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مولکول ها و توضیع 

 الکترون ها

 تاریخ اجرا: 

 

دقیقه09مدت اجرا:  

 

  221129کد کتاب:

  مکان: فراگیران:تعداد  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

 الکترون ها عیرفتار مولکول ها و توز و یخی یسازه ها ای ییآشنا ایدانش آموزان  ییآشنا هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 :آشنا شدن دانش آموزان با

 سیلیو س خی یتفاوت و تشابه ها 

 دارد سیلیس هیشب یکه ظاهر یبه عنوان ماده ا خی 

 یخی یاستفاده از هنر درسازه ها 

 و کوواالنس یجامدات مولکول  یها تفاوت 

 یکیالکترواستات لینقشه پتانس 

 جور هسته و ناجور هسته یالکترون ها در مولکول ها حیبا توض 

 الکترون ها در مولکول( عی) توزیکیالکتر لیمولکول هاباوجه  به نقشه پتانس تیقطب 

ف
هد

 
ی 

ار
فت

ی ر
ها

ش
وز

آم
 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 حیطه و سطح در بلوم

حیطه و 

سطح در 

 بلوم

 

 عناصر برنامه درسی ملی

 علـم، عمـل و اخـالقتعقـل، ایمـان، 

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود
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   * علم دانش .کند فیرا تعر یخیدانش آموز سازه  
 

آشنا  یجامعه مولکول کیبه عنوان  خیدانش آموز  با

 .شود
 تعقل درک و فهم

 
  * 

و آن ها را  صیتشخ یدانش آموز بتواند جامدات مولکول

 .کند یدسته بند
 * تعقل درک و فهم

 
  

هر دودر  خیو  سیدهد که سل صیدانش آموز  تشخ

دارند  )در ساختار  یشش ضلع  یها ساختار خود حلقه

شش گوشه  یدارا یمنظم و سه بعد شیبلور  هر دو آرا

 زنبور عسل هستند( یهمانند کندو ییها

 * * تعقل درک و فهم
  

  یبا ساختارجامدات کوواالنس  ییدانش آموز  ضمن آشنا

از  یدهدکـه  جامـدات کوواالنسـ    صیتشـخ   یو مولکول

 گـر یشـده و د  لیتشـک  یکوواالنسـ  ونـد یپ یادیتعداد ز

از واحـد   یکه جامـدات مولکـول   یگدازهستند و در حال

 لیتشـک   یکوواالنس وندیپ یمجزا با تعداد محدود یها

 .شده و زود گداز هستند

 تعقل ترکیب
 

  * 

 خی یساختار مولکول انیم یآموز بتواند تفاوت ها دانش

 .کند انیرا ب سیلیس یو ساختار کوواالنس
 علم درک و فهم

 
  * 

 یکیالکترواستات لیدانش آموز بتواند مفهوم نقشه پتانس

 .سدیو بنو انیرا ب
   * علم دانش

 

مولکول ها  یکیالکتر لیدانش آموز بتوانند نقشه پتانس

 .را رسم کند
   * علم و فهمدرک 

 

 لیبتواند با توجه به نقشه پتانس دانش آموز

را در مولکول  یبار مثبت و منف ییجز یکیالکترواستات

 .ها مشخص کند

تجزیه و 

 تحلیل
    * تعقل

 یکیالکتر لیدانش آموز بتواند با توجه به نقشه پتانس

مولکول  یو گشتاور دو قطب نییمولکول ها را تع تیقطب

و  هیتجز

 لیتحل
 *    تعقل
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 .را مشخص کند

