره اړيکه لري او 
O

U
SE) مانيتور پرمخ حرکت کوي، د موس

موس ته د حرکت ورکولو په نتيجه ک３ کولى شو چ３ د ＄اى ＊ود 

له کمپ

مکمايا ت



پورته (١ ـ تصوير) د کمپيوتر مختلف３ برخ３ 34  C ته تغيير ورک７و او د فعاليت سرته رسولو ＄اى، 
O

U
R

SER ３عالم
ص ک７و. د موس د ت２يو ک＋يکاږل 

لکه: (د خط ايستل) په ن＋ه يا مشخ
C په نوم يادي８ي. په معمولي ډول د موس  د کي３２ خوا 

LICK ک
د کلي

ک) په نومونو يادي８ي.
ک او ＊ى کلي

او＊ى خوا ت２ی د (کي０ کلي
د ＄ين３ نورو فعاليتونو سرته رسولو لپاره الزمه ده چ３ ت９２ دوه واره 

ک ورته وايي.
ک شي چ３ ډبل کلي

کلي
ف پرو－رامونه شته چ３ په 

S ) په کمپيو！ر ک３ مختل
O

FTW
AR

E )
دست／اه ک３ وجود لري او په هره يوه ي３ کولى شو ＄انگ７ي کارونه سرته 
ورسوو، لکه: ( Paint )پرو－رام چ３ د رسامی او نقاشی لپاره کارول 
W) يا د کمپيو！ر ا請لي پرو－رام سره 

IN
DO

W
S) کي８ي چ３ د وين６وز

مل دى.کله چ３ په کمپيو！ر کار کوو، نو لوم７ى بايد هغه رو＊انه ک７و، 
س پرمخ ت９２ او د مانيتور پرمخ ت９２ باندې 

د کمپيو！ر رو＊انه کيدل د کي
ک 

X په اتوماتي
P سرته رسي８ي. کله چ３ کمپيو！ر رو＊انه کوئ، د ويندوز
請فحه ＇ر－ندي８ي. ( W

ELCO
M

E )ډول شروع کي８ي او د
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D )＇ر－ندي８ي دا هغه ＄اى دى چ３ کولى شو په بيلو 
ESK

TO
P)  وروسته

ک 
)د ديس  ICO

N) بيلو پرو－رامونو باندې کار وک７و. يو شمير ايکونونه
！اپ په مخ ليدل کي８ي دا په هغه پرو－رامونو پورې اړه لري چ３ په کمپيو！ر 
ک ک７ئ فعالي８ي. په دې 

ک３ نصب شوي دي او په هريوه ي３ چ３ کلي
S) په ت９２ پيل کولى شو. د س＂ارټ 

TAR
T) سربيره دا ايکنونه د س＂ارټ

ک کولو سره د پرو－رامونو جدول خال請ي８ي او د ＄اى 
د ت９２ په کلي

C) عالمه په هريوه باندې بايد وساتي، نو يوبل پرو－رام 
UR

SO
R ) ود＊

خال請ي８ي. هر پرو－رام مو چ３ خوښ وي کول شئ د هغ３ فضا ته 
ننو＄ئ په هغ３ ک３ يوه ک７ک９ خال請ي８ي چ３ ＄ان／７ي امکانات لري. 
د کار تر تماميدو وروسته کيبورد بايد م７ ک７ئ. د کمپيو！ر د م７ه کولو لپاره 

(٢ ـ تصوير) د کيبورد 請فحه
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ضرور ده چ３ د وين６وز له xp ＇خه خارج شئ.
ددې کار لپاره بايد د س＂ارټ مينو ته ننوزئ چ３ په الندينئ برخه ک３ ي３ 

ک ک７ئ.
T) ليکل شوى دى هغه کلي

UR
N O

FF CO
M

PUTER)
( T

UR
N O

FF CO
M

PUTER ) ي８ي د هغ３ په من＃ ک３ د請يوه وړه ک７ک９ خال
X وت７ل شي او کمپيو！ر م７ شي.

