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 طرح درس روزانه درس شیمی دوازدهم  

ت
صا

شخ
م

 

ی
کل

 

شماره طرح  

 42درس: 

 ،فلزهاموضوع درس: 

 42 پذیر شکل عنصرهایی

 درس حطر رهشما

 یباز جالیی با 

 تاریخ اجرا: 

 

 قهیدق 90مدت اجرا:

 

 مکان:  42تعداد فراگیران: کالس: دوازدهم  مجری:

 الف: قبــل از تـــــــدریــس

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

سطح 

 هدف
 اهداف و پیامدها

 .دشو می شناآ ات،فلز ریبلو شبکهو  یباز جالیی با پذیر شکل عنصرهایی انعنو به ،فلزها با زموآ نشدا هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 : یابند می ستد یرز جزئی افهدا به شیزموآ یجلسه نپایااز  پس زانموآنشدا

 و در جدول دوره ای عناصر بشناسد. s،p،dاتم های فلزی را با توجه به موقعیت آنها در چهار دسته .4

 . ندابد بستهوا ی،فلز یعنصرهااز  دهستفاا گیدگستر بهرا  مدرآکاو  پیشرفته جامعه اریپاید .4

 آورد.  .  رشما به ندگیز کیفیت یتقاو ار شگستر ،شدر کلید انعنو بهرا  فلزها .3

  ندابدرا  فلزها شیمیاییو  فیزیکی یهارفتار اعنوا .2

 کند كرا در اتفلز یساختار بلورو  یفلز پیوند .5

و قابلیت مفتول شدن، سختی، نقطه ذوب  یریپذفیزیکی فلزات) جال  یو رفتارهاارتباط میان  مدل دریای الکترونی  .6

 الکتریکی و گرمایی( را بفهمد.جوش، رسانای  و
ف

هد
 

ی 
ار

فت
ی ر

ها

ش
وز

آم
 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 حیطه و سطح در بلوم

حیطه و 

 سطح در بلوم

 

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

دوره  ولجددر  عناصر موقعیت به توجه با زموآنشدا 

 . هدد تشخیصرا  یفلز عناصر می تواند عناصرای 
 علم نشیدا

 
  * 
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 همرروز یزندگدر  اتفلز دجوارزش و  به زموآ نشدا

 .  برد یم پی
 تعقل فهمدرك و 

 
  * 

 ستهد رچهادر  اتفلز موقعیت به توجه با زموآنشدا

و  فیزیکی یها رفتار  ،عناصردوره ای  ولجد

 .کند می سیربررا  اتفلز شیمیایی

 * تعقل فهمدرك و 
 

  

و  فلز یپیوندها عنودر  کافی قتد با زموآنشدا

 رگاوردپر عظمت به هشد دیجاا رساختا یها یژگـــیو

 .دمیبر  پی

 *  تعقل ترکیب
  

 ،نیولکترا ییادر دهسا لمد سساا بر زموآ نشدا

 هدد می توضیحرا  فلزهارساختا
    *   علم ترکیب

 ،نیولکترا ییادر یلگوا به توجه با زموآنشدا

 کند می توجیهرا  فلزهادر  عمتنو فیزیکی یهارفتار

و  تجزیه

 تحلیل
    * علم

 شکل ،نیولکترا ییادر دجوو به علم با زموآنشدا

 نمتحارا ا فلزها نشد لمفتو قابلیت یا یپذیر

 میکند

 علم دبررکا
 

  * 

 سطحاز  رنو بتازباو  رساختا به توجه با زموآنشدا

 میکندرا درك  فلز دنبو ریجال پذ ،فلز
   * علم دانشی

 

 ریجال پذ یپذیر شکل) فیزیکی رفتار زموآنشدا

 مقایسه باهمرا  فلزها (ساناییر خاصیتو  دنبو

 .   گذارد یم امحترا نستادو و به اتنظر

 تعقل لیوتحل هیتجز
 

 *  

 با دخو پاسخ ی رهباو در پاسخ هشد حمطر سؤاالت به

 کند بحث انیگرد
  *   اخالق تعقل

 حرکتی نیروا حیطه

 یها فعالیت منجاا ایبر جسمی حیثاز  زموآ نشدا

 ندآورمی ستد بهرا  زمال گیدماآ هیوگر

 ایجرا

 مستقل
  *   عمل

 *    تعقل مشاهده کلیپو  فیلم همشاهد به کافی قتد با زموآنشدا
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 دازدمیپردرس  با مرتبط

