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 یو کاهش  و سلول گالوان شیموضوع درس اکسا دوازدهم                     یمیش :نام کتاب 

 قهیدق09مدت زمان                                              یدوره دوم متوسطه رشته تجرب یلیتحص هیپا

  یکد پرسنل                                                                     

 یدانش آموزان با سلول ها یکل ییآشنا تیو کاهش و در نها شیاکسا  یها دانش آموزان با واکنش ییآشنا هدف کلی

 یالکتروموتور یرویو ن یگالوان

 emfیالکتروموتور یرویاجزا آن ن یو کاهش سلول گالوان شیواکنش اکسا رئوس مطالب

 

با سلول   ییآشنا-3گونه کاهنده و اکسنده در واکنش  ییشناسا -2و کاهش  شیاکسا یبا واکنش ها ییآشنا-1 یهداف جزئا

 یالکتروموتور یروین -4و عملکردو اجزا آن  یگالوان

 

 :رود  بتواند یاز دانش آموزان انتظار م یاهداف رفتار

 دهند صیو کاهش راتشخ شیواکنش اکسا-

 سندیو کاهش را بنو شیواکنش اکسا میبتوانند  ن -

 گونه کاهنده واکسنده را در واکنش به شناسند -

 فلزات را بداند  یو کاهندگ یدما  با قدرت اکسندگ راتییرابطه تغ -

 را بدانند یکاربرد سلول گالوان -

 را بشناسند یسلول گالوان یاجزا -

 ندیرا درک کنند  و بتوانند آن را محاسبه نما یالکتروموتور یروین -

 

مواد و وسایل 

 آموزشی

 و... نتیپاورپو ،یآموزش ید یبرد، لپ تاپ، س تیتخته وا ،یکالس درس، کتاب درس

 پرسش و پاسخ ،یاکتشاف ،یسخنران سیتدرروش 

  دانش آموزان تیفعال معلم تیفعال مرحله 

 19 ریبا دب یهمراه فیتکال یبررس اب،یحضور و غ ،یسالم و احوالپرسفعالیتهای 
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 محول شده و مرور درس قبل مقدماتی

 یابیارزش

 یصیتشخ

در  رانیبهتر فراگ یریادگیبه منظور ارائه درس و 

آن  یها یموضوع درس از اطالعات و دانستن نهیزم

 شودیها چند سوال مطرح م

 19 مختلف توسط دانش آموزان یپاسخ ها

دانش آموزان درباره  یپاسخ ها دنیبعد از شن زهیانگ جادیا

توان با استفاده از عکس  یسواالت مطرح شده م

 (II)آهن  با محلول مس  افیواکنش ال 43صفحه 

 میشو یسولفات وارد بحث اصل

 

 

 نیا قیتوجه و گوش دادن مشاهده دق

صفحه از کتاب، ذهن دانش آموزان را 

 کند یآماده م
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و  شیابتدا درس قبل را مرور کرده وواکنش اکسا ارائه درس

داده و  حیدانش آموزان توض یکاهش را با مثال  برا

شود خود را  یسپس از دانش آموزان خواسته م

در   یرا به صورت گروه 43صفحه   دییازمایب

پاسخ آنها به  یکالس پاسخ دهند و پس از بررس

 یمطالب پرداخته نکات الزم گفته م یجمع بند

 یاز سلول گالوان یشکل نتیشود با استفاده از پاورپو

را به دانش آموزان نشان داده و اجزا وکاربرد آن و 

 تینکات مورد نظر را به آنها گفته و در نها یتمام

انجام شده هر کدام از  یها یبا توجه گروه بند

 پردازند یم میشیاندیب با هم یگروه هابه بررس

 39 پاسخ دادن  فعاالنه دانش آموزان

از  نانیاطم یطرح چند سوال از دانش آموزان برا ینیتکو یابیارزش

شده و پاسخ به سواالت دانش  سیتدر یمحتوا

 یریادگیآموزان جهت بهبود 

 29 سواالتپاسخ به 

 مطالب ارائه شد یجمع بند- یلیتکم تیفعال

 و تست نیبا استفاده از تمر :یانیپا یابیارزش -

     پرسش از درس وحل : فیتکل نییتع- 

 پاسخ به سواالت

ها و  نیبه درس و حل تمر قیتوجه دق 

مورد نظر با استفاده از مطالب  یتست ها
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 4۴صفحه  دییازمایخودراب

 

 گفته شده

 


