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 دوازدهم یمیطرح درس روزانه درس ش

ت
صا

شخ
م

 

ی
کل

 

شماره طرح 

 83 درس:

موضوع درس: 

ساخت بطری آب 

-118صفحات  –

111 

 19 قهیدق مدت اجرا: اجرا: خیتار

  مجری:
 کالس: دوازدهم

 ریاضی

تعداد فراگیران: 

22 
 مکان: 

 ــسیالف: قبــل از تـــــــدر

 مبلو دیجد یبند و طبقه یمل یبرنامه درس یسیاز هدف نو یقیاهداف بر اساس تلف

سطح 

 هدف
 امدهایو پاهداف 

 شود یمآب آشنا  یبطر لیاز قب لیدر ساخت وسا ها آنو کاربرد  یآل باتیترک یبا برخ آموز دانش هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 آشنا شدن دانش آموزان با:

 یآل باتیترک یساختار برخ-1

 ندیفرآ نیا یو مواد الزم برا گرید یآل بیترک به یآل بیترک کی لیجهت تبد ییایمیش یها واکنش یبرخ -2

 (PET ایترفتاالت  لنیات یپلآب ) یبطر ی سازنده مریپل هیته یبرا ییالگو -8

 PTE مریلساخت پ هیمواد اول هیروش ته -4

 ها آنبودن  ریناپذ بیتخر ستیز ازجمله ها کیپالستمضرات  یبرخ -5

 یندهای الزم برای این کارآفر و PTE افتیروش باز -6
ف

هد
 

ی 
ها

تار
رف

ی 

ش
وز

آم
 

 (یدرس یمحتوا یتوال تیاهداف )با رعا

 آموزش انیانتظارات در پا

 حیطه و سطح در بلوم

و  طهیح

 سطح در بلوم

 

 یملی درس عناصر برنامه

 علـم، عمـل و اخـالق مـان،یتعقـل، ا

 عنصر
 ارتباط باعرصه 

 خلقت خلق خدا خود

    * علم یدانشرا  یآل باتیمختلف ترک یعامل یها گروه آموز دانش 
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 را بداند ها آنبشناسد و نام 

    * تعقل کاربرد ترفتاالت را بشناسد و رسم کند لنیات یپلساختار 

تشخیص داده و رسم  را PTE مریسازنده پل یمونومرها

 کنید.

تجزیه و 

 تحلیل
    * تعقل

سازنده را بداند و  یمونومرهااز  PTE دیتول ندیفرآ

 سدیمراحل آن را بنو
    * تعقل و فهمدرک 

را  PTE سازندها یمونومرها هیته یالزم برا هیمواد اول

 بشناسد.
    * علم دانش

را نوشته و  دیاس کیبه ترفتال لنیپارازا لیتبد ندیفرآ

 دهد حیتوض
    * تعقل و فهمدرک 

 دیاس کیبه ترفتال لنیپارازا لیتبد ندیالزم فرآ طیشرا

 .دهد حیرا توض شتریب یبازده یبرا
    * تعقل لیوتحل هیتجز

 حیرا نوشته و توض کولیگل لنیاتن به ات لیتبد ندیفرآ

 .دهد
    * تعقل و فهمدرک 

  *   تعقل و فهمدرک  کند. انیرا ب ها کیپالست افتیعلت باز

 *    اخالق یگذار ارزش را بداند. ها کیپالست افتیباز تیاهم

 *    علم دانش را شرح دهد PTE افتیباز یها روش

 و فهمدرک  کند سهیمقا باهمکرده و  انیمتانول را ب دیتول یها روش

 و

 لیوتحل هیتجز

    * تعقل

جهت  دروژنیو ه دیگاز کربن مونوکس هیته ندیفرآ

 دهد. حیمتانول را نوشته و توض دیتول
    * علم دانش

مناسب آن  یها روشو  ها کیپالست افتیباز نهیدر زم

 را مطالعه کند. یشتریمنابع ب
    * تعقل واکنش
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رئوس 

