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 طرح درس روزانه درس شیمی دوازدهم  

ت
صا

شخ
م

 

ی
کل

 

شماره طرح  

 درس: ....

 ییهنرنما موضوع درس:

و  یمولکول ی( هاالیشاره)س

 قبر دیتول یبرا یونی

 تاریخ اجرا: 

 

دقیقه09مدت اجرا:  

 

  مکان: 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

 برق دیتول یبرا یونیو  یمولکول یها الیبا شاره )س ییآشنا هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 :آشنا شدن دانش آموزان با

 یکیالکتر یبه انرژ یدیخورش یانرژ لیتبد  یها یفناور

 دیاز خورش یکیالکتر یانرژ دیتول یمختلف فناور یبخش ها

 مفهوم شاره و انواع آن

 یو مولکول یونینقطه ذوب و جوش مواد 

 عیدر حالت ما الیماندن س یباق یمناسب برا ییگستره دما

 به برق دیخورش یانرژ لیتبد یشاره مناسب برا دیکلر میسد

 یطیمح ستیز یو کاهش رد پا یلیسوخت فس یاستفاده از آن به جا یایو مزا یکاربرد در زندگ

 به برق دیخورش یانرژ لیتبد یها یفناور ریذکر شده در کتاب با سا یفناور سهیمقا
ف

هد
 

ی 
ار

فت
ی ر

ها

ش
وز

آم
 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 در بلوم حیطه و سطح

حیطه و 

سطح در 

 بلوم

 

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

بقاء  یها برا یبه عنوان مادر انرژ دینقش خورش 

 .کنند انیموجودات زنده را ب
   * تعقل درک و فهم
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 ستیز یکاهش رد پا یپاک برا یها یانرژ ریتاث

 کنند انیرا ب یطیمح
   * تعقل درک و فهم

 

را با مثال  ریناپذ دیو تجد ریپذ دیتجد یتفاوت انرژ

 .دهد حیتوض

و  هیتجز

 لیتحل
 * تعقل

 
  

  * علم دانش کند. فی( را تعرالیشاره )س
  

 یانـرژ  لیتبـد  یکـه تـا کنـون بـرا     ییها یدرباره فناور

مشـاهده   ایـ و  دهیشـن  ایـ به برق مطالعه کرده  دیخورش

 کرده اند، گفتگو کنند.

 عمل ترکیب
 

 *  

به  دیخورش یانرژِ لیتبد یفناور یکل یبا توجه به شما

 بحث و گفتگو کند. یکیالکتر یانرژ
 واکنش

اخالق 

  و عمل
 *  

و نقش  اموزدیذکر شده را ب یمختلف فناور یبخش ها

 .کند انیرا ب کیهر 
   * عمل دریافت

 

نقطه ذوب و جوش  میشیندیبا مراجعه به جدول در باه ب

نقطه ذوب  نیب ییو گستره دما سهیمواد داده شده را مقا

 .کند انیو جوش را ب

و  هیتجز

 لیتحل
    * تعقل

گستره  نیشتریمطرح شده پاسخ دهد و ب یبه پرسش ها

 ابدیمورد نظر ب الیس یرا برا ییدما
    * تعقل درک وفهم

ماندن به حالت  یو باق شتریب ییگستره دما نیرابطه ب

 .ابندیرا در عیما
    * تعقل درک وفهم

ذرات سازنده شاره و  انیجاذبه م یروهاین نیارتباط ب

 کند. انیرا ب عیماندن در حالت ما یباق
    * عمل ترکیب

   * عمل یابیارزش کند انیرا ب ییگستره دما نیو کمتر نیشتریب
 

را  یفناور نیبه عنوان شاره مناسب ا دیکلر میسد

 کند یمعرف
    * عمل یابیارزش

کند  هیمقاله ته یفناور نیا یایدر ارتباط با کاربرد و مزا

 .دیو پژوهش نما قیتحق ایو 
  *   عمل بیترک
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 لیتبد ی)نوع یدیخورش یمربوط به پنل ها یها لمیف

