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  . :   ( General Objective ) هدف کلی
کان، روش هاي ارزیابی و درمان الالت زبان در افراد کم شنوا بویژه  کود، آشنایی با اختمروري بر روند فراگیري زبان در کودکان شنوا 

  توانبخشی مهارت هاي ارتباطی و زبانی کودکان کم شنوا
  
    ( General Intermediate ):  ینیبیناب فاهدا

 آشنایی با مفاهیم ارتباط، زبان دریافتی، زبان بیانی و گفتار ، توأم با تعاریفی کاربردي 
 آشنایی با نظریه هاي یادگیري زبان 
  قواعد صرف و نحو، معناشناختی، واجشناسی و کاربرد زبان(آشنایی با رشد و تحول طبیعی زبان ( 
  پیشرفت زبانیآشنایی با معیارهاي 
 پیش دبستانی و دبستانی و ناشنواي مروري بر اختالالت زبانی کودکان کم شنواي 
 و ناشنوا عوامل مؤثر بر کسب زبان در کودکان کم شنوا 
 آشنایی با انواع آزمون هاي زبانی 
 آشنایی با روش هاي زبان آموزي به کودکان کم شنوا و ناشنوا با تأکید بر روشی کاربردي  

  
  :ریس شیوه تد

 PBL          بحث گروهی       پرسش و پاسخ        *    سخنرانی برنامه ریزي شده  **       سخنرانی    
     سایر موارد     
  

  :آموزشی  وسایل کمک
  

                                    اورهد                                  وایت بورد                             تابلو      
  رایانه و ویدئو پروژکتور :  سایر موارد   *               پروژکتور اسالید                            اوپک      

  
  :شیوه ارزیابی 

  درصد 20:          آزمون میان ترم            
  درصد 70:          آزمون پایان ترم            
  )بازدید از مدرسه ناشنوایان( درصد 10      :        ام تکالیفانج            
  درصد.... ........:  ......... شرکت فعال در کالس            

  :  نوع آزمون  
   

                     کوته پاسخ                       د گزینه اي          چن    *                       تشریحی         *
  )                                     لطفاً نام ببرید ( سایر موارد         صحیح و غلط                                                      جورکردنی      
  

 

  شنوایی شناسی : رشته                               زبان آموزي به افراد کم شنوا   :عنوان درس 
  کارشناسی   :مقطع تحصیلی                                                   واحد نظري 2  : تعداد واحد 

   1395-96   :تحصیلی سال                                          فرنوش جاراللهی دکتر: نام مدرسین 
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  ) Specific Behavioral Objective( اهداف اختصاصی رفتاري 
  
  

    : جلسه اول 
  :ین جلسه فراگیر بتواند انتظار میرود در پایان ا

  
  )آشنایی با طرح درس(سرفصل هاي درس را بشناسد  -
 پاسخ دهد% 20را با امتیاز کمتر از  pre-testسواالت مطرح شده در  -
 منابع مربوط به درس را دانسته و وظایف خود را توصیف نماید -
 نحوه و انواع ارزشیابی ها را بداند -
  زبان و گفتار را بداندنظري و کاربردي براي تعاریف گوناگون  -

  
  

    :  دومجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

  
  فواید یادگیري زبان را بداند -
 نقش هاي اصلی و فرعی زبان را بخوبی تشخیص دهد -
 هر یک از نظریه هاي یادگیري،نهادگرایی و شناختی زبان را بخوبی بشناسد -
 ه بین این دو را بشناسدثیرگذاري زبان بر تفکر و رابطتأ -
  رابطه زبان و منطق و تأثیرگذاري آن دو بر یکدیگر را بشناسد -

  
  

    :  سومجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

  
  شناخت را تعریف کرده و رابطه آن را با زبان بداند -
 رشد شناخت، تعریف رشد و عوامل مؤثر بر رشد را بخوبی بشناسد -
 حرکتی و مفاهیم مهم مربوط به این مرحله از مراحل رشد ذهنی از دیدگاه پیاژه را توضیح دهد-حسیمرحله  -
 مرحله پیش عملیاتی و مفاهیم مهم مربوط به این مرحله از مراحل رشد ذهنی از دیدگاه پیاژه را توضیح دهد -
  گاه پیاژه را توضیح دهدمراحل عملیاتی و مفاهیم مهم مربوط به این مرحله از مراحل رشد ذهنی از دید -

   
  

    :  چهارمجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

  
  مراحل و سن تقریبی تحول زبان را بشناسد -
 گانه همراه با ویژگی هاي هر طبقه بشناسد 5رشد زبان را با طبقه بندي  -
 رشد جنبه هاي پذیرا و فعال زبان را بشناسد -
  سالگی را بداند 6ي درك و بیان از تولد تا توالی رشد توانایی ها -
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    :  پنجمجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