 مطالب

 آب یساخت بطر

 PET افتیباز

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

 درس مربوطه نتیپاورپو یفشرده حاولوح  -ماژیک -وایت برد -پروژکتور دئویو-رایانه  -یکتاب درس

 

 

ی نیب شیپ

 رفتار ورودی

و ســاختار  شناسند یمرا  یدوعامل یدهایو اســ ها الکل - شناسند یمالکــل و اســتر را  ل،یکربوکســ یعــامل یها گروه

را در ترکیبات مختلف تعیین  ها اتم شیعدد اکسا - دانند یمرا  استرها یپل ــهیروش ته - دهند یم یصرا تشــخ ها آن

 - باشند یمآشــنا  یســبز و اهــدا یمیبــا شــ -آشــنا هســتند  ستیز طیمحدر  ها کیپالست مضــرات بــا -کند یم

- آشنا هستند ها آن یها یژگیوو  رشدهیس یها دروکربنیهبا  - دانند یم را سازنده یبــه مونومرهــا استرها یپل لیتبــد

 .باشند یمآشنا  ییایمیش یها واکنشدر انجام  زگرهایو نقش کاتال ها واکنش یساز فعال یباانرژ

ایجاد ارتباط 

 اولیه

  آموزان بادانش یو احوالپرس ریخ روزبهسالم و 

  خداوند ادیو  بانامشروع کالس 

 به معاونت جهت  نیبیغا یو اعالم اسام بتیشدن علت غ ایدانش آموزان جو ابیحضوروغ

 یریگیپ

  دانش آموزان در رابطه با درس جلسه قبل یو اشکاالت احتمال سؤاالتپاسخ به 

 و  آمده عمل بهپرسش  ها آن تیو در مورد فعال شود یمخواسته  ها معلم اری مه یها تیفعال

 شود یمالزم ارائه  یها ییراهنما

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

 

 یبند گروه

مدل و 

ساختار 

یکالس  

 اند عبارتکه  اند کردهخود نام انتخاب  یها گروه یو برا اند شده میتقسبه پنج گروه  یلیسال تحص یدانش آموزان در ابتدا

 یها دستهدر  یجمع صورت بهخود  یها یگروه همآموزان همراه  دانش U هابر -هلیم -پلیمر -مندلیف -از: دانشمندان

 انجام دهند. یگروه صورت بهرا  شده داده یها نیتمرتا  نندینش یم شکل U انهجداگ

 

روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

و  شود یمپرسش  ها آن یموجود در بازار و موارد مصر یکیپالست یها یبطردر مورد  زهیانگ جادیا یبرا

در رابطـه بـا منـابع  نی. همچنـشود یمخواسته  ها آن یها انیزاطالعات دانش آموزان در مورد فوائد و 

آموزان نشان داده  انشبه د یو شکل شود یممطرح  یسؤاالتمنابع  نیبودن ا ریناپذ دیتجدو  ها آن هیاول

 دهیعالئـم پرسـ ـنیدر مـورد مفهـوم ا رانیو اطالعات فراگ ها یبطر ریدر رابطه با عالئم ز شود یم

 .شود یم

ن:
زما

5 
قه

دقی
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ارزشیابی 

 آغازین

گروه و  یاعضا یتوسط سرگروه و آمادگ آمده عمل به یها پرسشدر مورد  ها گروهاز  کیاز سرگروه هر 

 .شود یم دهیجلسه قبل پرس فیانجام تکال یبررس جینتا

 .شود یم یدر جلسه قبل بررس شده داده سؤاالتو پاسخ  یفرد فیتکال -

 .شود یمدرس جلسه قبل پرسش  -

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

 نی، پرسش و پاسخ و حل تمریسخنران ازجملهمختلف  یها روشاز  یبیترک صورت بهجلسه  نیدرس ا سیروش تدر

