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 طرح درس روزانه درس شیمی دوازدهم 

ت
صا
شخ

م
 

ی
کل

 

شماره طرح  

 درس: ....

 نماد رنگ،موضوع درس: 

 زیبایی تیتانیم

 تاریخ اجرا: 

 

 قهیدق 08مدت اجرا:

 

 ....مکان: دبیرستان ...تعداد فراگیران: کالس: دوازدهم مجری: 

 الف: قبــل از تـــــــدریــس

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

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 نگو ر شیمی طتباو ار ندگیز برآن  ریتأث ،نگر با شناییآ هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 خالق عظمتو  خلقت یها یشگفتدرك 

 ها آن بین طتباو ار رنوو  نگر مفاهیم با شناییآ

 (مکمل یها رنگ) مختلف یها رنگ همشاهد لیلد با شناییآ

 آن یهادبررکاو  نگر ممفهو با شناییآ آن یهادبررکاو  دانه رنگ ممفهو با شناییآ

 مختلف یها رنگ تولیدو  شیمی طتباار با شناییآ

 یمدناوا نمک لمحلوروی و  فلز کنشوا با شناییآ

 وتمتفا کسایشا یها حالتدر  یمدناوا وتمتفا یها بارنگ شناییآ

 تیتانیم فلز هیژو اصخو با شناییآ

 دفوالو  تیتانیم یها یژگیو مقایسهو  سیربر ،شناییآ

 تیتانیم یهاژلیاآ دبررکا با شناییآ
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

 

 برنامه درسی ملیعناصر 

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

آن در  یها ییبایزو  نگر ردمودر  ندابتو گیرافر 

 برد یم پی رگاوردپر عظمت به. بزند لمثا طبیعت
   * تعقل ترکیب
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 بشر ندگیز بر رنگ تأثیر ردمودر  ندابتو گیرافر

 کند نبیا ییها مثال
 تعقل لیوتحل هیتجز

 
 * 

 

 * علم دانشی .کند تعریف جمله یکرا در  مرئی نگر ندابتو گیرافر
 

  

ــول ودهمحد ندابتو گیرافر ــو  ط  نبیارا  مرئی نگر م

 کند
  * علم دانشی

  

 مـو   طول سساا بررا  مختلف یها رنگ ندابتو گیرافر

 .  کند مرتب
    * تعقل لیوتحل هیتجز

 یها بهرنگ مجساا همشاهد لیلد ندابتو گیرافر

 .هدد توضیحرا  مختلف
 تعقل لیوتحل هیتجز

 
 *  

 نگو ر شده مشاهده نگر بین طتباار ندابتو گیرافر

 نبیارا  نگیو ر هسیا ،سفید مجسادر ا شده جذب

 .کند

 تعقل لیوتحل هیتجز
 

  
 

 نگر ه،شد بتازبا رنو شکل به توجه با ندابتو گیرافر

 کند ینیب شیپرا  جسم
   * عمل ارزشیابی

 

    * علم دانشی کند تعریف جمله یکرا در  دانه رنگ ندابتو گیرافر

 حاصل یها رنگو  معدنی دانه رنگ سه ندابتو گیرافر

 بزند لمثارا  ها آناز 
    * علم دانشی

را  بشر ندگیدر ز نگر تأمین منابع ندابتو گیرافر

 کند نبیا
  *   تعقل ترکیب

 ها آناز  که ییها دانه رنگاز  نمونه چند ندابتو گیرافر

 .کند نبیارا  ستا دهکر دهستفاا
  *   عمل کاربرد

 نقش ردمودر  وهگر یعضاا کمک با ندابتو گیرافر

 به شیارگز تغذیهو  ییاغذ ادمودر  دانه رنگو  نگر

 .هدد ئهارا سکال

  *   عمل ارزشیابی

 یها جنبهو  یزیآم رنگو  نگر تأثیر ندابتو گیرافر

 هدد توضیح جمله چندرا در  صنایعآن در  مختلف
  *   تعقل تجزیه تحلیل
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    * علم دانشی کند تعریف جمله یکرا در  نگر ندابتو گیرافر

