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 3طرح درس روزانه درس شیمی 

مشخصات 

 کلی

 دقیقه 09مدت اجرا:  تاریخ اجرا:   های گالوانی آشنایی با سلولموضوع درس:  1شماره طرح درس: 

 مکان:   نفر 09تعداد فراگیران:  کالس: دوازدهم : مجری 

 الف: قبل از تدریس

 بندی جدید بلوم نویسی برنامه درسی ملی و طبقه اهداف براساس تلفیقی از هدف

 اهداف و پیامدها  سطح هدف 

 شود.  آموز با فلزها، با انواع سلولهای الکتروشیمایی آشنا می دانش هدف کلی 

اهداف 

 ای مرحله

 یابند:  ی آموزشی به اهداف جزئی زیر دست می آموزان پس از پایان جلسه دانش

 ـ آشنایی با نیم واکنش اکسایش و کاهش 1

 ـ تعیین اکسنده و کاهنده 0

 های اکسایش و کاهش.  ـ تأثیر دما برای واکنش3

 های گالوانی.  ـ تعیین قطب مثبت و منفی در سلول4

ف
هد
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ار
فت

ی ر
ها

ی
زش

مو
آ

 

 )با رعایت توالی محتوای درسی(اهداف 

 انتظارات در پایان آموزش
 حیطه و سطح در بلوم

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقل، ایمان، علم، عمل، اخالق

 عرصه ارتباط با عنصر

 خالق خلق خدا خود

 *  * * علم شناختی )دانش( تواند سلول الکترولیتی را از سلول گالوانی  آموز با توجه به تعاریف می ـ دانش1
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 تشخیص دهد. 

تواند اکسایش را از کاهش  آموز با توجه به تعاریف اکسایش و کاهش می ـ دانش0

 تشخیص دهد. 

تواند اکسنده را از کاهنده  اموز با توجه به تعاریف اکسیده و کاهنده می ـ دانش3

 . تشخیص دهد

 تواند آند را از کاتد تشخیص دهد.  آموز با توجه به تعاریف اند و کاتد می ـ دانش4

 ی پاسخ خود با دیگران بحث کند.  ـ به سواالت مطرح شده پاسخ و درباره5

 *  * *  علم شناختی )دانش( 

 *  * * تعقل شناختی )درک و فهم(

 *  * * تعقل شناختی )درک و فهم( 

 *  * * تعقل شناختی )دانش( 

های گروهی آمادگی الزم را به دست  ـ از حیث جسمی برای انجام فعالیت1

 آورند.  می

 پردازد.  ی فیلم و کلیپ مرتبط با درس می آموز با توجه کافی به مشاهده ـ دانش0

تواند اکسایش یا کاهش بودن را  وز در زمان کوتاه با مشاهدات خود می«آ ـ دانش3

 مشخص کند. 

روانی ـ حرکتی )اجرای 

 مستقل( 

   * * عمل

روانی ـ حرکتی 

 )مشاهده( 

   * * تعقل 

روانی ـ حرکتی )اجرای 

 مستقل( 

   * * عمل

 پرسد. سوال می آموز با دقت و عالقه به توضیحات معلم گوش و ـ دانش1

 شود.  های کالسی داوطلب می آموز برای انجام فعالیت ـ دانش0

 کند.  آموز با دیگر اعضای گروه بحث و تبادل نظر می ـ دانش3

 کند.  ها در منابع دیگر مطالعه می آموز در مورد انواع سلول ـ دانش4

 شود.  های گروهی پیشقدم می آموز در انجام فعالیت ـ دانش5

   * * اخالق )دریافت(عاطفی 

   * * اخالق عاطفی )واکنش(

   * * عمل  عاطفی )واکنش( 

   * * اخالق  عاطفی )واکنش(

   * * اخالق گذاری(  عاطفی )ارزش
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رئوس 

 مطالب

  انجام واکنش اکسایش و کاهش با تغییرات دما 

 های الکتروشیمیایی انواع سلول 

  موازنه کردن واکنش اکسایش و کاهش 

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

د، جدول رایانه، دینا، پرده سفید، کتاب درسی، لوح فشرده حاوی فیلم و اسالیدهای پاورپوینت تهیه شده توسط دبیر، کارت امتیاز، ماژیک، وایت بر