 ندامیتو دخو اتمشاهد با هکوتا نمادر ز زموآنشدا

 هدد تشخیصرا  اتفلز یها یژگیو

 ایجرا

 مستقل
 *    تعقل

 گرفتنارقرو  نیولکترا ییادر نمیا طتباار زموآ نشدا

 کند می توجیهرا  یفلز شبکهدر  ها نکاتیو

ارزش  شپذیر

 ها
    * تعقل

 عمتنو یهارفتاو ر اتفلز رساختا نمیا زموآنشدا

 میکند اربرقر طتباار اتفلز

ارزش  شپذیر

 ها
    * تعقل

 ریفتار حیطه

 شگو معلم تتوضیحا به عالقهو  قتد با زموآنشدا

 میپرسد السوو  هدد می
  *   اخالق دریافت

 شدو ر معاجو گرگونید مینهدر ز زموآ نشدا

 مطالعهرا  ییگرد منابع هنو آ برنزدر دوره  چشمگیر

 کند می

    * اخالق واکنش

 طلبداو کالسی یها فعالیت منجاا ایبر زموآنشدا

  دمیشو
  *   اخالق واکنش

 نظر دلتباو  بحث وهگر یعضاا یگرد با زموآنشدا

 میکند
  *   عمل واکنش

 شیمیاییو  فیزیکی یهارفتار شناخت با زموآ نشدا

را ارج  طبیعتدر  یفلز عناصر نقش،  اتفلز عمتنو

 نهد می

  *   اخالق ارزش گذاری

 مپیشقد هیوگر یها فعالیت منجادر ا زموآنشدا

 دمیشو
 *    اخالق یارزش گذار

 عمیق نشا افطرا مسایل به نسبت زانموآنشدا یدد

 دشو می تر

تبلور 

 تیشخص
   *  اخالق

 ،اتفلز ریساختا یلگواز ا دهستفاا با زموآنشدا

 ادمو رساختا بارا  فلزها ریبلو شبکه یتهاوتفا

سازماندهی 

 ارزش ها 
 *    مانیا
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 کند می سیربر یونیو  مولکولی ،النسیواکو

 حکمتو  نشدا به فلزها یژگیو برحسب زموآنشدا

 دبر می پی نداوخد
   *  مانیا یارزش گذار

 وتمتفا یهارفتار با اتفلز فرینشراز آ به زموآ نشدا

 دبر می پی
    * ایمان دینی

رئوس 

 مطالب

 یباز جالیی با پذیر شکل عنصرهایی ،فلزها 

 )رفتارهای فیزیکی شبکه بلوری فلزها)با هم بیندیشیم 

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

 ارزـفا مرـناز  دهتفاـسای و ا بکهـش رتوـص هـب  هـیانرا،شیزموآ فیلم، د،بر یتوا یکژما، تخته  ،سیدر بکتا

  support net از  فلز نمونه چند  ،بیرد توسط هشد تهیه پوینت ورپایاـه  الیدـسوا  یلمـف  ویاـح  دهرـفش  حوـل

دوره   هـسرمد هگاـمایشآز    یـشناس ینـمز تـکیدر    دوـموج یاـه انیـکاز   هـنمون  دـچنو      ختـس اـت مرـن یاـفلزه

 .عناصردوره ای  ولدـج عناصرای 

 

بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

  هستند شناآ ظرفیت الیهدر  ظرفیت یها ونلکترو ا ها تما نیولکترا یشآرا با

   ننددا میرا  هسته افطردر ا ونلکترا دنبو كمتحر سیلهو به ونلکترا لهدمبا یا ونلکترا شتناگذ اكشترا

   هستند شناآ فلز شبه و نافلز ،فلز ستهد سه به نهاآ رفتار سساا بردوره ای  ولجد یعنصرها یبند ستهد با

  هستند شناآ فلزها رفتار برخی با

 ندا دهکر ردبرخو نهاآ یژگیو بر مبتنی اتفلز یهادبررکااز  ریبسیا با

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه

     زانموآ نشدا حیو رو جسمانی ضعدر و قتو د لپرسیاحوو ا مسال

 دشو می زانموآ نشدا رحضو معد یا رحضو متوجه کند می هنگا زانموآ نشدا به که حالیدر  معلم) بغیاو  رحضو

