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 مکان: 

 الف: قبل از تدریس

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

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 توسط آنها آشنایی با مبدل کاتالیستی و چگونگی حذف آالینده هدف کلی

 

 ایاهداف مرحله

 :با آموزان دانش شدن آشنا

 .خودروها اگزوز در موجود یهاهندیآال با ییآشنا -

 .A قطعه از عبور از پس ندهیآال هر از حاصل فراورده با ییآشنا -

 .آنها موازنه و هاندهیآال از کی هر حذف معادله با ییآشنا -

 .واکنش سرعت بر یساز فعال یانرژ ریتاث با ییآشنا -

 .مربوطه نمودار یرو از واکنش یآنتالپ و یفعالساز یانرژ محاسبه -

 .هابر کاهش آالینده Aآشنایی با میزان تأثیر قطعه  -
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 .A قطعه از استفاده هنگام هاندهیآال کاهش زانیم محاسبه -

 .کندیم عمل یوانتخاب ببخشد سرعت را هاواکنش همه سرعت تواندینم زگریکاتال کی -

 .آن در رفته کار به یزگرهایکاتال و یستیکاتال مبدل ساختار با ییآشنا -

 .مشکل نیا کردن طرف بر یهاراه و یستیکاتال مبدل ییکارا بر طیمح یدما ریتاث با ییآشنا -

 .یستیکاتال مبدل در رفته کار به زگریکاتال یهایژگیو با ییآشنا -

 .آنها عملکرد و نیسنگ یخودروها یستیکاتال مبدل با ییآشنا -

 .آنها فراورده و نیسنگ یخودروها یستیکاتال مبدل توسط هاندهیآال حذف ییایمیش معادله با ییآشنا -

 .آن یبررس و نقد و ستیز طیمح بر دیاکس ید کربن ریتاث با ییآشنا -

 

ف
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی

 (آموزشانتظارات در پایان 

 
 

 حیطه و سطح در بلوم

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

 عرصه ارتباط با عنصر

 خلقت خلق خدا خود

    * علم دانش های خروجی از اگزوز خودرو را نام ببرد.آالینده

  *   عمل ترکیب های حاصل از آنها را بدانند.ها و فرآوردهفرمول شیمیایی آالینده

  *   عمل ارزشیابی ها را نوشته و موازنه کند.معادله شیمیایی حذف آالینده
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بدون مبدل  NOو  COها مانند علت حذف شدن برخی آالینده

 کاتالیستی را درک کند.

  *   تعقل درک و فهم

  *   تعقل درک و فهم تأثیر انرژی فعالسازی واکنش بر  سرعت واکنش را درک کند.

  *   تعقل کاربرد انرژی فعالسازی و آنتالپی واکنش را از روی نمودار بدست آورد.

، COهای تأثیر مبدل کاتالیستی بر حذف و کاهش آالینده

x yC H  وNO .را بداند 

  *   تعقل کاربرد

ها را باتوجه به جدول برای خودروهای یک مقدار کاهش آالینده

 برحسب کیلومتر محاسبه کند. روز

  *   عمل ترکیب

های معدودی را افزایش می دهد و هر کاتالیزگر سرعت واکنش

 ها را بهبود ببخشد.تواند سرعت همه واکنشنمی

  *   عمل ترکیب

    * علم دانش در خودروها همان مبدل کاتالیستی است. Aقطعه 

را از قطعه  برای افزایش سطح تماس مبدل کاتالیستی آن

 سازند.سرامیکی به شکل توری می

  *   عمل تقلید

(، و Pd(، پاالدیم )Rhدر روی مبدل کاتالیستی فلزهای رودیم )

 نشانند.( را میPtپالتین )

  *   تعقل کاربرد
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برای افزایش کارایی مبدل کاتالیستی گاهی سرامیک را به شکل 

 آورند.درمی (های ریزمش )دانه

  *   عمل ترکیب

کند اما پس از با اینکه مبدل کاتالیستی برای مدت طوالنی کار می

 یابد و دیگر قابل استفاده نیست.ایی کاهش میمدت معینی کار

    * عمل ارزشیابی

   *  ایمان دینی به راز آفرینش هوای سالم پی ببرد.

دلیل اینکه با وجود مبدل کاتالیستی، در گازهای خروجی از اگزوز 

خودروها به هنگام روشن کردن و گرم شدن خودرو بویژه در 

،  COهای زمستان آالینده
x yC H  وNO بیشتری مشاهده می-

 شود را بداند.

