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سطح 

 هدف

 اهداف و پیامدها

 اندام در بدن نیو حفظ تعادل توسط ا ییحس شنوا یدانش آموزان با ساختار گوش و چگونگ ییآشنا هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 آن آشنا شوند یاجزا دانش آموزان با ساختمان گوش و( 1

 آشنا شوند. ییحس شنوا جادیا یدانش آموزان با چگونگ( 2

 ببرند. یحفظ تعادل توسط گوش پ یدانش آموزان به چگونگ( 3
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 حیطه و سطح در بلوم

حیطه و 

سطح در 

 بلوم

 

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عرصه ارتباط با عنصر

 خلقت خلق خدا خود

دانش آموزان با مشاهده و تفکر در ساختار  -1-1 

 مانیهمتا ا یبه عنوان خالق ب به وجود خدا گوش

 باشند. داشته

 یمهارت ها

 یاخالق

    * ایمان

 یبخشها یو بررس سهیدانش آموزان با مقا -2-1

 یدگیچیخود را در مورد پ دگاهیمختلف گوش د

 کنند. انیب اتیح

-یشناخت

 و فهم درک

 *    تعقل

 ساختار گوش انسان با سهیدانش آموزان با مقا -3-1

 یموجودات ،در مورد قانون نظام مند زندگ ریسا

- یشناخت

 و فهم درک

 *    تعقل
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  نظردهند.

 مختلـف گـوش را نـام    یدانش آموزان قسمتها -2-1

 ببرند.

- یشناخت

 دانش

 *    علم

 یحسـ  یها رندهینوع گ دانش آموزان در مورد -5-1

 کنند. انیعات خود را بالگوش اطدر

- یشناخت

 درک و فهم

    * علم

بتوانند با در دست داشتن  انآموز دانش-6-1

 .کنند یمختلف آن را نامگذار یگوش ،قسمتهاریتصو

 -یشناخت

 یکاربرد

 

 *    عمل

دانش آموزان در مورد پرده صماخ و عملکرد  -1-2

 دهند. یم حیتوض آن

- یشناخت

 یکاربرد

 

 *    عمل

 انواع)  یانیگوش م یدانش آموزان اجزا -2-2

 رانام ببرند. (استخوانها 

- یشناخت

 دانش

 *    علم

محل آن  استاش، پوریش دانش آموزان در مورد -3-2

 دهند. حیعملکرد آن توض و

- یشناخت

 درک و فهم

 *    علم

 دنیگوش و نشن یگرفتگ لیدانش آموزان دل -2-2

 لیتحل یصداها به طور واضح را در دوره سرماخوردگ

 .ندینما

- یشناخت

و   هیتجز

 لیتحل

 

 *    علم

 را نام یساختار گوش درون یدانش آموزان اجزا-5-2

 دهند. حیبرده و در مورد عملکرد آن توض

- یشناخت

 درک و فهم

 *    علم

 امیصدا به پ لیدانش آموزان در مورد تبد -6-2

 لیرا تحل یدر بخش حلزون ییشنوا و حس یعصب

 .ندینما

- یشناخت

و   هیتجز

 لیتحل

 *    علم

دانش آموزان در مورد حفظ تعادل ،توسط  -1-3

 .دهند حیتوض رهیمداین یمجار
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 درک و فهم

 *    علم
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 عملکرد لمیسکوت ف تیدانش آموزان با رعا -2-3

 را یزیو دهل یدر بخش حلزون یحس یها رندهیگ

 انیب یمشاهده و نظرات خود را به صورت گروه

 کنند.

- یشناخت

 درک و فهم

 *    علم

را  یحس یها رندهیدانش آموزان بتوانند گ -3-3

 و یزیازنظر شکل ،محل ، و عملکرددر بخش دهل

 کنند. سهیبا هم مقا یحلزون

 - یشناخت

 یابیارزش

 *    علم

 افتهیژ گوش را مشاهده و الدانش آموزان مو -2-3

 .ندیخود را گزارش نما یها

 -یشناخت

 یکاربرد

 *    عمل

 و تعادل فشار در د جادیدانش آموزان در مورد ا -5-3

  کنند. یم یطراح یشیطرف پرده صماخ آزما

- یشناخت

 یکاربرد

 *    عمل

 شرکت یگروه یقه در کارهاالدانش آموز با ع -6-3

 تیکرده و سکوت را رعا انیو نظرات خود را ب کند

  .دینما

 یمهارت ها

 یاخالق

 *    اخالق

 حق تینظرات خود رعا انیدانش آموز در ب -7-3

 آموزد. یرا م نیریسا

 یمهارت ها

 یاخالق

    * اخالق

 یکار را م میتقس یدانش آموز در کار گروه -8-3

 آموزد.