P ک ک７ئ چ３ وين６وز
ت９２ ده هغه کلي

تمرين:
په ！لويزيون ک３ د کمپيو！ر د زده ک７ې پرو－رام ته و－ورئ او د هغه په هکله سره 

وغ８ي８ئ.
ه
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13
ي کاپي کول

ې ساده ميناتور
د يو

س کاغذ پرته يوه کاپي 
آيا کولى شئ چ３ د تر

ئ؟
جوړه ک７

په اتم ！ول／ي ک３ له ميناتورۍ سره اشنا شوي ياست، ＇ه ډول کولى شي چ３ د 
يوه ساده ميناتور ＇خه کاپي جوړه ک７ئ او د خپل３ خو＊３ ميناتور و！اکئ.    په 

غور سره د ميناتور تصوير، خطونو، ډيزاينونو او رن／ونو ته و －ورئ.
تر اوسه مو د يوې طرح３ او مختلفو ډيزاينونو د کاپي کولو لپاره د ترس         

له  کاغذ ＇خه －＂ه اخيستي ده؟
اوس ه）ه وک７ئ چ３ له ترس کاغذ پرته، لوم７ى هر شکل ته په ＄ير و－ورئ 
او وروسته هغه ＇ه چ３ وينئ په ډير زغم سره کاپي ک７ئ. يوه ！و！ه کاغذ د 
ميناتور د کاغذ په اندازه راواخلئ او لوم７ى د شکل لويه برخه په هغه ＇ه 
چ３ ستاس３ په نظر لوى ＊کاري د ا請لي طرح３ په شان ان％ور ک７ئ او 
وروسته ي３ د کوچنيو شکلو په ان％ورولو پيل وک７ئ او ه）ه وک７ئ چ３ 

دا請لي طرح３ په شان ي３ وکاږئ او خپل ان％ور تکميل ک７ئ.
جوړه شوي طرحه په شکاش＂يپ د ميز په مخ او يا د رسام９ د تخت３ په مخ 
ون＋لوئ. بيا نو رن／ونه د ا請لي طرح３ د رن／ونو په شان ترکيب ک７ئ او 

جآد
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， وچ 
هميشه په ياد ولرئ کله چ３ رن／ونه کاروئ، تر＇و پورې  چ３ يو رن

， په هغ３ باندې مه کاروئ، تر＇و وکولى شئ چ３ د رسم 
شوى نه وي بل رن

جزئيات په ＊ه شان پک３ ＄اى پر ＄اى ک７ئ. د کار له خال請يدو وروسته 
کاغذ د ميز له سر اويا د رسام９ له تخت３ ＇خه جال ک７ئ او په يوه ＊ي＋ه ي３ په 

چوکاټ ک３ وساتئ: له رو＊انه ＇خه د تياره کيدو په لوري３ کاپي ک７ئ.

تمرين 
له يوې ساده ميناتور ＇خه کاپي ک７ئ.

(١ـ تصوير) دا ميناتور د کمال الدين بهزاد اثر دى.
(٢ـ تصوير) طرحه د ترس کاغذ کاپي شوي ده.

(٣ ـ تصوير) طرحه بل کاغذ ته کاپي شوي ده.
(٤ ـ تصوير) د تصوير رن／ه شوې برخ３
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14
د ب５لو ب５لو سکويونو اوگل گن６نو سره اشنا کيدل

ي ＇ومره 
ې گلدوز

ئ چ３ په تکه باند
ايا پوهي８

ي؟
لرغونتيا لر

د 請فويانو په دوره ک３ افغاني او ايراني سکويونو ＄ان／７ى 
ظرافت درلود چ３ ن７يوال شهرت ي３ تر السه ک７ى 
و. د کندهار او هرات سکويونه امکان لري د 
ف سره بايد 

هغ３ دورې محصول وي. په تاس
ووايو چ３ ماشيني －ل －ن６ن３، السي سکويونه 
له دود ＇خه غور＄ولي دي. په نن９ ن７ۍ ک３ 
سکوى او  گل  －ن６ د هنري ＇ان／و يوه دوديزه 
برخه ده چ３ په زياترو سيمو ک３ ي３ ارز＊ت 
د پاملرن３ وړ دي －ل －ن６نه هغه هنر دى 
چ３ په افغانانوک３ له ډيرو پخوانيو زمانو 
＇خه رواج لري چ３ په ＄ان／７ې ＊کال 

او ظرافت ترسره کي８ي.
－ل －ن６نه د کاليو د ＊کال، پردې، 
سرميزيو، جاى نمازونو، شالونو، 

(تصوير1) 
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خول９ او د اس او اوښ د سر د ＊کال لپاره －＂ه ترې اخيستل －ي８ي. 
د －ل －ن６ن３ طريق３ په درو برخو ويشل کي８ي. په اوله طريقه ک３ ！وله د 
， نقشونو پو＊ل کي８ي. لوم７يو تصويرونو ته پاملرنه 