 دار پرسش های شماره تشویقی، کارت

بینی  پیش

 رفتار ورودی

 فعالیت های معلم:؟ 

 اموز  سالم و احوالپرسی و دقت در وضع جسمانی و روحی دانش

 شود(.  آموزان می کند. متوجه حضور یا عدم حضور دانش آموزان نگاه می حضور و غیاب )معلم در حالی که به دانش

 . حضور و غیاب نگاهی هم از نظر روانی اثرش بیشتر و هم از نظر زمانی مقرون به صرفه است

 بیان مناسبت روز و صحبت کوتاهی پیرامون آن 

 آموزان غایب جهت عقب نماندن از درس ارائه شده در جلسه قبل  آموزان و راهنمایی دانش پاسخگویی به سواالت احتمالی دانش

 آموزان:  فعالیت دانش

 آموزان و سالم متقابل آنها  پاسخ دانش

 آموزان غایب توضیح علل غیبت و مشکالت دانش

 خواندن آیه به صورت گروهی 

 پرسش سواالت احتمالی 

 بیان اشکاالت درسی به وجود آمده 
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ایجاد ارتباط 

 اولیه

 های معلم:  فعالیت 

بررسی تکالیف فردی و گروهی و دادن بازخورد به آنها و انعکاس دادن آن به مسئولین مدرسه و نصب بهترین بروشورها و مقاالت علمی در 

های فعال هر کالس و درج بهترین مطالب در وبالگ و کانال آموزشی گروه شیمی مدرسه با نام  بورد علمی سالن مدرسه به منظور تشویق گروه

 و اینکه بخشی از نمره مستمر به فعالیت گروهی تعلق دارد.   آموز، دانش

 آموز:  های دانش فعالیت

 آیند.  شوند و یا در صدد تالش بیشتر برمی دهند و با کسب نمرات برتر خوشحال می های خود را ارائه می فعالیت

ن: 
زما

5 
قه

دقی
 

بندی،  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

ای که هر گروه شامل افراد  اند به گونه بندی شده آموزان در ابتدای سال تحصیلی با توجه به معدل و شناخت آنها نسبت به یکدیگر گروه دانش

آموزان با توجه به حساس بودن پایه تحصیلی به دلخواه یک نام انگیزشی را برای گروه خود  گوناگون از دید شخصیتی هستند. هر گروه از دانش

 اند.  نتخاب کردها

گیرد. در این کالس با توجه به روش تدریس، به  کالس صورت میدر هر ماه یک گروه به عنوان یار معلم چینش و طراحی کالس با توجه به امکانات 

 شوند تا حداقل فضای کالس اشغال شود.  شکل چیده می Uآموزان در حد امکان به صورت  دلیل شلوغی کالس صندلی دانش

ایجاد و روش 

 تداوم انگیزه

 گردد.  آموزان به قدرت خداوند متعال جلب می در طول جلسه آموزشی بنابر تشخیص معلم در هر موقعیت مناسب توجه دانش 

آموزان را از نظر روحی، جسمی، اخالقی، تربیتی، طرز نشستن، رعایت قوانین کالس تحت نظر داشته و در  در طول جلسه آموزشی معلم دانش

 شود.  لزوم به اصالحات الزم در این امور نیز پرداخته میصورت 

شود. در ضمن امتیاز کسب شده گروهها به صورت  ها و مهارتها ثبت می لیست نگرش آموزان را در برگه ثبت امتیاز ماهانه چک امتیازات دانش

 م در پیوست آمده است. های الز شود. توضیح و نمونه کارت امتیاز بر روی جدول تشویقی روی برد کالس نصب می

ب
ناو

مت
ن: 

زما
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ارزشیابی 

 آغازین

 های نادرست را بنویسید. های زیر را مشخص کنید و شکل درست عبارت درستی یا نادرستی عبارت 

ها را از طریق یک مدار  های اکسایش و کاهش یافته در یک واکنش، بتوان الکترون الف( اگر به جای داد و ستد مستقیم الکترون بین گونه

توان بخشی از انرژی آزاد شده در واکنش اکسایش کاهش را به شکل انرژی الکتریکی در دسترس تبدیل  جا کرد آنگاه می بیرونی هدایت و جابه

 نمود. 

