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ی بسوی شیمی راهموضوع درس:  شماره طرح درس: 

 92-29تر صفحه ای روشنهآیند

 دقیقه 29مدت اجرا:  1/19/29تاریخ اجرا: ... 

 مکان:   تعداد فراگیران:  دوازدهم: پایه کننده: تهیه

 

 الف: قبل از تدریس

 بندی جدید بلومنویسی برنامه درسی ملی و طبقهفیقی از هدفاهداف براساس تل

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 .کنندیم یبررس را هوا یهاندهیآال یریگشکل ینحوه و شده آشنا جهان در یمیش یدستاوردها یبرخ با آموزاندانش هدف کلی

 

 

 ایاهداف مرحله

 :ابندییم دست ریز اهداف به یآموزش یجلسه نیا انیپا از پس آموزاندانش

 .کنندیم درك یزندگ در را یفناور نقش. 1

 .شودیم آشنا آنها از حاصل یهافرآورده و جهان در یمیش یدستاوردها از نمونه چند با .9

 .آموزندیم را پاك یهوا به یدسترس یمحدودکننده عوامل. 3

 .کنندیم مرور را آن یهایژگیو و آلوده یهوا یدهندهلیتشک ذرات .4

 .کنندیم یبررس را هوا یهاندهیآال لیتشک ینحوه یدرس کتاب 29 یصفحه دییازمایب را خود حل با .5
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی

 (انتظارات در پایان آموزش

 
 

 حیطه و سطح در بلوم

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

 عرصه ارتباط با عنصر

 خلقت خلق خدا خود

توانند نقش فناوری در زندگی امروز را آموزان میدانش -1

 درك کنند.

 *    علم درك و فهم

برخی دستاوردهای شیمی و کاربرد آنها آموزان قادرند دانش -9

 را توضیح دهند.

 *    علم دانش

ی حاصل از فناوری هتوانند چند فرآوردآموزان میدانش -3

 شیمیایی را نام ببرند.

 *    علم دانش

ی دسترسی به توانند عوامل محدودکنندهآموزان میدانش -4

 هوای پاك را بررسی کنند.

 *    تعقل تجزیه و تحلیل

های دهنده هوای پاك و ویژگیآموزان ذرات تشکیلدانش -5

 دهند.آنها را توضیح می

 *    علم درك و فهم
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ی هوا را توضیح آموزان نحوه تشکیل گازهای آالیندهدانش -6

 دهند.می

 *    علم دانش

های داده شده را انجام داده و برای آموز تمریندانش -9

 دهد.را ارائه می ها پاسخ مناسبپرسش

 * *  * عمل اجرای مستقل

-های کالسی داوطلب میآموزان برای انجام فعالیتدانش -9

 شوند.

    * اخالق واکنش

نظر پرداخته و آموزان با یکدیگر به بحث و تبادلدانش -9

 کنند.مهارت کارگروهی را در خود تقویت می

  *   اخالق گذاریارزش

نقش خود در سالمت و حفظ کره زمین آشنا  آموزان با. دانش2

 شوند.می

 *    اخالق گذاریارزش

 

 رئوس مطالب
 دستاوردهای شیمی در جهان

 های هواآالینده

های مواد و رسانه

 آموزشی

 برد، فیلم و عکس )پاورپوینت(کتاب درسی، ویدیو پروژکتور، وایت

بینی رفتار پیش

 ورودی

 کند.های موجود در زندگی انسان و راهکارهای علمی و عملی ارائه شده برای آنها را بیان میچالشآموزان تعدادی از . دانش1

 برند.های شیمیایی را در گذر زمان نام میهای حاصل از فناوریهدآموزان چند نمونه فرآور. دانش9
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 برند.های را نام میآموزان تعدادی از گازهای آالینده. دانش3

 

 اولیه ایجاد ارتباط

 آموزان و برقراری ارتباط با آنها. سالم و احوالپرسی با دانش1

 های روز. اشاره به مناسبت9

 آموزان. انجام حضور و غیاب و پیگیری علت غیبت دانش3

 

 زمان:

 دقیقه 5 

 

