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 3طرح درس روزانه درس شیمی 

 مشخصات کلی

موضوع درس: سفر الکترون در واکنشهای  41شماره طرح درس: 

 اکسایش ـ کاهش و سلول گالوانی

 دقیقه 09مدت اجرا:  تاریخ اجرا: 

  وازدهمدکالس:  مجری طرح: 
 

 مکان:   نفر 41تعداد فراگیران: 

 الف: قبل از تدریس

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

 اهداف و پیامدها  سطح هدف 

 شود.  های گالوانی آشنا می ها برای داد و ستد الکترون در واکنش اکسایش ـ کاهش و سلول آموزان با رقابت گونه دانش هدف کلی 

اهداف 

 ای مرحله

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

 . با سلول گالوانی آشنا شوند. 4

 تد و آند سلول گالوانی را بشناسند. های انجام گرفته در کا . واکنش2

 . با چگونگی مبادله الکترون وانجام فرآیندها در سلول گالوانی آشنا شوند. 3

 ها را در فرآیندهای کاهش و اکسایش فراگیرند.  . چگونگی رقابت گونه1

 . با کاربردهای سلول گالوانی در صنعت آشنا شوند. 1

 . مفهوم سفر الکترون در فرایندهای الکتروشیمیایی را درک کند. 6
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش
 حیطه و سطح در بلوم

 تواند کاتد را از آند تشخیص دهد.  ها می آموز با توجه به پتانسیل نیم واکنش . دانش4

آموز با دقت در فرایندهای رخ داده در کاتد، متوجه رفتار آنها نبست به انجام فرآیندها در آند  دانش. 2

 شود. می

 داند.  اند، می آموز دلیل سفر الکترون را ناشی از رقابت برای داد و ستد الکترون درآمده . دانش3

ات گوناگون را در ظروف فلزی متفاوت هایی از نمک فلز های خود نگهداری محلول گروهی وز با هم«آ . دانش1

 کند.  بررسی می

 آموز مواردی را برای کاربرد سلول گالوانی در صنعت ذکر نماید.  . دانش1

 ی پاسخ خود با دیگران بحث کند.  . به سواالت مطرح شده پاسخ و درباره6

 ـ دانشی

 ـ درک و فهم 

 ـ تجزیه و تحلیل

 

 ـ کاربرد 

 

 ـ کاربرد 

 ـ ارزشیابی

 آورند.  های گروهی آمادگی الزم را به دست می . از حیث جسمی برای انجام فعالیت4 

 پردازد.  ی فیلم و کلیپ مرتبط با درس می آموز با توجه کافی به مشاهده . دانش2

 کند.  ها را برای داد و ستد الکترون مشخص می آموز با تسلط کافی رقابت گونه . دانش3

تواند آند یا کاتد بودن هر تیغه فلزی در سلول گالوانی را  آموز در زمان کوتاه با مشاهدات خود می . دانش1

 مشخص کند. 

 تواند خاصیت کاهندگی فلزها را براساس پتانسیل کاهشی استاندارد منطبق نماید.  آموز می . دانش1

قابت فلزها برای داد و ستد الکترون ارتباط برقرار آموز بین پتانسیل کاهشی استاندارد نیم سلولها و ر . دانش6

 ـ اجرای مستقل 

 ـ مشاهده 

 ـ اجرای مستقل 

 ـ اجرای مستقل 

 

 ها  ـ پذیرش ارزش

 ها  ـ پذیرش ارزش
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 کند.  می

 پرسد.  دهد و سوال می آموز با دقت و عالقه به توضیحات معلم گوش می . دانش4

 ی مطالب متنوع علمی، از خود احساس مسئولیت نشان دهند.  آوری و ارائه . با انجام تکالیف و نیز جمع2

 های گروهی، تمایل داشته باشند.  ها و بحث . نسبت به شرکت در فعالیت3

 ها حس کنجکاوی آنها تقویت شود.  ها و آزمایش ی تصاویر، فیلم . با مشاهده1

 شود.  قدم می های گروهی پیش الیتآموز در انجام فع . دانش1

 شود.  تر می آموزان نسبت به مسائل اطرافشان عمیق . دید دانش6

 برد.  کاتد و آند و تولید جریان برق به دانش و حکمت خداوند پی می  آموز بر حسب ویژگی . دانش7