 یالکترون ها را در مولکول ها عیزدانش آموز بتواند تو

 .جور هسته و ناجور هسته مشخص کند
 *    تعقل درک و فهم

شکل  ،یابر الکترون عیدانش آموز بتواند با توجه به  توز

 .کند نییمولکول ها را تع یهندس

و  هیتجز

 لیتحل
    * تعقل

 یذکر مثال مشخص کند که در مولکولهادانش آموز با 

 ینامتقارن و در مولکول ها یابر الکترون عیتوز یقطب

 .متقارن است یابر الکترون  عیتوز یناقطب

 تعقل درک و فهم
 

  * 

 یکیالکتر لیدانش آموز بتواند با توجه به نقشه پتانس

تواند به حالت  یاتاق م یکند کدام ماده در دما نییتع

 .باشد عیما

 *    تعقل درک و فهم

که  یکیالکترواستات لیدانش آموز با توجه به نقشه پتانس

بار  یجزئ صیگرفته است اشتباهات موجود در تشخ ادی

داده و به  صیرا تشخ باتیترک( δ-) یو منف (δ)+مثبت

 ینظرات دوستان خود درباره علت اشتباهات احترام م

 گذارد

و  هیتجز

 لیتحل
  *   اخالق

خود بتواند با استفاده از نقشه  یآموز با هم گروهدانش 

 یو ناقطب یقطب یمولکول ها یکیالکترواستات لیپتانس

 .کند یم یو آنها را دسته بند ییشناسا

و  هیتجز

 لیتحل
  *   اخالق

از آن  توان یکه م یجامد مولکول کیرا به عنوان  خی

 .کرد بشناسد هیهنری را ته یبایز یسازه ها
 *    عمل دانش

بتوانند احتمال حضور الکترون را در اطراف هسته ها 

 .مولکول ها را مشخص کند یو گشتاور دو قطب نییتع
    * عمل ارزشیابی

مربوطه را  حاتیمورد نظر را انجام داده و توض فیتکال

 .ارائه دهد

اجرای 

 مستقل
    * عمل

    * تعقل درک وفهم یکیالکترواستات لیدانش آموز با توجه به نقشه پتانس
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 .دهد صیتشخ  یرااز ناقطب یبتوانند مولکول  قطب

  *   اخالق دریافت .معلم گوش دهند حاتیبا دقت و عالقه به توض

  *   اخالق واکنش .داوطلب شوند یکالس یها تیانجام فعال یبرا

و  ۲۷و  ۲1صفحه  دییازمایدر گروه به سواالت خود را ب

 گریکدیپاسخ داده درباره پاسخ ها با  ۸۸ذص۶سوال 

 .بحث و تبادل نظر کنند

  *   اخالق ارزشیابی

موجود در  یو ناقطب یقطب یمولکول ها نشیبه راز آفر

 .ببرد یپ عتیطب
   *  ایمان دینی

 یها تیانجام فعال یالزم را برا یآمادگ یز لحاظ جسم

 .به دست آورد یگروه

اجرای 

 مستقل
    * عمل

مرتبط  نتیبه مشاهده پاورپو یآموز با دقت کاف دانش

 پردازد یبا درس م
    * تعقل مشاهده

آموز در مدت زمان کوتاه با نگاه کردن به کتاب  دانش

 لهیمدل گلوله و م لهیتواند با استفاده ازگلوله و م یم

 .را درست کند یو ناقطب یقطب یمولکول ها

 یاجرا

 مستقل
    * تعقل

 یکیالکترواستات لینقشه پتانس نیتواند ب یدانش آموز م

 .مولکول ها ارتباط برقرار کند یو شکل هندس

پذیرش 

 ارزشها
    * تعقل

دانش آموز با دقت و عالقه به توضیحات معلم گوش 

داده بین متقارن بودن با نامتقارن بودن توزیع ابر 

 الکترونی تفاوت قائل شود.