 یمهارت ها

 یاخالق

    * اخالق

رئوس 

 مطالب

 گوشساختار  -1 

 ییشنوا -2

 حقظ تعادل -3

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

 تیوا در کنار تخته یتخته گچ- تونیگا یولوژیزیو ف یشناس ستیکمپل ،سولومون ،دانش ز یولوژیب- یکتاب درس

 ایو  انیتب ایمرتبط همچون : آپارات  یتهایورود به سا یبرا نترنتیاستفاده از ا -وترکامپی– کیبرد همراه با ماژ

و  لمفی – پرده–پروژکتور - کریاسپ -یکتاب درس PDFهوشمند همراه با  یتابلو- یشناس ستیمجالت رشد ز

 از مطالب مربوط به درس ییبخش ها یآموزش Auto play ---CD  ای story lineشده در  یمطالب مرتبط طراح

-حلزون ریتصو ایصدف حلزون و ای( حلزون )جانور  -( نترنتیدر صورت وصل نشدن به ا)ضبط شده  لمی،به صورت ف
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 پوستر گوش ایموالژ گوش 

 

بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

 مختلف گوش را نام ببرند. یدانش آموزان بخشها -1

 .دهند حیگوش را نام برده و توض فیدانش آموزان وظا -2

 دارد. یا فهیگوش چه وظ یبتوانند مشخص کنند که هر کدام از قسمتها رانیفراگ -3

 .مختلف گوش را نشان دهند یژ گوش بتوانند بخشهاالمو یآموزان از رودانش  -2

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه

 یمقارن بود، در ارتباط با آن روز مطالب یآن روز با مناسبت اگر ،و یم و احوال پرسالس -1

 گردد. انیب

 تابلو. ینوشتن آن بر رو ایاز ائمه اطهار ثیحد کی انیب ای، دیاز قرآن مج هیآ کیقرائت  -2

 دانش آموزان. یکیزیو ف یو روان یحاالت روح یکل یبررس -3

ارائه شده  ینظارت بر گزارشها جلسه قبل ،و یها بتیعلل غ یو بررس ابیحضور و غ -4

دانش آموزان  ایگروه برتر  قیاعضاء گروه و تشو تیدرمورد عملکرد و فعال ازسرگروهها

 فعال.

 نیب یبحث گروه دوالیاس شیپوستر و نما شی،نما لمیبه کتاب ،پخش ف ینگاه کل -5

 و معلم. رانیفراگ
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بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

 دوستانه!از نوع یها یگروه بند)نفره  2گروه  6سال انجام شده است و دانش آموزان در  یدر ابتدا یگروه بند

به صورت طرح چپ و راست و طبق  یآموزش یودر صورت امکان فضا یس به صورت گروهال. مدل ک (یاریاخت

 : ریطرح ز

 

 

 

روش 

ایجاد و 

تداوم 

 انگیزه

شروع درس را در  یبرا قیتشو و یریادگی زهیانگ ر،یز ریدر ارتباط با تصاو یتالبا مطرح کردن سوا

 : میکن یم تیآموزان تقو دانش

 ؟ دیدانیدر مورد کار آن چه م د؟یا دهیسمعک را د کیتاکنون  ایآ -1
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19 
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؟عکس العمل شما  دیا دهیتانک را شن کی کیشل ایبلند همچون انفجار،  یصدا کیتاکنون  ایآ -2

 بر گوش شما گذاشته است ؟ یریصدا چه تاث نیبوده است ؟ ا چه

 یکردن آن از گوش پاک کن استفاده م زیتم یبرا ای؟آ دیکن یاز گوش خود چگونه مراقبت م -3

 ؟ دیکن

شاخک  ایتاکنون به شکل صدف حلزون و  ایآن ،آ ریتصو ایصدف آن و  ایبا نشان دادن حلزون  -2

 ؟ دیآن دقت کرده ا یها

 

 

 جهیگوش به سرگ یهایماریب ای یدر اثر ناراحت یکه شخص دیا دهید ایو  دیا دهیتاکنون شن ایآ -5

 شده باشد ؟ال مبت
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ارزشیابی 

 آغازین

 .دیشوند ؟نام ببر یم میحواس به چند گروه تقس -1

 .دیرا نام ببر ژهیحواس و یها رندهیگ -2

 .دیده حیرا توض کیاجسام دور و نزد دنید یچشم هنگام تطابق برا راتییتغ -3

 .دیده حیچشم را نام برده در مورد آنها توض یها هیال -2

 .دیچشم را نام ببر یهایماریب -5

 .دیکن سهیرا با هم مقا ینیب کیو نزد ینیدور ب یماریب -6

 شود ؟ یاستفاده م ییها یچشم از چه عدس یها یماریح بالاص یبرا -7

 .دیکن سهیمقا گریکدیرا با  یو مخروط یاستوانه ا یسلولها -8
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های  روش

 تدریس

   

