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 اجسام مشاهده و نور بازتاب و  هست نو مورد ر د فصل این کلی مبحث

 میکنند بیان رو میبینند که رو چیزی هر و میکنند دقت عنوان ی صفحه به آموزان دانش

 کنه اشاره هم تُنگ پشت تصاویر به میتونه معلم

 صورتیه چه به  محیط و اشیا دیدن در نور تاثیر بگه و

 بدهند انجام  جمعی یا و گروهی - فردی صورت به باید رو درس این

 کرده آزمایش  رو مختلف سطوح از  نور بازتابش مورد در و بیارند کالس به خودشون با رو وسایلی

 بدهند ارائه گزارش صورت به رو خودشون مشاهدات و

 استیل ظرف -  صاف آلومینیومی کاغذ - آینه مانند صیقلی اجسام  آزمایش این برای

 باشه شده برداشته خش استیل ظرف و چروک آلومینیومی کاغذ میتونه صیقلی غیر و

 میاره دست به رو ها بازتاب نوع این تفاوت آزمایشات انجام با



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [۱۵:۵۲ ۱۱,۵۱,۵7], آذر نوحی& آذر نوجی فریده️

 اومده مفهومی ی بانقشه و خالصه صورت به میخونند درس این در که چیزی هر

 کار  و خوندن رو مطالب دوم ی پایه و سال در چون نمیکنیم صحبتی نور منبع انواع مورد در ما

 کردن

 رو نور منابع به مربوط درس زتدریس ا قبل باید داره مشکل مباحث و مطالب در  آموزی دانش اگر

 بدیم توضیح خالصه صورت به کمی

 :درس اهداف

 .دهد تشکیل نور بازتابش پرتو نور منبع و  آینه یک از استفاده با و کند تعریف را بازتابش-۵

 محل روی بر را نور بازتابش ، نور منابع از استفاده و صیقلی جسم با آینه یک از استفاده با-۱

 .بتاباند مشخص

 .کند اجرا و طراحی بازی گروهی صورت به مختلف نور منابع و آینه چند از استفاده با-3

 - آلومینیوم کاغذ - ایران نقشه - تخت آینه - قوه چراغ:آزمایشات انجام برای نیاز مورد وسایل

 نازک و براق آلومینیومی ورقه-اسپند یا عود - شفاف بطری - قلمی لیزرهای - تیره مقوای



 

  در رو بازی یک  بهتره درس این تدریس برای

 کنیم اجرا کالس

 افراد تشخیص و بندی چشم

 اشیا  تشخیص و

  کردن باز از بعد و  لمس در اشتباهات بیان با ها بچه

 نور که ببرند پی مطلب این به خودشون  بند چشم

 داره مشاهده در  تاثیری چه 

 

 بدهند پاسخ رو  صفحه این فعالیت  گفتگو و بحث با میتونن  شد تموم بازی وقتی

 

 

 

  آموزان دانش خود  صفحه این تدریس در

 بگن رو ها پاسخ تصاویر به توجه با

 

 

 هستند نور منبع و دارند نور زخود ا چیزهایی چه که

 نمیکنیم هم ای اشاره و نداریم کاری مصنوعی و طبیعی منبع با

 



 -  شده گداخته فلزات - خورشید)  رو تصاویر در نور زمنابع ا یک هر نام شآموزان دان خود فقط

 ( قوه چراغ - المپ - آتش

 بگن رو نور زمنبع ا تعریفی  خودشون تا میکنیم راهنمایی رو ها بچه

 بخونند رو متن میخواییم و میکنیم جلب درس متن به  رو ها بچه توجه قسمت این  زتوضیحات ا بعد

 کنند مشخص رو مهم های قسمت و

 بگن رو کردن درک چی هر خودشون و  و بخونند تا میدیم فرصت بهشون زندگی و علم برای

 کنیم می تکمیل  رو توضیحاتشون گفتند کامل رو خودشون نظرات وقتی

 بعدی ی صفحه در

 

 

