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طرح درس روزانه درس شیمی دوازدهم

کلی

مشخصات

شماره طرح
درس.011:
مجری:

موضوع درس :تغییر
حجم سامانه تعادل
گازی

تاریخ اجرا:

مدت اجرا 01:دقیقه

کالس :دوازدهم

تعداد فراگیران:
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مکان:

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

اهداف و پیامدها

هدف کلی

آشنایی با دومیﻦ ﻋامل تغییر حالت تعادلهای شیمیایی (تغییر حجم)

اهداف
مرحلهای

دانﺶ آموزان باید مﺘوجه کاربردهای درس جدید بشوند.
دانﺶآموز باید طبﻖ فیلم مﺘوجه شود که بهجز ﻏلﻈت ﻋامل دیﮕری نیز سبﺐ تغییر حالت تعادل میشود.
دانﺶآموز باید یاد بﮕیرد که تغییرات حجم ﻋامل مزاحم برای تعادل مﺤسوب میشوند.
دانﺶآموز باید یاد بﮕیرد که افزایﺶ فشار سبﺐ تولید تعداد مول کمﺘر گازی میشود
دانﺶآموز باید اﺛر تغییرات فشار را روی یﻚ واکنﺶ شیمیایی بررسی کندو بﺘواند تشخیﺺ دهد که اﻋمال تغییرات
حجم یا فشار واکنﺶ را در چه جهﺘی جابهجا میکند.
دانﺶآموز باید از میان واکنﺶها تشخیﺺ دهد که تغییرت فشار سبﺐ تغییر حالت کدامیﻚ از آنها میشود.

آموزش

هدفهای رفتاری

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

دانﺶآموز باید مﺘوجه شود که با بهکارگیری اصول بر حاکم
شناخﺘی -ﻋلم و
جهان ازجمله اصول شیمی (ﻋوامل مزاحم سامانههای
کاربردی ﻋمل
تعادلی) میتوان در صنعت پیشرفت کرد و تولید مواد
1

ﻋرصه ارتباط با
خود

خدا
*

خلﻖ
*

خلقت
*
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موردنیاز را افزایﺶ داد.

رئوس
مطالب

دانﺶ آموزان پس مشاهدهی فیلم باید به ایﻦ نﺘیجه برسند
شناخﺘی-
تعقل
که بهجز تغییر ﻏلﻈت ﻋوامل دیﮕری نیز میتوانند تعادل را بر
دانﺶ
هم بزنند.

*

دانﺶآموز باید مﺘوجه شود که تغییر حجم یا فشار سامانه
میتواند موجﺐ تغییر حالت تعادل و درنﺘیجه جابهجایی
تعادل شود.

شناخﺘی-
تعقل
دانﺶ

*

دانﺶآموز باید یاد بﮕیرد که با اسﺘفاده از ایﻦ درس درراسﺘای
جابهجایی تعادل در جهت دلخواه و تولید مواد دلخواه
اسﺘفاده کرد.

شناخﺘی -ﻋلم و
کاربردی ﻋمل

دانﺶآموز باید یاد بﮕیرد که با کاهﺶ حجم سامانه تعادل به
سمت تعداد مول کمﺘر گاز پیﺶ میرود.

شناخﺘی-
دانﺶ

تعقل

دانﺶ آموزان باید پس از اﻋمال تغییرات بﺘوانند پیﺶبینی
کنند که واکنﺶ در چه جهت پیﺶ میرود؟

شناخﺘی-
تﺤلیل

*

*

دانﺶآموز باید تشخیﺺ دهد که تغییر حجم سامانه سبﺐ
تغییر حالت کدام تعادلها میشود

شناخﺘی-
تﺤلیل

*

*

*

*

یکی از ﻋوامل تغییر حالت تعادل ،تغییرات حجم است.
کاهﺶ حجم سبﺐ جابهجایی تعادل در جهت تولید تعداد مول کمﺘر گازی میشود.
اﺛر تغییرات حجم سبﺐ تغییر حالت تعادالنی می.شود که شروطی داشﺘه باشد.

