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 برگشت به فهرست 

 : پنجم فصل 

 . باشد آهسته یا بلند تواند می صدا.  دارند تفاوت هم با صداها.  شود می تولید صدا ، چیزها لرزش اثر در

 که هماندف می ها اتومبیل دیگر به ، آژیر صدای کمک به آمبوالنس     مثال .  کنیم منتقل را خود پیام توانیم می صدا کمک به

 .  بروند کنار راهش سر از

 صدای    مثال  و کند می تولید کلفت صدای ، بلرزد کند چیزی گاه هر و کند می تولید نازک صدای ، بلرزد تند چیزی هرگاه

 مثل جانوران از بعضی صدای.  است کلفت مردها صدای و نازک کودکان صدای.  است نازک ، سوت صدای و کلفت ، طبل

 . است کلفت گاو مثل جانورران از بعضی صدای و نازک ، جوجه

 ، زدن فریاد صدای ، بمب انفجار صدای ، ها ماشین بوق صدای ، موتور صدای:  مانند.  است دهنده آزار صداها از بعضی

 ........ و برق و رعد ،صدای کشیدن جیغ صدای

 زنگ ، آمبوالنس آژیر:  مانند شود می فهمیده      خاص ی مفهوم و پیام ، ها آن از یعنی ؛ هستند رسان پیام صداها از بعضی

 : مانند ، است بخش     لذ ت ، مردها از شنیدنبعضی ، اذان صدای ، پلیس سوت ،     بچ ه ی گریه ، نشانی آتش آژیر ، تلفن

 ...... و آبشار ریزش صدای ، باران بارش صدای ، خواندن آواز صدای ، خواندن سرود صدای ، خواندن قرآن صدای

 نگاه کی در درس 

 از میشنوی م و مینیبی م آنچه قیطر از        عمدتا ، ما .رسدی م ما به نور و صدا قیطر از ط،یمح از ما یها یوآگاه اطالعات شتریب

 که است اطالعات افتیدر و ارسال ازمندین گران،ید با ارتباط یبرقرار .میکن یم برقرار ارتباط گرانید با ای کسب، یآگاه خود اطراف

 یها یفناور از یاریبس اساس صدا، و نور    ٔ  لهیوس به اطالعات، انتقال و ارتباط یبرقرار .شود یم انجام ریتصو ای صوت لهیوس به       غالبا 

 مانی زندگ در روزمره طور به ما که هستند یلیوسا جمله از ... و انهیرا فاکس، ون،یزیتلو و،یراد همراه، تلفن ثابت، تلفن .است نینو

 ای یرمزگذار را یریتصو ای یصوت اطالعات و اند شده یطراح صدا، و نور یهای ژگی و براساس لیوسا نیا .میکن یم استفاده آنها از

 نیا در ها بچه .آموزند یم ها یباز انجام یط است صدا به مربوط شتریب که را یمیمفاه آموزان دانش درس نیا در .کنند یم ییرمزگشا

 با آنها .کنندی م منتقل مقابل گروه به )ینازک و یکلفت ،یکوتاه و یبلند( صوت یها یژگیو از استفاده با رمز صورت به را یامیپ های باز

 طیمح از ما که ییها امیپ شتریب آموزند یم آنها .کنندی م دیتول کلفت و نازک و کوتاه و بلند یصداها ام،یپ انتقال یبرا ییهات یفعال انجام

 صدا از .کنند باز شیبرا را راه تا دهد یم امیپ صوت و نور با آمبوالنس     مثال  است، نور و صدا    ٔ  لهیوس به میکن یم افتیدر خود اطراف

 .بشوند زین امیپ انتقال در اختالل جادیا موجب توانند یم صداها اما شود،ی م گوناگون یها ه استفاد امیپ انتقال یبرا روزمره یزندگ در
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 برگشت به فهرست

 نقشه ی مفهومی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امدهایپ /اهداف

 :بتوانند آموزان دانش رود یم انتظار درس نیا انیپا در

 .دهند انجام امیپ افتیدر و انتقال یبرا یباز کی )ینازک ،یکلفت ،یکوتاه ،یبلند( صدا یهای ژگیو براساس  (0

 .کنند یطراح یرسان امیپ یبرا یباز کی صدا دیتول متنوع لیوسا از استفاده با و صدا یهای ژگیو براساس  (2

 یرسان م ایپ یبرا خالقانه یباز کی آموزان دانش ریسا مشارکت با صدا، متنوع لیوسا و صدا متنوع یها یژگیو براساس  (3

