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فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:
آشنایی دانش آموزان با نحوه ی تولید صدا
عرصه ها
حیطووه
انتظوووارات از دانوووش

رئوس
اهداف جزیی

واو
هووو
آموزان در این درس

مطالب

وظایف دانش آموز در قبال
خلقت

خدا

اهداف

دانششششششش
آموزان علش

وجود دارد ،صدا

بششش وجشششود
آمدن صشدا را

(طبیعت

آموزشی

روش

و نحووووه

تدریس

چیوودمان
کالس

دانش آموزان علت به

بتوانند با وسایلی
که در اطرافشان

خود

دیگران

فضووووای

پوویش بینووی

تعقّل

وسایل آموزشی

وسشش یلی کشش

وجود آمدن صدا را

*

پرسووش و

*

پاسوووخ ،

بدانند.

تولید کنند.

توضیحی ،

نسبت به صداهای

نووویم
1

بشش ای انجشش
آزمشش ی

نیشش ز

داریششم (.یششک
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بدانند.

اطراف

دانش آموز بهه اهر

خود

حساس شوند.

ایمان

دانششششششش
آموزان چگشو

*

.

تولید

خداوند

علم

ببرند و شکرگذار

صششششششدا را

خداوند باشند.

بدانند.

به اهمیت صدا در

ببرند.

عمل

و نششوار

چسب )
چنششد صششدای

دانهههش آمهههوزان

ضشش ط شششد (
*

چگهههههو نگههه هی

زندگی انسان پی

مشششششداد یک
کتشش

صدا ،پی به علم و
قدرت

نگی تشش یل

*

آزمایش

اداونههد کرههم نمر ههد

با طریق آشنایی با
چگونگی

نعمهههههت صهههههدا از

دایره

انجووووام حلق کش

دو

صششدای آژیشش

کرههمیل صههدا را

آتشنشششششش ن

بدانند.

و)...

بتوانند بر وسهر لی کهه
در ا افرههرن وجههود

*

*

*

دارد ،صههههدا کولیههههد
کنند.
اخووال به اهمیت صدا در
زندگی انسرن پی
ق
بب ند.

*

*

*

فعالیت های حین تدریس
2

*
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فعالیت های یادگیری

فعالیت دبیر
(ایجاد موقعیت یادگیری )

فعالیووت دانووش روش
آموزان

وسایل آموزشی

زمان

تدریس

(اندیشه ورزی ،دسوت
ورزی ،خالقیووت توووام
بووووا خوبوووواوری،
وود
وایی و خوو
خودپایوو
ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

بچه هر بر د نسبت به صدهری

آمههرده شههدن دانههش ا فری نقهش،

ا افررن بی کفروت نبرشند

آمهههههوزان ج هههههت پ سهههههش و کتر -

بعضی از صداهر ی که روزانه

کههدر ه هههن چههون پرسهههههههه ،

می شوند را بتوانند نرم بب ند

آمههرده ک ه دن کتههر

نمر رهههه هی،

و قلن اود

کوضیحی

و کررب د و معنری ب ای
صداهر را بدانند( مثال صدای

مرژ هه -بهه د -قلههن
5

بوق مرشین هنگرم عبور از
ایربرن به معنی ا ن است که
عرب پیرده س عت از ایربرن
عبور کند و مواظب برشد).

پیش بینی رفتار ورودی

بچههه هههر چنههدکر از صههداهر ی کههه دانهههش امهههوزان بهههه
در هههو روز مهههی شهههنو ن رو سههوا ت پرسهه مههی
بگ هین؟ مههثال م هی گو نههد صههدای دهند .
گنجره  ،صههدای سههرعت زنگههدار

3

"

"

2
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که صهب ههر بهر صهدای آن بیهدار
می شو ن.
ا ههن صههداهر اگههه نبههودن چههی
میرد؟
صهههدای زنه ه

کلفهههن بهههه چهههه

معنرست؟
ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

"

بچههه هههر کههر حههر بههه ا ههن فمهه

"

3

کهه د ن کههه صههداهر ی کههه مههی پرس ه گههو ی دانههش
شنو ن چجوری کولید میرن؟

آمههوزان بههه پ سههش

صداهر ی کهه روزانهه مهی شهنو ن

شههههفرهی و بیههههرن

بههه چههه دردمههون میخههورن .چههه نقطههه ناهه ات شههرن
چیزا ی رو به مر میف مونن؟

نسههبت بههه موضههو
به صهورت فه دی هر
گ وهی

آماده سازی
( ایجوواد انگیووزه و معرفووی درس
جدید)

بچه ههر چرهمرکونو ببند هد کصهور کوجه دانهش آمهوزان کوضیحی
کنی هد ی روز از اههوا بلنههد م هی بههه موضههو جلههب
ش هین و ه ه چ هی سههعی میمن هین شهههود و مبحههها را
حه ه

بهههزنین ،مرمهههرنتونو صهههدا دنبههر نمر نههد و بههه

بههزنین اصههال صههدا ی از حنجهه ه سههوال ر پرسهه مههی
کون شهنیده نرهه ،نتهونین حه

دهند .