  *   اخالق افتیدر

 ی لهیدرست کردن مدل گلوله و م یدانش آموز برا

 شود یداوطلب م دیسولف  لیوربوت دیاکس یکربن د
  *   اخالق واکنش

در  یکیالکترواستات لیدانش آموز در مورد نقشه پتانس

 .کند یمطالعه م گریمنابع د
 *    علم واکنش

ارج  عتیرا در طب یو ناقطب یقطب ینقش مولکول ها

 .نهند

ارزش 

 یگذار
 *    اخالق
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اطراف  طیکه مح یبه مواد یمیش دیدانش آموز  با د

 .کند یاووجود دارد نگاه م

تبلور 

 تیشخص
 *    

   *  اخالق واکنش .به نظرات دوستان خود در گروه احترام بگذارند

   *  اخالق واکنش .لذت ببرند یو گروه یفرد یها تیاز انجام فعال

 یکیالکترواستات لیدانش آموز با استفاده از نقشه پتانس

مولکول ها به دانش و حکمت خداوند  تیقطب نییدر تع

 .ببرد یپ

ارزش 

  یگذار
 

 
 * 

رئوس 

 مطالب

 مستقل( یرا با دقت مطالعه کنند) اجرا یدرس میمفاه رانیفراگ 

مواد و رسانه

های 

 آموزشی

 و زود گداز بایز یخی یسازه ها -

 الکترون ها عیرفتار مولکول ها و توز -

 

بینی  پیش

 رفتار ورودی

 لیو نقشه پتانس یخی یمرتبط به سازه ها نتیپاورپو -پرژکشن  دئویو -تابلو اعالنات - کیالکترون یتابلو - یتاب درسک

 لهیگلوله م - کیماژ – انهیرا -و کاربرد آنها  یکیالکترواستات

ایجاد ارتباط 

 اولیه

و  سیبا ساختار لوو -آشنا هستند  یعنوان جامد مولکول به خیو با یعنوان جامد کوواالنس به سیلیبا س

بودن  رگدازیعلت د -و آب آشنا هستند دیاکس یها از جمله کربن د بیازترک یبعض  لهیمدل گلوله و م

 .داند یرا م یو زود گداز بودن جامدات مولکول  یجامدات کوواالنس

مجزا  یاز واحدها خیشده است و  لیتشک یکوواالنس وندیپ یادیدهد که از تعداد ز صیتواند تشخ یم

 خی ایو  رگدازیالماس د یهستند ول یمنظم سه بعد شیآرا یدارا زیآب که هر دو ن  یها مولکول

 نیگشتاور مولکولها در ا نییمولکول ها ازسال دهم آشنا است و تع یبا گشتاور دوقطب .زودگداز است 

 یگشتاور دو قطب یکیالکترواستات لینقشه پتانس یتواند از رو یم - قابل درک است یصفحات براب

 تواندیمولکولها را از سال دهم کسب کرده است و م سیکند   مهارت رسم ساختار لوو نییمولکول را تع

 .دهد صیتشخ یرا از نا قطب یقطب یها وندیپ

ن 
زما

5 
قه

دقی
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بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

 دانش آموزان یو روح یجسمان تیبا دانش آموزان  ودقت در وضع یسالم و احوالپرس -

--را مشخص نموده و علت  نیانجام داده غائب ابیبا نگاه کردن به دانش آموزان در ضمن صحبت کردن  حضور و غ  -

 شود یشده و بازخورد مناسب انجام م ایجلسه قبل را جو بیداشتن دانش آموزان  غا بتیغ --

 درباره آن یات روز صحبت کوتاهتوجه به مناسب  -

 ها تیمرتبط با جلسه قبل و نمره دادن به فعال فیپوشه کار و تکال یبررس -

 نقاط قوت و ضعف هر گروه یاداوری -

 را نسبت به جلسات قبل بهتر انجام دادند فیکه تکال یدانش آموزان یو گروه یفرد قیتشو -

 تابلو ینوشتن رو ایتمام گروه ها و  ینقاط قوت هر گروه برا فیتوص قیاز طر قیتشو -

 جهت عقب نماندن از درس جلسه قبل بیدانش آموزان غا ییبه سواالت دانش آموزان و راهنما ییپاسخگو -

 .کند یبحث را شروع م تیموفق یو آرزو ریو وقت بخ ییذکر جمله خوش آمدگو ایبا نام خدا و  -

 

روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

 نفره دانش آموزان(٣ ی) گروه بندیکوچک دانش آموز یگروه ها لیتشک

که در جهت  یقبل  و کمک یدانش آموزان در هفته ها یلیتحص تیگروه با توجه به وضع نیاعضاءا 

شکل و نام گروه   Uبه صورت  کالس یشوند(   طراح یانجام دهند انتخاب م توانند یبه هم م یریادگی

آب  س،عسل، الما یکندو ،یگشتاور دو قطب ،یخی یسازه ها خ،ی  س،یلیس یها با توجه به مطالب درس

 ...و

گروه خود  معلم را در امر  فیمعلم عالوه بر انجام وظا اریسرگروه به عنوان هم کیتوجه در هر ماه  

 .کند یو... کمک م یآموزش، رابط آموزش

ن:
زما

ب
ناو

مت
 

ارزشیابی 

 آغازین

 Engaging کردن ریمرحله درگ

 آن رشیپذ یبرا  زهیو انگ یآمادگ جادیو ا دیدرس جد یمعرف 

و  یکیالکتر لینقشه پتانس نیو کاربرد آنها همچن یخی یدر مورد سازه ها لمیف ای نتیپاورپو شینما

مواد و ارتباط دادن آنها  نیدانش آموزان و معلم در مورد ا یخاطره ها انیدر مورد و ب یگشتاور دو قطب

 .دیبه درس جد

ن 
زما

5 
قه

دقی
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های  روش

 تدریس

 (یدرس) دانش قبل نیا یبرا ازین شیاز مسائل پ رانیآ(  به منظور سنجش اطالعات فراگ نیآغاز یابیارزش

 ب( میزان آشنایی آنها با مطالب جدید درس )دانش جدید(

کند و در صورت  یجلسه قبل را انجام داده اند سوال م فیگروه تکال یاعضا نکهیمعلم در مورد ا ارانیمعلم از هم  -

 نیا ریباشد رفع اشکال نموده و در غ یریادگیکه مشکل در ارتباط با  یشود  ودر صورت یم ایعدم انجام آن علت را جو

 .کند یم یادآوریصورت به آنها تذکر ات الزم را  

ام گرفته و در انج هیو تنب قیو تشو یکتاب و پاسخ به ورقه سواالت بررس یشامل پاسخ به پرسش ها یفرد فیتکال  -

 .شود یداده م ازیامت یفرد ستیچک ل

 .شود یمربوطه اعمال م  ستیودرچک ل یبررس یو گروه یفرد یها نیشامل حل تمر یگروه فیتکال -

 .پرسد یاز دانش آموزان سوال م دیدر مورد مطالعه درس جد -

 .خواهد یارائه و و از دانش آموزان جواب م  دیچند سوال صورتا  به صورت سال -

 

  

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  

ده
ما

آ
 

ی
از

س
بر  یمبتن یپژوهش گروه نت،یو پاورپو لمیف ،یکار گروه ،یشامل پرسش و پاسخ، سخنران یقیوش تلف 

 کالس معکوس

 (  Constructivism)ییبر ساختن گرا یمبتن ی: روش اکتشافیالگو

 

ن 
زما

1 
یدق

 قه

 ب: فعالیت های حین تدریس
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 شود یانجام م یودانش آموزان به شکل تعامل ریتوسط دب تیمرحله فعال نیادر 

 کند یم یو امکانات هماهنگ لیجهت استفاده از وسا شگاهیو آزما یآموزش یبا معاون فناور 

 کند یالزم را آماده م لیقبل از کالس مواد و وسا 

 یرسانه ها ریآماده نمودن سا -فشرده مربوطه  یلپ تاپ و آماده کردن لوح ها -پروژکتور یراه انداز 

 قیآموزان از طر دانش اریمربوطه را از جلسه قبل در اخت یها نتیو پاورپو لمیاهداف درس، ف  یآموزش

 .قرار داده است ید یس ایوبالگ و 
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 Explorationمرحله کاوش  جدید

