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 بسمه تعالی

 دقیقه 09مدت اجرا: جرم آنها یشمارش ذره ها از رو :موضوع درس نام کتاب: شیمی دهم مشخصات کلی

 یاضیو ر یدهم تجرب :کالس دوره متوسطه دوم  :یلیتحص هیپا نام دبیر: 

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

 .لیو فاکتور تبد یمفهوم مول و عدد آووگادرو، جرم مول رئوس مطالب

 لیمحاسبات و تبد، لیفاکتور تبد، یو مولکول یو ارتباط آن با جرم اتم یمفهوم جرم مول، عدد آووگادرو، مول فیتعر یاهداف جزئ

 مول یها

 :رود دانش آموزان ینتظار ما یاهداف رفتار

 .شود آشنا (ونیشمارش ذرات) اتم،  مولکول،   یکایبا مفهوم مول به عنوان 

  .عدد آووگادرو را درک کند و علت استفاده از آن درک کند یبزرگ

 .کند تیرا کسب و در خود تقودار ماده) مول به گرم و برعکس( مق یریاندازه گ یکاهای لیمهارت تبد

 .از عنصر را به دست آورد ینیمهارت محاسبه تعداد اتم ها در جرم مع

موارد و وسایل 

 آموزشی

 و.... ،یآموزش یها ید یس ،انهیرا ،برد تیتخته وا ،کتاب درسی، درس کالس

 یبه صورت جمع چیدمان کالس

 (یبیترک)پرسش و پاسخ  ،یاکتشاف ،یروش سخنران سیروش تدر

 

 زمان فعالیت دانش آموز فعالیت معلم مرحله

 یها تیفعال

 یمقدمات

 یدانش آموزان کالس،  بررس یمشاهده وضع ظاهر ،یسالم و احوالپرس

 محول شده فیتکال یبررس  اب،یحضور و غ

 ریبا دب یهمراه
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ارزشیابی 

 تشخیصی

موضوع درس از  نهیدر زم ران،یبهترفراگ  یریادگیو به منظور ارائه درس، 

 یشما تا به حال از رو ایشود.  مثالً آ یآنها سوال م یهایاطالعات و دانستن

را دنبال  یو از انجام آن چه اهداف دیجرم ذرات تعداد آنها را به دست آورده ا

 .دیکرده ا یم

 یمختلف از سو یپاسخ ها

 دانش آموزان
09 

 09توجه و گوش دادن و مشاهده  اریتعداد بس یکه حاو ییلویک کی  یبسته بزرگ دراژه  کیاستفاده از  زهیجادانگیا
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 کیاز آن است و سوال از دانش آموزان که بچه ها چگونه با استفاده از  یادیز

پاکت را به  نیموجود در ا یتعداد دراژه  توان یآشپزخانه م تالیجید یترازو

 دست آورد

جهت کسب اطالعات  قیدق

 شتریب

 ارائه درس

ابتدا از دانش آموزان  سیتدر یروش ها یریا کمک دانش آموزان و بکارگب

باهم  نیبحث توجه نموده و تمر یموجود در ابتدا ریبه تصاو میخواه یم

عدد آووگادرو و   یو پس از معرف ندیرا حل نما یاضیبا ر وندیو پ میشیندیب

 .میازپرد یچند مثال م حیبه حل و توض یو جرم مول لیمول و فاکتور تبد

 

سوال کردن پاسخ دادن به 

 صورت فعال

55 

 ارزشیابی تکوینی
و  شده، سیتدر یاز محتوا نانیاطم یطرح چند سوال از دانش آموزان  برا

 یریادگیدانش آموزان جهت بهبود  یاحتمال یپاسخ به پرسش ها

پاسخ به سواالت از قبل 

 شده یطراح
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فعالیت های 

 تکمیلی

عدد آووگادرو  و مول در  تیمطالب ارائه شده  وذکراهم یجمع بندآ: 

 یمیمحاسبات ش

 نتیشده در قالب پاورپو یپاسخ به آزمون از قبل طراح  یانیپا یابیارزشب: 

طرح شده در کالس  ناتیدرس و حل تمر نیمرور و تمر فیتکل نییتعپ: 

 جلسه بعد یبرا

و  شتریگوش دادن و توجه ب

پاسخ  به سواالت با کمک 

گرفتن از خالصه مهم درس با 

 ینرم افزار آموزش
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