آن را با به برق( را مشاهده کنند و  دیخورش یانرژ

 کنند سهیشاره مقا یفناور

    * عمل بیترک

معلم گوش فرا دهد و   حاتیبا دقت و عالقه و به توض

خانواده  یاعضا ایمثال دوستان  هیرا به بق یفناور نیا

 .کند یمعرف

  *   اخالق واکنش

را مطالعه  یگریمنابع د یفناور نیکاربرد ا نهیدر زم

 ارائه کند. قیکنند. و مقاله و تحق
  *   عمل بیترک

را با گستره  یگرید یشاره ها گریبا مطالعه منابع د

 کنند. یمناسب ذوب و جوش معرف ییدما
    * عمل واکنش

به  دیخورش یانرژ لیتبد یشاره برا یفن آور کیشمات

تابلو اعالنات کالس  یمقوا رسم و بر رو یبرق را بر رو

 نصب کنند.

 یاجرا

 مستقل
  *   عمل

  یمنبع مهم انرژ کیبه عنوان  دیخورش نشیبه راز آفر

 .ببرند یحفظ و بقاء موجودات پ یبرا
 *   * ایمان دینی

 با احترام به معلم و دوستانشان در بحث ها شرکت کنند.
  

 
 

*  

رئوس 

 مطالب

 برق.  دیتول یبرا یو مولکول یونی ی( هاالیشاره )س ییهنر نما

 (.میشیندی)با هم بیدیخورش یاز پرتو ها یکیالکتر یانرژ دیتول

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

شکل رسم شده  د،یو عکس و اسال لمی، فتورپروژک دئویبرد(، و تیکالس ) وا یتابلو ک،یالکترون یتابلو ،یکتاب درس

 انهیکالس، را یتابلو یتوسط دانش آموزان بر رو
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بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

ی های پاک وانرژی های فسیلی را می رژشناسند. تفاوت ان یآشنا هستند و چندد مورد را م ریپذ دیتجد یها یبا انرژ

ها  هنیآ لهیدرباره انعکاس نور بوس دانند، یجوش را م ه ذوب ومفهوم نقط. شناسند یرا م یولو مولک یونیواد مدانند. 

برق  دیار آب در تولش بخو نق دانندی دانند، نقطه جوش آب را م یرا م یولمولک نیجاذبه ب یرویوم نمفهعات دارند، طالا

      ی دانند.را م

 

ایجاد 

 ارتباط اولیه

 کند.  یبا دانش آموزان شروع م کیو نزد یفطرابطه عا کی جادیو ا یبا نام خدا و سالم و احوالپرس

و علت  ییرا شناسا نیبیانجام و غا ابیبا دانش آموزان حضور و غ با نگاه به دانش آموزان و ضمن صحبت

 شود.  یم ایرا جو بتیغ

 دهد. یدانش آموزان راجع به درس قبل را م یپاسخ سواالت احتمال

ن: 
زما

5 
قه

دقی
 

 

بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

 یدور تا دور کالس قرار م Uیوبه شکل کل نندینش یم یکالس  در کنار هم و یقبل یبند ق گروهطب دانش آموزان بر

 .رندیگ

  ....کاشف و دان،یمیش اگر،یمیک ،یمینام مرتبط با ش کیهر گروه با  

 

روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

روز سلول ها و طول  هستند. در یدینصب شده از نوع خورش یشهر چراغ ها یها ابانیاز خ یکیدر 

آنها  ییروشنا شارژ و شب هنگاه از یدیخورش یبا پرتوها یدیصفحات کوچک مجموعه چراغ خورش

 نیکابل شبکه برق شهر از ادور بودن از لیبه دل نیواقع در حومه شهر با ا یباغ ها ایشود. و  یاستفاده م