  *   تعقل تجزیه و تحلیل

راهکار برطرف کردن این مشکل را بیابد )با گرم کردن مبدل 

 کاتالیستی(

  *   عمل کاربرد

  *   عمل ترکیب های کاتالیزگر مناسب در مبدل کاتالیستی را بداند.ویژگی

ها تأثیر مبدل کاتالیستی در خودروهای بنزینی در کاهش آالینده

 .در عمل بداند

  *   عمل ارزشیابی
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تأثیر نداشتن همان مبدل کاتالیستی در خودروهای دیزلی را 

 بررسی کند.

  *   عمل کاربرد

  *   عمل کاربرد کاتالیستی مخصوص در خودروهای دیزلی پی ببرد.به لزوم مبدل 

  *   عمل ترکیب با اجزا و طرز کار مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی آشنا شود.

پی  N2به  NO2و  NOبه نقش آمونیاک در تبدیل گازهای 

 ببرد.

  *   عمل کاربرد

  *   عمل ترکیب معادله شیمیایی واکنش مربوطه را نوشته و موازنه کند.

    * علم دانش ای آشنایی داشته باشد.دی اکسید در اثر گلخانهبا نقش گاز کربن

ای با اثرات مخرب باالرفتن دمای زمین براثر گازهای گلخانه

 آشنایی داشته باشد.

 *    تعقل درک و فهم

  *   تعقل تجزیه و تحلیل آموزان این دیدگاه را در کالس نقد کنند.به کمک دانش

  *   اخالق دریافت با دقت و عالقه به توضیحات معلم گوش دهند.

  *   اخالق واکنش های کالسی داوطب شوند.برای انجام فعالیت
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  *   اخالق واکنش نظر کنند.دلابا یکدیگر در گروه بحث و تب

 *    اخالق ارزش گذاری قطبی را در زندگی ارج نهد.های نقش یخ

  *   اخالق واکنش به نظرات دوستان خود در گروه احترام بگذارند.

  *   اخالق واکنش های فردی و گروهی لذت ببرند.از انجام فعالیت

بعنوان هدایای زمینی پی  قطبیهای دریاها و یخبه راز آفرینش

 برد.

   *  ایمان دینی

  *   اخالق واکنش در گروه، بحث و تبادل نظر کنند. یکدیگربا 

 تفکر نقادانه –خود را بیازمایید  –باهم بیندیشیم  –مبدل کاتالیستی  رئوس مطالب

 

های مواد و رسانه

 آموزشی

 رایانه -عکس و نمودار  –فیلم  –ژکشن وویدیوپر –تابلو اعالنات  –تابلوی الکترونیک  –کتاب درسی 

بینی رفتار پیش

 ورودی

 یهانمودار با – باشد آشنا ییایمیش یاهواکنش در یفعالساز یانرژ با – بداند را پاک و سالم یهوا تیاهم – باشد آشنا خودروها اگزوز از یخروج یهاندهیآ با

 شیافزا و یساز لفعا یانرژ کاهش در زگریکاتال نقش – بداند را ییایمیش یهاواکنش سرعت بر یساز فعال یانرژ ریتاث – باشد داشته ییآشنا گرماده و ریگرماگ

 .بداند را واکنش سرعت
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ایجاد ارتباط 

 اولیه

 .شودیم کینزد آموزان دانش به تاحدممکن و دهدیم را آموزان دانش یواحوالپرس سالم پاسخ -

 .کندیم شروع را بحث تیموفق یوآرزو ریبخ وقت و ییآمدگوخوش جمله ذکر با و خدا نام با -

 .شودیم ایجو را بتیغ علت و کرده ییشناسا را نیبیوغا دهدیم انجام را ابیغ و حضور کردن صحبت ضمن در آموزان دانش به کردن بانگاه -

 .دهدیم را آن ریتاث و زگریکاتال و یسازفعال یانرژ بارهدر را اموزان دانش یاحتمال سوال پاسخ -

 نیتمر دفتر و کتاب به مراجعه با شودیم خواسته آنان از و ردیگیم انجام مناسب بازخورد و شده دهیپرس قبل جلسه بیغا آموزان دانش بتیغ علت -

 .سازند برطرف را خود اشکاالت ریدب به مراجعه و آموزان دانش

 

 

 زمان:

 دقیقه 5 

 