 د.کنن یطراح

 معلم یبرا ها یدانستن

 یمختلف یصداها تمام .شودی م دهیشن یگوناگون یاها صد ما رامونیپ در .است صوت    ٔ  چشمه کی مرتعش جسم هر :بم و ریز یصدا

 .داشت نخواهد وجود ییصدا چیه حرکت بدون واقع در .شود یم دیتول اجسام ارتعاش ای لرزش جهینت در شوندی م دهیشن که

 هوا یصوت یتارها شدن جابجا با انسان    ٔ  حنجره در .شود یم دیتول صدا و آمده در لرزش به طبل    ٔ  پوسته میزنی م ضربه طبل کی به یوقت

 چه هر و بود خواهد تر ریز ای تر نازک آن یصدا باشد تندتر جسم لرزش ای ارتعاش چه هر .شود یم دیتول صدا و دیآ یم در ارتعاش به

 .است تر بم ای تر کلفت آن یصدا باشد کندتر جسم لرزش

 جسم ارتعاش ی دامنه چه هر .دارد صوتی  چشمه ارتعاش ای لرزش ی دامنه به یبستگ کوتاه و بلند یصدا :کوتاه یصدا و بلند یصدا

 طبل کی به یوقت شد؛ خواهد دهیشن تر کوتاه صدا باشد کمتر صوت یچشمه ارتعاشی  دامنه چه هر و بود خواهد بلندتر صدا باشد شتریب

 .شد خواهد دهیشن بلندتر آن یصدا و شتریب طبل ی پوسته لرزش ی دامنه میزنی م ضربه محکم
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 برگشت به فهرست

 یها گنالیس قیطر از ارتباط یبرقرار گذشته در .است بوده مهم خیتار طول در همواره امیپ انتقال :گذشته در امیپ انتقال

 .شد یم )انجام طبل مانند( صدا دیتول لیوسا یبرخ ای دود

 دهند، انتقال خود حکومت تحت عیوس نیسرزم در سرعت به را یامیپ آنکه یبرا انیرانیا ،یهخامنش وشیدار زمان در مثال یبرا

 یبعد آتش به را امیپ شده، نییتع قبل از رموز از استفاده با و کردندی م روشن دیسف و قرمز ینورها با آتش بلند یهاه تپ و ها کوه برفراز

 )ص(امبراکرمیپ دستور به ز،ین اسالم صدر زمان در .شدی م فرستاده رانیا نیسرزم سراسر به نظرشان مورد امیپ بیترت نیا به و رساندندی م

 .شد یم استفاده اذان بانگ از )بدر جنگ یبرا یفراخوان مانند( مهم یکارها و خبرهای  درباره مردم به دادن اطالع ای نماز، زمان اعالم یبرا

 دارد وجود ما ی روزمره یزندگ یجا همه در ام،یپ و اطالعات انتقال :روزمره یزندگ در یرسان امیپ و اطالعات انتقال

ی م عابران و رانندگان اریاخت در یاطالعات آن مختلف یهاگ رن و ییراهنما چراغ     مثال  .ستین دور راه از ارتباط و مخابرات به محدود و

 یها چراغ .است اطیاحت یمعنا به زرد رنگ و حرکت اجازه یمعنا به سبز رنگ ست،یا و هشدار یمعنا به آن قرمز رنگ .گذارد

 است، مشابه رانندگان و ادهیپ عابران یبرا ها، رنگ نیا یمعان .کندی م اعالم را حرکتش جهت گرید یخودروها به خودرو کی یراهنما

 .است مرور و عبور یبرا یقواعد میتنظ لیدل به مسئله نیا .کنندی م افتیدر آنها از مشابه امیپ کی آنها نیهم یبرا

 

 یشنهادیپ یها تیفعال و یآموزش نکات

 ی  لهیوس به میکن یم افتیدر اطراف طیمح از ما که یاطالعات اکثر رند،یگ یم ادی ،ییها تیفعال انجام با آموزان دانش درس نیا در

 یبرا نور و صدای  لهیوس به یمرسان ایپ از نمونه کی آن در که است آموز دانش یبرا یریادگی تیموقع کی آمبوالنس .است نور و صدا

 نیا از را خود اتیتجرب ها بچه تا دیده اجازه.هستند یگرید یها نمونه سیپل نیماش و ینشان آتش نیماش .عبوراست راه شدن باز

