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 یدر کشاورز یور بهرهو  اکیآمونطرح درس روزانه درس: 

و  اکیموضوع درس: آمون ۶۳شماره طرح درس:  یمشخصات کل

 یدر کشاورز یور بهره

 09: مدت اجرا :اجرا خیتار

 ۷۱: رانیتعداد فراگ کالس: دوازدهم :  یمجر

 نفر

 مکان: 

 ــسیالف: قبــل از تـــــــدر

 بلوم دیجد یبند طبقهو  یبرنامه درس مل یسیهدف نو از یقیاهداف بر اساس تلف

 امدهایاهداف و پ سطح هدف

 :یو اجتماع ینیالف: اهداف د هدف کلی

 .خلقت و عظمت خالق را درک کند یها یشگفتآموز  دانش 

به  یبندیو پا یو اجتماع یفرد یدر زندگ ریپذ تیمسئولآگاه و  ،ساز ندهیآ توانمند، یشهروندان تیهدف ترب 

 .است یمل هیو محافظ سرما یمذهب ،ینید یها ارزش

 :هر درس یب: هدف کل 

 (میشیندیباهم ب) هیلوشاتلاصل  یدر کشاورز یور بهرهو  اکیآمون 

 اکیآمون دیتول طیشرا زینو  یمحصوالت کشاورز یور بهرهدر  اکیدرس به نقش آمون انیدانش آموزان در پا 

 .برند یم یک

اهداف 

 ای مرحله

 .افتیخواهند  ردستیز یدرس مربوط به اهداف جزئ یجلسه آموزش انیدر پا رانیفراگ

از  یور بهرهنکته که  نیبه ا فصل( یابتداالنجم )سوره  ۶0 هیدانش آموزان با توجه به مضمون آ .۷

 .برند یم یپ ،شود یمو کوشش محسوب  یتنها با سع یاله یها نعمت

 .آشنا شوند اهانیدر گ تروژنیجذب ن یها راه اهانیرشد و نمو گ یبرا ییایمیعناصر ش تیبااهم .2

با  یدر زنگ یکشاورز یها فرآورده دیدر تول یور بهرهغذا و  نیتأم یها چالشمقابله با  یها روش .۶

 .رندیبه خاک را فراگ یافزودن عناصر ضرور

 .آشنا شوند یکشاورز داتیتول یور بهرهرشد و  یبرا تراتیو گروه ن اکیو نقش آمون تیبااهم .4

 .آشنا شوند دیبه تعادل جد دنیتعادل تا رس ییجابجا یتعادل سامانه یها گونهغلظت  رییبا اثر تغ .5

 .را نشان دهند (k)تعادل بر ثابت  یواکنش تعادل کیغلظت در  رییتغ ریتأثبا محاسبات اثر عدم  .۳
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 .توسط هابر را درک کنند اکیآمون دیتول نهیبه طیشرا .۱

 .رندیفراگرا  دیتعادل جد جادیتعادل و ا ییغلظت در جابجا رییاثر تغ .8

 .رندیرا فرابگاثر دما بر ثابت تعادل  .0

 .ندینما انیرا ب هیاصل لوشاتل .۷9
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 با رعایت توالی محتوی درسی(اهداف )

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و 

سطح در 

 بلوم

 درس ملی عناصر برنامه

 و اخالق عمل تعقل، ایمان، علم،

 
 عنصر

 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 که به لطف حق یها نعمت همه نیابه خاطر  آموز دانش-۷