بندی، مدل گروه

 و ساختارکالسی

 (یکش قرعه) شوند،یم یبند گروه یتصادف شکل به و کوچک یهاهگرو صورت به آموزان دانش س،یتدر روش اساسبر و درس موضوع به توجه با

 شکل( U، )رندیگیم قرار یارهیدا یارتباط شکل شبکه صورت به باشند داشته گریکدی با ارتباط یبرا یشتریب فرصت نکهیا یبرا رانیفراگ

 یرونیب حانیابور – نایس یابوعل – انیح جابرابن: هاگروه نام

روش ایجاد و 

 تداوم انگیزه

 

 .کند انیب آن کنترل یهاروش و یندگیآال جادیا در خودروها نقش و هوا یآلودگ بارهدر خاطره کی انیب

 زمان:

 متناوب
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 ارزشیابی آغازین

 .دهدیم تذکر و شده یایجو را علت مشکل صورت ودر شودیم دهیپرس فیتکال انجام و گروه یاعضا یآمادگ مورد در گروه هر سرگروه از -

-یم داده ازیامت یفرد ستیل چک ودر گرفته انجام هیتنب و قیتشو و یبررس سئواالت ورقه به پاسخ و کتاب یهاپرسش به پاسخ شامل یفرد فیتکال -

 .شود

 .شودیم اعمال مربوطه ستیل چک در و یبررس نمودارها در زگریکاتال ریتاث و نمودار رسم شامل یگروه فیتکال -

 پرسد.می سوال آموزان دانش از گرید منابع و کتاب قیطر از دیجد درس مطالعه مورد در -

 .خواهدیم جواب آموزان دانش از و ارائه دیاسال صورت به سوال چند -

 

 

 زمان:

 دقیقه 5 

های روش

 تدریس

 معکوس برکالس یمبتن یشگاهیآزما و یگروه پژوهش شن،یمیان و لمیف شینما ،یگروه کار ،یسخنران پاسخ، و پرسش: شامل یقیتلف روش

 .دهنده سازمان شیپ : الگویسیتدر یالگو

 های مرحله حین تدریسب: فعالیت

 

 

 آماده سازی

 .کندیم آماده را زاتیتجه و یدهایاسال کالس از قبل -

 .ندکیم یهماهنگ امکانات و لیوسا از استفاده جهت یفناور معاون و کارگاه مسئول و ریمد با -

 .است داده قرار ید یس ای فلش قیطر از آموزان دانش اریاخت در قبل جلسه از را مربوطه یهاشنیمیان و لمیف و درس اهداف -

 .شوند وارد آموزان دانش تا ندینشیم درس کالس در -

 و است آموزدانش و معلم یهاتیفعال بودن مجزا یمعنا به آن کیتفک و شودیم مطرح یقیتلف صورت به تهایفعال نیا: آموزدانش – معلم یتهایفعال

 .است شده استفاده نیخطچ از خاطر نیهم به و رسدینم نظر به یمنطق

 

 

 زمان:

 دقیقه 5 
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دانش اموز است و منطقی بنظر های معلم و شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیتها به صورت تلفیقی مطرح میدانش آموز: این فعالیت –های معلم فعالیت ارائه درس جدید

 چین استفاده شده است. رسد و به همین خاطر از خطنمی

 های دانش آموزانفعالیت های معلمفعالیت

های کاتالیستی چگونگی ها یا فیلم مربوط به انواع مبدلعکس -1

آموزان از طریق ها توسط مبدل کاتالیستی به دانشحذف آالینده

آموزان در مورد آنها سؤال شود و از دانشتابلو نشان داده می

 شود.پرسیده می

-سؤال مطرح شده در باهم بیندیشیم کتاب درسی را از دانش -9

 پرسد.آموزان می

ها آموزان درباره میزان کاهش آالیندهبعد از توضیح دانش -3

 دهد.توسط مبدل کاتالیستی را توضیح می

و  Aها توسط قطعه یندههای حاصل از حذف آالدرباره فرآورده -4

 کند.آموزان پرسش میمعادله شیمیایی آنها از دانش

 کنند.به تابلو نگاه می -1

 

 اند درباره تصاویر و فیلم توضیح می دهند.چون درس قبل را مطالعه کرده -9

 

 دهند.های معلم گوش داده و درباره آن توضیح میآموزان داوطلب به پرسشدانش -3

 

 کنند.آموزان گوش میدانشسایر  -4

 

 دهند.آموزان دیگر نیز پاسخ میدانش -5

 

 

 

و نمودار واکنش دوم  NOهای حذف نمودارهای انرژی واکنش -1

 دهد.را نشان می

 کنند.به تابلو نگاه می -1

 

 اند درباره تصاویر و فیلم توضیح می دهند.چون درس قبل را مطالعه کرده -9
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خواهد که یک گروه داوطلب به سؤاالت آن از گروه ها می -9

 پاسخ دهند.