 رود یممناسب خود به کار  یدر جا کیاست که هر 

 

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  

ده
آما

 
ساز

ی
 

 یسؤاالتدر دانش آموزان  یآمادگ جادیا منظور به. سپس شود یمآماده  دیدرس جد نتیپروژکتور و پاورپو دئویابتدا و

 :شود یم دهیپرس ریدر رابطه با مباحث ز

 ها آنو ساختار  یدوعامل یدهایو اس ها الکل*

 *ساختار استرها

 استرها یپل هی*روش ته

 مختلف باتیکدر تر ها اتم شیعدد اکسا نیی*تع

جد
س 

در
ه 

رائ
ا

دی
مجزا بودن  یآن به معنا یکو تفک شود یممطرح  یقیتلف صورت به ها تیفعال نیآموز: ا دانش -معلم یها تیفعال 

.است شده استفاده نیچ خطخاطر از  نیو به هم رسد ینمبه نظر  یآموز است و منطق معلم و دانش یها تیفعال  

 های معلم فعالیت

 

دانش آموزان یها تیفعال  
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و  شود یمنشان داده  ها یبطر ریآب و عالئم موجود در ز یها یبطراز  یریتصو-1

 .شود یمپرسش  ها آنمفهوم 

 ترفتاالت لنیات یپلبه نام  یمریپل که آن کیآب و جنس پالست یدر مورد بطر -2

(PET) شود یصحبت کرده و ساختار آن نشان داده م باشد یم. 

 دهیاز دانش آموزان پرس 118صفحه  دییازمایدر خود را ب شده مطرحسوال  -8

 .پاسخ دهند یگروه صورت بهآن را  شود یمخواسته  ها آنو از  شود یم

شرح  دییازمایو پاسخ خود را ب PET دیتول یپس از پاسخ دانش آموزان، الگو -4

 .شود یمداده 

مونومرها  نیا نکهیو ا شود یمصحبت  PET سازنده یمونومرها هیدر مورد ته -5

 .ندیآ ینماز نفت به دست  میمستق طور به

 .شود یم دهیپرس PET سازنده یمونومرها هینظر دانش آموزان در مورد ته -6

دانش آموزان به تصویر  -1

 .کنند یمنگاه 

خود را  یگروه صورت به -2

 .دهند یم را پاسخ دییازمایب

خود را در  یها دانسته -8

 کنند یم انیب استرها یپلمورد 

 .شود یمطبق مراحل زیر بررسی  114بیندیشیم صفحه  باهم-1

نشان  ریدر تصو دیاس کیو ترفتال لنیبنزن، اتن، پارازا یفرمول ساختار -2

 لیتبد یچگونگ 115و  114صفحه  میشیندیهم بشده و با پاسخ به سواالت با داده

 .شود یم یبررس دیاس کیبه ترفتال لنیپارازا

کربن  شیعدد اکسا رییو تغ دیاس کیبا ترفتال لنیساختار پارازا سهیمقا -8

به  لنیپارازا لیتبد یبرا دهد یمنشان  لیو گروه کربوکس لیمت یها شاخه

 کیبه  دیاس کیترفتال هیته یبرا نیبنابرا؛ کرد دیآن را اکس دیبا دیاس کیترفتال

اکسنده  عنوان بهپرمنگنات  میواکنش از پتاس نی. در امیدار ازین یاکسنده قو

 .شود یماستفاده 

واکنش  نیبازده ا شیافزا یمناسب برا طیراو ش یساز فعال یدر مورد انرژ -4

 .شود یمصحبت 

آموزان به درس گوش  دانش

 .دهند یم
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و  شده دادهنشان  ریدر تصو کولیگل لنیو ات لنیبخش از درس ساختار ات نیدر ا-1