در  جان یبعناصر گوناگون موجود در خاک  بیبراثر ترک

به عظمت  شود یم لیبه انواع مرکبات تبد اهیگ کرهیپ

 ببرد. یم یاله

و درک 

 فهم
   *  اخالق

غذا در  نیتأمکه سبب شده  یدانش آموزان عوامل-2

 شود را بشناسند. لیچالش تبد کیبه  یزندگ
  *   علم دانش

غذا  نیتأم یفرارو یها چالشدانش آموزان راه مقابله با -۶

 بدانند. یدر زندگ
  *   تعقل کاربرد

به خاک را  ییایمیکود ش شیدانش آموزان علت افزا-4

 .بدانند
    * علم دانش

 یواکنش تعادل کیثابت تعادل  توانند یمدانش آموزان -5

 .را محاسبه کنند

و درک 

 فهم
    * تعقل

 تراتیو گروه ن اکیو نقش آمون تیدانش آموزان اهم -۳

جهت رشد و سالمت  یکشاورز یها فرآوردهانبوه  دیدر تول

 جامعه را بدانند

  *   علم دانش

و  تروژنیواکنش ن شرفتیآموزان علت عدم پ دانش -۱

 صیرا تشخ زگریاتاق با حضور کاتال یدر دما دروژنیه

و درک 

 فهم
    * تعقل
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 دهد

غلظت  رییتغ ریتأثدانش آموزان با محاسبات عدم  -8

بر ثابت  نیمع یدر دما یواکنش تعادل کیدر  ها گونه

 کنند سهیمقا هیتعادل را دست آورند و با تعادل اول

    * تعقل کاربرد

توسط هابر  اکیآمون دیتول نهیبه طیدانش آموزان شرا -0 

 واکنش را بدانند. نیا شرفتیو عامل پ
    * علم دانش

 راتییدانش آموزان مسائل گوناگون در رابطه با اثر تغ -۷9

را  دیتعادل جد لیو تشک یتعادل یها واکنشغلظت بر 

 حل کنند

    * تعقل کاربرد

عوامل  رییرا درک و تغ هیدانش آموزان اصل لوشاتل -۷۷

 ییدر جهت جابجا (ها گونهخارج کردن  ایغلظت،   رییتغ)

 دهند صیرا تشخ دیتعادل جد جادیتعادل و ا

و درک 

 فهم
    * تعقل

 .کند کخلقت و عظمت خالق را در-۷ رئوس مطالب

 غذا محور رشد و سالمت جامعه-2

 اهانیو اوره در رشد و نمو گ اکیآمون ازجملهنقش عناصر مختلف  -۶

 اکیآمون دیو تول دروژنیو ه تروژنین نیهابر جهت واکنش ب تسیفر نهیبه طیشرا -4

 تعادل ییتعادل و جابجا یها واکنش شرفتیدر پ طیشرا رییاثر تغ -5

 هیاصل لوشاتل -۳

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

 شده نییتع شیاز پ نتیپاورپو یدهایاسالو  لمیف یلوح فشرده حاو ،یکتاب درس د،یپرده سف تا،ید انه،یرا

 .قیتشو یبرا زیجوا پرسش، یها کارت ک،یبرد، ماژ تیوا ،یتعادل یها واکنش شنیمیان ر،یتوسط دب

 

 ینیب شیپ

 رفتار ورودی

 .دانند یمرا  تروژنیگاز ن اتیدانش آموزان خصوص-۷

اطالعات  بنا براتاق  یو در دما زگریدر حضور کاتال ژنیو اکس تروژنین نیدر مورد علت عدم واکنش ب-2

 .دارند یدهم اطالعات کاف هیپا یمیاز ش فراگرفته

 .دارند ادیبه  یاز فصل اول اطالعات یتعادل یها واکنشدر مورد ثابت تعادل و -۶ 

 ددارن یاز درس قبل اطالعات کاف یساز فعال یانرژ ییایمیش یها واکنش شرفتیدر پ مؤثربا عوامل  -4
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 .دانند یمرا  ییایمیش یها واکنشسرعت  شیدر افزا زگرهاینقش کاتال -5

 دارند یاطالعات اهانیتوسط کشاورزان به مزارع جهت رشد و نمو گ ییایمیدر مورد علت افزودن کود ش -۳

ایجاد ارتباط 

 اولیه

 دانش آموزان یو جسمان یاز سالمت روان افتنی یو آگاه یسالم و احوالپرس

 دانش آموزان ابیحضوروغ 

 نهیزم نیدر ا یمناسبت روز و صحبت کوتاه انیب 

 .که مرتبط با موضوع درس باشد یخداداد یها نعمتمناسب نسبت به  هیخواندن آ 

مناسب کالس گرم نبودن در تابستان  یکالس، دما یی: روشناازجملهکالس  یکیزیف تیاطالع از اهم 

