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  -کارت های تصویر

ه اد انگیزه ایجببعد از وارد شدن به کالس با تعریف کردن یک خاطره که با موضوع آلودگی صوتی است  شروع 

رابطه  تی درمی کنم و سپس با روش پرسش و پاسخ ذهن دانش اموزان را درگیر می کنم بعد تصاویر و جمال

طه با ر رابظرات خوشان را دبا موضوع درس برای دانش اموزان ارائه می دهم سپس از آن ها می خواهم ن

یان ر گروه برا د تصاویر و جمالت بگویند.  در این مرحله به دانش اموزان فرصت داده می شود تا نظرات خود

تی و گی صوکرده سپس برای هم کالس ها درباره تصویر صحبت کنند. در این مرحله، جمالتی درباره آلود

 تایید یا رد انش اموزان می خواهم بر اساس درستی مفهوم،منابع آلوده کننده صوتی مطرح می کنم و از د

 بکنند.

 روش تدریس

 الگوی دریافت مفهوم

 

 تدریس:

 نقاشی از منابع آلودگی صوتی -1

لماتی کند و امال از حفظ)دانش آموزان متن درس را صامت خوانی بکنند و سپس کتاب ها را ببند -2

 را که در ذهن دارند در دفتر بنویسند(.

 از متن درسرونویسی  -3
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