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 به نام خدا

 طرح درس روزانه

 درس بتواند محلول و  انیپس از پا ری: فراگیکل یهدف ها

 انواع آن آشنا شود

 

 یو تجرب یاضیر دهم یمیش

 دقیقه 57 مدت جلسه: 200-201: صفحات کتاب

  : خیتار             رستانیدب

  : ریدب

 موضوع : محلول و مقدار حل شونده ها

عال
ف

ی
 ت

 میرئوس مطالب و مفاه

 درس

 مخلوط همگن فیتعر .2

 مفهوم غلظت .1

 ظیو غل قیرق یمحلول ها سهیمقا .3

 محلول ها یکاربرد برخ .4

 

 یجزئ یهدف ها نیتدو

 .را درک کند مفهوم محلول .2

 .بتواند اجزاء محلول را نام ببرد .1

 .تفاوت مخلوط و محلول را درک کند .3

 .از محلول ها آشنا شود یبا برخ .4

 .دهد حیرا توض ظیو غل قیبتواند تفاوت محلول رق .7

 .دهد حیتوض یذره ا دیمحلول را از د کی لیبتواند تشک .6

 .آشنا شود یاز محلول ها در زندگ یبا کاربرد برخ .5

 

 دانش آموزان یرفتار ورود 

 .داند یل را مالانح ندیفرا ریفراگ .2

 .داند یرسم ساختار مواد را م .1

 .دارد ییبا مفهوم ماده خالص و ناخالص آشنا ریفراگ .3

 .داند یرا م یدنیتفاوت آب مقطر و آب آشام ریفراگ .4

 .نامشخص است ریفراگ یگالب دوآتشه و سرم برا میمفاه .7
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 پس از گذراندن درس قادر خواهد بود ریفراگ

 یشناخت یها طهیح

درک و  دانش

 فهم

تجز کاربرد

 یه

 ارزشیابی ترکیب

      * غلظت فیتعر -2

      * اجزاء محلول یادآوری -1

     *  انواع محلول صیتشخ  -3

     *  مثال مخلوط و محلول -4

    *   محلول ها آشنا شود یبا کاربرد برخ -7

منبع  کیبه  202ص 20با توجه به شکل -6

 ببرد. یپ ییایمیمواد ش یغن
   *   

چند منبع آب از لحاظ مقدار ماده  سهیمقا -5

 .حل شده
    *  

  *     .202ص  20و  9 یشکل ها یبررس -8  

  
خواص حالل و حل شونده بر خواص  ریتاث -9

 .کند انیمحلول را ب
     * 

  
رفتار محلول را از لحاظ مقدار ماده حل  -20

 .کند هیشده توج
     * 
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زش
ار

ابی
 ی
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ت

ی
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 شوند؟ یدر آب حل ممواد به چند صورت  .2

 ؟شوند یم نیچگونه تام اهانیرشد گ ازیعناصر مورد ن یبرخ .1

 ست؟یآب مقطر چ .3

 

 سیمراحل تدر
مواد  یشنهادیپ یها تیروش ها و فعال

 الزم یآموزش

دانش  یها تیفعال

 آموزان

زمان 

 مالز

 ابیحضور و غ -2

 یاحوال پرس و
 سالدانش آموزان و ثبت در دفتر ک یگروه یبررس

حضور دفتر 

 و

 ابیغ

- 

 دقیقه7

 

طرح سؤال به  -1

 یصورت جمع

شود و از دانش  یارائه م ییدر ابتدا، پرسش ها

به صورت داوطلب پاسخگو  میخواه یم آموزان

 باشند.