 و سرد بودن در زمستان

و  دیدانش آموزان در مورد مطالب جلسات قبل با اهداف درس جد یاحتمال سؤاالتبه  ییپاسخگو

 .رهیغ

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

 

 یبند گروه

مدل و 

ساختار 

یکالس  

 آمده دست به ها آنکه از  یبر اساس معدل و استعداد و شناخت یلیسال تحص یدانش آموزان را که در ابتدا

 به شکل لمیجلسه ف نیمختص ا سینوع درس و نوع روش تدر بنا بر اند شده یبند میتقسگروه  نیدر چند

جهت گروه ) همدانش آموزان  دیبا نشینوع چ نیدر ا .رندیگ یمدر کنار هم قرار  شکل، U ای رهیدا مین

است که دانش آموزان کمتر  نیروش ا نیا تی. مزرندیکنار هم قرار گ (یگروه فیو پاسخ به تکال نظر تبادل

 خواهند بود. تر فعال سیضمن تدر ها گروهو  کنند یمشلوغ 
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روش ایجاد و 

 تداوم انگیزه

 رامونیپ شتریمطالب ب یریادگیدر دانش آموزان جهت  اقیاشت جادیا و ها ذهن شتریب کیتحر یراب

از محصوالت  یریتصاودرس )از موضوع  یریتصاوجمالت و  ،یدر کشاورز یور بهرهو  اکیدرس آمون

از جامعه سالم  یریتصو کود به مزرعه است، دنیکه در حال پاش یکشاورز ریتصو ،یمرغوب کشاورز

 اریگروه  است. شده نصبکالس  واریتابلو و د یبر رو اریو معلم  یآموز دانش یها سرگروهتوسط  (...و

 .رادارندقرار داده است،  ها آن اریدر اخت قبالً ریرا که دب یو جمالت رینصب تصاو تیمسئول معلم

 

:دانش آموزان تیفعال  

 (یو مکان یهوش بصر). پردازند یم واریتابلو و د یبر رو شده نصب ریتصاو یبه تماشا .۷

 (یفرد انیهوش م). کنند یم یارتباط برقرار کرده و همکار ریگروه خود و دب یبا اعضا .2

 (یو زبان یهوش لفظ). پردازند یمدر مورد موضوع درس  وگو گفتبه بحث و  .۶

 قرار است: معلم نیبد سیو حفظ آن در طول تدر زهیانگ جادیا یبرا آغازکننده یها کیتاکت

 نتیمشاهده پاورپو ش،یانجام آزما ر،یتصو مواد، شیمشاهده: نما 

 جادیسوال و ا دنیدانش آموزان به پرس قیو تشو زیتفکر برانگ یها سؤال دنیپرس :ینیسوال آفر 

 ن.دانش آموزا یحس کنجکاو ختنیو برانگ ها آنبه جواب  یابیدست یشور و شوق برا

 .اهداف کالس یمشخص در راستا یها سؤال دنیهدف و پرس نییحدود انتظارات: تع نییتع 

 سیدر طول تدر ها گروه نیمسابقه ب یو برگزار ها جواب دادن به سؤال یرقابت برا جادیرقابت: ا

 .خواهد شد سیدر طول تدر زهیکه مانع کم شدن انگ
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ارزشیابی 

 آغازین

 اند فراگرفتهمرتبط با موضوع درس که در سنوات قبل  از مطالب سؤاالت صورت بهمعلم: طرح پرسش 

 :صورت به

 یشفاه( ب زیکو( الف 

 

است جهت  ریگ وقت ها آن حیو تصح یکتب سؤاالتمرحله طرح  نیدر ا که نیا: به علت یشفاه سؤاالت

 .شوند یممطرح  یشفاه صورت به سؤاالتاستفاده حداکثر از وقت 

محصول  دیمنجر به تول دروژنیو ه تروژنین نیواکنش ب زگریاتاق و در حضور کاتال یدر دما ایآ-۷ 