 7E –ت 5-س معکوسالک یشینما -یحی:توض یاصل -1 

 یبحث گروه -یمشارکت -2

  

تدریسهای مرحله حین  ب: فعالیت  
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 و رسانه ها طیران،محیمعلم ،فراگ

 (مطالعه و داشتن طرح درس )آماده بودن معلم  -1

 :23 هیبا عنوان کردن سوره ملک آ رانیفراگ یآماده کردن ذهن -2

 ﴾23﴿قُلْ هُوَ الَّذِی أَنْشَأَکُمْ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَا تَشْکُرُونَ 

 جالب مانند : ییبا طرح سوالها رانیفراگ یآماده کردن ذهن -3

 ؟ میشو یگوش م یو دچار گرفتگ میشنو یخوب نم یچرا در موقع سرما خوردگ* 

 ؟ میشو یم جهیعفونت گوش دچار سرگچرا در موقع *

 ؟ میکن یم زیچگونه گوش خود را تم*

 ؟ دیا دهید شیحلزون را همراه با شاخک ها کیتاکنون  ایآ *

 آزاد ؟ ای وستهیگوش شما به چه صورت است ؟پالله  *

 ،پروژکتور ،سمعک،حلزون،صدف حلزون وتریآماده کردن پوستر ،کامپ -2
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آموز:  دانش -های معلم فعالیت   

های دانش آموزان فعالیت های معلم فعالیت  
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در مورد  لمیف کیبا استفاده از  زهیانگ جادیا

شده  یمعرف یها تیعملکرد گوش از سا

 همچون 

 آپارات

 

 ظراتن ت والاپاسخ به سو ایمشاهده فعال و طرح نظرات 

 عاتالو اط دگاهیپاسخ و د انیب عملکرد گوش لمیسوال در موردف

صدف حلزون و در  ایحلزون  کیآوردن 

بحث در مورد شباهت  یخواست از گروه ها برا

شباهت  ایاز گوش و  یساختار صدف با قسمت

گوش با قرار  گریآن با بخش د یشاخک ها

دانش آموزان و  اریدادن موالژ گوش در اخت

 آن یبررس

تابلو و  یآن گروه در جلو ندهینما ایگروه و   کیحضور  

 شده نییشرح مبحث تع

کامل از مباحث درس  ینقشه مفهوم کیارائه 

 ایشده و  هینرم افزار ته ای وتریاستفاده از کامپ با

 تابلو یرسم آن بر رو

گوش فرا دادن با دقت و فعال دانش آموزان و مطرح کردن 

 شود یم جادیآن ها ا یکه برا یسواالت

گروه ها و  نیمباحث درس در ب یبند میتقس

هر قسمت از مبحث  حیتوض یاز آنها برا دعوت

 شده مشخص

 یبخش ها نیبحث در مورد اعمال مختلف گوش و همچن

 ریفعاالنه سا دنیدهنده آن توسط گروه ها وشن لیتشک

 گروه ها به آن قسمت

معلم در مورد  یلیتکم حاتیارائه توض

و تعادل با  ییساختمان گوش و حس شنوا

  Auto playنرم افزار  و لمیاستفاده از ف

 و نرم افزار و سوال کردن تی،سا ریو تصو لمیمشاهده ف
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 موالژ ای story lineای

 

 طرح سوال از طرف معلم مانند : 

در  رهیمداین یو مجار یبخش حلزون ایآ -1

 پوستر مشاهده کردند ؟   ایموالژ 

 کردند ؟ ییاستاش را شناسا پوریمحل ش -2

شکل را  یضیمحل پرده صماخ و پرده ب -3

  کردند ؟ ییشناسا

  

 پاسخ سواالت انیب

تعادل فشار در دو  جادیدانش آموزان در مورد ا

 کنند. یطراح یشیطرف پرده صماخ آزما

 انیب دانش آموزان و یاز سو شیآزما یارائه گزارش طراح

 ندهیها در جلسه آ افتهی جینتا

 دقیقه 59زمان:  مدت

ت
الی
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قان
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 گردد تا جادیا یطیروزمره کاربرد دارد شرا یکه در زندگ ییمثالها ایو یت متنوع و مفهومالا عنوان کردن سواب

 در آنان دو چندان گردد. یریادگیقه به الو ع یریادگیو شوق  دهیدانش آموزان شکوفا گرد تیقالخ

خود را گرفته و مسدود کنند و با بستن  ینیشود تا با دو انگشت ب یمثال از دانش آموزان خواسته م یبرا

شده در پشت پرده  جادیا یاستاش و تجمع هوا پوریکنند تا به نقش ش تیهوا را به داخل گوش هدا ، دهان

 .ببرند یصماخ پ

 

 ج: فعالیت های تکمیلی

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
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 ( سیتدر انی)در جر ینیالف : تکو