 ادیز زانیصفحات به م نیا لهیبوسشارژ شده  یشده که انرژ دهیشوند. شن یم ییروشنا نیتام یفناور

 .ماند یم یا چون به شبکه انتقال وصل نشده بالستفاده باقشود ام یم یجمع آور

ن:
زما

 
ب

ناو
مت

 
ل 

طو
در 

س
دری

 ت

ارزشیابی 

 آغازین

 ینهایخارج از تمر یکمک یها، مسئله ها یی) شامل خودآزما فیمعلم در مورد انجام تکال ارانیاز هم

(  یو وبگرد قیو تحق شیآزما ایمرتبط با درس و  یعمل فیتکال ای شده و نییکتاب توسط معلم تع

 شود. یثبت م یدر دفتر کالس یشود و موارد مثبت و منف یم دهیپرس

شود که  یبرد نوشته شده و از دانش آموزان خواسته م تیوا یسوال )آزمونک( مرتبط با درس  بر رو کی

 چگونه خواهد بود؟( یلیبدون سوخت فس ندهیپاسخ دهند. ) آ

 یها یانرژ ینیگزیرا مطالعه کرده اند در مورد جا دیدرس جد به عنوان مقدمه از دانش آموزان که

 .ندینما انیشود تا آنها نظراتشان را ب یم دهیپرس یلیفس یسوخت ها یبجا ریدپذیتجد

ن: 
زما

5 
قه

دقی
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های  روش

 تدریس

دانش ها را مت قس ی) بعض یارکتو مش یخنرانس د،یالو عکس و اس لمیف شی: پرسش و پاسخ، نمایقیشامل روش تلف 

 پردازند(. یبحث و تبادل نظر مه م و با معلم خود با هبالس کل کود و درخ یاه وزان در گروهآم

  

  

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  

ده
ما

آ
 

ی
از

س
 

را چک  تورپروژک دئویشود تا تخته هوشمند و و یمعلم خواسته م ارانیقبل از شروع کالس از هم

 شود. شیها آماده نما لمیها و عکس و ف دیرا به آن وصل کنندتا اسال انهیو آماده کنند و را

ری پنل های خورشیدی به اختصار و با هنرمندی و سلیقه دانش شاره و فناو یفناور یکل یشما

 آموزان بر روی برد کالسی رسم شود تا با آمادگی درس ارائه شود.

 

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 آموز است و منطقی به نظر نمی های معلم و دانش فعالیت  

 

های معلم فعالیت های دانش آموزان فعالیت   

و  ریناپذ دیتجد یها یو انرژ یلیفس یدرباره سوخت ها-1

 ایمزاو  کندیبا دانش آموزان گفتگو م به اختصار ریپذ دیتجد

خواهد  یکند و از دانش آموزان م یم انیآنها را ب بیو معا

 .ندیبگو کیهر یطیمح تسیاز اثرات ز زیتا آنها ن

 شیرا نما یدیخورش یمربوط به پنل ها لمیو ف دهایالاس-2

ساعات  یدر بعض دیدهد و مشکل عدم وجود خورش یم

شبانه روز را مطرح و راجع به حل مشکل در کارکرد منابع 

انش آموزان درباره صحبت و از د یدیخورش یانرژ رهیذخ

 پرسد یرسد م یکه به نظرشان م ییراه ها

 

کنند  یمدانش آموزان در این باره اظهار نظر -1

 شیو اثر آن بر افزا دیاکس ید کربن دیدرباره تول

 ریسا شیافزا  نینچو هم نیهواکره و زم یگرما

 کنند. یگفتگو م ندهیآال یگازها

کنند و عدم حضور  یرا نگاه م دهایالو اس لمیف -2

مشکل  جادیاز شبانه روز و ا یساعات در دیخورش

 ابندی یدر م را یدیخورش یدر کار پنل ها
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 دیتول یبرا یو مولکول یونی یشاره ها شرفتهیپ یفناور-1