-و جدول مربوطه را نشان می 3سؤال مطرح شده در سؤال  -3

 دهد.

خواهد که یک گروه داوطلب به سؤاالت آن پاسخ ها میاز گروه -4

 دهند.

 

 دهند.ها پاسخ میگروه داوطلب به پرسش -3

 

 کنند.آموزان گوش میسایر دانش -4

 

 دهند.ان پاسخ میآموزدانش -5

 

-ها یا فیلم مربوط به ساختار مبدل کاتالیستی به دانشعکس -1

 شود.آموزان از طریق تابلو نشان داده می

درباره نحوه ساخت مبدل کاتالیستی و کاتالیزگرهای موجود  -9

 دهد.در آن توضیح می

درباره کارایی مبدل کاتالیستی و ازبین رفتن کارایی آن پس از  -3

 هد.مدتی توضیح می

 کنند.به تابلو نگاه می -1

 

 اند درباره تصاویر و فیلم توضیح می دهند.چون درس قبل را مطالعه کرده -9

 

 آموزان گوش می کنند.سایر دانش -3

 

 دهند.آموزان دیگر نیز پاسخ میدانش -4
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 کند.های خود را بیازمایید را مطرح میپرسش -1

خواهد که یک گروه داوطلب به سؤاالت آن پاسخ ها میاز گروه -9

 دهند.

درباره عمل نکردن مبدل کاتالیستی هنگام روشن کردن بویژه  -3

 دهد.در زمستان توضیح می

از گروه ها می خواهد که یک گروه داوطلب علت این پدیده و  -4

 راهکار از بین بردن آن رابگوید.

های یک ب ویژگیها می خواهد که یک گروه داوطلاز گروه -5

 کاتالیزگر خوب را بیان کند.

 کنند.به تابلو نگاه می -1

 

 اند درباره تصاویر و فیلم توضیح می دهند.چون درس قبل را مطالعه کرده -9

 

 دهند.ها پاسخ میگروه داوطلب به پرسش -3

 

 آموزان گوش می کنند.سایر دانش -4

 

 دهند.آموزان دیگر نیز پاسخ میدانش -5

 

ها یا فیلم مربوط به ساختار مبدل کاتالیستی در عکس -1

آموزان از طریق تابلو ننشان داده خودروهای دیزلی را به دانش

 شود.می

درباره نقش آمونیاک در مبدل کاتالیستی خودروهای سنگین  -9

 دهد.توضیح می

 خواهد که یک گروه داوطلبها میاز گروه -3

 کنند.به تابلو نگاه می -1

 

 اند درباره تصاویر و فیلم توضیح می دهند.چون درس قبل را مطالعه کرده -9

 

 را نوشته و موازنه کند. NO2و  NOگروه داوطلب معادله واکنش حذف  -3

 

 کنند.آموزان گوش میسایر دانش -4

 

 شوند.بندی میها جمعپاسخ -5
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 شود.آموزان ارائه میرا بیازمایید توسط دانشگیری الزم از فعالیت خود نتیجه -6

ابی و تأثیر آن در باالرفتن عکس و یا فیلم مربوط به اثرگلخانه -1

 دمای زمین توضیح دهند.

خواهد درباره اثرات باالرفتن دمای زمین و آموزان میاز دانش -9

 تأثیرات آن گفتگو کنند.

باالرفتن دمای زمین و خواهد درباره اثرات آموزان میاز دانش -3

 های قطبی گفتگو کنند.تأثیرات آن بر یخ

های فسیلی خواهد درباره استخراج سوختآموزان میاز دانش -4

 های قطبی بر آن گفتگو کنند.از قطب شمال تأثیر مثبت ذوب یخ

 دهند.کنند و درباره آن توضیح میآموزان فیلم را نگاه میدانش -1

 

-آموزان بطورداوطلبانه درباره اثرات باالرفتن دمای زمین و تأثیرات آن توضیح مییکی از دانش -9

 دهد.