 ـ دریافت 

 ـ واکنش 

 ـ واکنش 

 ـ واکنش 

 گذاری  ـ ارزش

 ـ تبلور شخصیت

 ری گذا ـ ارزش

 رئوس مطالب

 های الکتروشیمیایی  سفر الکترون در واکنش 

  سلول گالوانی و اجزای آن 

 هایی از سلولهای گالوانی  نمونه 

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

تیغه مسی و  رایانه، پرده سفید، کتاب درسی، لوح فشرده حاوی فیلم و اسالیدهای پاورپوینت تهیه شده توسط دبیر، چند نمونه باتری مختلف، سیم،

 برد.  ( سولفات، ماژیک وایتIIتیغه روی ، لیموترش، محلول روی سولفات، محلول مس )

پذیر بودن یا نبودن واکنش فلزات در  پذیری آشنا هستند ـ با مفهوم اکسایش ـ کاهش آشنا هستند ـ انجام با انواع فلزات در رقابت برای واکنشبینی  پیش
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 اند.  ها( برخورد کرده دانند ـ با بسیاری از کاربردهای سلول گالوانی )با باتری ها را می محلول رفتار ورودی

ایجاد ارتباط 

 اولیه

 آموزان  ی و دقت در وضع جسمانی و روحی دانشسالم و احوالپرس

 حضور و غیاب 

 بیان مناسبت روز و صحبت کوتاهی پیرامون آن 

 خواندن آیه مناسب با توجه به مطلب روز 

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

 1زمان: 

 دقیقه

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

 یابند.  شوند. و پس از پایان هر فصل گروهها با توجه به نظر معلم تغییر می اند. در هر ماه یک گروه به عنوان یار معلم انتخاب می نتخاب کردها

 نفر در کنار یکدیگر به صورت 1گیرد. در این کالس در دو ردیف جداگانه به صورت  چینش و طراحی کالس با توجه به امکانات کالس صورت می

 نشینند.  گروهی می
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روش ایجاد و 

 تداوم انگیزه

 فعالیت معلم: 

های مختلف برای تحریک  آموزان جهت یادگیری مطالب بیشتر پیرامون سلول گالوانی چند نمونه از باتری برای ایجاد اشتیاق در دانش

شده است. گروه یار معلم مسئولیت تهیه محلول ( سولفات و تیغه روی بر روی میز قرار داده IIبیشتر ذهنها و همچنین محلولی از مس )

 و تیغه که قبالً در اختیار آنها قرار داده است، را دارند.

 آموزان:  فعالیت دانش

 گردازند. )هوش بصری و مکانی(  ها و تصاویری از سلول گالوانی می به تماشای باتری .4

 )هوش میان فردی(  کنند. با اعضای گروه خود و دبیر ارتباط برقرار کرده وهمکاری می .2

 پردازند. )هوش لفظی و زبان(   به بحث و گفتگو در مورد موضوع درس می .3

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

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

آموزان به پرسیدن سو.ال و ایجاد شور و شوق برای دستیابی به جواب آنها  نگیز و تشویق دانشهای تفکر برا سوال آفرینی: پرسیدن سوال

 آموزان.  و برانگیختن حس کنحکاوی دانش

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

ابقه بین گروهها در طول تدریس که مانع کمرنگ شدن انگیزه در طول دادن به سوالها و برگزاری مس  رقابت: ایجاد رقابت برای جواب

 تدریس خواهد شد. 