 .کنند ارائه کالس به های رسان امیپ

 یها یباز خود کالس تیموقع به توجه با دیتوان یم شما.است نور و صوت ی لهیوس به یرسان امیپ نمونه کی کتاب در شده یطراح یباز

 داشته  یباز یاجرا یبرا را الزم یهای هماهنگ و کنند مشورت هم با یباز از قبل هاه بچ دیده اجازه.دیکن اجرا و یطراح را مشابه

 .دیبگذار آموزان دانش ی عهده به را های باز یطراح دیتوان یم.باشند

 ییهای باز انجام به بفهمد، بهتر را آن فیتعر و عالمت و رمز یمعنا آموز، دانش که آن منظور به اول درس یباز انجام از قبل است بهتر

 ییقراردادها و قواعد آموزان دانش یبرا .دیریبگ الهام « پاشو نیبش» یباز از دیتوان یم     مثال  .آشناست او یبرا که بپردازد

 یباز    ٔ  گردونه از نکرد عمل قواعد نیا مطابق که کس هر و بروند راه یک و نندیبنش یک و شوند بلند یک که )رمز ای عالمت( دیکن فیتعر

 گرفته ادی آموزان دانش دیشد مطمئن که آن از بعد .)امثالهم و نشستن یعنی طبل یصدا ستادن،یا یعنی سوت یصدا مثال (شود یم خارج

 .دیده انجام کالس در را صفحه نیا یباز کنند استفاده شده فیتعر یات ه عالم و قواعد از یباز در چگونه که اند

 بلندتر کلمات سراغ گرفتند، ادی را یباز انجام یچگونگ آموزان دانش که بعد و دیکن آغاز ساده و کوتاه کلمات با را یباز ابتدا، است بهتر

 در ها عالمت نیا از حتما  ستین الزم شما و است نمونه یبرا آمده آن در که ییها عالمت و ریز جدول .دیبرو )شتریب و یحرف چهار مثال (

 .دیکن استفاده یباز

 یصداها از یباز در گام به گام .باشد داشته وجود ها عالمت فیتعر یبرا )کلفت  نازک  بلند  کوتاه( مختلف یصداها که است آن مهم

 است، سخت مختلف یصداها وجود همزمان آموزان، دانش یبرا یباز یابتدا در دیدید اگر .دیکن استفاده مختلف

 یباز نیا انجام آموزان دانش یبرا ابتدا در اگر .باشد انجام و فهم قابل آموزان دانش یبرا یباز تا دیکن کمتر و محدودتر را ها عالمت

 ای نفر کی و دیده انجام خودتان را امیپ ارسال د،یتوان یم دهند، انجام را یباز شما حاتیتوض اساس بر توانستندی نم یگروه و بود مشکل

 .بپردازند شما .بپردازند رمزشما امیپ کشف و رمز افتیدر به آموزان دانش از گروه کی
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 یگروه وکار مشورت یباز نیا در .دیبگذار آموزان دانش ی برعهده را رمز افتیدر و ارسال ،یباز با ییآشنا از بعد و یبعد مراحل در و

 .دیباش داشته توجه آمده درس نیا یابیارزش بخش در که ییکها مال به توجه با مطلب نیا به دارد، تیاهم رمز ارسال یبرا آموزان دانش

 جدول در درهم طور به را آنها حروف و دیکن انتخاب )شاد نه، کمک، آب،     مثال ( ساده یحرف سه ای دو کلمه چند خودتان ابتدا  (0

 .دیسیبنو دیا دهیکش تخته یرو بر که ییالفبا حروف

 رمز امیپ داکردنیپ و افتیدر به فقط آموزان دانش و دیباش داشته برعهده را رمز ارسال خودتان است بهتر هیاول مراحل در  (2

 .بپردازند

 در .باشد تر آسان و ترت راح یباز انجام تا باشد سطر دو یدارا حداکثر است بهتر یباز یابتدا در الفبا حروف جدول  (3

 یجدول     مثال  و الفبا حروف کامل جدول از دیتوان یم بود بزرگ و یحرف چند کلمات رمز امیپ اگر یباز تر شرفتهیپ و یبعد مراحل

 .دیکن استفاده )ستون 8 و سطر 4 ( 4 *8

 زگروها دهند، نجام ایباز در را امیپ افتیدر و رسالا ن آموز نش دا شد ر قر یوقت یباز هتر شرفتیپ حل امر در ست ا بهتر  (4

 ندینما عمل هماهنگ رمزها رسال ی بر تا کنند یهمفکر و مشورت هم با یباز شروع ز قبل دیها بخو رمز ی فرستنده