  ستا صرفه به ونمقر مانیز نظراز  همو  بیشتر شثرا نیروا نظراز  هم نگاهی بغیاو  رحضو

 آن   نمواپیر کوتاهی صحبتروز و  مناسبت نبیا

 درس.   انعنو با متناسبای  جمله نبیا یاروز  مطلب به توجه با مناسب یهآ ننداخو

از درس  ننماند عقب جهت غایب زانموآ نشدا هنماییو را زانموآ نشدا حتمالیا تالاسو به پاسخگویی

 قبل جلسهدر هشد ئهارا

ن 
زما

2 
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 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

5 
 

بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

 که ایگونه به ندا هشد یبندوهگر یکدیگر به نسبت نهاآ شناختو  لمعد به توجه با تحصیلی لسا ایبتددر ا زانموآنشدا

 به تحصیلی  پایه دنبو ساـحس به توجه با زانموآنشاز دا وهگر هر.  هستند شخصیتی یداز د نگوناگو ادفرا شامل وهگر هر

. و میشوند بنتخاا معلم رهمیا انعنو به وهگر یک هما هر. در ندا دهکر بنتخاا دخو وهگر ایبررا  نگیزشیا منا یک اهلخود

روش  توجه با بیرد ستا ممکن تجلسااز  بعضیدر ). مییابند تغییر معلم نظر به توجه با هاوهگر فصل هر نپایااز  پس

در این  دگیر می رتصو سکال تمکاناا به توجه با سکال حیاطرو  چینش. (هدد تغییررا  وهگر منادرس  عموضوو  یسرتد

 یک پشت وهگر و هر دشو می هچید شکل Uرتصو به نمکاا حد در زانموآنشدا صندلی،  کالس با توجه به روش تدریس

 دگیر می ارقر یا شبکه یکامپیوتر سیستم

روش 

ایجاد و 

تداوم 

 انگیزه

 : معلم فعالیت

از  نمونه چند تمهاا رفتار نمواپیر بیشتر مطالب یگیردیا جهت زانموآنشدر دا قشتیاا دیجاا ایبر

 ارنو،  ملومینیوآ لنواگر)  سخت فلزو ( پتاسیم،  سدیم) منر فلز نمونه چندو  شناسی مینز کیت یسنگها

و  یروتصا،  سهرمد علمی نجمنا پانل دنبو لفعادرس و  سکال نشد جذاب ایبرو  (و ..... هن، آ منیزیم

 سکال هشد تعریف هجایگادر  تا هیمد می ارقر معلم رهمیا وهگر رختیادرس را در ا انعنو با مرتبط تجمال

 . دشو نصب سهرمدو 

 :زانموآنشدا فعالیت

 (مکانیو  یبصر شهو) . نددازمیپر اریوو د تابلوروی  بر هشد نصب یروتصاو  اتجامد یتماشا به -4

 (دیفر نمیا شهو) میکنند ریهمکاو  دهکر اربرقر طتباار بیرو د دخو وهگر یعضاا با -4

 (بانیو ز لفظی شهو) .نددازمیپردرس  عموضو ردمودر  گفتگوو  بحث به -3

 : ستا ارقر بدین یسرتد لطوآن در  حفظو  هنگیزا دیجاا ایبر هکنند زغاآ یتاکتیکها

 پوینتورپا همشاهد، مایشآز منجاا ،تصویر ،ادمو نمایش :همشاهد

 قشوو  رشو دیجاو ا السو نپرسید به زانموآنشدا تشویقو  نگیزابر تفکر یلهااسو نپرسید:  فرینیآ السو

 . زانموآنشدا ویکنجکا حس نگیختنابرو  نهاآ ابجو به ستیابید ایبر

 . سکال افهدا یستادر را مشخص یلهااسو نپرسیدو  فهد تعیین: راتنتظاا ودحد تعیین

 مانع که یسرتد لطودر  ههاوگر بین مسابقه اریبرگزو  لهااسو بهدادن  ابجو ایبر قابتر دیجا: ا قابتر

 دشو یسرتد لطودر  هنگیزا نشد کمرنگ

 