رخت ！و！ه په رن／ارن
وک７ئ. په دويمه طريقه ک３ د رخت د ！و！３  يوه برخه －ن６ل کي８ي چ３ 
， او ډيزاين ک３ 

د －ل －ن６ن３ او د رخت د ＄مک３ د ＊کال اړيکه په رن
من＃ ته راوړي. دويم تصوير ته و－ورئ. دريمه طريقه ددې هنر پر مختللي 
نمونه ده چ３ بيل بيل ډولونه لري، لکه: په (－راف ک３ －ن６نه )) چ３ يوه 
اندازه بوده او ستنه د باندې را وباسي او په ظريفو بخيو ي３ －ن６ي او د هغ３ 

په شاوخوا باندې －ل －ن６نه کوي چ３ يو نوي ډيزاين مين＃ ته راشي.
د －راف －ن６ن３ نمون３ په دريم تصوير ک３ و－ورئ.

(١ـ تصوير) د بخارا －ن６نه
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د －ل －ن６نو لپاره د مختلفو ！وکرانو، د وري＋مو او 
سن６و له تارو ＇خه －＂ه اخيستل کي８ي. که چيرې 
＊کلي او تازه وي د طاليي رن／ه او نقريي رن／ه 
وري＋مو او سن６و ＇خه دې استفاده وشي چ３ په 
نتيجه ک３ به يو ارز＊تناک اثر پر الس راشي. په 
＇لورم او پن％م شکل ک３ د طاليي وري＋مو او نقريي سن６و دوو نمونوته 

پاملرنه وک７ئ. 
ډير مهم ！کي په －ل کن６ ک３ د هغ３ کيفيت، 
طرح، ديزاين او رن／ونه دي چ３ په ډير 
ظرافت  سره بايد سرته ورسي８ي او ډيزاينونه 
ي３ په دوو ډلو ويشل ک８５ي، لوم７ى د －النو، 
و＊و، حيواناتو، انسانانو په ＄ان／７ي ډول د 
ناوي او زوم د کاليو ان％ورونه په ٦ تصوير 
ک３ و－ورئ. په دويمه ډله ک３ هندسي 
شکلونه ترستر－و کي８ي. سربيره پردې کله 

， سکوى(٣ تصوير)  په مخمل نقره －ن６نه
(٤ـ تصوير)  په تافته باندې په طاليي رن

٢ـ تصوير) په سن６و －راف －ن６نه

د ناوې شال په ١٢ پي７ۍ ک３
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تمرين:
，، ډيزاين او د －ن６لو طريقه 

د －ل －ن６يو ه نمونه پيداک７ئ او د هغه د رن
سره پرتله ک７ئ.

کله د طرحو په من＃ ک３ ليکن３ هم －ن６ل کي８ي. ٧ تصوير ته په 
＄ير و－ورئ. دا د سکوى يوه په زړه پورې نمونه ده چ３ په نننيو 
ک دود دی. دا نمونه د قران 

وختوک３ د مسلمانانو ترمن＃ فکلوري
کريم يو أيات دى چ３ د معظم３ کعب３ په پرده په طاليي رن／ه 
وري＋مو او سن６و په تور مخمل په برجسته تو－ه －ن６ل شوی دى.

(٨ ـ تصوير)  د کعب３ شريف３ د پردې 
پرمخ کن６ل شوى د قرانکريم ايات

(٧ ـ تصوير)  په هندسي شکلونو بلو＇ي ډيزاين
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15
ى (گل گن６) جوړول

د يوه ساده سکو

تر اوسه مو د سکوى ＇و نمون３ جوړې ک７ي دي؟

د رخت د مختلفو ！و！و د＊کال لپاره له －ل －ن６نو ＇خه استفاده وک７ئ.
－ل －２دل په بيلو بيلو طريقو سرته رسي８ي. تاس３ کولى شئ  چ３ د يوې 
！و！３ رخت د ＊کال لپاره د سکوى يوه طريقه انتخاب ک７ئ. د طرح３ د 
نقلولو طريق３ هم خورا زيات３ دي. ماهر －ل －ن６ونکی د طرح３ له انتقال 
پرته د رخت پر ！و！ه باندې بيل بيل ډيزاينونه سکوى کولى شي او هغه 

