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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طرح درس روزانه درس شیمی دوازدهم
کلی

مشخصات

شماره طرح
درس.... :
مجری:

موضوع درس :گروه
عاملی
کالس :دوازدهم
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تاریخاجرا:
تعداد فراگیران:
09

مکان:

الف :قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهبندی جدید بلوم
سطح هدف
هدف کلی

اهداف مرحلهای

اهداف و پیامدها
آشنایی با گروه عاملی کلیدسنتزملکول های آلی
آشنایی فراگیران با:
هیدروکربﻦها -فرمول عمومی هیدروکربﻦها -فرمول ساختاری هیدروکربﻦها
گروه عاملی -آلکانها–آلکﻦها -آلکیﻦها  -الکلها -اترها
آلدهیدها  -کتونها-کربوکسیلیﻚ اسیدها -استرها -آمیﻦها و آمیدها

آموزش

هدفهای رفتاری

حیطه و
سطح
در بلوم

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)
انتظارات در پایان آموزش
حیطه و سطح در بلوم

عناصر برنامه درسی ملی
تعقـل ،ایمـان ،علـم ،عمـل و اخـالق
عنصر

عرصه ارتباط با
خود

فراگیر هیدروکربﻦ ها را بشناسد.

دانش

علم

*

فراگیر آلکان آلکﻦ ها ،آلکیﻦ ها و ...را تشخیص دهد.

دانش

علم

*

درک
فراگیر با توجه به فرمول مولکولی ،بتواند ساختار آلکان ،آلکﻦ
فهمیدن
و فهم
و آلکیﻦ و  ...را رسم کند.
سنتز یﻚ فرایند شیمیایی هدفمند است که با استفاده از مواد
سادهتر ،مواد شیمیایی دیﮕر را تولید می کنند.

دانش

علم

شیمیدانها گروه های عاملی موجود در یﻚ ماده آلی را تﻐییر

کاربرد

عمل

1

خدا

خلق

*
*
*

خلقت

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
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داده و به گروه عاملی دیﮕر تبدیل میکنند.
برای سنتز یﻚ استر ،می توان از واکنش یﻚ اسید آلی با یﻚ
الکل در شرایط بهتر بهره برد.

ترکیب

عمل

کاربرد

تعقل
و تفکر

*

گاز اتﻦ یکی از مهم تریﻦ خوراک ها در صنایﻊ پتروشیمی
است.

فهمیدن

علم

*

بطری آب از پلیمری به نام پلی اتیلﻦ ترفتاﻻت ساخته می
شود.

کاربرد

عمل

کامل کردن واکنش های شیمیایی تﻐییر گروه های عاملی

خودرا بیازماییدصفحه110

رئوس مطالب گروه عاملی کلید سنتز ملکول های آلی های
پتروشیمی
ساختﻦ بطری آب
تبدیل برخی مواد آلی به یکدیﮕر
مواد و
رسانههای
آموزشی

*

*
گاز اتﻦ مهم تریﻦ خوراک صنایﻊ

ساخت پلیمر سازنده بطری آب

کتاب درسی-وایت برد -ماژیﻚ -تخته پاکﻦ -ویدئو پروژکتور-لپ تاب -منبﻊ کمﻚ درسی

با عناصر جدول تناوبی آشنا هستند -نماد شیمیایی
پیشبینی
رفتار ورودی
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سالم و احوال پرسی ،دعوت کردن دانش آموزان به نشستﻦ روی صندلی خودحﻀور و ﻏیاب و پرسیدن
علت ﻏیبت دانش آموزان ﻏایب جلسه قبل ،صحبت کردن صمیمانه با دانشآموزان ،پرسش ازوضعیت
ایجاد ارتباط
بهبودی دانش آموزانی که مشکل داشتند.
اولیه
در صورت وجود سوال یا مشکل از درس جلسه قبل ،مطالبی را برای دانش آموزان شرح خواهیم داد.

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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گروهبندی
مدل و
ساختار
کالسی

دانش آموزان را در ﭼندیﻦ گروه  4نفره و بر اساس تمایل آنها تقسیم و نام ها را می آلکان ،آلکﻦ ،آلکیﻦ ،الکل ،اتر،
آلدهید و کتون قرار می دهیم
دانش آموزان را به صورت یو شکل و روبروی وایت برد مرتب میکنیم تا مطالب روی وایت برد را به راحتی مشاهده
کنند و همه براحتی همدیﮕر را ببینند.

روشهای
تدریس

ترکیبی از ﭼندیﻦ روش تدریس استفاده میشود:
پرسش و پاسخ
بارش مﻐزی
سخنرانی
استفاده از پاورپوینت و اسالید
ب :فعالیتهای مرحله حیﻦ تدریس

آمادهسازی

قبل از شروع کالس:
-1لپ تاپ ،اتصاﻻت ،پروژوکتور را بررسی و آماده می کند.
 -0در صورت وجود آزمایش یا وسایل آزمایشﮕاهی ،قبال ایﻦ موارد را در آزمایشﮕاه آماده میکند
 -3مقداری اتانول و پلی اتﻦ با خود به کالسمیبرد.
 -4قبل از ورود دانشآموزان در کالس درس حاضر شده و موارد ﻻزم را ﭼﻚ می کند.
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ارزشیابی
آﻏازیﻦ

از سرگروهها در مورد میزان آمادگی اعﻀای گروه و انجام تکالیف سوال میشود.
تکالیف دانش آموزان بررسی و موارد مﺜبت یا منفی با درج در دفتر ﺛبت نمرات درج خواهد شد
علت عدم انجام تکالیف دانش آموزان در صورت وجود مشکل سوال شده و برای جبران آن مهلت تعییﻦ و
دردفتر ﺛبت خواهد شد
یﻚ امتحان کوﭼﻚ شامل ﭼند سوال و به صورت دو گروه از دانش آموزان اخﺬ و نتیجه آن جلسه آینده
اعالم خواهد شد.