 کنند.آموز دیگر نیز داوطلبانه درباره آن گفتگو میچند دانش -3

 

های فسیلی از قطب شمال آموزان نظرات یا سؤالت خود را در زمینه استخراج سوختدانش -4

 کنند.بیان میهای قطبی بر آن تأثیر مثبت ذوب یخ

 دقیقه 59مدت زمان:                                                                             
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 داد خواهند شنهادیپ را ییهاشرو هاندهیآال حذف و یآلودگ کنترل یهاراه مورد در احتماال اما ستین ریپذ امکان چندان آموزان دانش خالقانه یهادهیا ینیب شیپ

 .باشند داشته یبهتر یهادهیا آن ییکارا و یستیکاتال مبدلرباره د نیهمچن و

 های تکمیلیج: فعالیت
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 ارزشیابی

 الف: تکوینی )در جریان تدریس(

 پرسد.آموزان میباهم بیندیشیم کتاب درسی را از دانش سؤال مطرح شده در

 دهدها توسط مبدل کاتالیستی را توضیح میی میزان کاهش آالیندهآموزان دربارهتوضیح دانشبعد از 

 دهد.درباره مبدل کاتالیستی و طراحی آن توضیح می

 کند.کاتالیزگرهای موجود در مبدل کاتالیستی را بیان می

 آموزان می پرسد.سؤال مطرح شده در خود را بیازمایید کتاب را از دانش

 آموزان می خواهد درباره ویژگی های یک کاتالیزگر مناسب توضیح دهند.دانشاز 

کاتالیستی در هنگام روشن کردن و زمستان توضیح  خواهد علت کار نکردن مبدلآموزان میاز دانش

 دهند و راهکار برطرف کردن آن را بگویند.

 زلی و واکنش آن توضیح دهند.تی در خودروهای دیسخواهد درباره مبدل کاتالیآموزان میاز دانش

اکسید و نقش آن در باالرفتن دمای زمین و اثرات دیای کربنخواهد درباره اثر گلخانهآموزان میاز دانش

 آن بحث و گفتگو کنند.

 ب: ارزشیابی تراکمی

 شود.آموزان پرسیده میشده ازدانشای که از قبل طراحیآزمون چهارگزینه ارزشیابی بصورتاین 

      

س
دری

ل ت
طو

در 
ن: 

زما
 

 

بندی و جمع

ساخت دانش 

 جدید

 .شودیم داده نشان آموزاندانش به دیاسال کی در درس خالصه

 موزانآ دانش و دهدیم نشان آموزاندانش به کرده آماده که را درس کاتوریکار ریتصاو امکان صورت در

 .کندیم وصل کالس اعالنات تابلو را هاعکس و کندیم قیتشو آن رینظ موارد هیته به را

 .دهدیم پاسخ را آموزاندانش یاحتمال اشکاالت

 

     

ن: 
زما

5 
قه

دقی
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تعیین تکالیف و 

 اقدامات بعدی

 .کندیم قیتشو را فعال یهاگروه

 .دهند پاسخ و نوشته سوال چند درس از خواهدیم آموزاندانش از

 هیته مقاله هوا یآلودگ کاهش در آن نقش و یستیکاتال مبدل تیاهم درباره خواهدیم آموزاندانش از

 .کنند

 در و یبررس را یستیکاتال یهامبدل ییکارا شده یمعرف منبع به توجه با خواهدیم آموزاندانش از

 .دهند هیارا کالس

 ای کتاب قیطر از را آن به مربوط مطالب خواهدیم آموزاندانش از و کرده عنوان را بعد جلسه درس

 .کنند مطالعه ید یس

 باشند داشته یخصوص یگفتگو یو با دارند لیتما که یکسان از آموزاندانش یبرا تیموفق یآرزو ضمن

 .بمانند کالس در که خواهدیم

  

    

ن: 
زما

3 
قه

دقی
 

 

 

 معرفی منابع

 آنها به خواهدیم آموزاندانش از و دهدیم نشان و دینمایم آماده دیاسال صورت به را درس منابع

-شیپ یمیش کتاب و هاکاتالیست یمیش یهاکتاب و یعلم مجالت شامل منابع نیا ندینما مراجعه

 .باشدیم ینترنتیا معتبر یهاتیسا و قبل دوره یدانشگاه

 

 

   

 

ن: 
زما

9 
قه

دقی
 

 