تر اود يو

(١ ـ تصوير)  په رخت باندې －ل －ن６ جوړ شوى دى
(١ ـ تصوير)  په رخت باندې －ل －ن６ جوړ شوى دى
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(٣ ـ تصوير)  د طرح３ د مختلفو برخو ډکيدل

＇وک چ３ ډير مهارت نلري، هغوى د کاربن پيپ７ يا د طرح３ د خطونو 
په سوري کولو باندې د خاورو يا د سکرو ميد －３ اچوي، تر＇و د 
رخت  پرمخ ي３ ن＋３ پات３ شي. د －ل －ن６لو د سرته رسولو لپاره، د 
ک 

رخت ！اکل شوي طرحه، رن／ه سن６ يا وري＋م او د رخت د کل
نيولو لپاره يوه کار－اه تياره ک７ئ.

لوم７ى طرحه د کاربن پيپ７ او يا د طرح３ د سوري کيدو له الرې 
رخت ته ورنقل ک７ئ. بيا طرحه په چپه －ن６نه ډکه ک７ئ چ３ ډيزاين 
منظم شي. ددې لپاره چ３ طرحه مو ＊کلي شي د سرو سن６و او يا 
د وري＋مو په واسطه د هغ３ د من％ن９ برخ３ د ډکيدو ه）ه وک７ئ. 
， ＇خه ډکه او ＊کلي کي８ي. په ډکيدو ک３ 

په دې ډول طرحه له رن
 ，

（ وک７ئ چ３ ستن３ په منظم ډول د يوې او بل３ په ＇ن
ي３ کو＊

ول／ي８ي او د کار هي＆ ＄اى خالي پات３ نه شي او د طرح３ سطحه په 
رن／ه سن６و يا وري＋مو وپو＊ل شي.

د کار په پای ک３ الزمه ده چ３ د رخت ＇لورخواوې قات او وي３ 
－ن６ئ چ３ د وخت په تيريدو ي３ تارونه راونه وزي. جوړ شوى －ل 
－ن６ کولى شئ په چوکاټ ک３ وساتئ او يا هغه د بال＋ت، دستکول، 
کاليو او ... لپاره وکاروئ. او هم کولى شئ په دې کار، بال＋ت، 
س ！＂ر، د لستو１و خول３،لمن او داس３ 

روجايي، د ميز پوښ، د کمي
نوروته ＊کال ور وبخ＋ئ.

تمرين:
يوه طرحه انتخاب ک７ئ او په هغ３ ک３ －ل －ن６نه وک７ئ.

 بال＋ت، 
３لمن او داس３ 

(٤ ـ تصوير)  تيار شوى －ل －ن６
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16
د افغاني هنرمندانو پيژندنه

د معا請ر افغاني هنرمندانو د اثارو نمون３ مو 
ي؟

ليدلي د

استاذ کريم شاه خان:
کريم شاه خان په ١٢٩٨ هـ ش کال ک３ د کابل په ＊ارک３ د خپل ژوندانه 
لوم７نى ور＄３ پيل ک７ې. استاذ خپل３ زده ک７ې په عداديه ک３ سرته رسولي 
او د رسام９ هنر ي３ د 請نايعو په ＊وون％ي ک３ زده ک７.استاذ کريم شاه خان 
له ＊وون％ي ＇خه تر خال請يدو وروسته د ＊وونکي مقدسه دنده ترالسه 
ص دغه دنده ترسره 

ک７ه چ３ ＇لوي＋ت کاله ي３ په پوره ايماندارۍ او اخال
س له الرې ي３ ډير زده کوونکي وروزل.استاذ 

ک７ه او د رسام９ د هنر د تدري
د ډيرو عالي اخالقو او ډير ＊ه هنر خاوند و.

ک برابر ووچ３ پر طبيعي منظرو سربيره 
 دده هنري کارونه د رياليزم په سب

د ＇ارويو او الوتونکو په سکيچ کولو ک３ ي３ ＄ان／７ى استعداد او لياقت 
درلود.استاد يو کتاب چ３ د وحشي او اهلي حيواناتو او الوتونکو ان％ورونه 
ش کلونو ک３ د 請نايعو د 

ف ک７ چ３ په ١٣٣٢ تر ١٣٣٣ هـ 
و، تالي

＊وون％９ لخوا طرح او ډيزاين شو او د پوهن３ وزارت لخوا چاپ شو. استاذ 
د شپيتم３ کاليزي په اخيرو او د ډاک＂ر نجيب اهللا د حکومت په پاى ک３ په 