 .شود یمکربن از دانش آموزان خواسته  یها اتم شیعدد اکسا نییتع

از اتن  کولیگل لنیات هیته یبرا یروش د،یاس کیترفتال هیته ندیبا توجه به فرآ -2

 .شود یماز دانش آموزان پرسش 

پرمنگنات به  میپتاس قیمحلول رق لهیبوس کولیگل لنیاتن به ات لیتبد ندیفرآ -8

 .شود یمداده  حیعنوان اکسنده توض

و  یخالصه بررس طور به، شده هیته یبا استفاده از مونومرها PET دیتول ندیفرآ -4

 .شود یمتکرار 

 .شود یم انیب ها کیپالست افتیضرورت باز یسنتز یمرهایپل یبا توجه به ماندگار

 عدد رییدانش آموزان تغ -1

کربن را در  شیاکسا

مختلف حساب  یها بیترک

 .کنند یم

 لنیات هیدر مورد ته -2

اتن نظر خود را از  کولیگل

 .دهند یمارائه 

به  دهایبا توجه به اسال -8 

 .دهند یمگوش  مطالب

مربوط به  111نمودار صفحه  یگروه صورت به شود یماز دانش آموزان خواسته -1

 .کنند هیو توج یرا بررس شده داده یدر جهان در بازه زمان ها کیپالست دیروند تول

به  میالدی 295تا  1159 در جهان از سال کیپالست دینمودار تول یبا بررس - -2

 .شود یماشاره  ها آن افتیباز

 .شود یمترفتاالت اشاره  لنیات یپل افتی، به بازها کیپالست افتیبا باز در رابطه -8 

 .شود یم یبررس ها کیپالست افتیمختلف باز یها روش -4

 .شود یم یبررس گرید دیبه مواد مف شدن لیتبدبا متانول جهت  PETواکنش  -5

دانش آموزان نمودار -1 

 صورت به را 111صفحه 

کرده و  یبررس یگروه

 ریآن را تفس راتییتغ

 .کنند یم

 دها،یبا دقت کردن به اسال-2

مطالب درس گوش  به

 .دهند یم
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و ارائه  یآن بررس هیته یها روشمتانول و  یها یژگیوقسمت از درس  نیدر ا-1

 :شود یم

در دما و فشار  دروژنیو گاز ه دیمتانول از گاز کربن مونوکس هیروش اول: ته

 زگریمناسب و در حضور کاتال

گاز متان در حضور  شیاکسا قیاز طر میمستق طور بهمتانول  هیته دوم:روش 

 زگریکاتال

 همراه هستند: یبا مشکل ها روش نیاز ا کی ره -2

در  دروژنیو گاز ه دیگاز کربن مونوکس یعنی دهنده واکنشاول مواد  درروش 1-2

از واکنش گاز متان با کار  نیا یکرد. برا هیرا ته ها آنابتدا  دیو با ستندیدسترس ن

 .شود یماستفاده  زگریکاتال در حضور بخارآب

بودن آن  رشدهیگاز متان به علت س یریپذ واکنشدوم مشکل عدم  درروش 2-2

به  ازیشود و ن لیبه متانول تبد یسخت بهمتان  شود یمامر سبب  نیکه ا هست

 دارد. یا شرفتهیپ یفناوردانش و 

 یها پژوهشمتانول در صنعت و ارزان و فراوان بودن گاز متان،  تیبه علت اهم-8

 در حال انجام است. انولگاز متان به مت لیتبد یبرا یادیز

 باهم یاقتصاد ازنظرمتانول را  دیدو روش تول شود یماز دانش آموزان خواسته  -4

 کنند. سهیمقا

آموزان به درس  دانش-1

 .دهند یمگوش 

 یاحتمال یها به پرسش -2

 .دهند یم 2پاسـخ 

را  111صفحه  دییازمایخود را ب یگروه صورت به شود یماز دانش آموزان خواسته 

 پاسخ دهند.