  *   تعقل ترکیب کند نبیارا  نگاز ر دهستفاا یدافو ندابتو گیرافر

 *    علم لیوتحل هیتجز .بنویسدرا  میواداد نیولکترا یشآرا ندابتو گیرافر

 بیوتنا ولجدرا در  یمدناوا موقعیت ندابتو گیرافر

 کند مشخص
    * علم لیوتحل هیتجز

 یمدناوا مختلف یها نمک لمحلو نگر ندابتو گیرافر

 .کند ینیب شیپرا 
 *    عمل لیوتحل هیتجز

در  وتمتفا یها رنگ همشاهد لیلد ندابتو گیرافر

را  (V)ل وانادایم محلوروی و  کنشوا مختلف حلامر

 هدد توضیح

     تعقل ترکیب

 یها حالترا در  یمدناوا نیولکترا یشآرا ندابتو گیرافر

 کند مشخص وتمتفا کسایشا
    * تعقل ترکیب

 میدناوا لمحلوروی و  فلز کنشدر وا ندابتو گیرافر

(V) کند تعیینرا  هکاهندو  هکسندا 
  *   عمل کاربرد

 و d ستهد یفلزها وتتفاو  شباهت ندابتو گیرافر

 را بیان کند. pوsستهد یفلزها
  *   علم دانشی

را  ولجددر  تیتانیم عنصر موقعیت ندابتو گیرافر

 کند مشخص
  *   علم ترکیب

 باهمرا  دفوالو  تیتانیم یها یژگیو ندابتو گیرافر

 کند مقایسه
  *   تعقل لیوتحل هیتجز

 تیتانیم صخا یها یژگیو به توجه با ندابتو گیرافر

 هدد دپیشنها دبررکاآن  ایبر
 *    تعقل ارزشیابی

 جت رموتودر  تیتانیماز  دهستفاا لیلد ندابتو گیرافر

 کند نبیارا 
  *   تعقل لیوتحل هیتجز

 ساختدر  تیتانیماز  دهستفاا لیلد ندابتو گیرافر

 کند نبیارا  مایپ انوسیاق کشتی نهواپر
  *   تعقل لیوتحل هیتجز
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را  بناهادر  تیتانیماز  دهستفاا ییاامز ندابتو گیرافر

 کند نبیا
  *   تعقل لیوتحل هیتجز

    * علم دانشی کند معرفیرا  جمله یکدر  ندابتو گیرافر

  *   علم دانشی .کند نبیا لنیتینو ایبر دبررکا سه ندابتو گیرافر

 لنیتینواز  دهستفاا ایبر هاییدپیشنها ندابتو گیرافر

 هدد ئهارا
 *    عمل کاربرد

و  هدد شگو معلم تتوضیحا به قتد با ندابتو گیرافر

 کند تماشا قتد بارا  ها پیکل
    * عمل دریافت

 به شده خواسته تموضوعا با بطهدر را ندابتو گیرافر

 دازدبپر تحقیقو  مطالعه
  *   عمل واکنش

و  عظمت به ها یریگ جهینتو  اتمشاهد با گیرافر

 دببر پی نداوخد حکمت
    * اخالق یگذار ارزش

و  کند کترمشا هیوگر یها تیفعالدر  ندابتو گیرافر

 دازدبپر نظر تبادل به ستانشدو با
  *   اخالق واکنش

 بهو  هدد پاسخ شده مطرح سؤاالت به ندابتو گیرافر

 اردبگذ امحترا دخو نستادو اتنظر
  اخالق واکنش

 
*  

رئوس 

 مطالب

 یباییز برآن  ریتأثو  نگر

 رنو باآن  بطهو را نگر

 ها رنگو  ها دانه رنگ

 نگو ر شیمی طتباار

 آن هیژو اصخوو  تیتانیم

 تیتانیم ژلیاآ یهادبررکا

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

 یکژماو  دبر یتوا تخته ،سیدر کتاب

 نمایش دهپر ،فراتاب یتاد ،کامپیوتر
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بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

 :نددار شناییآ اردمو ینا با زانموآ نشدا

و  ایشـکسا یها حالت دوـجو ،فیدـس روـن رـب روـمنش رـثا ،یـمرئ ودهدـمح یاـه نگر ،مرئی رنو ،مغناطیسولکترا ا موا