کابل ک３ له دې فان３ ن７ۍ ＇خه ستر－３ پ＂３ ک７ې.
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استاد شبنم:
استاذغالم محی الدين شبنم د عبدالرحمن زوى په ١٣١٤ هـ ش کال 
ک３ د غزن３ په مرکز ک３ وزي８يد. د ابتدايي او ثانوي زده ک７و له ترسره 
س د فلپين له هيواد ＇خه الس ته راوړ 

کولو وروسته ي３ خپل ليسان
او بيرته وطن ته راستون شو. استاد شبنم د لوم７ى ＄ل لپاره د کابل په 
دارالمعلمين ک３ د هنر د ＊وونکي په حيث مقرر شو. د خدمت په 
٣٩ کلنه دوره ک３ د خپلو شا－ردانو او کاري ان６يواالنو لپاره زړه سوانده 
او＊ه ＊وونکى و. ده د خدمت په دوره ک３ د مالحظ３ وړ وياړن３، لکه: 
ن＋انونه، م６الونه، تقدير نام３ ترالسه ک７يدي. استاد شبنم په ابتکاري 
ارت ک３ د افغانستان د هنر يو غ＋تلی او وتلی شخصيت و چ３ ډير اثار 

لري. سربيره پر هنري کارو د هنر په هکله تاليفات هم لري.
س رهنما چ３ په ١٣٨٠ هـ ش کال ک３ 

د ＄وانانو لپاره د نقاشي د تدري
چاپ شويده او بل کتاب ي３ نقاشان معا請ر افغانستان چ３ په ١٣٨١ 
هـ ش کال ک３ د هجرت په دوره ک３ چاپ شوی دى، دده د تاليفاتو له 

جمل３ ＇خه دي.

تمرين:
د خپل چاپيريال له الوتونکو ＇خه يو سکيچ ک７ئ.

３
ه د تاليفاتو له 
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17
د قرآني آيتونو برجسته کول

آيا تر اوسه مو ډبرين３ او خ＂ين３ لرغوني لوح３ 
ي؟

ليدلي د
ي؟

ى ک３ ليدلي د
دا لوح３ مو په کوم ＄ا

زموږ په －ران هيواد ک３ ډبرين３ لوح３ په ＊کلو ډيزاينونو او يا په اسالمي 
خطونو ＊کلي شوي دي. پخوان９ ودان９ په ＊کلو ډيزاينونو په ＄ان／７ي ډول  
په جوماتو ک３ کارول شوي دي. د اسالمي خطونو ＇خه په گ＂ه اخيستنه په 
ودانيو باندې د قراني أياتونو ليکن３ د ＊کال، تبرک او د لوى خداى (ج) د ذکر 
لپاره دي. تاس３ هم کولى شئ چ３ د خپل هيواد د نامتو خطاطانو ليکن３ 
پيداک７ئ او د هغو له مخ３ يوه ＊کلي خ＂ينه لوحه د خپل کور د ＊کال لپاره 
جوړه ک７ئ. لوم７ى د ＊کلي خط يوه نمونه پيداک７ئ. د قرانکريم د اياتونو د 
جوړولو په وخت ک３ بايد اودس وک７ئ. د خطونو ＇ن６ې په ډير غور په بياتي 

( ١ تصوير )خ＂ه او 請فحه جوړه ده
( ٢ تصوير ) طرحه د خ＂請 ３فح３ ته 

نقل شويده.
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تمرين:
د اسالمي خطونو يوه ساده او ＊کلي نمونه په برجسته تو－ه جوړه ک７ئ او هغه په 

رن／ونو ＊کلي ک７ئ.

غو＇３ ک７ئ او ه）ه وک７ئ چ３ د ليکن３ ＄اى په منظم ډول قطع او د 
ليکن３ ＄اى خالي شي. تياره شوي طرحه د خ＂ين３ لوح３ په سرچ３ ٢ 
سانتي متره قطر ولري، کي８دئ او کاغذې طرحه د سنجاق په واسطه په 
خ＂ه ک３ کلکه ک７ئ. د ليکن３ ＄ايونه په يو شي چ３ نو که ي３ ډيره ظريفه 
ک شوی کاغذ د لوح３ له مخ３ 

وي، په ډير غور او دقت ژور ک７ئ بيا کل
پورته ک７ئ، وروسته له هغ３ د يوه سانتي متر په اندازه اضافي خ＂ه ترې 
وباسئ چ３ ليکنه برجسته شي. بيا د ليکن３ ＇ن６ې ＊وى يا 請اف３ ک７ئ 
او پر８４دئ چ３ د خ＂و لوحه وچه شي. که خو＊ه مو شوه، نو تر وچيدو 
س ووهئ چ３ 

وروسته کولى شئ هغه رن／ه ک７ئ او په هغ３ باندې و رن
＄النده شي.