 لمیف و ریو تصاو دهایکند و اسال یم انیرا ب دیبرق از خورش

هوشمند نشان داده می شود و بخش  تخته قیمربوط را از ار

کننده و ... ( و سرد، Aهای مختلف ) برج گیرنده، شاره

 .کند یم انیرا ب کیهر  فهیوظ

 یخواهد به دقت نگاه کنند و  فناور یاز دانش آموزان م -2

( 1). و سوالاموزندیب یبرق از آفتاب و نمک را به خوب دیتول

خود حل  یرا پا هم در گروه ها میشیندیموجود در با هم ب

 کنند.

 

کنند و بخش  یرا مشاهده متصاویر و فیلم -1

 می گیرند. مختلف آن را فرا یها

 یآمده را م شیآنها پ یکه برا یسواالت احتمال -2

 پرسند.

 .دهند یرا پاسخ م میشیندیبا هم ب (1سوال ) -3

موضوع که کدام شاره مناسب است )  نیمعلم درباره ا-1

 کند و جدول مربوط یم انیب ی( مقدمه ایمولکول ای یونی

را در  N2و  Nacl ،Hf به نقطه ذوب و جوش سه ماده

نقطه اسالید نشان می دهد و از دانش آموزان می خواهد تا 

 .کنند سهیذوب و جوش آنها را با هم مقا

فاوت نقطه ذوب و جوش را با خواهد تا ت یاز آنها م -2

 ت آمده رابدست آورند . و اعداد بدس یذهن ایبه و محاس

( 2و سوال ) ندینما انیآن را ب نیشتریو ب نیو کمتر سهیمقا

 .را حل کنند میشیندیبا هم ب

در این مرحله معلم با بیان این نکته که ماده با بیشترین  -3

 آموزاناست دانش  یفناور نیا مناسبگستره دمایی، 

کنند و از  انیمسئله را ب نیکند تا علت آ یم ییرا راهنما

 .را حل کنند میشیندیبا هم ب 3 خواهد سوال یآنها م

 یروهایو وجود ن یونی باتیبا دانش آموزان درباره ترک -4

 کند یصحبت م ونهای نیوب یجاذبه قو

 

اسالید مربوط را مشاهده کرده و تفاوت نقطه -1

( را 2بدست می آورند و سوال ) ذوب و جوش ها را

  پاسخ میدهند.

گستره دمایی بیشتر )مربوط به ماده یونی  -2

Nacl )  و کمتر )مواد مولکولی( را بیان کرده، و

 ( را پاسخ می دهند.3سوال)

 یبرا دیکلر میسد یونیکاربرد ماده  لیدل -3

 .ابندی یدر مرا  دیخورش یجذب انرژ
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 یموجود برا یها یخواهد تا فناور یاز دانش آموزان م-1

را ی فناور نیو بهتر سهیرا با هم مقا دیبرق از خورش دیتول

 .کنند انیب

 یاز دانش آموزان م یدر زندگ یفناور نیدرباره کاربرد ا -2

 .دهد یآنها گوش م یپرسد و  به صحبت ها

باره اظهار و   نیدانش آموزان نظر خود را در ا-1

 کنند. یرا اعالم م جهینت

 کنند یم انیآن را ب یکاربردها -2

 دقیقه 59زمان:  مدت

ت
الی

فع
 

ی 
ها

ش
دان

ه 
قان

ال
خ

 

ان
وز

آم
 

 کنند. یم یراحطبرق از آفتاب و نمک را  دیتول یفناور یدانش آموزان خالق ماکت کل

 یبرا یخالقانه ا یشنهادهایپ دیپاک خورش یاستفاده از انرژ یها یفناور ریو سا یفناور نیدر مورد کاربرد ا

 .... خواهند داشت ایها و  نهیکاهش هز

 ج: فعالیت تکمیلی

ی
یاب

زش
 ار

 یم ادداشتیپرسد و بازخورد ها را  یرا از دانش آموزان م ریسواالت ز  ان،یو در پا سیتدر انیمعلم در جر