 شود. یابد و بار منفی محلول زیاد می ( در سلول گالوانی روی ـ نقره جرم محلول آند افزایش میب

 یابد.  پ( انرژی پتانسیل یک سلول گالوانی با دیواره متخلخل به شدت کاهش نمی

 یابد.  های گالوانی جرم تیغه کاتد افزایش می ت( در تمام سلول

ن: 
زما

5 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

های گروهی، طرح همیاری )مشارکت جمعی گروهی(، الگوی  های مختلف )سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و فعالیت روش تدریس ترکیبی از روش

 رود.  مفهوم و اصل، الگوی به یادسپاری، مباحثه و نمایش( است که هر کدام به اقتضای ضرورت در جای مناسب به کار می

 سهای مرحله حین تدری ب: فعالیت
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 فعالیت معلم:  

های الکتروشیمیایی برای تحریک بیشتر ذهنها قبالً جمالت و  آموزان جهت یادگیری مطالب بیشتر پیرامون سلول برای ایجاد اشتیاق در دانش

های الکتروشیمیایی و موضوع درس بر روی تابلو و دیوار کالس نصب شده است. گروه یار معلم مسئولیت نصب تصاویر و  تصاویری از انواع سلول

 ی را که دبیر قبالً در اختیار آنها قرار داده است، را دارند. جمالت

 آموزان:  فعالیت دانش

 پردازند )هوش بصری و مکانی(  ـ به تماشای انواع و تصاویر نصب شده بر روی تابلو و دیوار می1

 کنند. )هوش میان فردی(  ـ با اعضای گروه خود و دبیر ارتباط برقرار کرده و همکاری می0

 پردازند. )هوش لفظی و زبانی(  بحث و گفتگو در مورد موضوع درس می ـ به3

 های آغازکننده برای ایجاد انگیزه و حفظ آن در طول تدریس بدین قرار است:  تاکتیک

 ، مشاهده پاورپوینت مشاهده: نمایش مواد، تصویر، انجام آزمایش

ان به پرسیدن سوال و ایجاد شور و شوق برای دستیابی به جواب آنها و سوال آفرینی: پرسیدن سوالهای تفکربرانگیز و تشویق دانش آموز

 آموان.  حس کنجکاوی دانشبرانگیختن 

 تعیین حدود انتظارات: تعیین هدف و پرسیدن سوالهای مشخص در راستای اهداف کالس.

 رقابت:

 

ن:
زما

 5 
ه 

یق
دق

 

س 
در

ه 
رائ

ا

ید
جد

 

آموز است و  های معلم و دانش شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیت ها به صورت تلفیقی مطرح می آموز: این فعالیت های معلم ـ دانش فعالیت

 چین استفاه شده است.  رسد و به همین خاطر از خط منطقی به نظر نمی
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 آموزان های دانش فعالیت های معلم فعالیت

های  شود به اسالیدهای مربوط به واکنش آموزان خواسته می ـ از دانش1

 اکسایش و کاهش توجه شود. 

های نمایش داده شده را  شود انواع سلول آموزان خواسته می ـ از دانش0

 در نظر بگیرند و تا حد امکان نوع آنها را تشخیص دهند. 

ی علت انتخاب شود در یک فعالیت گروه آموزان خواسته می ـ از دانش3

 سلول را بیان نمایند. 

شود در یک فعالیت گروهی با توجه به  آموزان خواسته می ـ از دانش4

نوع سلول الکتروشیمیایی و اجزا آن را مشخص و  44شکل صفحه 

 شناسایی کنند. 