مواد و

کﺘاب درسی -سیسﺘم هوشمند فیلم آموزشی  -تصاویر آموزشی -نرمافزار power point

رسانههای
آموزشی
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پیشبینی
رفتار
ورودی

برای یادگیری درس ایﻦ جلسه دانﺶ آموزان باید موارد زیر را بهخوبی یاد گرفﺘه باشند.
ویژگیهای سامانهی تعادلی -ﻋوامل مزاحم (ﻋواملی که سبﺐ برهم زدن تعادل میشوند) -اﺛر تغییر بر روی سامانه
تعادلی
دانﺶ آموزان میتوانند بررسی کنند که با تغییر ﻏلﻈت مواد شرکتکننده واکنﺶ در کدام جهت پیﺶ میرود

گروهبندی
مدل و
ساختار
کالسی
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سالم و احوالپرسی -حضوروﻏیاب  -جویا شدن ﻋلت ﻏیبت دانﺶ آموزان  -بررسی احوال و رفﺘار دانﺶ
آموزان -اسﺘفاده از نرمافزار آموزشی
اسﺘفاده از ایﻦ نرمافزارها که حاوی فیلم ﻋکس و پرسﺶ است میتواند مﺤرکی جهت جلﺐتوجه شاگرد
ایجاد ارتباط باشد در اسالیدهای اول پرسﺶهایی قرار دادهشده است که باید توسﻂ شاگردان جواب داده شود.
در ایﻦ قسمت معلم باید تالش کند که دانﺶآموز را از فضاهای ذهنی قبلی جدا کند واو را وارد مسیر
اولیه
یادگیری کند بدیﻦ ترتیﺐ او میتواند از فیلم ،ﻋکس ،آزمایﺶ مرتبﻂ با درس و پرسﺶ و پاسخ اسﺘفاده کند.
روابﻂ ﻋاطفی معلم با دانﺶآموز در ایﻦ قسمت اهمیت زیادی دارد .یادگیری در فضایی دوسﺘانه و صمیمی
بازده باالتری دارد.

فعالیت در قالﺐ کار گروهی ایﻦ امکان را فراهم میکند که شاگردان قوی شاگردان ضعیف را کمﻚ کنند و شیوهی
مطالعه و حل مسﺌ.له را به آنها بیاموزند بنابرایﻦ توجه شد که در هر گروه هم دانﺶآموز ضعیف باشد وهم قوی
(شاید برخی از دانﺶ آموزان درس را از همکالسی خود بهﺘر یاد بﮕیرند).
ایﻦ روش کالس را از روشهای تدریس تکراری و معلم مﺤور جدا کرده و سبﺐ فعالیت دانﺶآموز میشود که ایﻦ
موضوع خود موجﺐ افزایﺶ رﻏبت و انﮕیزه شاگردان میگردد .ایـﻦ روش ،ﻋالوه بر بازده باالی یادگیری دانﺶ آموزان
را فعال ،مشﺘاق ،مسﺌولیتپذیر و با اﻋﺘمادبهنفس بارمی آورد .فعالیت در قالـﺐ کـارگروهی سـبﺐ افـزایﺶ روحیهی
همکـاری شاگردان نیز میشود .باشد برای ایﻦ روش ساخﺘار کالس باید به صورت دایرهای باشد.
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کارگروهی میتواند کالس را از یکنواخﺘی و مﺤیﻂ خسﺘهکننده نجات دهد بنابرایﻦ یکی از روشهای ایجاد
و تداوم انﮕیزه شود مﺤسوب میشود.
ارائهی مثالهای کاربردی میتواند در دانﺶآموز انﮕیزه ایجاد کند (دانﺶآموز مﺘوجه شود که آموخﺘههای
ایﻦ جلسه در زندگی روزانه کاربرد دارد).
روش ایجاد بدیﻦ منﻈور یکی از صفﺤههای پاورپینت مربـوط بهکاربردهای آمونیـاك در صـنعت وزنـدگی روزمـره اسـت
(کاربردهای آمونیـاك :صـنعت یخسازی ،تولیـد باتری ،تولیـدکودشیمیایی ،نﮕهداری مواد ﻏذایی،
و تداوم
پاكکنندههای خانﮕی و )...و با آشنایی با ﻋوامل تغییر حالت تعادل و سپس جابهجایی تعادل میتوان
انگیزه
واکنﺶ را در جهـت دلخـواه مثالً تولیـد ،آمونیاك بیشﺘر پیﺶ برد.
پخﺶ فیلم آموزشی و کاربردی و نمایﺶ تصویر آموزشی به دلیل ایجاد تنوع در کالس سبﺐ ایجاد انﮕیزه
میشود.