(٣ تصوثر) اضافي خ＂ه له 請فح３ وباسى.
(٤ تصوير ) جوړه شوى 請فحه هواره او 

＊وى ک７ئ.
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18
P) پروگرام ＇خه 

A
IN

T)په نقاشي ک３ له
گ＂ه اخيستنه

ئ؟
تاسي کولى شئ چ３ په کمپيو！ر نقاشي وک７

P) له پرو－رام ＇خه د استفادې لپاره لوم７ى کمپيو！ر رو＊انه 
A
IN
T) د
ک７ئ.

D) پرمخ ا請لي 請فحه ＇ر－نده شي د 
ESK

TO
P) کله چ３ د مانيتور

ک کولو سره چ３ د 請فح３ په الندن９ 
S)د ت９２ په کلي

TA
RT)س＂ارټ 請 Pفحه په مانيتور ک３.تاگپ

A
IN

T)
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P) ليکن３ ته يوسئ يوه نوي 
V

O
G

R
A

M
S)،برخه ک３ کي０ لوري ته ده

مينو خال請ي８ي. په دې مينو ک３ ＄اى ＊ود د ليکن３ خواته يو سئ چ３ 
A ) پيداک７ئ او 

C
C

ESSO
R

IES)  ３ه شي. په لست ک請بله مينو خال
＄اى ＊ود هغ３ ته ورولئ. په ترتيب يوه بله نوى مينو خال請ي８ي چ３ په 
ک 

P) پرو－رام وجود لري او په هغه باندې بايد کلي
A

IN
T) هغ３ ک３ د

P) ک７ک９ په يوه 
A

IN
T)پرو－رام ته ور داخل شئ. د (P

A
IN

T)شي چ３ د
لويه سپينه او رن／ه 請فحه ک３ په ا請لي برخه ک３ شامله ده. کولى ش９ 
چ３ په هغ３ باندې ان％ور－ري او نقاشي وک７ئ. د دې 請فح３ په چپ 
پورتني طرف ک３ د ان％ور－ری لو＊ي او وسيل３ ليدل کي８ي، لکه: پنسل، 
ک کولو سره هغه فعال کي８ي او 

， او ... په کلي
ک، رن

پنسل پاک، موي
， په 

ک يا د رن
ص ک７ئ. د پنسل، موي

بيا د موس په حرکت خطونه مشخ
ک وک７ئ او د موس په حرکت د خپل３ خو＊３ خطونه 

عالمو باندې کلي
او شکلونه ان％ور ک７ئ. وروسته بله عالمه فعاله ک７ئ په هغ３ باندې په 
ک کولو نوي شکلونه د هغ３ پرمخ وکاږئ.دې کار ته ادامه ورک７ئ 

کلي

(تصوير 2) 
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چ３ له ！ولو وسيلو سره اشنا شئ: د 請فح３ په الندين９ برخه چپ３ خواته د 
， پلي وجود لري چ３ د تور او سپين په －６ون ٢٦ رن／ونه دي. د دې 

رن
， فعال ک７ئ 

ک کولو کولى شئ د خپل３ خو＊３ رن
رن／ونو د هريوه په کلي

， سطل چ３ د عمودي مينو 
تر＇و رن／ه خطونه او شکلونه رسم ک７ئ. د رن

د پورتن９ برخ３ په چپ طرف ک３ قرار لري د請فح３ په الندې پلي د هر 
ک کولو سره کولئ  شئ بيلي بيلي سطح３ رن／ه ک７ئ.