بهههزنین .اونوقهههت چیمهههرر مهههی
کنین؟
4

"
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ارائه درس جدید
ویابی
وردن ارزشو
واک کو
لحو
فرآیندی

"

د بعد از پ سهیدن ا هن سهوا ههر
و کنجمرو ک دن بچهه ههر بهه ان هر
میگی هو ین ام ه وز میخههواهین ه
آزمر رهههی انجهههرم بهههدهین کهههه
بف مههین چجههوری صههداهر کولیههد
مهی شههوند .آزمههر ش را در کهالس دانههش آمههوزان بههه
انجرم می دهین و از بچهه ههر مهی

دقهههت گهههو

مهههی

اههواهین بگو نههد از انجههرم ا ههن دهنههد و بههه سههوا ت
آزمههر ش چههه نتیجههه ای گ فتنههد .پرس می دهند .
بعههد از ا نمههه بچههه هههر نا اکرههرن
را گفتنههد بههر کوجههه بههه آزمههر ش
ب ه ای آن ههر کوض هی می هدهین کههه
صههداهر ب ه اث ه ل ه ز

بههه وجههود

می ا د.
به بچه ههر مهی گهو ین دسترهرن
را جلههوی گ دنرههرن ق اردهنههد و
صههحبت کننههد .از آن ههر میپ س هین
آ هر چی هزی احسههرس م هی کنی هد؟
بعد از بیهرن نا اکرهرن به ای آن هر
کوضی می دههین کهه ب جسهتگی
روی گلو رههرن حنج ه ه هر جعبههه
ی کولیههد صداسههت کههه کررهههری
5

"
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صههوکی در حنج ه ه ق ه ار دارنههد .و
هنگههرم حهه

زدن در اثهه ورود و

اهه و هههوا کررهههری صههوکی بههه
لز

در می آ نهد و بهرز و بسهته

مههی شههوند و صههدا کولیههد مههی
شود.
دربههرره ی اهمیههت صههدا هههر در
زنهههدگی ،ا نمهههه صهههدا هرچهههه
کمم هی بههه مههر میمننههد ،اهمیههت دانههش آمههوزان بههه
کولیهههد صهههدا و حههه

زدن در دقهههت گهههو

زنههدگی کههه وسههیله ی ب قهه اری دهند .
ارکبههر بههر د گ ه ان اسههت ،دربههرره
ی ا نمه مهر از شهنیدن صهداهر ی
کههه در بیعههت وجههود دارنههد،
صههدای پ نههدگرن ،ش شهه آ و..
احسهههرس ارامهههش میمنهههین و..
ب ای آن ر صحبت میمنین.

6

مهههی
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فعالیت های بعد از تدریس
فعالیت دانش آموزان

فعالیت دبیر

5

فعالیت تکمیلی
و جمع بندی

زمان

سوالتی که حین کدر ه پ سیده می شوند.

دانش آمهوزان بهه دقهت انجهرم و پرسه
می دهند .

ارزشیابی پایانی

چنههد نمونههه صههدا را کههه معنههری ارص هی دارنههد را بههه

5

صههورت ضههب شههده ب ه ای داشههن آمههوزان پخههش م هی
دانش آموزان بر بحها و کبهرد ناه بهه

کنین

( مهههثال آژ ههه اکرنرهههرنی ،آمبهههو نه و )..از ان هههر سوا ت معلن پرس دهند.
میخواهین معنری ا ن صداهر را ب ا مرن بگو ند.

تعیین تکلیف و فعالیت هوای خوار
از کالس

به صورت گ وههی از ان هر میخهواهین به ای جلسهه بعهد
بههر وسههر ل سههرده و دور ر ختنههی صههداهری نههرز
کلفت کولید کنند.

5

و
ردداشت کمرلیف کوس دانش آموزان

7