 .کند تا نقاط ضعف رفع شود

 (سیتدر انی)در جر ینیالف: تکو

 .دهند یکتاب است را دانش آموزان پاسخ م ییشاره که در قسمت خود آزما یسواالت مربوط به فناور-1

خواهد تا نام و  یگذارد و از دانش آموزان م یم شیبه نما دیاسال کیشاره را در  یاز فناور ییشما -2

 .ندینما انیهر بخش را ب  فهیوظ

 .ندینما انیبه عنوان شاره را ب دیکلر میعلت استفاده از سد -3

 .کنند سهیمقا یلیروش را با برق حاصل از سوخت فس نیشده در ا دیبرق تول یانرژ -4

 یانیپا یابیارزشتراکمی  ب:

 .کامل انجام خواهد شد حیکوتاه پاسخ و توض ،یا نهیآزمون به صورت سواالت چهار گز نیا

س
دری

ل ت
طو

در 
ن: 

زما
 



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 .
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ب
ت 

اخ
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ید

جد
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ن
 

 یرا کاهش داده و نسل ها ریناپذ دیتجد یمنابع انرژ نیاول عمر ا یلیفس یاستفاده مستمر از سوخت ها

 مواجه خواهد شد. یبشر با مشکل تامن انرژ ندهیآ

 یها خیذوب شدن  ن،یکره زم یو به تبع آن گرم شدن هوا شیافزا دیاکس یکربن د یعالوه بر آن رد پا

 .و ... رخ خواهد داد یطیمح ستیآزاد ومشکالت ز یسطح آبها شیافزا ،یقطب

 یدر رفع نگران یانیبرق کمک شا دیو تول یانرژ لیتبد یها یتواند با فناور یم دیخورش یپر انرژ یپرتوها

 .ببرد نیرا از ب یلیفس یو اثرات مخرب سوخت ها دینما ندهیمربوط به آ یها

 دیکلر میسد یونیبه برق به کمک شاره  دیخورش یانرژ لیتبد یفناور شرفته،یپ یها یفناور نیاز ا یکی

 عیبه حالت ما ییباال ییدارد و در گستره دما ییذوب و جوش باال یدما نکهیا لیبه دل دیکلر میاست. سد

شبانه روز به برق  عاتدر اول سا یکند و درمراحل بعد رهیرا در خود ذخ دیخورش یتواند انرژ یاست م

 را مرتفع سازد.    یلیفس یبه مصرف سوختها ازین بیترت نیشود. به ا لیتبد

 

ن:
زما

5
قه

دقی
 

 

ف 
الی

تک
ن  

یی
تع

و ا
اقد

ما
ت 

عد
ب

ی
 

گستره  یکه دارا یگرید یها  الیو با مراجعه به صفحات وب س نیتوانند به عنوان تمر یدانش آموزان م

 .ندیهستند را جستجو کرده و در کالس ارائه نما دیخورش یانرژ رهیذخ یباال برا ییدما

العات موجود را در طرا مطالعه و ا یفناور نیها و صفحات وب مقاالت مربوط به ا تیبا مراجعه به سا

 .ندینما انیدانش آموزان ب ریسا یکالس برا

 .و بازخورد دهند اموزندیرا ب کیهر فهیبرق و وظ دبهیخورش یانرژ لیتبد یمختلف فناور یبخش ها

 .ندینما انیاستفاده از آنها را ب یایو مزا قیپاک تحق یها یانرژ ریو سا دیخورش یدر باره انرژ

 

ن: 
زما

3 
یدق
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 3یمیش ،یدوازدهم علوم تجرب هیپا یکتاب درس

 آزادپانل خورشیدی، ویکی پدیا، دانشنامه 

https://fa.wikipedia.org/wikiیدیخورش_/پانل 
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