 یعنوان ها شیو نما دیدرس جد یمعرف -2

 مطالب توسط پروژکتور

 یعکس مربوط مرتبط سازه ها ای لمیف شینما -1

 یخی

شود که خود را  یاز دانش آموزان خواسته م -٣

 کتاب را پاسخ دهند ۲1 دصییازمایب

شود با استفاده از  یاز دانش آموزان خواسته م -۷

داده شده ساختار  شینما نتیکتاب و پاور پو

 یرا طراح  دیسولف لیو کربون دیاکس یکربن د

 کنند

شود که  یاز دانش آموزان خواسته م -5

کتاب را پاسخ  ۲5و  ۲۷صفحه  دییازمایخودراب

 دهند

خواهد که پاسخ خود را  یاز دانش آموزان مد-۶

 کنند انیب

و  بیچند ترک سینوشتن چند ساختار لوو -۲

 لیرسم نقشه پتانس یدانش آموزان برا تیهدا

 آنها( یکیالکترواستات

 
 

 کنند یبه تابلو نگاه م-2

آنها با هم گفتگو  رامونیپرداخته و پ دهایاسال یبه تماشا -1

 .کنند یم انیب نهیزم نیخود را در ا اتینموده و تجرب

نشان داده  باتیترک لهیگروه مدل گلوله م یبا کمک اعضا-٣

 لیآنها نقشه پتانس یشده را درست نموده و برا

 .کنند یرا رسم م یکیالکترواستات

نگاه کرده و سواالت  شیدانش آموزان با دقت به آزما -۷

 .کند یخود را  مطرح م

را خوانده و با توجه  دییازمایدانش آموزان به دقت خودراب -5

 دهند یبه شکل و مشورت با افراد گروه به سوال پاسخ م

 (یزبان یهوش لفظ)

که دست بلند کرده اند پاسخ  یبیوزان به ترتدانش آم -۶

  یکیالکترواستات لیدر نقشه پتانس کنند یخود را مطرح م

 هیمتقارن و نامتقارن باشد( و بق تواند یم یابر الکترون عیتوز

پاسخ مطرح  ینادرست ای یآموزان در مورد درست دانش ی

 کنند یم انیشده نظر خود را ب

پاسخ ها در  لیتکم یدانش آموزان برا یتالش گروه -۲

متقارن و در  یابر الکترون عیتوزجورهسته  یمولکولها

 .نامتقارن است یابر الکترون حیناجور هسته توض یمولکول ها
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 Explanationفیمرحله توص

ابر  عیشود توز یاز دانش آموزان خواسته م -1

 .داده شده نشان دهند یدر مولکول ها یالکترون
 ضیدانش آموز خواسته شود که با تعواز  -1