آغازین
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ارزشیابی

ارزشیابی تشخیصی :بدیﻦ منﻈور از پرسﺶ شفاهی اسﺘفاده شد و درس جلسهی قبل مرور شد زیرا
پیﺶنیاز درس جدید است اشکاالت شاگردان مشخﺺ شد و رفع گردید.
پرسﺶ شفاهی ایﻦ امکان را فراهم میکند که دانﺶآموز درس را از زبان همکالسی بشنود و تأﺛیر یادگیری
باال میرود.
ارزشیابی ورودی :معلم قبل از آﻏاز درس باید میزان آگاهی دانﺶ آموزان در مورد درس جدید را بداند بدیﻦ
منﻈور از سواالت شفاهی اسﺘفاده شد و از دانﺶ آموزان خواسﺘه شد که بهصورت داوطلﺐ جواب دهند.
آگاهی معلم از سطح دانﺶ آموزان ایﻦ امکان را فراهم میکند که برنامهریزی بهﺘری برای تدریس داشﺘه
باشد.
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روش پرسﺶ و پاسخ ،روش مشارکﺘی و کارگروهی روش بارش فکری و نمایﺶ فیلم آموزشی و تصاویر

روشهای
تدریس

در کالس درس میتوان با نمایﺶ فیلم یا اجرای یـﻚ آزمـایﺶ در ذهـﻦ دانـﺶ آمـوزان سـواالتی ایجـاد کـرد تـا
دانـﺶ آمـوزان بـه دنبـال یـافﺘﻦ جـواب سـوال مشـﺘاق گـوش دادن بـه صﺤبتهای معلـم شـوند .در ابﺘدای
تـدریس بـا روش پرسـﺶ و پاسخ ذهـﻦ دانـﺶ آمـوزان را درگیـر کـردیم .در ضـمﻦ تـدریس بایـد دانـﺶ آمـوزان
مشـارکت داشـﺘه باشـند در ﻏیر ایﻦ صورت اگر معلم فقﻂ حـرف بزند و دانـﺶ آمـوزان گـوش کننـد تمرکـز دانـﺶ
آمـوزان و بازده یـادگیری پـاییﻦ میآید( .روش سـخنرانی صـرف بـازده پـایینی دارد) بـه همـیﻦ دلیـل از روش کار
گروهی اسﺘفاده شد همچنیﻦ اسﺘفاده از نرمافزار پاورپینت به همراه نمایﺶ تصاویر آموزشی در جلﺐتوجه دانﺶ
آموزان موﺛربود.
ب :فعالیتهای مرحله حیﻦ تدریس

آمادهسازی

یکی از اسالیدها مربوط به ارائهی پیﺶنیاز است که مطالﺐ موردنیاز برای دانﺶ آموزان مرور
میشود دانﺶ آموزان باید بدانند که درس ایﻦ جلسه بیفایده نیست و اسﺘفاده از آن در صنعت
برای تولید مواد موردنیاز کاربرد دارد بنابرایﻦ پس از پرسﺶ شفاهی و جلﺐتوجه دانﺶ آموزان
وهم چنیﻦ ارائهی پیﺶنیاز تالش شد که کاربردهای آمونیاك بیـان شود و ایﻦ سال برای دانﺶ
آموزان پیﺶ آید که چﮕونه میتوان با اسﺘفاده از اصول ﻋلم شیمی تولید آمونیاك را افزایﺶ داد؟
برای شروع درس جدید و آمادهسازی ذهﻦ دانﺶآموز از فیلم آموزشی اسﺘفادهشده است .درگیر
تماشای فیلم به دلیل کردن در گیرکردن حس شنوایی بینایی شاگرد وهم چنیﻦ رﻋایت اصـل
تنوع مﺤرك خوبی برای ایجاد انﮕیزه است و بهﺘر از سخنرانی معلم ،توجه شاگرد را جلﺐ میکند.

جدید

ارائه درس

ایﻦ فعالیتها بهصورت تلفیقی مطرح میشود و تفکیﻚ آن به معنای مجزا بودن فعالیتهای معلم
و دانﺶآموز است و منطقی به نﻈر نمیرسد و به همیﻦ خاطر از خﻂچیﻦ ایﻦ اسﺘفادهشده است.

