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 درصد( سوال 9/6کلريد ميسد ليمحلول استر)

آموزان درست  دانش شتریب بار نيکه ا پرسد یم

 دهند. یپاسخ م

 

بازخورد  و دادندانش آموزان  قيجهت تشو -0

 ميسد با استخراج در رابطه یکوتاه لمیف ،مناسب

 .دهد یم شينما ايدر آب از ديکلر

  

و بحث 

نظر  تبادل

 یسخنران

مشاهده 

لمیف  

 یآموزان گوش م دانش ريسا -2

 .دهند

 و دهند یدانش آموزان گوش م -1

 پرسند. یم خود را یسواالت احتمال

 یکالس در بحثدانش آموزان  -4

 .کنند یشرکت م

 یم را نگاه لمیدانش آموزان ف -3

 یبحث م با آنرابطه  در و کنند

 کنند.
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 شينما ايدر آب از ديکلر مياستخراج سد لمیف -2

آموزان  از دانش لمیف شينما از بعد شده و داده

 اند، گرفته ادي لمیاز ف هر آنچه را خواهد یم

 دهند. حیتوض

 با روشرابطه  در خواهد یگرميد از گروه -1

 یقبل نهیزم شیبه پ با توجهدهند ) حیتوض تبلور،

 یانواع روش ها با در رابطهدانش آموزان 

 .قبل آموخته اند( یها در سالکه  یجداساز

 با روش در رابطهدانش آموزان  حاتیتوض -4

نوشتن واکنش مربوط به  با کامل کرده و را تبلور

 حاتیتوض ا،يدر از آب ميزیفلز مناستخراج 

 دهد. یم را ارائهمربوطه 

بدون نگاه کردن به  خواهد یگرميد از گروه -3

 در را ديکلر ميسد کاربرد موارد کتاب، متن

 دهند. حیتوض و صنعت یزندگ

دانش آموزان  حاتیتوض مناسب، بازخورد با- -5

 کند. یم را کامل

بحث 

مشاهده 

و پرسش 

 پاسخ

یسخنران  

 یکالس در بحثدانش آموزان  -2

 .کنند یشرکت م

 یآموزان گوش م دانش ريسا -1

 .دهند

 و دهند یدانش آموزان گوش م -4

 پرسند. یم را خود یسواالت احتمال

 یم گوش گريددانش آموزان  -3

 .دهند
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 تهايیفعال

بعد  ليیتكم

 تدریس

 معلم تیفعال
روش 

 تدريس
 زمان رانیفراگ تیفعال

 نت
ي و
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جم
ی
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ي

ر
 

بر آموزان  خود دانشکمک  با خالصه درس را -2

 .سدينو یتخته م یرو

 یدانش آموزان پاسخ م یبه سواالت احتمال -1

 .دهد

 و ريکه تصاو یگروه از ضمن تشکر -4

آماده  را نظر موردمربوط به مبحث  یکاتورهايکار

 اعالنات تابلو در رينصب تصاو تیمسئول اند، کرده

 سپارد. یم آن ها را بهکالس 

  

4 
یدق

 قه

زش
ار

ی
ي

اب
 

ي
یان

پا
 

 و (ی)فرد یا نهيگز 3 صورت را به یابیارزش نيا

 وهیبه ش (و پاسخپرسش -یگروه) یحيتشر

 کند. یبرگزارم یتصادف
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 .کند یم قيرا تشوفعال  یاه گروه -2

 مبحث مورد از خواهد یآموزان م از دانش -1

سوال به  کيو  یصورت گروه سوال به چند نظر،

 دهند. و پاسخنوشته  یصورت فرد

مطالب  رابطه با در خواهد یآموزان م از دانش -4

 در قرآن یمیش اسرار شيهما دره ارائه شد

کالس  و بهکرده  هیته یمقاله ا( 2427 -جیرفت)

 ارائه دهند.

 کاربرد رابطه با در خواهد یآموزان م از دانش -3

 یاطالعات صنعت، و یزندگ در زیروش الکترول

 کالس ارائه دهند. و بهکرده  یجمع آور

دانش آموزان  بهرا  ندهيعنوان درس جلسه آ-5

مراجعه به  با خواهد یم ها آن از و ديگو یم

مربوط به آن  مطالب مرتبط، یها و کتابتارنماها 

 ادداشتي را سواالت خود کرده و یخوان شیرا پ

 بپرسند. از معلمهنگام ارائه درس  تا کنند

خوش  یروز و داشتن تیموفق یضمن آرزو -0

 یبه گفتگو ليکه تما یکسان دانش آموزان از یبرا

 در کالسکه  خواهد یم دارند یو با یخصوص

 .بمانند

کرده  آماده دياسالبه صورت  را کهمنابع درس  -7

 خواهد یدانش آموزان م از و دهد ینشان م است،

منابع شامل مجالت  نيا .نديمراجعه نما به آن ها

 ديیتا که مورد یمیبا شمرتبط  یتارنماها رشد.

با متناسب  یمیش یها و کتاب هستند، معلم

 باشند یم یرستانیدانش آموزان دب و فهم درک

 
خواسته  فیدانش آموزان تکال -2

 .کنند یم ادداشتيرا شده 
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