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مشخصات كلي

نام درس :شیمي
نام مدرسه :

موضوع درس :غلظت موالر (موالریته = ) Mزمان اجرا :نیمه
تعداد دانش آموزان  13 :كالس  :تجربي پایه دهم

نام دبیر :

آماده سازي وایجاد
انگیزه

در سطح تكرار و باز شناسي
حافظه

 بیان مواد استخراج شده از اب دریا وكاربردهاي آن.

تفاوت میان محلول غلیظ ورقیق را از نظر غلظت موالر بیان كنندوروش
تبدیل محلول غلیظ به رقیق

 31دقیقه

 بیان این نكته كه تهیه محلول ها با در صد جرمي معین اسان
است.
 بیان این نكته كه غلظت موالر به جه كمیتهاي وابسته است.

در سطح كاربرد معلومات

زمان

ارزشیابي تشخیصي

بررخي كاربردهاي محلولهاي ابي را در زندگي بیان كند,مفهوم علظت وارتباط ان با مقدار ماده حل
شونده را بیان كند.
با طرح سواالت دانش اموزان را مورد سنجش قرار میدهیم تا ببینیم تفاوت محلول غلیظ و رقیق
میدانند .
مفهوم غلطت در بیلیون را مورد سنجش قرار میدهیم ,مهارت دانش اموزان را در سنجش میزان مهارت
دانش اموزان در محاسبه قسمت در میلیون مورد بررسي قرار میدهیم.

 5دقیقه

قبل از شروع درس

حضور و غیاب دانش آموزان  -سالم احوال پرسي
مطالبي در ارتباط با اهمیت محاسبه غلظت مطرح مي كنیم.

 5دقیقه

هدفهاي كلي درسي
و رفتاري

 )3با برخي مواد استخراج شده وتهیه شده از آب دریا را بیان كنند .
 )2مفهوم غلظت مولي را بعنوان روشي براي بیان غلظت محلول توضیح دهد .
 )1مهارت محاسبه غلطت مولي را كسب ودر خود تقویت كند و مسایل ان را حل كند.
 )4دو روش تغییر غلظت مولي را بیان و بتواند ان را توضیح دهد
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 5دقیقه

در سطح كاربرد معلومات

دانش آموزان تبدیل محلول غلیظ به رقیق و بر عكس را در شرایط برابر
بودن حجم و برابر بودن تعداد مول درک كنند وروش اجراي این تبدیل
ها را بیان كنند .
از دانش موزان مي خواهیم نمونه حل شده مسله مجود در كتاب را
مطالعه و به روش گروهي با استفاده از روش مشاركتي مورد بررسي قرار
دهند

 11دقیقه

ارائه درس جدید

روش تدریس  :روش
مشاركتي -روش یادگیري
معكوس-یادگیري فعال-
پرسش وپاسخ
در سطح تجزیه و تحلیل

از دانش آموزان مي خواهیم باهم بیندیشیم را به صورت گروهي انجام
دهند در ضمن مطالب تكمیلي را در حین انجام تكلیف به آنان ارایه
میدهیم در زمان اجراي این بخش ضمن اجراي روش مشاركتي و
پرسش و پاسخ مفاهیم را منتقل مي كنیم مثال :
معلم :موالر ومول جه رابطه اي با هم دارند؟
هر كدام از دانش اموزان مطلبي را عنوان مي كنند از جمع بندي پاسخ
ها ي دانش آموزان این نتیجه را كه موالر كمیت اندازه گیري غلطت
است را به عنوان اولین نكته مهم در روي تخته مي نویسیم .
معلم :در دو بشر ML51آب میریزیم به یک بشر 01گرم و به دیگري 41
گرم  NaClاضافه مي كنیم كدام غلیظ تر است ؟در هر ظرف چند مول
نمک وجود دارد؟
ضمن بررسي جوابهاي دانش اموزان پاسخ درست را به كمک خودشان
جمع بندي مي كنیم.
سایر مفاهیم نیز به همین شیوه كه تلفیقي از روشهاي ذكر شده است
منتقل مي شود.

تكمیلي

در سطح داوري

دانش اموزان تفاوت غلظت معمولي را با غلظت مولي درک كنند.

31دقیقه

ارزشیابي تكویني

در سطح داوري

دادن چند مسله مشابه با مسله كتاب وحل ان توسط دانش اموزان.

 35دقیقه
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