بندی، مدل و گروه

 ساختارکالسی

 شوند.نفره جانمایی می 4و  3های آموزان در گروهدانش

تداوم  روش ایجاد و

 انگیزه

 زمان: روهای پیشآموزان با نمایش فیلم مرتبط با دستاوردهای بشر برای پاسخگویی به چالشآفرینی و برانگیختن حس کنجکاوی دانشسؤال

 دقیقه 5

 

 ارزشیابی آغازین

 .شودیم مطرح سوال یتعداد دیجد درس و قبل یهاآموخته نیب یارتباط پل جادیا و دیجد درس به ورود یبرا یصیتشخ یابیارزش منظور به

 .دیببر نام را جهان در یمیش یهایفناور از یتعداد .1

 است؟ کرده محدود را پاك یهوا به یدسترس یعوامل چه شما نظر به .9

 د؟یببر نام را آلوده یهوا یدهندهلیتشک ذرات از یتعداد .3

 

 زمان:

 دقیقه 9 

 

 

 

 های تدریسروش

 (5E و پاسخ و پرسش دهنده، سازمانشیپ) یقیتلف سیتدر روش

-انگیزش، روش پیش 5E) یلیتکم مطالب ارائه با همراه بشر یازهاین به ییپاسخگو یبرا یمیش یدستاوردها و یزندگ در یفناور نقش با ارتباط در لمیف شینما. 1

 سازمان دهنده(

-ی گروهشود بپردازند و سپس نمایندهکه همزمان روی تابلوی کالس نیز نمایش داده می کتاب درسی 21و  29، 92ی ی صفحهشود به مطالعهها خواسته می. از گروه9
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گیرند. ها با هدایت معلم موردبررسی قرار مینمایند و درنهایت پاسخهای ارزشیابی آ؛ازین را مجدد بیان میو پاسخ پرسش 1ها، نکات مرتبط با نمودار ها نتایج بررسی

(5E )کاوش و اکتشاف 

 ، گسترش و بسط(5Eهای متعدد در ارتباط با رشد فناوری و آثار مخرب آن بر هوای پاك )ارائه اطالعات علمی و طرح مثال. 3

 ارزشیابی( 5E. طرح پرسش از مباحث تدریس شده )4

 )رویکرد تعاملی، روش پرسش و پاسخ( بگذارند.ی هوا بیان کرده و به بحث های خود را در ارتباط با ذرات آالیندهشود دانستهآموزان خواسته می. از دانش5

 سازمان دهنده()پیشگیری آنها. گیری شکلهای هوا و نحوه شکل. نمایش فیلم در ارتباط با آالینده6

  )روش پرسش و پاسخ(شوند. ها با هدایت معلم بررسی میکتاب درسی پاسخ دهند و سپس پاسخ 29ی شود به خود را بیازمایید صفحهها خواسته می. از گروه9

 های مرحله حین تدریسب: فعالیت

 

 آماده سازی

 دیجد یدرس مطالب سیتدر یبرا مناسب ابزار یسازآماده .1

 (درس کالس در موقع به حضور و درس طرح داشتن مطالعه،) معلم یآمادگ .9

 نظر تبادل و پرسش طرح با رانیفراگ کردن آماده .3

 

 زمان:

 دقیقه 5 

 

 

 

 

 ارائه درس جدید

  آموز نیست.های معلم و دانششود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیتها به صورت تلفیقی مطرح میدانش آموز: این فعالیت –های معلم فعالیت

 های دانش آموزانفعالیت های معلمفعالیت

ایجاد انگیزه با نمایش فیلم در مورد نقش فناوری در زندگی و 

 دستاوردهای شیمی

 های فعال و طرح نظرات یا پاسخ به پرسشمشاهده

 شود به بندی کرده و از آنها خواسته میآموزان را گروهدانش
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کتاب درسی بپردازند و با  21تا  92های ی صفحهمطالعه

های ارزشیابی آغازین پاسخ اطالعات جدید مجدد به پرسش

 دهند.

