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 مشخصات كلي
 مهی(زمان اجرا: ن M=  تهیموضوع درس: غلظت موالر )موالر                يمینام درس:   ش

  :  ریدهم              نام دب هیپا يكالس :  تجرب      13تعداد دانش آموزان :                   نام مدرسه :  

هدفهاي كلي درسي 

 و رفتاري

 كنند .  انیرا ب ایشده از آب در هیمواد استخراج شده وته يبرخ( با 3

 دهد .  حیغلظت محلول توض انیب يبرا يرا بعنوان روش يمفهوم غلظت مول( 2

 ان را حل كند.  لیو مسا كند تیرا كسب ودر خود تقو يمهارت محاسبه غلطت مول( 1

 دهد حیو بتواند ان را توض انیرا ب يغلظت مول رییروش تغ دو ( 4

 

ان
زم

 

 

 قبل از شروع درس

   

 يسالم احوال پرس - دانش آموزان ابیحضور و غ

 .میكن يم محاسبه غلظت مطرح تیمطالبي در ارتباط با اهم

 

5 
قه

دقی
 

كند,مفهوم علظت وارتباط ان با مقدار ماده حل  انیب يرا در زندگ ياب يمحلولها يكاربردها يبررخ ارزشیابي تشخیصي

  ند.ك انیشونده را ب

 قیرق و ظیتفاوت محلول غل مینیتا بب میدهیبا طرح سواالت دانش اموزان را مورد سنجش قرار م

  .دانندیم

مهارت  زانیدانش اموزان را در سنجش م ,مهارت میدهیرا مورد سنجش قرار م ونیلیغلطت در ب مفهوم

 .میدهیقرار م يمورد بررس ونیلیدانش اموزان در محاسبه قسمت در م

5 
قه

دقی
 

 جادیآماده سازي وا

 انگیزه

در سطح تكرار و باز شناسي 

 حافظه
 آن. يوكاربردها ایمواد استخراج شده از اب در انیب 

 اسان  نیمع يمحلول ها با در صد جرم هینكته كه ته نیا انیب

 .است

 وابسته است يتهاینكته كه غلظت موالر به جه كم نیا انیب. 

31 
قه

دقی
كنندوروش  انیرا از نظر غلظت موالر ب قیورق ظیمحلول غل انیتفاوت م در سطح كاربرد معلومات 

 قیبه رق ظیمحلول غل لیتبد

 



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 .
 

 

: روش  سیروش  تدر دیارائه درس جد

 يریادگی روش -مشاركتي

 -فعال يریگادی-معكوس

  وپاسخ پرسش

 لیسطح تجزیه و تحل در

انجام  يرا به صورت گروه میشیندیباهم ب میخواه يموزان مآاز دانش 

 هینان اراآبه  فیانجام تكل نیدر ح را يلیدهند در ضمن مطالب تكم

 و يروش مشاركت يبخش  ضمن اجرا نیا يدر زمان اجرا میدهیم

  :مثال میكن يرا منتقل م میپاسخ مفاه پرسش و

  با هم دارند؟ يومول جه رابطه اموالر  :معلم

 پاسخ يكنند از جمع بند يرا عنوان م يكدام از دانش اموزان مطلب هر

غلطت  يریاندازه گ تیرا كه موالر كم جهینت نیموزان اآدانش  يها 

 . میسینو يتخته م ينكته مهم در رو نیاست را به عنوان اول

 41 يگریبه د و گرم 01بشر کیبه  میزیریب مآ ML51معلم :در دو بشر

تر است ؟در هر ظرف چند مول  ظیكدام غل میكن ياضافه م  NaClگرم 

  نمک وجود دارد؟

دانش اموزان پاسخ درست را به كمک خودشان  يجوابها يبررس ضمن

    .میكن يم يجمع بند

ذكر شده است  ياز روشها يقیكه تلف وهیش نیبه هم زین میمفاه ریسا

 .شود يمنتقل م

5 
قه

دقی
 

برابر  طیو بر عكس را در شرا قیبه رق ظیمحلول غل لیموزان تبدآدانش  سطح كاربرد معلومات در

 لیتبد نیا يبودن حجم و برابر بودن تعداد مول درک كنند وروش اجرا

 . كنند انیها را ب

نمونه حل شده مسله مجود در كتاب را  میخواه يموزان مدانش  از

قرار  يمورد بررس يبا استفاده از روش مشاركت يمطالعه  و به روش گروه

 دهند

11 
قه

دقی
 

 .درک كنند يرا با غلظت مول يدانش اموزان تفاوت غلظت معمول در سطح داوري تكمیلي

31
قه

دقی
 

 35 .دادن چند مسله مشابه با مسله كتاب وحل ان توسط دانش اموزان در سطح داوري نيیارزشیابي تكو
قه

دقی
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