فعالیتهای معلم
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پس از مرور آموخﺘههای قبلی و پیﺶنیاز ،فیلم آموزشی مربوط به تولید آمونیاك در کالس پخﺶ
شد پس از پخﺶ فیلم آموزشی از دانﺶ آموزان خواسﺘه شد که نﻈرات خود را اﻋالم کنند بﮕویند
چه ﻋاملی سبﺐ بر هم زدن تعادل درواکنﺶ مربوطه در فیلم شده است؟
دانﺶ آموزان با ﻋامل تغییر حجم بهﻋنوان ﻋامل مزاحم آشنا شدند.
از دانﺶ آموزان خواسﺘهشده که بررسی کنند ایﻦ ﻋامل چﮕونه سبﺐ جا بهجا شدن تعادل
میشود؟ و در صفﺤهی  8و  0پاورپینت مطالﺐ درس که درواقع مطالﺐ کاملتری از نﻈرات دانﺶ
آموزان است در اخﺘیار آنها قرار میگیرد به همراه نکات درس جدید.
از هر گروه خواسﺘهشده جمعبندی آموخﺘههای خود را روی کاﻏذ بنویسند و سرگروه در کالس
ارائه دهد درنهایت صفﺤهی 01پاورپینت مربوط به جمعبندی نمایﺶ داده بدیﻦ منﻈور مطالﺐ در
ذهﻦ شاگرد تثبیت و جمعبندی میشود و دانﺶآموز دچار آشفﺘﮕی ذهنی نمیشود.
نمونه سواالتی در اخﺘیار دانﺶ آموزان قرار گرفت که آنها باید بهصورت گروهی جواب دهند و
پسازآن یﻚ نفر را پای تابلو صدا زده تا به سواالت جواب دهد.
معرفی درس جلسه آینده :فیلم آموزشی در کالس نمایﺶ داده شد و با طرح چند سوال ایﻦ
پیﺶزمینه در ذهﻦ آنها ایجاد شد که بهجز تغییرات حجم و ﻏلﻈت ﻋامل دیﮕری نیز سبﺐ برهم
زدن تعادل میشود.
زمان 51:دقیقه
دانﺶ آموزان

فعالیتهای خالقانه

تﺤقیﻖ کردن در مورد کاربردهای درس ایﻦ جلسه در صنعت.
طرح نمونه سوال از ایﻦ بخﺶ کﺘاب.
تهیهی نشریه دیواری در خصوص درس ایﻦ جلسه و ارتباط آن بازندگی.
ج :فعالیتهای تکمیلی
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و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

ارزشیابی
دانش جدید

گروه  :0طرح  5نمونه سوال از قسمت تغییر حجم سامانههای تعادلی
گروه  :2پاسخگویی به سواالت طرحشده گروه.
گروه  :0درست کردن نشریه دیواری)آشنایی با ﻋامل تغییر حجم و کاربردهای آن(
گروه  :4تﺤقیﻖ در رابطه با کاربردهای درس جدید در صنعت
معرفی
منابع

تدریس با اسﺘفاده از نرمافزار پاورپینت انجام شد و منبع مطالﺐ ،کﺘاب درسی ،سایت دفﺘر تألیف کﺘﺐ
درسی شیمی و کﺘاب سیلبربرگ
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زمان 5 :دقیقه

جمعبندی و ابﺘدا از دانﺶ آموزان خواسﺘم که کلیات آنﭽه را فهمیدهاند بنویسند سپس اسالید مربوط به جمعبندی در
اخﺘیار آنها قرار گرفت.
ساخت

زمان  :در طول تدریس

الف :تکوینی (در جریان تدریس)
در طول تدریس از شاگردان سواالتی پرسیده شد و آنها نﻈرات خود را پس مشورت باهم گروهی خود
بیان میکنند.
خود را بیازمایید صفﺤه .015
ب :ارزشیابی تراکمی
پس از تدریس از پرسﺶ شفاهی اسﺘفاده شد.
آوردن دانﺶآموز پای تابلو مزیتهایی دارد:
 اگر پایان هر جلسه ارزشیابی صورت گیرد دانﺶ آموزان یاد میگیرند که در طول کالس با دقت و توجهدرس را یاد بﮕیرند تا آمادگی پاسخگویی .سواالت را داشﺘه باشند.
اشکاالت دانﺶ آموزان شناسایی و رفع میشود. درس جدید توسﻂ دانﺶآموز بازگو شده و تثبیت میشود همچنیﻦ شاگردان درس را از زبان همکالسیخود بهﺘر یاد میگیرند.
 -آوردن دانﺶآموز پای تابلو تمرینی سبﺐ افزایﺶ اﻋﺘمادبهنفس و فﻦ بیان است.