， په کلي
رن

ک 
IM)！ن９ کلي

A
G

E) فح３ پورتن９ چپ３ خوا ليکنوته ＄ير شي د請 د
(C

LEA
R IM

A
G

E)３ه شي، په دې مينو ک請ک７ئ چ３ کوچن９ مينو خال
， له سطل د خپل３ 

ک ک７ئ چ請 ３فحه بيا سپينه شي اوس در ن
کلي

， ا請لي 請فحه رن／ه －７ئ. وروسته په وسيلو او نورو رن／ونو 
خو＊３ په رن

ک ک７ئ، يوه 
， کلي

رسامي او نقاشي وک７ئ. که چيرې د پلي په هر يو رن
وړوکي ک７ک９ خال請ي８ي چ３ هغه ډير زيات رن／ونه ستاسي په واک ک３ 
， چ３ ！اکى د ok د 

درکوي. تاس３ کولى شئ چ３ د دې جدول هريو رن
 ，

， فعال ک７ئ. بياکيدلى شي چ３ رسامي او رن
ک کولو هغه رن

ت９２ په کلي
اميزي پرې و ک７ئ. که غواړئ چ３ د نورو بيلو بيلو رن／و ＇خه －＂ه واخلئ، 
ک ک７ئ تر＇و د بيلو 

D)ت９２ کلي
EFIN

E C
U

STO
M C

O
LO

R
S) نو د

ک 
بيلو رن／ونو جدول ستاس３ په واک ک３ درک７ي. د هرې برخ３ په کلي

(تصوير3)
(تصوير 4) 
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(تصوير 6)

تمرين:
)پر－روام په مرسته د خپل３ خو＊３ موضوع ان％ور ک７ئ. P

A
IN

T)د

کولو د جدول ب５لو ب５لو رن／ونو درچ３ يعن３ تياره او رو＊انه رن／ونه د يوې نرۍ 
ک ک７ئ 

فيت３ په مخ د جدول ＊９ خواته ليدلی شئ او په هريوه ي３ چ３ کلي
 ，

， فعالي８ي. د نوي رن
ک ک７ئ ستاسي د خو＊３ رن

او بيا د (ok)ت９２ کلي
ک ک７ئ دا 

A ) کلي
D

D TO C
U

STO
M C

O
LO

R) تر انتخابولو وروسته
， په رن／ه پلي ک３ په ا請لي 請فحه ور زياتي８ي.

نوى رن
دې پرو－رام سره په اشنا کيدو کولى شئ چ３ بيل بيل تصويرونه نقاشي ک７ئ 
او خپل ذهني خيالونه، ابتکاري طرح３، هندسي طرح３ او ازاد شکلونه له  

خپل３ خو＊３ سره سم ان％ور ک７ئ.
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د افغانستان د ملي موزيمونو سره اشنا يي
د کندهار موزيم:

د کندهار د موزيم لرغوني لو＊ي او اثار تر ١٣٣٤ هـ ش کال د ＊اروالی د 
وسايلو سره يو＄اى ساتل کيدل. په همدې کال ک３ د کندهار د نايب الحکومه 
عبدالغني خان په امر او الر＊وونه د ＊اروال９ دفترونه او د موزيم ماموريت سره 
جال شول. د موزيم لپاره يوه خونه و ！اکل شوه چ３ لرغوني أثار د نندارې لپاره 
په ک３ په منظم ډول کي＋ودل شول. په ١٣٣٩ هـ ش کال ک３ د پوهن３ وزارت 
د اقدام له مخ３ موزيم له ＊اروالي ＇خه جال له ٧٠٠ أثارو سره د پوهن３ په 
مديريت پورې وت７ل شو. ددې موزيم ＄ين３ أثار د دولتي ادارو لخوا اهدا شوي 

وو او ＄ين３ نور ي３ له بازار ＇خه رانيول شوي وو.

د غزني موزيم:
د لرغونو أثارو د زياتيدو په وجه چ３ په يوه خونه ک３ ساتل کيدل، دغزني 
س سبب شول. ددې موزيم اثار ＄ين３ په نا＇اپي ډول الس 

د موزيم د تاسي
ته راغلي دي، لکه: د بيلو بيلو زمانو لرغوني سک３، خطي نسخ３، د 
ډبرو د لو＊و ！و！３ وې چ３ د سلطان محمود غزنوي د مقبرې په ودان９ 
ک３ ساتل کيدې. د ايتالوي لرغون پيژندونکو د کيندلو په نتيجه چ３ د 
غزن３ په مختلفو سيمو ک３ ي３ وک７ې، ډير لرغون３ أثار السته راغلل چ３ 
＄ين３ ي３ له اسالم ＇خه مخک３ او ＄ين３ نور ي３ په اسالمي دورو پورې 
س له هغ３ د غزني موزيم زيات ارز＊ت پيداک７. د 

