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
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
طرح درس روزانه درس شیمی دوازدهم

کلی

مشخصات

شماره طرح
درس.... :
مجری:

موضوع درس :ﮔروه
ﻋاملی ،کلیﺪ شﻨاﺧﺖ تاریخ اجرا:
مولکولهای آلی
کالس :دوازدهم

مﺪت اجرا 09:دقیقه

تعﺪاد فراﮔیران:
09

مکان:

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

سطح هدف
هدف کلی

دانﺶ آموزان بایﺪ پس از تﺪریس بﺪانﻨﺪ -1شیمیدانها مواد آلی را ﭼﮕونه سﻨﺘﺰ میکﻨﻨﺪ؟
-2شیمیدانها در سﻨﺘﺰ مواد آلی ﭼه ﻋواملی را در نظر میﮔیرنﺪ؟

اهداف

دانﺶآموز بایﺪ:
پی ببرد ﮔروههای ﻋاملی کلیﺪ سﻨﺘﺰ مولکولهای آلی هسﺘﻨﺪ.

مرحلهای
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

در پایان درس مراحل ساﺧﺖ بطری آب را توضیح دهﺪ.

دانﺶ

تعقل

پلیمر سازنﺪه بطری آب را بﺪانﺪ و فرمول ساﺧﺘاری آن را
رسم کﻨﺪ و نوع پلیمر را با دلیل مشخﺺ کﻨﺪ.

درک و فهم

ﻋلم

مونومرهای سازنﺪه PETرا بﺪانﺪ و فرمول ساﺧﺘاری آنها درک و فهم-
کاربرد
را بکشﺪ؛ و نامﮔذاری کﻨﺪ.

ﻋلم-
ﻋمل

مکانیسم تولیﺪ  PETرا با رسم ساﺧﺘارهای مربوطه
توضیح دهﺪ.
1

تجﺰیهوتحلیل تعقل

ﻋرصه ارتباط با
ﺧود

ﺧﺪا

ﺧلق

ﺧلقﺖ
*

*
*
*

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
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

رئوس
مطالب
مواد و

به راز آفریﻨﺶ مواد و وجود ﺧﺪایی ﻋالم و دانا پی ببرد.

دیﻨی

ایمان

ﮔروههای ﻋاملی را بشﻨاسﺪ و تعییﻦ کﻨﺪ.

دانﺶ

ﻋلم

*
*

ﮔروه هابر ﻋاملی و نقﺶ آنها در مواد آلی
ﭼﮕونﮕی سﻨﺘﺰ مواد آلی با مﺜال
وایﺖ برد -ماژیک -دیﺘا پروژکﺘور-کﺘاب درسی

رسانههای

آموزشی
پیشبینی

دانﺶ آموزان ﮔروههای ﻋاملی را میشﻨاسﻨﺪ -با واکﻨﺶهای ﮔاز اتﻦ آشﻨا هسﺘﻨﺪ -واکﻨﺶ اسﺘری شﺪن را میدانﻨﺪ-
واکﻨﺶ سﻨﺘﺰ را تعریف میکﻨﻨﺪ.

رفتار
ورودی
زمان  5دقیقه

ایجاد

سالم و احوالپرسی و حضوروغیاب

ارتباط اولیه
گروهبندی

دانﺶ آموزان درﮔروه  5نفره و ﭼیﻨﺶ صﻨﺪلیها بهصورت دایره.

مدل و
ساختار
کالسی

انگیزه

2

زمان 5:دقیقه

روش ایجاد بردن بطری آب -اتانول -اسیﺪاسﺘیک -پالسﺘیک به کالس درس و پاسخ به سواالت دانﺶآموزان در مورد
ای کار
و تداوم

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
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آغازین

روشهای

زمان  5دقیقه

ارزشیابی

دانﺶ آموزان ﻋﺰیﺰ هر ﮔروه با مشورت جواب سؤاالت زیر را نوشﺘه و تحویل دهﻨد.
 -1مﻨظور از واکﻨﺶهای سﻨﺘﺰ ﭼیسﺖ؟
 -2ﮔروههای ﻋاملی :کﺘون ها ،آلﺪهیﺪها ،الکلها ،آمیﻦها ،کربوکسیلک اسیﺪها ،اسﺘرها را نویسﺪ
-0مﻨظور از پلیاسﺘر ﭼیسﺖ؟
 -4واکﻨﺶهای معروف ﮔاز اتﻦ را بﻨویسیﺪ؟
سخﻨرانی -بارش مغﺰی -پرسﺶ و پاسخ.