ن:
زما

2 
قه

دقی
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ارزشیابی 

 آغازین

 :  معلم یفعالیتها

و  سهرمد مسئولین بهدادن آن  سنعکاو ا هاآن  به ردخوزباو دادن  هیوگرو  دیفر تکالیف سیربر -4

 یها وهگر تشویق رمنظو به سهرسالنمد علمی ردبودر  علمی تمقاالو  هارشووبر بهترین نصب

 دارد.     تعلق هیوگر فعالیت به مستمر هنمراز  بخشی که ینو ا سکال هر لفعا

 فتردر د زموآ نشدا هر دیفر هنمرو  دشو می هپرسید زانموآ نشاز دا تشخیصی شیابیارز تالاسو -4

 (4)پیوست. دشو می ثبت هنمر

 :    زموآ نشدا یها فعالیت

 شتال دصددر یا. و میشوند لخوشحا برتر اتنمر کسب باو  هنددمی ئهرا ارا دخو یها فعالیت -4

 . یندآبرمی بیشتر

 هندد پاسخ تالاسو به فعاالنه زانموآ نشرود دا می رنتظاا -4

ن 
زما

8 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

   یـهوگر  یاـه  تـفعالیو   ثـبح  ،خـپاسو  پرسش ،نیاسخنر) مختلف یهااز روش  ترکیبی یسرتدروش   

 یقتضاا به امکد هر که ستا ( نمایشو  مباحثه، متمفهوـیافدر  یوـلگا( یـهوگر یـجمع کتراـمش) ،ریاـهمی  حرـط

 .رود می رکا به مناسب یجادر  ورتضر

  

  

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  
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ده
ما

آ
 

ی
از

س
 

رز
و ا

ی
یاب

ش
 

ی
ود

ور
 

 طبق تا ستداده ا ارقر معلم رهمیا وهگر رختیارا در ا شیزموآ ادموو  یروتصادرس و   افهدا -4

 دگیر رتصو زمال تمااقدا د،خو ظایفو حشر

 به زانموآ نشدا توجه مناسب موقعیت هردر  معلم تشخیص بنابر شیزموآ جلسه لطودر  -4

 ددمیگر جلب لمتعا نداوخد رتقد

 زطر  ،تربیتی  ،خالقیا، جسمی  ،حیرو نظررا از  زانموآنشدا معلم شیزموآ جلسه لطودر  -3

 یندر ا زمال تصالحاا به وملز رتصوو در  شتهدا نظر تحت سکال نیناقو عایتر  ،نشستن

 دمیشو ختهداپر نیز رموا

 رنتظاو ا دشو می منجاا یانهای را شبکه سیستمو  هیوگر رتصو بهورودی  شیابیارز تالاسو -2

 وعشر نقطهو  هندد پاسخ کامل رطو به نندانتو شیابیارز خرآ السو به انگیرافر کهرود  می

 (4پیوست . )دشو می مشخصدرس 

 با انگیرافر هنذ تا دشو میداده  تمایش فلز با رکا هنر کلیپورودی  شیابیارز منجااز ا پس -5

 . کند کسبرا  زمال گیدماو آ دشو میختهآ جلسهدرس  انعنو

ن 
زما
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قه

دقی
 

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

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

شده است چین استفاده رسد و به همین خاطر از خط آموز است و منطقی به نظر نمی های معلم و دانش فعالیت  

 

های دانش آموزان فعالیت های معلم فعالیت  



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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  قبلاز  که(3پیوستکارتهای مطابق)  -4

 ها وهگر منا) وهگر رچها ادتعد به

 قیچیو  تهیه (fو s،p،dازستا رتعبا

 ارقر وهگر هر رختیارا در ا ندا هشد

 هیمامیخو وهگر یعضاداده و از ا

 د،خو قبل لسا یها نستهدا طبق

 چینش گانهاجد ستهد سهدر  تهارکا

 کنند

 یفلز شبهو  ینافلز عناصر یتهارکا -4

 منا با تهاییرکاو  دشو میآوری  جمع

( به 2متفاوت)پیوست  یفلز عناصر

 قبلی یفلز عناصر یتهارکا مجموعه

 پیوست ومندر رتصو بهو  دهکر ضافها

 هیمد می ارقر ههاوگر رختیادر ا

 با دشو می ستهاخو زانموآ نشاز دا -3

 پیشدوره ای و  ولجداز  دهستفاا

 ستهد یفلز عناصر دخو یها نستهدا

s،p،d وf  کنند تفکیک یکدیگررا از .