و  هکسندا ول،جددر  عناصر موقعیت ینـتعیو  یـنولکترا شـیآرا تنـنوش هوـنح ،عناصر واسطه ایرـب وتاـمتف یها رنگ

 ولجددر  هکاهندو  هکسندا تعیین چگونگیو  هکاهند

ایجاد 

 ارتباط اولیه

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

  

 آموزاندانش  معد یا رحضو متوجه کند یم هنگا آموزان دانش به که یدرحال معلم ابیحضوروغ

 ست.ا ،صرفه به مقرون مانیز ازنظر همو  بیشتر شثرا نیروا ازنظر هم نگاهی ابیحضوروغ)شود یم

 روز مطلب به توجه با مناسب یهآ ننداخو

 آن نمواپیر کوتاهی صحبتروز و  مناسبت نبیا

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

 قبل در جلسه شده ارائهدرس 

 

ن 
زما

5 
قه
دقی

 

 

بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

 ارقر هم رکنادر  وهگر یعضاا لبتها ،ببینندرا  نمایش دهپر نندابتو یراحت به تا نندینش یم جمعی صورت به زانموآ نشدا

 هندد منجاا هیوگر صورت بهرا  بیندیشیم باهم فعالیت نندابتو تا نندینش یم

روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

 ساخته یبارا ز ما نمواپیردارد و  دجوو طبیعتدر  که مختلفی یها بهرنگ زانموآ نشدا توجه جلب

 ستا

 دارد دجوو میپوش یم که هایی سلبادر  که متنوعی یها نگر به زانموآ نشدا توجه جلب

 دارد دجوو مختلف ییاغذ ادمو نگدر ر که تنوعی به آموزان نشدا توجه جلب

 ببینیم میتوان ینم یکیرتادر  ینکهو ا نیدد ایبر رنو دجوو وملز به زانموآ نشدا توجه جلب

در  مختلف یها رنگ دیجادر ا مختلف شیمیایی ادمو که هاییدبررکا به زانموآ نشدا توجه جلب

 ...و  ساختمانی یها رنگ ،نماها شب ن،تلویزیو ،ها یباز آتش مانند نددار ما همرروز ندگیز

 

ن:
زما

5 
قه
دقی
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ارزشیابی 

 آغازین

 رنو ودهمحد ؟چیست مرئی رنو ینکها مانند دانند یم چه نگو ر رنو طتبااز ار ینکها رهبادر کلی پرسش

 ؟مینیب یم مختلف یها رنگ بهرا  مجساا اچر شما نظر به ؟ستا ییها رنگ چه شامل مرئی

 

 به توجه با و بزنید لمثا عنصر یک ؟هستند عنصر یک دبررکا کننده نییتع ییها دوم مبحث ردموو در 

 یژگیو چه شما نظر به ینکه. ابگویید دبررکاآن  صخا یژگیو

 

ن 
زما

0 
قه
دقی

 

های  روش

 تدریس

 حرـط یـهوگر یها تیفعالو   ثـبح ،خـپاسو  شـپرس ،سخنرانی،مختلف ) یها روشاز  یـترکیب یسرتدروش  

 هرکدام که ستا( نمایشو  مباحثه ،یادسپاری هـب یالگو ،لـصو االگوی مفهوم )ی ـهوگر یـجمع کتراـمش( ریاـهمی

 رود یم رکا به مناسب یجادر  ورتضر یقتضاا به

  

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  

ده
ما

آ
 

ی
از

س
 

آن  بطهرا یا ینور بین مثالً ،کنیم اربرقر طتباار کنیم نبیا میخواه یمو  دانند یم نچهآ بین

و  ادمو ایبر که هاییدبررکا برآن  ریتأثو  ها رنگ شیمی همیتا یاو  ادمودر  مختلف یها بارنگ

 شود یم گرفته نظردر  مختلف بینا برآن  ریتأث

ن 
زما

5 
قه
دقی

 

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

 ا

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

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

 