 ذکر علت شود؟با یم

 ؟شود یمگفته  یبه چه واکنش یواکنش تعادل-2 

 د؟یکن انیرا ب تروژنیگاز ن اتیخصوص-۶ 

 ؟شود یم دیچگونه تول تروژنیگاز ن-4 

 از بدن جانداران وجود دارد؟ یباتیدر چه ترک تروژنین-5 

 ؟کنند یماستفاده  شان یکشاورزدر مزارع  ییایمیچرا کشاورزان از کود ش -۳

 یشفاه صورت به یصیپاسخ دانش آموزان بعد از آزمون تشخ یبررس ب(

 

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

طرح  ،یگروه یها تیفعالبحث و  پرسش و پاسخ، ،یسخنرانمختلف ) یها روشاز  یبیترک سیروش تدر

است که  (شیمباحثه و نما ،یسپار ادیب یالگو مفهوم و اصل، یالگو (،یگروه یمشارکت جمع) یاریهم

 .رود یممناسب به کار  یضرورت در جا یاقتضا به هرکدام

های مرحله حین تدریس فعالیت ب:  
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 نیب یدار یمعنارتباط  کند یم یآن سع قیاست که معلم از طر تیفعال یساز آماده

کالس برقرار  یآموزش یها باهدفشاگردان  یازهایو انتظارات و ن یقبل اتیتجرب

ذهن و حواس  دیآموزان ارائه دهد با را به دانش یمطلب اصل که آناز  شیکند. پ

 .دیجلب نما دیآموختن درس جد یرا برا ها آن

 ران،یحواس فراگ یعبارت است از تمرکز بخش یساز آمادههدف از  یطورکل به 

در  یو کنجکاو زهیعالقه و انگ جادیموضوع درس به ا میرمستقیغ یضمن یمعرف

 .دیمطلب جد یریادگی یدانش آموزان برا

دانش آموزان  یو رفتار ورود نیآغاز یابیحاصل از ارزش جیمعلم با توجه به نتا 

 توجه جلبمطلوب و  جهیحصول نت یو برا دهد یم صیرا تشخ سینقطه شروع تدر

 یسو بهبا معطوف کردن توجه و ذهن دانش آموزان  کوشد یدانش آموزان معلم م

را به  رانیذهن فراگ یآموزشتراکت و اشکال  نت،یپاورپو ریابزار، پوستر و تصاو

کوتاه و جذاب و مسائل  یها داستان انیو ب ها پرسشسمت درس بکشاند و با ذکر 

 کند. سیتدر ندیروز مرتبط با موضوع درس دانش آموزان را وارد فرآ

 

 

ت
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 های معلم فعالیت
های  فعالیت

آموزاندانش  

 نهیدر زم شده داده شینما یدهایبه اسال شود یماز دانش آموزان خواسته -۷

 توجه شود. دیدرس جد میمفاه

 مشاهده کردن

خداوند بزرگ را شاکر  یها نعمت شهیکه هم شود یماز دانش آموزان خواسته -2

 باشند.

 گوش کردن

ضمن شرکت در مباحثه  دیپس از ارائه هر اسال شود یماز هر گروه خواسته -۶

کامل را ارائه  حیکنند. سپس معلم توض اظهارنظر ذکرشده موردبحثدر  یدرس

 .دهد یم

شرکت در بحث 

گوش دادن -یگروه

معلم حاتیبه توض  



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 .
 