 ارقر دشخو ستهرا در د عنصر هرو 

 هندد

 به دشو می ستهاخو زانموآنشاز دا -2

 دشو توجه نمایش ردمو یسالیدهاا

 دشو می ستهاخو زانموآنشاز دا -5

را در  هشدداده  نمایش یسالیدهاا

 یها یژگیو ردموو در  بگیرند نظر

 نظر دلتباو بحث هشدداده  ننشا

 نمایند

 نتایج دشو می ستهاخو وهگر هراز  -6

 سکال بهرا  وهگر بحثاز  حاصل

 .کنند ارشگز

 یها کانیو اتفلزدادن  ننشا ضمن -7

 شناخت به توجه باو  رتکا هرروی  تطالعاا ننداخو با -4

 ،فلز ستهد سه بهرا  ها رتکادوره ای،  ولجد عناصراز  دخو

 چینند می فلز شبهو  نافلز

 کنند می یافترا در تهارکا -4

را  ولجددر  نموقعیتشا سساا بر یفلز عناصر زیسااجد -3

 می ارقر رمذکو ستهد رچهارا در  نهاو آ هندد می منجاا

 هندد

 گفتگوو  بحثآن  نمواپیرو  ختهداپر سالیدهاا یتماشا به -2

 کنند می

 نددازپر می نظر دلتبا به وهگردر  -5

 می دآورییارا  سالیدهادر ا هشد همشاهد فیزیکی یهارفتار -6

 کنند

 .هندد می پاسخ تالاسو بهو  دهکر توجه معلم تتوضیحا به -7

 نددازپر می کلیپ همشاهد به قتد با زانموآ نشدا -8

 به توجه باو  بقیه به امحترو ا نوبت عایتر با زانموآ نشدا -9

 بارا  فلزها فیزیکی رفتار طتباار ،فلزها ریبلو شبکه یلگوا

 هنددمی ارقر سیربر ردمو نهاآپیوند عنو

 باو  ،معلم یتاهد باو  تالاسو به پاسخاز  بعد زانموآنشدا-40

 رتصو بهرا  هشد ستهاخو الیلد84 صفحه یروتصا توجه

 .هنددمی حشر علمی الیلد باو  هشد ماندهیزسا
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 پیشبینیرا  هادبررکااز  برخیو  میکنند یبند جهدر سختیو  ساناییر -درخشندگی -اریخو چکش نظررا از  اتفلز

 .میکنند
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ی
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 ار

    معلم فعالیت

 پایانی شیابیارز تالاسو

  کنید کامل  مناسب کلمۀاز  دهستفاا بارا  هشدداده  یها رتعبااز  هریک

 جملهاز  کسایشا ادعدا عتنو که حالیدر  دهبو فلزها.............  یهاررفتااز گرمایی ساناییو ر لکتریکیا ساناییر( لفا

 . نهاست.............. آ یهارفتار

....................  یها ونلکترا ،نهاآ نمیا یفضادر  که ،ستا بعد سهاز ....... .. در  منظمی یشآرا اتفلز ریبلو شبکهب( 

 .   ندزسا میرا  نیولکترا ییادر

 صحیح شکل یا ستیدرنا علت. و کنید مشخصرا  نهاآ دنبو ستدرنا یا ستو در دهکر مطالعهرا  یرز یجملهها

 بنویسیدرا  ستدرنا یجملهها

 . شدند یچشمگیر شدو ر گرگونید رچاد معاجودارد  ارقر هناز دوره آ پس که برنزدر دوره (لفا 

  نددار ارقر pو  s عناصر ستۀدر د فقط فلزهاب  )

 . اردند تعلق صخا تما یک به ،نها کاتیو نمیا یفضای آزاد در  نها ولکترا ،فلزها رساختاج. در 

 . هیدد توضیحرا  یفلز یجالو  خشندگیدر علت

  ؟باشند شتهدا متغیر کسایشا دعد نندامیتو اتفلزاز  ستهد امکد

 خاکی قلیایی اتفلز  -  سطهوا اتفلز  -   قلیایی اتفلز

 کنید نبیارا  مقابل شکل ممفهو

 ؟هددمی ننشارا  فلز فیزیکی رفتار امکد یرز یها حطراز  یک هر

 