 آموز دانش که است نیا مهم .شودی م انجام یباز انجام خالل در کوتاه از بلند ای کلفت و نازک یصدا صیتشخ ،یباز نیا در  (5

 .کند زیمتما گریکدی از یکوتاه و یبلند ای یکلفت و ینازک اساس بر را آنها بتواند و کند سهیمقا هم با را مختلف یصداها بتواند

 کلفت و نازک یصدا ای ) ...      س نج، طبل،( یقیموس وسائل لهیوس به تواند یم یباز نیا در استفاده مورد کلفت ای نازک یصدا  (6

  .)آب مختلف یها ارتفاع یحاو یها یبطر     مثال ( شود دیتول لیوسا ریسا ای )گاو ای گنجشک یصدا( واناتیح

 اساس بر د،یجد یها یباز خودشان دیبخواه آنها از شدند آشنا یباز انجام یچگونگ و منطق با آموزان دانش که آن از بعد  (7

 .دهند شنهادیپ خودشان تیخالق

 یباز از بعد

 دهند، رییتغ توانستند یم را ییزهایچ چه دیبپرس آنها از .دیکن وگوت گف یباز ی درباره آموزان دانش با کالس، در یباز انجام از بعد

 نظرشان به مشکالت نیا رفع یبرا ییها حل راه چه و داشت؟ وجود یباز نیا انجام در یمشکالت چه .شود انجام تر آسان و بهتر یباز تا

 .کنند هیته آنها از یفهرست دوستانشان کمک و مشورت با دیبخواه آنها از رسد؟ی م

 آموزان دانشی  برعهده یگروه تیفعال کی صورت به را آن آنکه ای دیریبگ دست در خودتان را آموزش از بخش نیا تیهدا دیتوانی م

 .دیبگذار

 :شود هیته یجدول که شودی م هیتوص صورت هر در

 یراهکارها بودن یعمل و جدول نیا خصوص در .آنها کردن برطرف یها حل راه گرید ستون در و یباز انجام مشکالت آن ستون کی در

 .دیشو ایجو را آموزان دانش مختلف نظرات و دیکن بحث کالس در آنان
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 دیحکن مطر را مطلب نیا گر،ید عبارت به .دیباش داشته اشاره هم درس کالس یصدا و یطیمح یصداها به بخش، نیا در شود یم هیتوص

 نیا در درواقع .دیآ یم وجود به اختالل امیپ افتیدر ای ارسال در و است یباز انجام مزاحم و مانع باشد، صدا و پرسر ای شلوغ کالس اگر که

 به دیتوان یم ای و کند میتقس یباز انجام مخل و یباز انجام در دیمف بخش دو به تواند یم را صداها که ردیگ یم ادی آموز دانش بخش

 .دیکن اشاره رمز دییتأ در روشن ی قوه چراغ دنیدرد آن ریتأث و یطیمح ینورها

ی سوادعلم در که است یمهم یها یتوانمند از آن بهبود یبرا حل ه را ی ارائه و اند داده انجام کالس در آنچه به نسبت آموزان دانش تأمل

 .است دیتأک مورد شدت به فناورانه و

 برگشت به فهرست

 دیکن شیآزما

 آب یحاو یبطر ارتفاع انیم ارتباط زین و صدا بودن کلفت ای نازک با مرتعش کش ای کش خط طول انیم ارتباط آموز دانش بخش نیا در

 د،یقرارده خود دهان مقابل      کامال  را یبطر آب، یحاو یبطر از استفاده با صدا دیتول یبرا است بهتر .شودی م متوجه را شده دیتول یصدا و

 .دیبدم آن درون به بعد و شود آن همسطح که یا گونه به

 .شد خواهد انجام درس یامدهایپ سطوح و کها مال به توجه براساس درس نیا از یابیارزش

 

 : جدول ارزشیابی بر اساس مالک ها 
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 برگشت به فهرست

 ی باره در ما و کنند می بیان را خود خاطرات ها نور این بادیدن ها آن و پرسیم می سؤاالتی آموزان دانش از صفحه این باره در 83 ی صفحه

 . کنیم می صحبت صداها و ها نور

 ورن دیدن با که این ی باره در کنیم می که هایی جوب و سؤال با و.  کنیم می مطرح رسانی پیام در را نور نقش صفحه این در : 83 ی صفحه