 ی نتایجارائهآموزان و بحث گروهی دانش

 گوش دادن فعال به همراه طرح پرسش های شیمی در زندگیبندی مبحث فناوریارائه اسالید و جمع

 هابیان پاسخ پرسش طرح سؤال از مبحث تدریس شده )ارزشیابی تکوینی(

آموزان در ارتباط با های دانشطرح سؤال در مورد دانسته

 های هواآالینده

 بیان نظرات شرکت در بحث آزاد و

ی هوای ی مطالب در ارتباط با ذرات آالیندهنمایش فیلم و ارائه

 گیری آنهاشکلیپاك و نحوه

 ی فعال و طرح نظراتمشاهده

کتاب  29ی های صفحهشود به پرسشها خواسته میاز گروه

 درسی پاسخ دهند.

 ی نتایجآموزان و ارائهبحث گروهی دانش

 مشارکت فعال طرح پرسشبندی نهایی با جمع

 دقیقه 59مدت زمان:                                                                            

 های تکمیلیج: فعالیت
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 ارزشیابی

 شود.آموز درگیر موضوع درسی میهایی دانشالف: تکوینی )در جریان تدریس( در جریان تدریس با پرسیدن سؤال

 مرتبط کنید. "ب"را به عبارت مناسب در ستون  "الف"های ستون از عبارتهریک 

 ب الف

 های واگیردارکاهش سرعت گسترش بیماری بیوتیککننده و آنتیحسفناوری تولید مواد بی

 سرعت بخشیدن به حمل و نقل فناوری تولید پالستیک

 بندیصنعت پوشاك و بسته فناوری تصفیه آب

 ودگی ناشی از مصرف سوختکاهش آل بنزینفناوری تولید 

 های گوناگونجراحی مبدل کاتالیستی

  تأمین غذا فناوری شناسایی و تولید کودهای شیمیایی
 شود.آموزان گرفته میب: ارزشیابی تراکمی: در پایان جلسه یک آزمونک از دانش

 ها پاسخ دهید.دهد به پرسشای از هوای یک شهر بزرگ نشان میها را در نمونه. باتوجه به نمودار زیر که غلظت برخی آالینده1

 یابد؟ اکسید افزایش میالف( چرا با گذشت زمان غلظت گاز نیتروژن دی

                                    ی تشکیل آن را بنویسید.                                                                                    ی شیمیایی موازنه شدهمعادله

   ی تشکیل اوزون تروپوسفری را بنویسید                                                          ب( واکنش شیمیایی موازنه شده

 و علت افزایش غلظت آن را با افزایش زمان توضیح دهید. 
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 را مشخص کنید. "نادرست"و  "درست".جمالت 9

 های گوناگون هموار کرده است.  )               (ف( فناوری تولید پالستیک راه را برای جراحیال

 ترین فناوری شیمیایی تولید آمونیاك و جدیدترین آن تولید مواد عایق گرماست. )                (ب( قدیمی

 (            دهند. ) های کاتالیستی آلودگی ناشی از مصرف بنزین را گاهش میپ( مبدل

  ای دارد. )             (اکسید رنگ قهوهت( گاز نیتروژن دی

 

بندی و ساخت جمع

 دانش جدید

 

 آموزان و تکمیل آن توسط نگاه کلی به دانش جدید آموخته شدهی درس توسط دانشبیان خالصه

 

 دقیقه 5زمان: 

 

 

تعیین تکالیف و 

 اقدامات بعدی

را از بانک سؤال شیمی  29تا  92های مرتبط با صفحات شود سؤالآموزان خواسته میاز دانش

 دوازدهم در منزل حل نمایند.

 شوند.های فعال تشویق میگروه

 شود.آموزان معرفی میتر برای دانشدر صورت لزوم منابع بیشتر و تکمیلی

 داشته باشند.آموزان آمادگی برای ورود به بحث جدید شود تا دانشدرس جلسه بعد معرفی می

 

 

 دقیقه 5زمان: 
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 معرفی منابع

 کتاب درسی

 کتاب اصول شیمی مارتین سیلبربرگ

 ی رشددانشنامه

 

 دقیقه 5زمان: 

 

 