8 
 

 نهیدر زم زیبرانگ چالشآنچه در مورد عوامل  شود یماز دانش آموزان خواسته -4

کنند معلم نظرات دانش آموزان را گوش  انیب دانند یمرا  یغذا در زندگ نیتأم

 کند یم انیرا ب یلیتکم حاتیو سپس توض دهد یم

 -پاسخ به معلم

گوش دادن به 

معلم حاتیتوض  

مرغوب  که در مورد محصوالت یکوتاه پیکل شود یماز دانش آموزان خواسته -5

نگاه  شود یمنشان داده  یبه مزارع کشاورز یکودپاشدر مورد  یریو تصاو یکشاورز

الزم  حاتیکنند. معلم با کنترل بحث توض انیدو مقوله را ب نیا نیکنند و ارتباط ب

 .دهد یمرا 

و  ریمشاهده تصاو

گوش -ابراز نظر

معلم انیدادن به ب  

غذا  نیتأمحال با توجه به موارد بحث شده از دانش آموزان راه مقابله با چالش -۳

 .پردازد یم یلیتکم حاتیو سپس خود به توض میشو یم ایرا جو یدر زندگ

پاسخ دادن به 

گوش دادن به -معلم

 معلم

عناصر  ،دیاکس یدو کربن  ژنیاز دانش آموزان خواسته شود عالوه بر اکس-۱

 یها راهالزم است را بر شمرند و  اهانیرشد و نمو به گ یکه برا یگریگوناگون د

 را ذکر کنند. اهیعناصر در گ نیجذب ا

پاسخ دادن به 

معلم سؤاالت  

جانداران از دانش آموزان خواسته  کرهیدر پ تروژنین تیبردن به اهم یجهت پ-8

 ها آندر بدن جانداران که در ساخت  یباتیترک یگروه تیفعال کیدر  شود یم

 معلم. یلیتکم حاتیکنند. توض انیدخالت دارد را ب تروژنین

شرکت در بحث 

پاسخ  _یگروه

دادن به معلم و 

 گوش دادن

در  تروژنیگاز ن اتیضمن برشمردن خصوص شود یماز دانش آموزان خواسته -0

 .کند یم لیکنند و سپس معلم بحث رو تکم اظهارنظرآن  دیتول یمورد چگونگ

 

شرکت در بحث 

و پاسخ به  یگروه

و گوش دادن  معلم

 یلیبه مباحث تکم

 معلم

 ( راو اوره عیما اکیبصورت آمونخاک )به  تروژنیمعلم اشکال مختلف افزودن ن-۷9

در هوا  تروژنیبا توجه به وجود گاز ن شود یمنموده و از دانش آموزان خواسته  انیب

 به خاک افزوده شود. کودها نیا دیچرا با

گوش دادن به معلم 

 سالو پاسخ به 

 معلم
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 یبردند چگونگ یپ تروژنین تیحاال که به اهم خواهد یمآموزان  از دانشمعلم -۷۷

 لیکنند تکم انیاز اطالعات سنوات قبل را ب دروژنیو ه تروژنیاز ن اکیآمون دیتول

 توسط معلم. حاتیتوض

پاسخ دادن و گوش 

 دادن

 شرفتیعلت عدم پ شود یماز دانش آموزان خواسته  یگروه تیفعال کیدر -۷2

 هیرا توج زگریدرجه و با حضور کاتال 25 یدر دما ژنیو اکس تروژنین نیواکنش ب

 کنند.

شرکت در بحث 

پاسخ به  -یگروه

گوش دادن به -معلم

حاتیتوض  

 

 یها غلظت:  با توجه به شود یماز دانش آموزان خواسته  یگروه تیفعال کیدر-۷۶

عدم  ایو  شرفتیو در مورد پ سندیرا بنو اکیآمون دیثابت تعادل تول شده داده

مورد  نیو در ا کنند هیرا توج شده انیب یها غلظتواکنش در دما و  شرفتیپ

 بحث توسط معلم. لی( تکمییخودآزما)کنند.  اظهارنظر

شرکت در بحث 

پاسخ به  -یگروه

گوش دادن به -معلم

حاتیتوض  

هابر بر چه  است یفر شود یمبحث از دانش آموزان خواسته  حیصح تیبا هدا-۷4

معلم پس از  کرده است. یمذکور طراح طیرا در شرا اکیآمون دیواکنش تول یاساس

 دهد. یدانش آموزان بحث را ادامه م اظهارنظر دنیشن

شرکت در تبادل 

گوش دادن به -نظر

 معلم

واکنش  شرفتیپ زانیهابر چگونه م تسیفر شود یماز دانش آموزان خواسته -۷5

را ارائه  یلیتکم حاتیسپس معلم توض داد. شیافزا طیشرا رییرا با تغ یتعادل

 .دهد یم

 -کردن اظهارنظر

 گوش دادن

صفحه  میشیندیب باهم یگروه تیفعال کیدر  شود یماز دانش آموزان خواسته -۷۳

داده شده حساب  یها غلظترا در  واکنش نیو ثابت تعادل ا یکتاب را بررس ۷92

 کنند.