 یدفوا باره در هم کنیم و گفت قسمت در.  کنیم می بیان را نور از استفاده موارد واقع در.    کنیم می صحبت شویم می آگاه  هایی چیز چه از

 یچگونگ گیرد می قرار توجه مورد تر بیش که ای نکته جا این در.  کنند می بیان را صدا از استفاده موارد ها بچه و کنیم می صحبت ها صدا

 دالیل و کنیم می صحبت آمبوالنس عبور برای گان رانند ی وظیفه باره در ها بچه از  جا این در.  نور و صدا از ناشنوایان و نابینایان ی استفاده

 . کنیم می بیان ها بچه زبان از را آمبوالنس به دادن راه

 با و کند می پیدا را آن و رفته حروف سمت به صدا راهنمای با آموز دانش.  باشد می صدا پیام با بازی این.  است کالس در کار 04 ی صفحه

 استفاده پیام یک عنوان به صدا از تواند می که برد می پی آموز دانش جا این در.  کند می پیدا را نظر مورد رمز حروف گذاشتن هم کنار در

 . دهد انجام خود دوستان درکنار و خانه در تواند می را بازی این. .  کند

 صداهای ی باره در:  کنید مقایسه و دهند می انجام گروهی  را بازی آموزان دانش که است قبل ی صفحه مسابقه برای تصویر : 04 ی صفحه

 یم صحبت کلفت و نازک - بلند و آهسته صدای.  نمایند می بیان و کنند می مقایسه را آن آزمایش انجام با ها بچه بچه که است زیاد و کم

 َ . کنیم

 گیرند می یاد را آن تعریف و شود می تولید چگونه صدا که که یابند می در  جا این در و.  دهند می انجام کالس در را آزمایش:  04 ی صفحه

 یدتول صدا است کالس در که وسایلی با.  کنند می حس را صوتی تارهای حرکت کردن صحبت و خود گردن جلوی در خود دست گذاشتن با. 

 راه ریل مورد در و دهد انتقال را صدا تواند می چوب  که فهند می.  زنند می ضربه آن روی و گذارند می میز روی را خود گوش.  کنند می

 تفاوت ها زن با ها مرد صدای که یابند می در جا این در.  شد آگاه توان می قطار آمدن از ریل روی گوش گذاشتن با که زنیم می مثال آهن

 . کنیم آوری یاد تر بیش  را آن توانیم می آموزشی فیلم با. .  پسران با دختران صدای طور همین و دارد

 آزمایش و.  کنند می کسب باره این در را ای تازه تجربیات آموزان دانش و.  دهیم می انجام را آن های آزماش صفحه این در:  08 ی صفحه

 می بیان ها بچه را آن صدای تفاوت لیوان ی لبه به قاشق با زدن ضربه با که دهیم می انجام هم را ب آ متفاوت مقدار با اندازه هم لیوان چند

 و پرسش با را گوش از مراقبت های راه و کنیم می گو و گفت ها بچه با گوشی از استفاده زیاد مضرات ی باره در صفحه ای پایان در. کنند

 . دهیم می هشدار و.  کنیم می بیان ها بچه خود از پاسخ

 می انجام که هایی گو و گفت با ها بچه و شود می داده آموزش جا این در ها صدا انواع و.  میشه صحبت تصاویر مورد در هم 44 ی صفحه

 برای فهمانیم می ها آن به و باشد می.......... صداهایی چه و است مزاحم صداهایی چه و است دهنده آزار ما برای داهایی چه فهمند می دهند

 موزانآ دانش از را آن نام و کنیم می اشاره شنویم می روزمره زندگی در که صداهایی به.  باشند ساکت باید بگیرند یاد خوب را ها درس که این

 دوباره و.  کنند بیان سکوت دقیقه دو از بعد شنوند می که را صداهایی تا کنیم می سکوت به وادار را کالس های بچه ی همه.  پرسیم می

 . . کنند توجه تر بیش بار این بودند نکرده دقت که هایی بچه تا کنیم می تکرار
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 چه گویند می و کنند می تحقیق شنوند می خود زندگی محل در که صداهایی باره در آموزان دانش باشد می تحقیق کتاب 04 ی صفحه

 در دندکر مطرح درکالس که این از بعد باشد برگه در اگر و کنند می بیان کالس برای باشند کرده تحقیق شفاهی اگر.  است داشته را پامی

 . یرد می قرار شان کار ی پوشه

 

 

 

 

 

 از حسن توجه شما تشکر می کنم . 

 ابلقی ارادتمند شما : ج                                     