تخته 

 هوشمند

کنند و  یاظهار نظر م

 تیبه کمک آن وضع

دانش آموزان  یریادگی

 یبررس یبه صورت کل

 شود. یم

 دقیقه5

 زهیو انگ یآمادگ -3

 .شود ینشان داده م خیضد  یقوط کیشکل  -2

 قیسرم تزر ماریمواقع به ب یچرا برخ "سئوال  -1

 .پرسم یم را"کنند  یم

 

استفاده 

 شکل

ضد  یقوط

 خی

 دقیقه1 کنند یتوجه م

درس  یمعرف -4

 یهدفها انیو ب دیجد

 یرفتار

 یسخنران

تخته 

 هوشمند

 ، نتیپاور پو

 لمیف

 یآموزش

 کنند  یتوجه م
27 

 قهیدق

 سیروش تدر -7

 فعال( یها میفعال )ت

 صفحات یشود شکل ها یاز گروه ها خواسته م

 را بررسی کنند. 202و 200
 یبه صورت گروه یکتاب درس

17 

 دقیقه
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که  یکوتاه پاسخ در مورد مطالب ییپرسش ها

 شود.  یخوانده شد به  دانش آموزان ارائه م

 ست؟یچ یکم رنگ و پررنگ بودن چا لیدل

 ییایمیمواد ش هیاروم اچهیتوان از در یم ایآ

 کرد؟ استخراج

 یکتاب درس

به  ییضمن پاسخگو

کتاب از یصورت انفراد

 توانند استفاده یم

 کنند.

 - در مورد سؤاالت ارائه شده یمیبحث ت

 یاوراق انفراد حیتصح

توسط خود دانش 

 آموزان

 - به سؤاالت ییپاسخگو
دانش آموز منتخب 

 دهد یپاسخ م

و رتبه  یبا نمرات انفراد سهیمقا یمیکار ت یبررس

 یبند
تخته 

 هوشمند

دانش  یریمعدل گ

آموزان از نمرات 

 یریگ جهیو نت یانفراد

 مراحل تدریس 
مواد  یشنهادیپ یها تیروش ها و فعال

 الزم یآموزش

دانش  یها تیفعال

 آموزان

زمان 

 الزم

 

 جمع بندی -6

 ریمطرح شده توسط دب یپاسخ به پرسش ها

 غلظت فیتعر

 تفاوت مخلوط و محلول

 ست؟یچ ظیو غل قیمحلول رق نیفرق ب

 محلول ها بر اساس حالل و حل شونده یدسته بند

تخته 

هوشمند 

استفاده از 

 نتیپاور پو

 کنند و یتوجه م

 دارند. یم بر ادداشتی

 

 یدرس یابیارزش -5

 دانش آموزان:

بتواند در  محلول و مخلوط فیبا توجه به تعر -2

دو را از  نیا ریمطرح شده توسط دب یمثال ها

 دهد.  صیتشخ گریکدی

 انواع محلول ها مثال بزند یبرا -1

- 

دهند و  یپاسخ م

 دارند. یبرم ادداشتی
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 فیتکل نییتع -8

آمده در درس سه نوع  یبه جز محلول ها -2

 .ببرند محلول نام

 ست؟یگاز در چفرق نوشابه گازدار و بدون  -1

 ظیرا به غل قیتوان محلول رق یبه چند صورت م -3

 کرد لیتبد

- 

  دارند. یبرم ادداشتی

 دانش آموزان تیفعال ریدب تیفعال الزم یمواد آموزش یشنهادیپ یها تیروش ها و فعال 

 

 یابیارزش

 یانیو پا ینیتکو، یصیتشخ یابیارزش
 دهند. یاسخ مپ نمونه سؤال هیته 

عال
ف

ی
 ت

ها
 ی

در
ز ت

س ا
پ

ی
 س

 نمرات لیو تحل هیتجز

 یو چگونگ یمیت یها تیفعال یونحوه  یبررس

 ها به پرسش میت ییپاسخگو

 یمیو ت ینمرات فرد

 دانش آموزان

نمرات  یبررس

دانش  یمیوت یانفراد

با  سهیآموزان ومقا

 گریکدی

 یخود آگاه م یاز نمره 

 .شود

 

 ریفراگ یبرا یلیتکم یها تیفعال نییتع

 و خیغلظت ، ضد "اصطالحات در مورد 

 کنند. قیتحق " یریگ بالگ

 .سندیسئوال از متن کتاب بنو 7گروه ها 

شده توسط  یمنابع معرف

 ریدب

 یمعرف یمنابع آموزش

 ریشده توسط دب

 

 

 .کنند یم تیفعال

 

 

 .کنند یم تیفعال

 


