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 غلظت محلول یاهداف کل

 یو درصد جرم ونیلیمحاسبه غلظت محلول ها برحسب قسمت در م یجزئ یهدفها

 :بتوانند دیجلسه با انیدانش آموزان در پا یرفتار یهدفها

 .محاسبه کند  ppmغلظت محلول ها را برحسب

 محاسبه کند. یها را برحسب درصد جرم غلظت محلول

دانش   یرفتار ورود

 آموزان

 کند.  انیآنها را ب یانواع محلول ها را نام برده و تفاوت و شباهت ها

 کند.  انیمفهوم محلول را ب

 دهد. حیکرده و آنها را توض انیمحلول را ب یاجزا

 

 حل مساله -سخنرانی -گروهی سیتدر یروشها

 دئوپروژکتوریو -تخته یآموزش لیمواد و وسا

 زمان)دقیقه( معلم و دانش آموزان یتهایفعال 

قبل از  یها تیفعال

 سیتدر

 پرسش از درس جلسه قبل –حضور و غیاب 
28 

 شور است؟  اهایچرا آب در یصیتشخ یابیارزش

 دارند؟    ایبا آب شور در یچه تفاوت نیریش یآب ها

 . میکن یقاشق شکر حل م 1 گرید وانیقاشق و در ل کیآب  وانیل کیدر 
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 .               و ............دیکن انیرا ب وانیدو ل نیا یتفاوت ها

 
 

 

تو
مح

ه 
رائ

ا
 ی

س
در

 

 20 «آب به عنوان حالل»بین مقدمات و نمایش فیلم کوتاه با موضوع  یآماده ساز

 دقیقه20                مفهوم غلظت در گروه ها یبررس ارائه درس

 دقیقه20     گروه ها یتوسط اعضا حیطرح مساله و توض

 دقیقه20تدریس غلظت و رابطه محاسبه آن، طرح مساله و توضیح توسط معلم   

10 

و  یجمع بند

 یریگ جهینت

 یو غلظت برحسب درصد جرم ppm غلظت ، غلظت برحسب میمفاه فیتعر

 از درس یریگ جهیاز مطالب گفته شده و نت یخالصه ا انیب

 

8 

 دانش آموزان  یپاسخ ها یمساله و بررس کیطرح  یابیارزش

 از دانش آموزان یکیحل مساله توسط 
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است. در این ppmگرم برابر با 100 نمونه آب به جرم کینمک در  یغلظت نوع -2 فیتکل نییتع

 د؟یمحلول را بدست آور یمحلول چند گرم از آن نمک وجود دارد؟ درصد جرم

 کتاب 201 صفحه دییازمایبخود را  -1
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