 کنند.  ـ به تماشای اسالیدها پرداخته و پیرامون آن بحث و گفتگو می1

 دهند.  کرده و به سواالت پاسخ میـ به توضیحات معلم توجه 0

 پردازند.  ها دقت کرده و با هم به بحث و گفتگو می ـ به سلول3

 دهند.  ـ به توضیحات معلم توجه کرده و به سواالت پاسخ می4

 نمایند.  آموزان سعی در جداسازی فلز ات از بقیه مواد می ـ دانش5

مک افراد گروه علت آموزان به توضیحات معلم توجه کرده و با ک ـ دانش5

 شوند.  ها را جویا می تفاوت سلول

آموزان به توضیحات معلم توجه کرده و با کمک افراد گروه علت  ـ دانش6

 شوند.  ها را جویا می تقارن سلول

آموزان با رعایت نوبت و احترام به بقیه انواع سلولها را مورد بررسی  ـ دانش7

 دهند.  قرار می

 دقیقه 59مدت زمان:  

ت
الی

فع
 

ی 
ها ه 

قان
ال

خ ش
دان

 
ان

وز
آم

 

 

 سوال تشریحی برای این قسمت از درس طراحی کنند.  19سوال تستی و  19آموزان خواسته شود که هر گروه  از دانش

 

 

 های تکمیلی ج: فعالیت
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ی 
یاب

زش
ار

 

 الف: تکوینی )در جریان تدریس( 

باشد، اگر جریان الکترون از سمت چپ به راست باشد به  شکل زیر مربوط به یک سلول گالوانی روی ـ مس می

 سواالت پاسخ دهید. 

 ها، آند و کاتد، قطب مثبت و منفی را نشان دهید.  الف( بر روی شکل جنس تیغه

 ها اکسایش و کاهش را بنویسید.  ب( نیم واکنش

 کند؟  ها چه تغییری می پ( در پایان واکنش جرم تیغه

 دهد؟  ت( فلش نشان داده شده جهت حرکت چه نوع یونی را نشان می

 ب: ارزشیابی تراکمی 

 شود؟  های زیر را کامل و موازنه کنید و در هر واکنش تعیین کنید چند الکترون مبادله می واکنش

 :               1واکنش شماره 

 :               0واکنش شماره 

 :               3واکنش شماره 

 های اکسنده و کاهنده را مشخص نمایید. های زیر گونه در واکنش

               : 1واکنش شماره 

               : 0واکنش شماره 

               : 3واکنش شماره 

               : 4واکنش شماره 

                : 5واکنش شماره 

 

ن:
زما

س
دری

ل ت
طو

در 
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بندی و  جمع

ساخت دانش 

 جدید

 فعالیت معلم 

های  شود. برحسب توضیحات داده شده واکنش های مشخصی نشان داده می اسالیدهایی از چند واکنش اکسایش و کاهش مختلف با شماره

 کنند.  اکسایش و کاهش را موازنه می

 آموزان فعالیت دانش

کنند. یکی از افراد تیم یار معلم آنها را به  های اکسایش و کاهش را موازنه می آموزان به ترتیب توضیحات داده شده هر یک ازواکنش دانش

 شود.  آموزان خوانده می ها توسط دانش کنند. در پایان این واکنش ترتیب بر روی تخته یادداشت می

ن:
زما

5
قه

دقی
 

تعیین و 

تکالیف 

اقدامات 

 بعدی

شود که به صورت گروهی به  سواالت ارزشیابی پایانی که قبالً به صورت جزوه در اختیار دانش آموزان قرار گرفته مشخص و از آنها خواسته می

 بیند.  یابد امتیاز کسب شده خود را می ها نظارت و سریع از درست یا نادرست بودن آنها اطالع می آنها پاسخ دهند و معلم بر این پاسخ

 ها با انتخاب کلمه مناسب جمله را کامل کنید.  ک از عبارتهر ی

یابد و قطب منفی سلول را  می الکترون،   کند و با  ایفا می تری دارد، نقش  منفی الف( در سلول گالوانی فلزی که 

 کند.  دهد و پس از مدتی جرم تیغه فلزی آن کاهش پیدا می تشکیل می

در مدار بیرونی  ب( در یک سلول گالوانی طی یک واکنش خودبه خودی انرژی شیمیایی واکنش به انرژی الکتریکی از طریق مبادله 

 مدار الکتریکی کامل می شود.  از  تبدیل می شود و با حرکت 

ن: 
زما

19 
قه

دقی
 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
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زما
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قه

دقی
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