 سؤاالتو پاسخ  شده یبررسهمراه دانش آموزان  به 111صفحه  دییازمایخود را ب

 .شود یمداده 

 

دانش آموزان سعی -1 

 یگروه صورت به کنند یم

را پاسخ  دییازمایخود را ب

 صفحه دهند. 111

خود را در  یها پرسش -2

 دییازمایخود را ب مورد

 پرسند یم

 دقیقه 59: زمان مدت



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 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
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در رابطه با  احتماالً، اند خوانده یسبز مطالب یمیدر رابطه با ش 1 یمیشدانش آموزان در درس  نکهیبا توجه به ا

 د.داشته باشن ییها دهیا ها آن افتیباز یها روشو  ها کیپالستمضرات 

ی
یاب

زش
 ار

 (سیتدر انی)در جر ینیالف: تکو

 .پرسم یمرا از دانش آموزان  118صفحه  دییازمایخود را ب-1

 یی، الگواند خوانده استرها یپلدر مورد  2 یمیشبا توجه به آنچه در  خواهم یماز دانش آموزان  -2

 دهند. شنهادیآن پ یترفتاالت از مونومرها لنیات یپل هیته یبرا

 .شود یم دهیمختلف پرس یدر ساختارها ها اتم شیعدد اکسا نییمورد تع دراز دانش آموزان  -8

 یتراکم یابیب: ارزش

و از دانش آموزان خواسته  شود یمنشان داده  دیاسال کیدر  یا نهیچهارگزبخش چند سوال  نیدر ا

 .عالمت بزنند شده داده ها آنبه  قبالًکه  یا پاسخنامهرا در  ها آنپاسخ  شود یم
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 .شود یمداده  ننشا زانموآ نشدا به سالیدا یکدرس در  خالصه-1

از مواد  PET سازنده یمونومرها دیمراحل تول یگروه صورت به شود یماز دانش آموزان خواسته  -2

 نمودار رسم کنند. کی صورت بهاز مونومرها را  PET دیخود و تول هیاول

 .شود یمکالس الصاق  یبا نام گروه مربوطه در تابلو نمودار نیبهتر

 .شود یم دادهدانش آموزان پاسخ  یاحتمال یها پرسشبه  -8
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5 

یدق
 قه



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 
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 یبررس فیتکال نیا ندهیکه در جلسه آ شود یم دیتأکو  شود یمبه دانش آموزان ارائه  ریز فیتکال

 خواهد شد:

 بخوانند. ندهیجلسه آ یرا برا دیدرس جد-1

 را پاسخ دهند. یا دوره یها نیتمر 5پرسش  -2

از درس  یحیبا پاسخ تشر یحیسوال تشر 5تست و  5گروه هر گروه هر  ندهیجلسه آ یبرا -8

 ارائه دهند. دیجد

آن با  یها یژگیورا انتخاب کرده و در مورد تمام  کینوع پالست کیهر گروه  ندهیآ هجلس یبرا -4

 به کالس ارائه دهند. یگروه صورت به یا مقاله ق،یمنبع تحق یمعرف

خود  قیکرده و تحق قیتحق ییایمیش یها واکنشدر  ها آنمختلف و نقش  یها اکسندهدر مورد  -5

 دهند. ئهارا یا مقاله صورت بهرا 

روزمره  یو نقش آن در زندگ تیمهم را انتخاب کرده و در مورد اهم ینفت بیترک کیهر گروه  -6

به  یواریروزنامه د 6 صورت بهو  شده یآور جمع ها گروه یکنند و سپس مطالب تمام قیانسان تحق

 .کالس ارائه شود
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که  شود یمو از دانش آموزان خواسته  شود یمداده  شینما نتیدر پاورپو یدیکه در اسال موردنظرمنابع 

 مجالت رشد به دست آورند. شامل: یدتریو مف تر کاملمنابع، مطالب  نیبا مراجعه به ا

 :ینترنتیو منابع ا

www.roshd.ir 
 daneshnameh.roshd.i 
wikipedia 
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