 

ب
ناو
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ن: 

زما
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 های معلم:  فعالیت

 ( دادن بازخورد به آنها CDتحویل گرفتن و بررسی تکالیف فردی و گروهی گذشته فراگیران )مقاله، دست سازه و 

نصب بهترین بروشورها و مطالب علمی در بورد علمی سالن مدرسه به منظور تشویق گروههای فعال  هر کالس و درج بهترین 

 آموز  مطالب در وبالگ و کانال آموزشی شیمی پورشمس با نام دانش

 آموز:  های دانش فعالیت

 آیند.  . .و یا درصدد تالش بیشتر برمیشوند دهند و با کسب نمرات برتر خوشحال می های خود را ارائه می فعالیت

 8زمان: 

 دقیقه
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 فعالیت معلم: 

های فراگیران به صورت فردی و گروهی )سواالتی در زمینه تفاوت میان یک واکنش  دانسته پرسش شفاهی و کتبی از پیش

 های الکتروشیمایی(  شیمیایی معمولی و واکنش

 آموزان:  فعالیت دانش

 های زیر با تعیین مقدار تغییر عدد اکسایش اتم مشخص شده؛ اکسایش یا کاهش یافتن را مشخص کنید:  در واکنش

 (4 

 (2  

 های زیر را مشخص کنید.  ستی یا نادرستی جملهدر

 داشت.  توان در ظرف از جنس فلز روی نگه های مس را می ( محلول نمک4

 توجه به جدول زیر پاسخ دهید. 

 
 شود؟ چرا؟      آیا واکنش مقابل انجام می

ن: 
زما

49 
قه

دقی
 

 

ی
دگ

ما
آ

 

 فعالیت معلم: 

تشخیصی، سواالت زیر به منظور ورود به درس جدید و پل ارتباطی بین درس جلسه قبل و این جلسه از به منظور ارزشیابی 

نیاز درس طرح شده تا نقطه  های ارزشیابی تشخیصی از رفتار ورودی و پیش شود. به عبارتی دیگر سوال پرسیده میآموزان  دانش

 شروع درس ادامه دارد. 

1 
قه

دقی
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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

ده 
ما

آ

ی
از

س
 

 اهداف درس امروز و اهمیت آن در جلسه قبل به طور اختصار بیان شده است. 

 سوره رعد.  42ی  ها، اشاره به مضمون آیه ی باتری های مختلف و فیلم درباره نمایش باتری

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

 1 زمان:

 دقیقه 

ارا ه 
ئ د ر س ج  د ی   آموز دانش  فعالیت های معلم فعالیت د
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های  های مختلف تدریس به ویژه با طرح پرسش با تلفیق روش