و  یرا بررس یابر الکترون  عیعنصر در مولکول نتوز

 .کنند سهیمقا

بودن مولکول ها بر  یو ناقطب یدرباره قطب -٣

 .دهد حیتوض یابر الکترون عیاساس  توز

شود که  یدانش آموز خواسته م -۷

 .کتاب را پاسخ دهند۲1صفحه  دییازمایخودراب

خواهد که پاسخ خود را در  یز ماز دانش آمو -5

 .سدیتابلو بنو

 یابر الکترون عیمربوط به  توز دیاسال شینما -۶

 .مولکولها

 یالکترون عیتوز  یبرا یکل یالگو کیارائه  -۲

 یعنوان  مولکول ناقطببه  , معرفی -۸

 یعنوان مولکول قطب  به 

در جلسه قبل از دانش  نکهیبا توجه به ا -0

دهم را  یمیآموزان خواسته شده بود که کتاب ش

گشتاور دو  شود یمطالعه کنند از آنها درخواست م

 .داده شده را مشخص کنند باتیترک یقطب

به  یدانش آموزان در پاسخ ده تیهدا-29

 ۲1ص  میشیندیسواالت باهم ب

که به صورت  میخواه یاز دانش آموزان م-22

و  ۲5و  ۲۷صفحات  یها نیبه تمر یگروه

 یا پاسخ دهند دوره ۸۸صفحه  ۶شماره  نیتمر

معلم  حاتیپاسخ دهند دانش آموزان به  توض

 .کنند یگوش داده و پاسخ خود را مطرح م

نشان داده شده از  دیو اسال یدانش آموزان از کتاب درس-2

را در  یابر الکترون عیتوز تیاستفاده کرده و موقع لهیگلوله و م

 .دهند یمولکول ها نشان م

ابر  عیمعلم گوش داده و بعد از توز حاتیبا دقت به توض -1

را در هر مولکول  یبار منف یبار مثبت و جزئ یجزئ یالکترون

 .دهند ینشان م

خود صحبت  نموده و به  یها یدانش آموزان با هم گروه -٣

رن متقا یکه ابر الکترون  یباتیکه ترک رسد یم جهینت نیا

نامتقارن دارند  یابر الکترون عیکه توز یباتیو ترک یناقطبدارند 

 .هستند یقطب

دانش آموزان در هر گروه به سواالت پاسخ داده و در مورد  -۷

 .کنند یخود با هم گفتگو م یپاسخ ها

که به سواالت پاسخ داده داوطلب نوشتن  یآموزان دانش -5

دانش آموزان نگاه کرده  ریشوند و سا یتابلو م یپاسخ خود رو

 .کند یپاسخ ها اظهار نظر م ینادرست ای یو در مورد درست

 یآن گفت و گو م رامونیپرداخته و پ دهایاسال یبه تماشا -۶

 .کنند

با دقت نگاه کرده و بعد از بحث و گفتگو به  یبه ساختارها -۲

با استفاده از نقشه  تیقطب نییدر مورد تع یکل یالگو کی

 .برسند یکیالکترواستات لیپتانس

 یبا دقت نگاه کرده و متوجه م باتیترک نیبه ساختار ا -۸

متقارن دارند  یابر الکترون  عیکه توز یشود که هر ماده ا

نامتقارن دارد  یابر الکترون عیکه توز یو هر ماده ا یناقطب

 یگشتاور دوقطب یدارا یقطب یاست و مولکول ها یقطب

 یگشتاور دو قطب یدارا یناقطب یاز صفر و مولکولها شتریب

 .حدود صفر هستند

 یآن گفت و گو م رامونیپرداخته و پ دهایاسال یبه تماشا -0

 .کنند

خود مشورت نموده و داوطلب  یبا هم گروه ها -29

 .شود یبه سواالت م ییپاسخگو

 دهند یبه سواالت پاسخ م یبا مشورت گروه -22
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 دقیقه 59زمان:  مدت
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شود و معلم با تالش خود  یالبداهه خلق م یاست که ف یزیشود بلکه چ نییکه از قبل تع ستین یزیچ تیخالق 

تواند  یم تیخالق نیدانش آموزان را مشخص کند ا تیرا به وجود آورد تا خالق یطیو شرا تیکند موقع یم یسع

 هیته لمیو ف شنیمیان هیته نتیرپوو ساخت پاو هیته  یگروه یبه صورت روش حل مسئله بحث آزاد و پروژه ها

جالب و  یها هدگاید انیشده توسط دانش آموز در قالب و ب هیته یآموزش یرسانه ها ریسا دیو تول هیته ایماکت و 

 یپرسش ها یبرا دیبا یو کنجکاو یپرسشگر هیروح تیتقو یباشدکه برا یموضوعات درس رامونیپ  شانهینو اند

 ابندیکرد تا خود جواب پرسش ها را ب ییرا راهنما آنهاقائل شد و  تیاهم یدانش آموز

در  یالکترون ها در مولکول ها و پروژه گروه عیتواند در مورد توز یبحث آزاد م ایپروژه  شنهادیطرح سوال با پ 