 

 ؟نمایید نبیارا  علتو  کنید مقایسه هم بارا  یرز تترکیباذوب  نقطۀ-7
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 یسرتد لطو: در  نماز
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   معلم فعالیت

 نهایی نتیجهو  یبند جمع  فیلم همشاهداز  پس  تا دشو میداده  نمایش یفلز اتجامدو  یفلز پیوند فیلم

 ردخوزبا یهو ارا سکال نپایا زشموآ نددر رو منسجاا دیجاا ایبر. دشو یهارا زانموآ نشدا دخو توسطدرس 

 یک بهآن  تکمیل با تا دشو میداده  زانموآ نشدا به یرز یتصویر ولجد قالبدر  رکا یبند جمع،  یسرتد

 .برسند حدوا یبند جمع

  زانموآ فعالیت  

را در  هشد یبند جمع مطالب زانموآ نشدا  ،حاصل یها یگیردیاو  هشد همشاهد فیلم به توجه با نپایادر 

 هندد می یهارا ولجد تکیل قالب

 ریبلو رساختا به توجه با هشد همشاهد رفتار توجیه رفتار فیزیکی تصویر

 اتفلز

 

 یفلز یجال

 ارقر رنو ضمعردر  فلز یک که مانیز جالپذیرند فلزها

 ژینراز ا ،تما هردر  خرآ الیه یها ونلکترا د،گیر می

 تا کنند می دهستفاا رنو مختلف یها جمو لطو

 کنند اپید جهش تمدر ا یباالتر ژینرا ازتر به نندابتو

 به که کند می منتشررا  تابشزبا یپرتوها جهش ینا

 لیلد به همچنین دشو می هیدد یفلز یجال رتصو

 تمایلی فلز تما ،ظرفیت یها ونلکترا دنبو نامستقر

 پرتوها همه پس اردند هشد تابش یپرتوها بجذ ایبر

  کند می تابشزبارا 

 

 رقتو خاصیت

 شوند نمی دخر ضربه ثرو در ا دهپذیربو فنعطاا اتفلز

 چکش خاصیترو  ینو از ا هندد می شکل تغییر بلکه

 .نددار ریقکاو ور اریخو

 

 اریخو چکش

 ینا .نددار ونلکترا 3یا  2،1دخو ظرفیت الیهدر  فلزها

از  ننداتو می حتیرا بهو  هستند سستها   ونلکترا

 جا ین.در ا  کنند حرکت یگرد تما به فلز تما یک

 غیر فلز ظرفیت الیه یها ونلکترا که دشو می گفته
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   معلم فعالیت

 .  دمیشو معرفی نیز مناسبی منابعو  دمیشو دگوشز زانموآنشدا به یرز تکالیف منجاا

  زانموآنشدا فعالیت

 . شوند حاضر سکالدر  هشد منجاا تکالیفو  تحقیقو  مطالعه با بعد جلسه ایبر زانموآنشدا رودمی رنتظاا 

 .  ستا هشد حیاطر زانموآنشدا ضعف طنقا سساا بر که میباشد هیوگرو  دیفر رتصو به تکالیف

 دیفر تکالیف

  جدیددرس  مطالعه-4

 (5 پیوست)فتردر د هشد حمطر یها پرسش  به پاسخگویی-4

 هندد پاسخرا  هشد مشخصدورهای  تتمرینا-3

 هیوگر تکلیف

 کنند تحقیق اتفلز یژگیو بر مبتنی یهادبررکا ردمودر  pوsگروه های -4

 کنند تحقیق همرروز ندگیدر ز نهاآ دبررکاو  یفلز یهاژلیاآ ردمودر  fوdگروه های -4

بع
نا

ی م
رف

مع
 

   shimi.chbsch.ir        نستاا شیمی وهگر لتارپودرس آ

  http://elearning.roshd.irشدر سایت

 dept.talisch.ir- chemistryتالیف فترد سایت

 لگوا نشر یا سبز خیلی شیمی سستردر د شیزموآ کمک کتبو  سیدر بکتا

ن: 
زما

4 
قه

دقی
 

 دقیقه 4زمان: 

 

http://elearning.roshd.ir/