ت７او درلود، نو ＄که پ
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غزني د موزيم اثار دوه ډوله دي. يو ډول هغه اثار دي چ３ تر کيندنو پرته 
الس ته راغلي دي، په عمومي ډول د غزني له بازار ＇خه اخيستل شوي 

دي، لکه :
قلمي نسخي، ډبرې ، لوح３ او فلزې اثار چ３ د غزني د＊ار نه دباندې له 
اطرافو ＇خه الس ته راغلي دي، د غزنويانو په دورو پورې اړه لري چ３ 
په هغو ک３ دوې لوي３ ک＂وې چ３ په هغ３ باندې د مات شوي 請ليب او 
په کوفى خط د ليکنو عالم３ موجودي  دي،  د زمريانو مجسم３ چ３ په 
ب２ونو د اوبو د فوارو او يا شيندلو استفاده ترې کيده. د مرمرو ډبرې چ３ په 
هغ３ باندې د حيواناتو ＇يرې په مجز العقول (د عقل ＇خه پورته) کيندل 
شوي وې، سک３، سفال３ لو＊ي، د ＊کال ！و！３ چ３ په غالب －مان يا له 
خ＂３ او ＄ين３ له محلي －چ ＇خه دي. ددي اثارو په ډله ک３ شامل دي. 
د غزني د موزيم ارز＊ت په دوو ا請لونو ک３ نغ＋تي دی. لوم７ى دا چ３ 
ک ＊کارندويي کوي او دويم دا 

موزيم د غزنويانو د دوران د هنري سب
لري.چ３ د غزني د موزيم ＄ين３ اثار له اسالم ＇خه په مخک３ دورو پورې ت７او  
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ت
د نهم ！ول／ي د منابعو فهرس

س الر＊ود د تنکيو ＄وانانو او ＄وانانو لپاره، غالم محی الدين 
١.د نقاشي د تدري
شبنم ١٣٨٠ کال

س د ＊وونکو الر＊ود د لوم７يو، دويمو او دريمو ！ول／يو لپاره 
٢.د هنر د تدري

کود٥٣/٤/سال ١٣٨٥. 
٣.د السي چاپ کار－اه فني او حرفوي کود ٢٠/ ٣٥٨، ١٣٨٤

٤.د ن／ار－ري کار－اه فني او حرفوي کود٤٩٢، سال ١٣٨٦
ش. انتشارات موزيم 

٥.د ايراني کاشي کاري طرح او اجرا، محمود ماهر التق
رضاعباسي

， نشر ١٣٨٦ کال
٦.د هنر دايرة المعارف، روئيني پاکبار. د معا請ر فرهن

٧.هنر د زمان３ په اوږدو ک３، هلن －اردنر. د ن／اه انتشارات او －اه ١٣٨٦ کال
٨.د نقاش９ د مکاتب سره أشناييو فني اوحرفوي کود٤٥٠/٢،  کال ١٣٨٦

٩.په تاريخ ک３ د هنر سير ٢، د پوهن％ي نه مخک３ کود٨/ ٥٩٤،کال ١٣٨٦
١٠.د هنر کار－اه ٢ د پوهن％９ نه مخک３ کود ١/ ٥٩٤، کال ١٣٨٦

١١.په شلمه پي７ۍ ک３ اخيريني مفاهيم او رويکردونه، ادارود لوسي اسميت.
١٢.هنرمندان روبرت نيتين، نشرنی

١٣.هنر په مرکزي أسيا ک３ کالنپو－ا خپکوا، اکبر حاکيموف، ترجمه ناهيد.
١٤.د ايران د السي 請نايعو سير (مقالو مجموعه) چ３ کالرک، د ايران، تهران د 

ک انتشارات
ملي بان



١٥.د خط د هنر پيداي＋ت او په هغ３ ک３ د تحول سير، جواد يساولی ثانی. د فرهن／سرا  56
انتشارات

١٦.د افغانستان فشرده تاريخ، فاروق انصاری. د مطالعاتو مرکز، کابل، ١٣٨3 کال
١٧.د افغانستان مهاجر نقاشان، غالم محی الدين شبنم غزنوی. د يونسکو دفتر، 

١٣٨١ کال
١٨.موزيم پيژندنه او د موزيمونو سير په افغانستان ک３.

W ، مرتضی نوريان او 
indows- M

eid Center ١٩.خودأموز －ام به －ام
س نوريان، زينت حسيني رامشه د بيشه انتشارات، کال ١٣٨٤.
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