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مشخصات 

 یکل

 یبسمه تعال

 جرم آنها یموضوع:شمارش ذره ها از رو                              نام کتاب 

 دقیقه 09مدت:       ی   اضیو ر یس دهم تجربال:دوره متوسطه دوم کیلیتحص هیپا      :رینام دب

 جرم آنها یدانش آموزان با شمارش ذره ها از رو یکل ییآشنا یهدف کل

 لیو فاکتور تبد یمفهوم مول وعدد آووگادرو جرم مول رئوس مطالب

 -4 یو ملکول یو ارتباط آن با جرم اتم یمفهوم جرم مول-3عدد آووگادرو  فیتعر- 2مول  فیتعر-1 یاهداف جزئ

 مول یها لیمحاسبات و تبد- 5 لیتبد فاکتور

 رود دانش آموزان:  یانتظار م یاهداف رفتار

 (آشنا شود. ونیشمارش ذرات)اتم مولکول  یکایمفهوم مول به عنوان  با -

 مد. هعدد آووگادرو را درک کند وعلت استفاده از آن را بف یبزرگ -

 کند.  تیمقدار ماده)مول به گرم وبرعکس(راکسب ودرخود تقو یریاندازه گ یکاهای لیمهارت تبد -

 .از عنصر را بدست آورد ینیها در جرم مع ممحاسبه تعداد اتمهارت  -

مواد و وسایل 

 آموزشی

 و .. یآموزش یها ید یس -انهیرا-برد تیتخته وا-یکتاب درس-س درسالک

 دمانیچ

 کالس
 یبصورت جمع

 

 یروش تدر
 (یبیترک)پرسش و پاسخ -یاکتشاف-یروش سخنران

 زمان زدانش آمو تیفعال ممعل تیفعال مرحله

 یها تیفعال

 مقدمات

س الدانش آموزان ک یمشاهده وضع ظاهر یم واحوال پرسالس

 محول شد فیتکال یبررس ابیحضوروغی بررس
 ریبا دب یهمراه
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 یابیارزش

 صیتشخ

 نهیدر زم رانیبهتر فراگ یریادگیبه منظور ارائه درس و 

 شود. یآن ها سوال م یهایاطالعات . دانستن از موضوع درس

جرم ذرات تعداد آن ها را به دست  یرو تا به حال از ایمثال آ

 ؟دیکرده ا یرا دنبال م یهدف انجام آن چه د؟وازیآورده ا

 نآموزا دانش یسو ازمختلف یپاسخ ها
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تعداد  یکه حاو ییلویک کیبسته بزرگ دراژه  کیاستفاده از  زیانگ جادیا

از آن است و سوال از دانش آموزان که بچه ها  یادیز اریبس

توان  یآشپزخانه م تالیجید یترازو کی از چگونه با استفاده

 ؟پاکت را بدست آورد نیاموجود در یتعداد دراژه ها

 شتریکسب اطالعات  ب

 سارائه در

ابتدا از  سیتدر یروش ها یریبا کمک دانش آموزان و بکارگ

بحث  یموجود در ابتدا ریبه تصاو میخواه یم آموزان دانش

را حل  یاضیر با وندیپ و میشیاندیباهم ب نیتمر و توجه نموده

 و لیو مول و فاکتور تبد آووگادرو عدد یپس از معرف ندوینما

 .میپرداز یم چند مثال حیبه حل وتئض یجرم مول

 45 سوال کردن وپاسخ دادن به صورت  فعال

 

 یابیارزش

 نیتکو

 

 یاز محتوا نانیاطم یطرح چند سوال از دانش آموزان برا

دانش آموزان در  یاحتمال یبه پرسش ها پاسخ و شده سیتدر

 ریگادیجهت بهبود 

 19 شده یقبل طراح پاسخ به سواالت  از

 

 لیتکم تیفعال

 عدد آووگادرو و تیذکر اهم شده و هیمطالب ارا یآ:جمع بند

 یمیعلم ش درمحاسبات مول

شده در  یپاسخ به آزمون از قبل طراح :یانیپا یابی:ارزشب

 نتییپوقالب پاور

 ناتیحل تمر درس و نیمرور و تمر امروز: فیتکل نیی:تعپ

 دجلسه بع یبرا سالکطرح شده در

پاسخ به  و شتریگوش دادن وتوجه ب

سواالت با کمک گرفتن از خالصه مهم 

 یدرس با نرم  افزار آموزش
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