جدول به  لیتکم

-یصورت گروه

 پاسخ به معلم

غلظت  راتییتغ یگروه تیفعال کیدر  شود یماز دانش آموزان خواسته -۷۱

و  کنند سوره سهیمقا باهمرا  2و ۷ یتعادل در سامانهدر حال تعادل،  یها گونه

 را مشخص کنند. اند داشتهکاهش غلظت  ای شیکه افزا یها گونه

 ای جهیاستنتاج نت

گوش  -یبحث گروه

دادن به 

معلم  یها ییراهنما

در خصوص حل 

 مسئله
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واکنش اضافه نمودن  شرفتیمورد جهت پ در شود یماز دانش آموزان خواسته -۷8

کنند سپس معلم جهت  اظهارنظر دیبه تعادل جد دنیرس و ۷به تعادل  تروژنین

 .کند یم ییرا راهنما ها آن جهیدانش به سمت به نت تیهدا

کردن و  اظهارنظر

شرکت در بحث با 

خود و  یها گروه

 معلم

 رییاثر تغ 2و  ۷ثابت تعادل  سهیمقا با توجه به شود یماز دانش آموزان خواسته -۷0

 کنند. انیغلظت بر ثابت تعادل را ب

پاسخ دادن به معلم 

لیبا ذکر دل  

کاهش غلظت  ای شیبا افزا شود یماز دانش آموزان خواسته  یریگ جهینت کیدر -29

)ثابت  kعلت ثابت بودن  2و  ۷در تعادل  ها فراورده ای ها دهنده واکنشاز  کیهر 

 .کند یم انیالزم را ب حاتیمعلم توض انیکنند. در پا انیتعادل( را ب

 -پاسخ به معلم

مگوش دادن به معل  

 هیاصل لوشاتل انیو به ب یبند جمعدانش آموزان را در  اظهارنظرمعلم -2۷

 .پردازد یم
شرکت -گوش دادن

 در بحث با معلم

دقیقه 59زمان   
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 نندینش یمچهارگانه در کنار هم  یها گروهشکل و در  Uصورت دانش آموزان قبل از ورود معلم به کالس به 

 اریدرس به معلم  نیآموزش ا یکه معلم از قبل برا یها تراکتو  پوسترهادانش آموزان قبل از شروع کالس  

 .کنند یمدر کالس نصب  بایداده بود را به صورت ز

 یو همراه سیتدر درروندو مشارکت  نظر تبادلپس از بحث و  یو انفراد یگروه یها تیفعالدر دانش آموزان  

 .پردازند یم اظهارنظردر مورد موضوع به  شده مطرحمباحث  یبا معلم و بررس

 .ندینما یم ادداشتیجزوه  صورت بهدر کالس را  ها بحث جهیمطالب و نت دهیدانش آموزان چک

و با  یرا بررس اکیآمون یمتعدد و مشابه واکنش تعادل یتعادل یها واکنشدرس  نیدانش آموزان در کنار ا

 .رسند یممشترک  جهیو به نت سهیمقا یسامانه تعادل نیغلظت در ا رییتغ

 راتییو اثر تغ کنند یم یرا بررس هیاصل لوشاتل گریتعادل د نیچند یدانش آموزان با ذهن خالق خود برا

 .ندینما یم هیتوجغلظت در تعادل را 

 .دهند یمعلم پاسخ م سؤاالتبه  یرقابت صورت بهچهارگانه  یها گروهدانش آموزان در 
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 یلیتکم یها تیفعال ج:
  

 (سیتدر انی)در جر ینیتکو الف:

 شو؟ لیچالش تبد کیبه  یغذا در زندگ نیتأمباعث شده  یچه عوامل .۷

 د؟یکن انیجامعه ب یرا با رشد و سالمت ها آنو رابطه  سهیدو شکل را مقا نیا .2

 

 ست؟یچ یغذا در زندگ نیتأممقابله با چالش  یراه برا نیبهتر .۶

 ؟ندیافزا یمبه خاک  ییها شکلرا به چه  ییایمیش یکودها .4

 ییایمیش یدر کودها بیماده را به شکل ترک نیدارد ا یدر هوا چه لزوم تروژنیبا توجه به وجود ن .5