تدریس
ب :فعالیﺖهای مرحله حیﻦ تﺪریس
آمادهسازی

زمان  5دقیقه

راهانﺪازی پروژکﺘور دیﺘا ،ﭼیﻨﺶ ﮔروهها

ارائه درس جدید

فعالیﺖهای معلم -دانﺶآموز :ایﻦ فعالیﺖها بهصورت تلفیقی مطرح میشود و تفکیک آن به معﻨای مجﺰا بودن
فعالیﺖهای معلم و دانﺶآموز اسﺖ و مﻨطقی به نظر نمیرسﺪ و به همیﻦ ﺧاطر از ﺧطﭼیﻦ اسﺘفادهشﺪه اسﺖ.
فعالیﺖهای معلم
جمعآوری پاسخهای ارزیابی آغازی و بررسی نﺘایﺞ آنها و درج نمره برای هر ﮔروه
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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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توضیح کامل ﮔروههای ﻋاملی و نقﺶ آنها در مواد آلی :در ایﻦ مورد ابﺘﺪا واکﻨﺶهای سﻨﺘﺰ را
توضیح میدهم و اشاره میکﻨم :سﻨﺘﺰ را میتوان کانون بسیاری از پژوهﺶهای شیمیایی دانسﺖ
که مﻨجر به طراحی و تولیﺪ مواد جﺪیﺪ میشود تولیﺪ یک ماده آلی جﺪیﺪ میتوانﺪ با تغییر
ساﺧﺘار یا ایجاد یک یا ﭼﻨﺪ ﮔروه ﻋاملی همراه باشﺪ شیمیدانها به کمک دانﺶ مربوط به
سـاﺧﺘار و رفﺘار ﮔروههای ﻋاملی و دانسﺘﻦ شرایط و ﻋوامل مؤثر بر انجام واکﻨﺶهای شیمیایی از
مواد ﺧام اولیه در دسﺘرس ،مادهای نو برای کاربردی معیﻦ سﻨﺘﺰ میکﻨﻨﺪ .در ایﻦ فرایﻨﺪها
شیمیدانها با اسـﺘفاده از مواد شیمیایی ﮔوناﮔون ﮔروههای ﻋاملی موجود در یک ماده آلی را
تغییر داده و به ﮔروه ﻋاملی دیﮕر تبﺪیل میکﻨﻨﺪ.
حل ﺧود را بیازماییﺪ صفحه  112کﺘاب و توضیح کامل در مورد واکﻨﺶها و کاربرد مواد تولیﺪی
به کمک دانﺶ آموزان -توضیح کامل نمودار  4صفحه  110کﺘاب -توضیح ایﻨکه شیمیدانها در
سﻨﺘﺰ مواد ﭼه موارد را در نظر میﮔیرنﺪ و ﭼه نوع فﻨاوری را بایﺪ بهکارﮔیرنﺪ -توضیح کامل
ساﺧﺖ بطری آب -رسم ساﺧﺘار  PETو ﭼﮕونﮕی تشخیﺺ مونومرها و نامﮔذاری آنها و نوع
پلیمر  PETبا ذکر دلیل و مکانیسم تولیﺪ PET

مﺪتزمان 59 :دقیقه

آموزان

خالقانه دانش

فعالیتهای

معرفی محصوالت پالسﺘیکی موجود در بازار ،تحقیق ایﻨﺘرنﺘی از موضوع ،یافﺘﻦ فرمول ساﺧﺘاری ترکیبات آلی،
مشخﺺ کردن ﮔروه های آلی
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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
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
ارزشیابی
اقدامات بعدی

جدید

دانش

و ساخت
تکالیف و

جمعبندی

دقیقه

زمان 4:دقیقه

فعالیﺖ ﺧارج از کالس :کاربردهای اتیلﻦ ﮔلیکول و ترفﺘالیک اسیﺪ را بهصورت یک تحقیق برای
جلسه بعﺪ در کالس ارائه دهیﺪ ایﻦ کار به صورت ﮔروهی ﺧواهﺪ بود.

زمان4:

مطالﺐ ارائهشﺪه جمعبﻨﺪی شﺪه و بیان ایﻦ نکﺘه که اتیلﻦ ﮔلیکول و تر فﺘالیک اسیﺪ در نفﺖ ﺧام
وجود نﺪارنﺪ پس ﭼﮕونه میتوان آنها تهیه کرد؟ موضوع درس بعﺪی اسﺖ.

زمان :در طول تﺪریس

الف :تکویﻨی (در جریان تﺪریس)
ب :ارزشیابی تراکمی
-1پلیمر را تعریف کﻨیﺪ.
 -2واکﻨﺶ اسﺘری شﺪن ﭼیسﺖ و در ﭼه شرایطی انجام میﮔیرد.

معرفی منابع

زمان 2:دقیقه

کﺘﺐ درسی یازدهم و دوازدهم

5