  
  میزان رشد واژگان را به عنوان معیاري براي پیشرفت زبانی بشناسد -
  را به عنوان معیاري براي پیشرفت زبانی بشناسد  MLUمیزان رشد  -
 حو را یاد بگیردروند فراگیري قواعد صرف و ن -
 با ویژگی هاي صرفی و نحوي گفتار کودکان فارسی زبان آشنا شود -
 رشد معناي کلمه را بداند -

  
  

    :  ششمجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

  
 معنی شناسی در مرحله گفتار تک کلمه و دوکلمه را بشناسد -
 روند فراگیري واژه هاي توصیفی را فراگیرد -
 روند رشد واج شناسی را بداند -
 روند فراگیري استفاده مناسب از زبان در گفتار را بشناسد -
  عوامل مؤثر بر کسب زبان در کودکان کم شنوا و ناشنوا را فراگیرد -

   
  

    :  هفتمجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

  
 ویژگی هاي زبانی کودکان کم شنوا و ناشنواي پیش دبستانی و دبستانی را بشناسد -
 و اهداف آن را بیان نماید زبان آموزي به کودکان ناشنوا را تعریف کرده -
 زبان دریافتی و انواع آن را بشناسد -
 زبان بیانی و انواع آن را بشناسد -
  روش آموزش کلی زبان دریافتی را فراگیرد -

   
  

    :  مهشتجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

  
  ویژگی هاي انتخاب اولین کلمه در آموزش خاص زبان دریافتی را بداند -
 فعالیت هاي برنامه ریزي شده و برنامه ریزي نشده در آموزش خاص زبان دریافتی را بداند -
 داندپاسخ شرطی نسبت به لب خوانی در آموزش خاص زبان دریافتی را ب -

  
  

    :  نهمجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

  
 به سواالت ارزشیابی میان ترم پاسخ دهد -
  شواهد فهم زبان دریافتی را بطور کامل با مثال بفهمد -
  نحوه آموزش خاص دومین کلمه و کلمات بعدي را فراگیرد -

  
  

    :  دهمجلسه 
  :فراگیر بتواند انتظار میرود در پایان این جلسه 



  ď

  
  بازي هاي تفاوت گذاري زبان دریافتی را یاد بگیرد -
 روش ها و اهداف آموزش کلی  زبان دریافتی پیشرفته را فراگیرد -
 روش ها و اهداف آموزش خاص  زبان دریافتی پیشرفته را فراگیرد -
 آشنایی با داستان هاي لب خوانی پیشرفته -
  توالی زمانی را فرگیرد -

  
  

     : یازدهمجلسه 
  انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند

  
  مرحله دریافتی رشد زبان بیانی را با مثال بداند -
  رشد زبان بیانی را با مثال بداندمرحله تقلیدي  -
  رشد زبان بیانی را با مثال بداندمرحله یادآوري  -
 رشد زبان بیانی را با مثال بداندمرحله خودانگیخته  -
  یانی را بشناسدروش آموزش کلی زبان ب -
  

  
  

    :  دوازدهمجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

  
 زبان بیانی را بداندرا در آموزش خاص روش آموزش اولین، دومین کلمه و کلمه هاي بعدي  -
  شواهد کاربرد خودانگیخته بیان را بشناسد -
 آموزش بیان هاي ترکیبی را بشناسد -
  صفات را بشناسدآموزش هاي کلی و خاص  -

  
  

    :  سیزدهمجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

:  
  را بشناسد قیدهاآموزش هاي کلی و خاص  -
  را بشناسد ضمائرآموزش هاي کلی و خاص  -
 را بشناسدآن آموزش هاي کلی و خاص افعال  -
 ترکیب زبان بیانی را بداند -
  ان بیانی پیشرفته بداندآموزش خاص زمان گذشته افعال را در زب -

  
    :  چهاردهمجلسه 

  :ندانتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتوا
  

  آموزش هاي کلی و خاص حروف ربط و عبارات داراي حروف اضافه را فراگیرد -
  آموزش هاي کلی و خاص ضمائر پیشرفته را بداند -
 آموزش هاي کلی و خاص جمع را بداند -
 مقدار را بداند  آموزش هاي کلی و خاص قیود -
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    :  پانزدهمجلسه 

  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 
  

  آموزش هاي کلی و خاص اعداد ترتیبی را بشناسد -
  آموزش هاي کلی و خاص شکل سوالی را بشناسد -
 را بداند" بودن " و " داشتن " آموزش هاي کلی و خاص افعال  -
  اي ارزیابی زبانی کودکان ناشنوا را بداندانواع چک لیست هاي ارتباطی بر -

  
  

    :  شانزدهمجلسه 
  :انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند 

  
  انواع آزمون هاي زبانی رسمی براي ارزیابی زبانی کودکان ناشنوا را بداند -
  انواع آزمون هاي زبانی در کودکان سنین مختلف را بداند -
 پاسخ دهد% 50را با امتیاز بیشتر از  post-testسواالت مطرح شده در  -
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