آموزان در راستای  تفکر برانگیز، درگیر نمودن و هدایت دانش

خواهیم  دهم: می تعیین شده مطالب زیر را ارائه می اهداف از پیش

 ها در داد و ستد الکترون چگونه هست.  ببینیم رقابت گونه

 ـ سلول الکترولیتی: تعریف سلول گالوانی و بیان اجزای آن 4

های  پذیر بودن یا نبودن تیغه ـ انجام آزمایش: مشاهدات انجام2

( IIهای مس ) فلزی روی و مس به طور جداگانه در محلول

 سولفات و روی سولفات )عملی( 

 ـ انجام آزمایش باتری لیمویی3

و کاتد و بررسی رقابت  ـ تفسیر نتایج آزمایش: شناسایی آند1

های موجود در محلول برای کاهش یا اکسایش نمایش فیلم و  گونه

 های کتاب  بررسی شکل

ـ نمایش پاورپوینت، انیمیشن و بررسی تصاویر کتاب درسی،: 1

 ی سلول گالوانی در مقیاس میکروسکوپی  توصیف پدیده

 های گالوانی در صنعت  ـ بیان برخی از کاربردهای سلول6

به تماشای اسالیدها پرداخته و پیرامون آن بحث و گفتگو  .4

 کنند.  می

 دهند.  . به توضیحات معلم توجه کرده و به سواالت پاسخ می2

ها دقت کرده و با هم به بحث و  های گالوانی و فیلم . به شکل سلول3

 پردازند.  گفتگو می

 دهند.  . به توضیحات معلم توجه کرده و به سواالت پاسخ می1

وز به توضیحات معلم توجه کرده و با کمک افراد گروه «آ . دانش1

های گالوانی جویا  ها در داد و ستد الکترون سلول رقابت گونه

 شوند.  می

آموزان  . با توجه به انجام آزمایش مشاهدات خود را برای سایر دانش6

 دهند.  شرح می

م به آموزان بعد از پاسخ به سواالت و با هدایت معل . دانش7

 دهند.  کتاب پاسخ می 13ـ  16های کتاب در صفحات  پرسش

های جدول پتانسیل کاهشی استاندارد رقابت  . با توجه به داده8

 نمایند.  ها در داد و ستد الکترون تجزیه و تحلیل می گونه

ن: 
زما

39 
قه

دقی
 

های  فعالیت

خالقانه 

 آموزان دانش

های گالوانی را  کنند و برخی از کاربردهای سلول های اکسایش ـ کاهش مقایسه می فلزات را از نظر رقابت برای داد و ستد الکترون در واکنش

 کنند.  بینی می پیش
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ی 
یاب

زش
ار

 

 فعالیت معلم: 

 شود:  ها با توجه به درس داده شده مطرح می سواالت برای تیم

4.  
، مربوط است، به « آهن ـ مس»توجه به شکل روبه رو که به سلول الکتروشیمیایی استاندارد  .2

 سواالت پاسخ دهید؟ 

 

  )ولت 

 این سلول را محاسبه کنید.  الف( 

 ب( الکترود کاتد، آند و قطبها را مشخص کنید. 

 ج( جریان الکترون در مدار بیرونی در چه جهتی است؟ 

 د( واکنش کلی در سلول را بنویسید. 

 ها پاسخ دهید.  ـ با توجه به شکل سلول الکتروشیمیایی )مس ـ نقره( به پرسش2

 الف( جهت حرکت الکترون را در مدار بیرونی مشخص کنید. 

 ب( واکنش کلی سلول را نوشته و گونه کاهنده را مشخص کنید. 

 پ( نقش دیواره متخلخل در این سلول چیست؟ 

 پذیرد؟ چرا؟  ی آن نوشته شده است، انجام می معادلهها، کدام واکنش به صورتی که . با توجه به مقدار 3

4 )        2 ) 

3 )           1 ) 

 
 آموزان  فعالیت دانش

ن:
زما

 
س

دری
ل ت

طو
در 

49
قه

دقی
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ی و بند جمع

ساخت دانش 

 جدید

 فعالیت معلم 

ها برای اکسایش و کاهش آنها، نیم واکنش  های داده شده رقابت گونه شود. برحسب پتانسیل های باال نشان داده می اسالیدهایی از پرسش

 شود.  واکنش کاهش پرسیده می اکسایش و نیم

 آموزان فعالیت دانش

کنند و نیروی الکتروموتوری سلول و فرایندهای انجام شده در هر نیم  آموزان به ترتیب در هر سلول گالوانی کاتد و آند را تعیین می دانش

 کند.  کنند و یکی از افراد تیم آنها را به ترتیب بر روی تخته یادداشت می سلول را مشخص می

 49زمان:

 دقیقه

تعیین و 

تکالیف 

 اقدامات بعدی

 فعالیت معلم

 شود.  شود و منابع مناسبی نیز معرفی می آموزان گوشزد می انجام تکالیف زیر به دانش

 آموزان فعالیت دانش

 تکالیف فردی 

i.  .درس جدید مطالعه شود 

ii. های مطرح شده توسط معلم در پایان درس پاسخ دهند.  به پرسش 

iii.  آخر فصل مرتبط به درس امروز را پاسخ دهند.  0و  8تمرینات شماره 

 تکلیف گروهی

 هایی دارد.  های گالوانی در زندگی روزمره و صنعت چه نقش ـ تحقیق کنید سلول4

 های معمولی را تحقیق کنید.  ـ جگونگی تولید جریان برق توسط باتری2

ن: 
زما

49 
قه

دقی
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 معرفی منابع 

 منابع برای مطالعه بیشتر  

 chemistpoorshams.blogfa.comوبالگ شیمی پورشمس 

  chemistpoorshams@های اجتماعی ایتا، تلگرام، سروش، گپ و...  کانال شیمی پورشمس در شبکه

http://elearning.roshd.ir  سایت رشد 

ن: 
زما

2 
قه

دقی
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