 .دیگوش را نام ببر فیوظا -1

 .دیچند بخش است ؟ نام ببر یگوش دارا -2

 روند چه نام دارند ؟ یم یکه از گوش به سمت مراکز عصب یاعصاب -3

 گوش کدام ساختار قرار دارد ؟ یانیو م یرونیبخش ب نیب -2

 حلزون گوش در کدام بخش گوش قرار دارد ؟ -5

 شده است ؟ لیتشک ییمتهاگوش از چه قس یرونیبخش ب -6

 کدام قسمت از گوش است ؟ هیصدف حلزون شب -7

 با شد ؟ یگوش م یکدام قسمت از بخش درون هیحلزون شب یشاخک ها -8

 یتراکم یابیب:ارزش

 باشد. یشامل : .................و...................و................. م بیبه ترت یانیگوش م یاستخوانها -1

 .دیده حیرا توض یعصب امیصدا به پ لیتبد یچگونگ -2

 است ؟ یحفظ تعادل بر عهده کدام بخش از گوش درون -الف -3

 است ؟ یبر عهده کدام بخش از گوش درون ییشنوا -ب

 .دیکن یمشخص شده در شکل را نامگذار یقسمتها -2

 باز ؟چرا ؟ ایتانک بهتر است دهان بسته باشد  کیدر زمان شل -5

 ؟ میشو یگوش م یدچار گرفتگ یعلت در زمان سرماخوردگبه چه  -6

 ؟ میشو یگوش م یدچار گرفتگ یبه چه علت در زمان سرماخوردگ- -7

 سهیرا با هم مقا رهیمداین یو مجار یدر بخش حلزون یمژک یها اختهیعملکرد  یتفاوت چگونگ -7

 کنید.
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 تابلو. یدرس توسط معلم با کمک دانش آموزان ونوشتن آن بر رو یجمع بند -1

 تر. قیبهترو دق یریادگی تیتقو یشده توسط معلم برا هیاز قبل ته power لهیمرور درس به وس -2
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 (انفرادی– یگروه-یعموم) فیتکل نییتع

 : یانفراد -1

 ییشنوا یدر مجرا یموها و مواد ترشح یدرباره نقش حفاظت یدانش آموز به صورت فردهر  -الف

 س ارائه کندالکرده و به ک یجمع آور عاتالاط گوش

درس به اندازه  یاز نقشه مفهوم یجلسه بعد آماده کرده ،خالصه ا یهر دانش آموز درس را برا -ب

 کی

 .صب کندمبحث گوش در کتاب خود ن یدر ابتدا ادداشتی برگه

 با جواب طرح کرده و در د،همراهیسوال از درس جد یتعداد یهر دانش آموز به صورت فرد -ج

 .دینما ادداشتیخود  ستیز دفترچه

 گروهی: -2

 به کالس ارائه دهند  یگزارش یسنج ییدر مورد شغل شنوا یدانش آموزان به صورت گروه-الف

 ینمونه محتوا کیدی،گروه مورد نظر در مورد درس جد یبا توجه به نوبت مشخص شده قبل-ب

مناسب را انتخاب و  یها شنیمیهمچون آپارات ان ییتهایبا جستجو در سا ایکرده ،و  هیته یکیالکترون

  کنندآماده 

کرده وبه  یطراح یشیتعادل قشار در دو طرف پرده صماخ آزما جادیاز گروه ها در مورد ا کیهر -ج

 کالس ارائه دهند  

 :  یعموم -3

تلگرام  ای لیمیتوانند با ا یبرخورد کردند م یکه خارج از وقت کالس به مشکل درس یدر صورت -الف

  رندیبگ ییمعلم در ارتباط بوده و راهنما

 یشناس ستیانجمن ز لیمیو به روز را به ا یعلم دیشده مطالب جد یبا جستجو در منابع معرف -ب

 .ردیقرار بگ ستیمدرسه ارسال دارند تا در وبالگ انجمن ز

 کنترل و رفع اشکال -2

ن: 
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 گروهها توسط معلم قیتشو -5
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 کتاب : یمعرف

 یشناس ستیکمپل انتشارات خانه ز یولوژیکتاب ب- 1

 یشناس ستیسولومون انتشارات خانه ز یولوژیکتاب ب-2

 نانیانتشارات اطم تونیگا یپزشک یولوژیزیکتاب ف-3

 مدرسه برهان یانتشارات موسسه فرهنگ یشناس ستیکتاب دانش ز- 2

 : تیسا یمعرف

 www.roshd.ir  یرشد به نشان تیسا -1

  www.wikipedia.irسایت  -2

  یآپارات به نشان تیسا -3

 www.aparat.com یشناس ستیخانه ز تیسا -2

 : یکانال تلگرام یمعرف

 دان ستیز یکانال تلگرام -1

 یشناس ستیکلبه ز یکانال تلگرام -2
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