  با و باشند داشته همراه به آینه میخواییم ها بچه از

  مدرسه حیاط در بود آفتابی هوا اگر و قوه چراغ

 کنند آزمایش رو نور بازتابش

 کنند بیان رو بازتاب نوع و

 وقت هیچ  میگیم ها بچه به آزمایش انجام موقع و

  بازتاب دیگه افراد یا و دوستان چشم در رو نور 

 میشه نابینایی باعث و میرسونه صدمه چشم به چون  نمیدیم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 وارسی فهرست هم ما و  و بدهند انجام تونند می گروهی صورت به ها بچه رو صفحه این آزمایش

 ثبت گروهی یا فردی صورت به رو کدوم هر های مقیاس آزمایش انجام موقع تا میکنیم آماده  رو

 کنیم

 جواب و میکنند مشاهده خودشون رو نامنظم و منظم صورت به نور بازتاب  ها بچه  آزمایش راین د

 میکنند ثبت رو

 [۱۵:3۱ ۱۱,۵۱,۵7], آذر نوحی& آذر نوجی فریده️

 قابل زیاد همین برای پراکنده و کم خیلی صورت به ولی داریم نور بازتاب ناصاف رسطوح د که

 نیست مشاهده

 کنند مشاهده پراکنده صورت به میتونند کنند تاریک رو فضا اگر و

 بریم می کالس به رو ها آینه انواع  زکتاب ا صفحه این در

 کنند ثبت و ببینند رو ها پاسخ خودشون تا میدیم انجام رو فعالیت  کالس در و

 [۱۵:3۲ ۱۱,۵۱,۵7], آذر نوحی& آذر نوجی فریده️

 بیارند کالس به قاشق خودشون با میتونند مثال



 کوچک آینه یک و

 بنویسند صفحه پایین جدول در رو  میکنند مشاهده  چی هر و

 

 

 

 

 

 هاست آینه کاربرد رمورد ید بعد ی صفحه

 باشه رفته کار به کاری آینه  ها راون د که  کالس به رو   تصویر تا چند میتونیم

 [۱۵:3۲ ۱۱,۵۱,۵7], آذر نوحی& آذر نوجی فریده️

 رو بردنشون کار به دلیل و رمیبرند کا به جاهایی رچه د که میدیم توضیحاتی کاری آینه مورد در

 میکنند بیان ما توضیحات به توجه با ها بچه خود

 کنند بیان میتونن هم ها بچه خود رو رفته کار به آینه ها راون د که وسیله و مکان  تا چند هر و

 مربوط اگر و بشه انجام مربوطه معلم نظر زیر و رکالس د حتما بوده کالس به مربوط اگر ها فعالیت

 بدهند ارائه هم رو گزارش و بوده اولیا نظر زیر است منزل به

 

 

 

 



 [۱۵:۲۲ ۱۱,۵۱,۵7], آذر نوحی& آذر نوجی فریده️

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نور بازتاب برسرراه مانعی بگیرند قرار نور مقابل اگر که یاجسام مشاهده مورد در  صفحه این در

 نمیبینند خوبی به  مشاهده در و هستند

 نوشتن موقع بنویسد راست دست با شآموزی دان و بتابد راست سمت از مطالعه چراغ نور اگر مثال

  را فعالیت این حتما داشتید رآزمایشگاه د چراغی اگر و  افتد می هایش نوشته روی بر ای سایه

 دهند انجام را فعالیت رمنزل د نبود امکان اگر و دهید انجام

 گهگاهی تدریس موقع و کند نصب تخته کنار در و کالس در آینه یک میتواند معلم فکر ایستگاه در

 مشاهده رو ها بچه شدادن گو و نشستن نوع و رفتار  و کرده بررسی را شرایط  آینه آن زطریق ا

 بدهد را الزم تذکرات و کند

 درس از ارزشیابی برای و - یعملکرد مشاهده  وارسی فهرست تهیه آزمایشات برای: ارزشیابی

 کرد تهیه کالسی یا فردی وارسی فهرست میتوان
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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