زمان 5:دقیقه

جلب توجه دانش آموزان به سرطان زا بودن یکی از ساختارهای یﻚ ماده و سرطان زا نبودن ساختار
روش ایجاد و دیﮕری از همان ترکیب آلی به دلیل ﭼﮕونﮕی اتصال اتم ها به یکدیﮕر و تﺄﺛیر دانستﻦ مطالب مفیدی در
تداوم انﮕیزه زمینه ترکیب های آلیگروه های عاملی و تﺄﺛیری که بر خواص مواد آلی خواهند داشت.

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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فعالیتهای معلم -دانشآموز :ایﻦ فعالیتها به صـــورت تلفیقی مطرح میشـــود و تفکیﻚ آن به معنای مجزا
بودن فعالیتهای معلم و دانشآموز است و منطقی به نظر نمیرسد و به همیﻦ خاطر از خط ﭼیﻦ استفاده شده
است.
فعالیتهای معلم
.1
.0
.3
ارائه درس جدید

.4

فعالیت های دانش آموزان

ابتدا تعریفی از گروه عاملی ارائه و ﭼند مﺜال
ذکر می کند
جدول مربوط به گروههای عاملی را روی تابلو
به صورت پاورپوینت نشان می دهد.
به توضیح گروه عاملی ،ساختارگروههاو مﺜال
ها آنها میپردازد
پس از توضیح مختصری ازگروه های عاملی،
ﭼند ترکیب رسم کرده و از دانش آموزان
میخواهد گروههای موجود در آنها را تشخیص
دهند.

الکل ها گروه عاملی هیدروکسید و ساختار آن را برای
دانش آموزان توضیح می دهد
روی تابلو از طریق پاورپوینت ساختار ﭼند الکل و گروه
عاملی هیدروکسید را روی آنها نشان می دهد
کاربرد ﭼند الکل معروف را برای دانش آموزان شرح
می دهد
به کارخانه های الکل سازی موجود در منطقه خود
اشاره کرده و از دانش آموزان می خواهد در مورد آنها
تحقیقی انجام دهند.
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دانش آموزان به معلم توجه کرده و پـــاورپوینـــت
ارائـ ـه شــــده را مشــــاهـ ـده و به پرســــش های
مطرح شــده پاسخ می دهند .

دانش آموزان به توضیحات معلم توجه نموده،
پاورپــوینــت مربوط بـه الکـل هـا را نﮕاه کرده و
به پرســش های مطرح شــده پاسخ می دهند.

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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اترها ،گروه عاملی اتری و ساختار آن را برای دانش
توضیح می دهد.
روی تابلو از طریق پاورپوینت ساختار ﭼند اتر و گروه
عاملی اتری را روی آنها نشان می دهد
کاربرد ﭼند اتر معروف را برای دانش آموزان شرح می
دهد.
کاربرد اترها در آزمایشﮕاه برای بیهوش کردن جانوران
و تشریح آنها را شرح می دهد.

دانش آموزان به معلم توجه کرده و پـاورپوینـت
ارائـه شــده را مشــاهـده و به پرســش های مطرح
شــده پاسخ می دهند.
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دانش آموزان

فعالیتهای خالقانه

معرفی محصوﻻت پالستیکی موجود در بازار ،تحقیق اینترنتی از موضوع ،یافتﻦ فرمول ساختاری ترکیبات آلی،
مشخص کردن گروه های عاملی موجود در

الف :تکوینی(در جریان تدریس)
خود را بیازمایید صفحه  110را از دانش آموزان مورد سوال قرار دهد
پس از ارزیابی ،توضیح مناسبی در مورد سوال مطرح شده ارائه می کند.
ارزشیابی

نمودار4صفحه 113را مورد سوال قرار دهد.
توضیح مختصری در مورد نمودار  4ارائه کند
پلیمر مورد استفاده در ساخت بطری آب را مورد سوال قرار میدهد
دانش آموزان به سوال مطرح شده پاسخ میدهند
ب :ارزشیابی تراکمی
انجام آزمون ﭼهارگزینه ﭼند سوالی از دانش آموزان که قبال طراحی و آماده شده است
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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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جدید

ساخت دانش

جمﻊبندی و

ارائه خالصه از گروه های عاملی
نشان دادن جدول کامل مربوط به گروه عاملی
نشان دادن ﭼند ترکیب آلی و معرفی گروههای عاملی آنها
پاسخ دادن به سواﻻت دانش آموزان

اقدامات بعدی

تعییﻦ تکالیف و

تشویق گروه هایفعال
طرح ﭼند سوال از درس ارائه شده و پاسخ به آنها
ارائه ﭼند تمریﻦ مناسب به دانش آموزان و حل آنها توسط دانش آموزان و آوردن برای جلسه آینده
معرفی درس جلسه آینده و معرفی منابﻊ مطالعه آن

منابﻊ

معرفی

کتاب درسی شیمی دوازدهم -کتاب شیمی عمومی سیلبربرگر-کتاب شیمی پیش دانشﮕاهی نظام قدیم –کتاب
شیمی عمومی با نﮕرش تحلیلی انتشارات فاطمی
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