 باشد یدر زندگ یو ناقطب یقطب یمورد نقش مولکول ها

 ج: فعایت های تکمیلی

ی
یاب

زش
 ار

 Evaluationیابیرحله ارزشم

 (سیتدر انی)در جر یمرحله ا ای ینیتکو : الف

بودن مولکول ها سوال  یناقطب ای یو قطب یالکترون عیچند مولکول را نشان داده و در مورد توز نتیباپاورپو 

 کنند یم

 پرسد یکتاب را از دانش آموزان م یدوره ا ناتیمطرح شده در قسمت تمر  ۶سوال 

 دهد یم حیپاسخ دانش آموزان توض   یدانش آموزان معلم درباره درست حیبعد از توض 

 دهند حیبودن مولکول ها در توض یناقطب ای یدرباره قطب خواهد یاز دانش آموزم 

 (یانی)پا یتراکم یابیارزش : ب

شود از دانش  ینشان داده م نتیکه با استفاده از پاورپو یا نهیبه صورت آزمون چهار گز یابیارزش نیا 

 ارائه شده است( نتیشود. ) سواالت در پاورپو یم دهیآموزان  پرس
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 .شود یبه دانش آموز نشان داده م دیاسال کیخالصه درس در  -

 هیبه دانش آموزان نشان و دانش آموزان را به ته نتیدرس را که آماده شده به صورت  پاورپو ریتصاو  -

 .کندیرا در تابلو اعالنات کالس وصل م ریتصاو نیاز ا ییکند  و عکس ها یم قیآن تشو ریموارد نظ

 .دهد یدانش آموزان را پاسخ م یاشکاالت احتمال -
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 Elaborationمرحله گسترش 

 .کند یم قیفعال را تشو یها گروه 

 .خواهد از درس چند سوال نوشته و پاسخ دهند یاز دانش آموزان م 

 هیمقاله ته یو کاربرد آن در زندگ یو ناقطب یقطب یمولکول ها تیخواهد درباره  اهم یاز دانش آموز م 

 .کنند

کرده و  دایمولکول ها پ تیقطب نییتع یبرا یشده  روش یخواهد با توجه به منبع معرف یاز دانش آموز م 

 .در کالس درس ارائه دهند

 

 

یفرد فیتکل  

کتاب ۸۸ص  یدوره ا ۶و  5 یها نیحل تمر 2  

یکتابخانه درس ۲0تا  ۲5صفحات  یخوان شیمطالعه و پ 1  

دیپاسخ ده ریبه دو سوال ز ٣  

 یگروه فیتکل 

 .دیبا استفاده از نور خورش یکیالکتر یانرژ هیدر مورد ته قیتحق-2

 مورد نمک هایی که گستره دمایی باالیی دارند.تحقیق در  -1

 ماکت پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول های کتاب را تهیه کنند.

 معرفی درس جلسه آینده

 انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشید تولید

 استفاده از شاره های مولکولی و یونی برای تولید برق 

 سدیک کلرید شاره ای مناسب در نیروگاه خورشیدی 

 چینش، زیبا منظم و سه بعدی یون ها در جامد یونی 

ختیار آنها دانش آموزان مطالب مربوط به درس جدید را از طریق گروه واتساپ یا لوح فشرده ای که در ا

 داده شده مطالعه کنند.

ضمن آرزوی موفقیت برای دانش آموزان از کسانی که تمایل دارند با معلم گفت و گوی درسی داشته 

 باشند می خواهد که در کالس بمانند.

ن: 
زما

٣ 
یدق

  قه
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منابع درس را به صورت اسالید آماده می نماید و نشان میدهد و از دانش آموزان می خواهد به آنها 

 مراجعه نمایند. این منبع شامل: 

 مجالت رشد شیمی  -٣متوسطه دوره دوم   ٣کتاب درسی شیمی -1جله رشد شیمی  م -2

  Wikipediaیت سا -google ۶سایت -5عمومی مورتیمر و سیلیبربرگ  کتاب های شیمی -۷

 تلگرامی شیمی )جناب آقای اسداهلل تراب(جزوات و سواالت اساتید در گروه های  -۲
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