 ؟به خاک افزود اهیجهت رشد و نمو گ

 رود؟ ینم شیاتاق پ یو در دما زگریدر کنار کاتال دروژنیو ه تروژنین یگازها نیواکنش بچرا  .۳

 د؟یرا به دست آور ریز یثابت تعادل واکنش تعادل  .۱

 
 
 
 

اعمال کرد تا بتواند در حد امکان به  اکیآمون دیتول یبر واکنش تعادل یطیهابر چه شرا تسیفر .8

 انجامد؟یفرآورده ب دیتول

 
 

 زمان

در 

طول 

 تدریس
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 داد؟ شیافزا طیشرا رییرا با تغ یواکنش تعادل شرفتیپ زانیهابر چگونه م تسیفر .0

 

 

افزودن  ریاست شکل ز برقرار گراد یسانتدرجه  299 یدر دما ریز تریل کیبه حجم  یا محفظهدر  .۷9

پاسخ  ریز یها . با توجه به شکل به پرسشدهد یمنشان  یسامانه تعادل نیرا به ا تروژنین یمقدار

 .دیده

 

 

 
 
 
 
 
 

مع
ج

 
ند

ب
 ی

ید
جد

ش 
دان

ت 
اخ

 س
و

 

 معلم تیفعال

 یدیو نکات کل دهد یمآموزان قرار  دانش دیدرس را در معرض د یدهایمعلم مجدداً اسال سیتدر انیدر پا 

غلظت بر  رییتغ ریتأثعدم  ،یمحصوالت کشاورز یور بهرهدار در  تروژنین یکودها تیاهم ازجملهدرس 

 .کند یم انیوار ب تریت ها آن یرا برا اصل ،یواکنش تعادل کیثابت تعادل 

را پاسخ داده و رفع ابهام  ها آنموضوع در درس داشت  رامونیپ یابهام ایسوال  یآموز دانشو چنانچه  

 .شود یم ایدرس جو یو نقطه نظرات دانش آموزان در مورد حصول اهداف کل کند یم

 دانش آموزان تیفعال 

 .دهند یممعلم گوش  یبند جمعو  یلیتکم حاتیدانش آموزان به توض 

ن: 
زما

5 
قه

دقی
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 معلم تیفعال

 .شود یم یمعرف زین یو منابع مناسب شود یبه دانش آموزان گوشزد م ریز فیانجام تکال 

 دانش آموزان تیفعال 

 .در کالس حاضر شوند شده انجام فیو تکال قیو تحق بامطالعهجلسه بعد  یدانش آموزان برا رود یمانتظار  

 .است شده یطراحکه بر اساس نقاط ضعف دانش آموزان  باشد یم یو گروه یفرد صورت به فیتکال 

 تکالیف فردی

 (۷9۶تا  ۷9۷صفحه شود )مطالعه  دیدرس جد .۷

 (۷9۶تا  ۷9۷صفحات )در جزوه پاسخ دهند.  شده مطرح یها پرسشبه  .2

 (۷9۶تا  ۷9۷صفحات )دست را پاسخ دهند.  نیمربوط به ا یا دوره ناتیتمر .۶

 

 یگروه فیتکل 

را در  ها آنبدن جانداران و نقش  دار تروژنین باتیو ترک تروژنین هیو طرز ته اتیدر مورد خصوص .۷

 .دیکن قیرشد و نمو به جانداران تحق

 .دیکن یآور جمعرا  یلیهابر مطالب تکم تسیبه روش فر اکیآمون دیتول یدر مورد چگونگ .2

با رشد و سالمت جامعه  ییایمیمواد ش دیتول یو دانش فناور داریتوسعه پا نیدر رابطه با ارتباط ب .۶

 .دیکن یآور جمع یاطالعات

ن: 
زما

5 
قه

دقی
 

معرفی 

 منابع

 شتریمطالعه ب یمنابع برا

 منابع فارسی

 

Wikipedia سایت 

 

Googleسایت 

 

 منابع التین
www.ics.ir

ن: 
زما

5 
قه

دقی
 

 