های دانش آموزان فعالیت های معلم فعالیت  

، آن مو  طول ودهمحدو  مرئی رنو معرفی

 پخش اسالیدهای مربوط

 و بیشتر توجهدادن و  شگومشاهده دقیق، همراهی با دبیر، 

 سؤاالت به پاسخ

تجزیه نور سفید،  از حاصل یها رنگ معرفی

 پخش اسالیدهای مربوط

و  بیشتر توجهدادن و  شگو ق،یمشاهده دق ر،یبا دب یهمراه

 سؤاالت به پاسخ
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 ،مختلف یها رنگ همشاهد بر رنو ثرا معرفی

پرسش از دانش  ط،مربو یها پیکل پخش

 آموزان

و  ترـبیش هـتوجدادن و  شوـگ دقیق، مشاهده ،ریبا دب یهمراه

 سؤاالت هـب خـپاس

 بیشتر یگیردیا ایبر لفعادادن  شگو، ریبا دب یهمراه ها رنگو  ها دانه رنگ معرفی

 لمحلو کنشوا منجاا کلیپ به طمربو توضیح

 و روی یمدناوا

 شده پخش پـکلی هـب توجه با ماییدزبیارا  دخو سؤاالت به پاسخ

 هـب خـپاسو  ترـبیش هـتوجدادن و  شوـگ،ریبا دب یهمراه معرفی تیتانیم و خواص ویژه آن

 سؤاالت

آن،  هیژو یهادبررکاو  لنیتینو ژلیاآ معرفی

 طمربو یها پیکل پخش

 پاسخ بیشتر توجهدادن و  شگو ،قیقدهمراهی با دبیر، مشاهده  

 سؤاالت به

و  تیتانیم تمشخصا ولجد ردمودر  توضیح

 زانموآ نشدا هنماییو را دفوال

 لفعا کترمشا ،هیوگر صورت به بیندیشیم باهم به پاسخ

 قهیدق 58زمان:  مدت

 یابیو ارز پرسد یم السو ،کند یم یسرتد شیزموآ یها پیکلو  سالیدهاو ا شده آماده مطالب به توجه با معلم

 .کند یم

ت
الی

فع
 

ی 
ها

ش
دان

ه 
قان

ال
خ

 

ان
وز

آم
 

 (هیوگر صورت به)و ....  ساختمانی ،نساجی ،ییاغذ یها دانه رنگ ردمودر  تطالعاا یآور جمع

 وزمرا تا درگذشته نگاز ر دهستفاا لتحو سیر ردمودر  تطالعاا یآور جمع

 ها رنگ دنبو دنما ردمودر  تطالعاا یآور جمع

 یزیآم رنگدر  صلیا یها رنگاز  ترکیبی یها رنگ تهیه ردمودر  تطالعاا یآور جمع
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ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
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ی
یاب

زش
 ار

 یسرتد نجریا ( در تکوینی: لفا

 پاسخو  هشد یسرتد مطالباز  زانموآ نشدا فهماز  نطمیناا ایبر 50 صفحه بیاندیشیم باهم به پاسخ

 یگیردیا یندافر دبهبو جهتدر  زانموآ نشدا حتمالیا یها پرسش به

 کمیاتر شیابیب: ارز

 08 صفحه مائیدزبیا خود را به پاسخ

 

س
دری
ل ت
طو
در 
ن: 
زما

 

مع
ج

 
ی

ند
ب

و  

ت 
اخ

س
دا

ش 
ن ید

جد
 

 ...بگویید دیا دهیفهمرا  نچهآ

ن: ...گفت توان یم یطورکل به پس
ما

ز
5 

یدق
قه

  

ن  
یی

تع

ف 
الی

تك
و 

ا
اقد

ما
ت 

عد
ب

ی
 (00و  08) تصفحا مسو فصل یا دوره تتمرینا پاسخ 

 سؤاالت نمونه حلو  مسو فصلاز  لشکاا فع: رهیندآ جلسه عموضو تعیین

 

ن: 
زما
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قه
دقی

 

ی 
رف

مع

بع
نا

 ایپد یکیو سایت ر،جستا سایت ،گوگل سایت ،شدر سایت م

ن: 
زما

2 

قه
دقی

 

 


