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 آب، فراتر از انتظار یمولکول نیب یروهاین -2 یکیالکتر دانیمولکول ها در م گریرفتار آب و د- -6: یهدف درس

 ل هاالح گریآب و د- -4 گوناگون آب یکیزیف یدر حالت ها یدروژنیه یوندهایپ -0

ها و ساختار آن، همه افراد جامعه در حفظ و مراقبت آن بکوشند و  یژگیبه آب، و ی: با نگاه علمیو اجتماع ینیهدف د

 که به ران،یدر ا ژهیبه و یاتیو ح یجد یبه عنوان هشدار ن،یکمبود آب در زم

مورد توجه دانش آموزان قرار  م،یرو یم شیب ها با سرعت هر چه تمامتر ! به پالها و تا اچهیخشک شدن رودها و در سمت

 یدرس اندک نیدر ا د؟یا دهیشیاند دینوش یم که یبه آب ایتشربون . آ یالماء الذ تمیسوره واقعه : افرا 16 هی. توجه به آردیگ

 خواهد برد. یآب پ نشیبه راز آفر

 .یمولکول نیب یجاذبه  یروهایبا ن رانیآشنا شدن فراگ -1 

 .آشنا شوند یمولکول یجاذبه  یروهایبا انواع ن رانیفراگ( 6-6

 .از نوع واندروالس را بشناسند یمولکول نیب یجاذبه  یروهاین رانیفراگ( 6-2

 .را بشناسند یدروژنیه وندیاز نوع پ یمولکول نیب یجاذبه  یروهاین رانیفراگ( 6-0

 .ببرند یماده پ کی یکیزیحالت ف نییدر تع یمولکول نیب یجاذبه  یروهایبه نقش ن  رانیفراگ( 6-4

 ند.ببر یپ جوش یماده مانند نقطه  کیخواص   نییدر تع یمولکول نیب یجاذبه  یروهایبه نقش ن  رانیفراگ( 6-5

 یمولکول نیب یروهایبا  عوامل موُثر بر ن رانیآشنا شدن فراگ -2

 .آشنا شوند یمولکول نیب یروهایمولکول  ها بر ن تیبا اثر قطب رانیفراگ( 6-2
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 .ببرند یپ یمولکول ها بر گشتاور دوقطب تیقطب زانیبه اثر م رانیفراگ( 0-2

 آشنا شوند یگشتاور دو قطب یکایبا ( 0-0

 .ببرند یپ یمولکول نیب یجاذبه  یروهایبر ن یبه اثر گشتاور دوقطب( 0-4

 در مولکول آب یدروژنیه وندیبا پ رانیآشنا شدن فراگ  -4

 .دهند صیتشخ یاشتراک وندیرا از پ یدروژنیه وندیپ رانیفراگ( 4-6

 .آب نشان دهند یمولکول ها نیرا ب یدروژنیه وندیبتوانند پ رانیفراگ( 4-2

 .متفاوت آشنا شوند یکیزیف یآب در حالت ها یدروژنیه یها وندیبا تعداد پ رانیفراگ( 4-0

 

 طهیسطح ح یشناخت طهیح 

جلسه بتواند به  نیا یآموزش یها تیرود پس از مطالعه و انجام فعال یاز دانش آموز انتظار م

 :ابدیدست  ریاهداف ز

را  یرآبیو غ یمحلول آب ،یدروژنیه وندیپ ،یگشتاور دوقطب ،یو ناقطب یمولکول قطب  -6

 .کند فیتعر

نام  یو چند حالل آب یدروژنیه وندیپ یدارا یمولکول ها ،یناقطب ،یچند مولکول قطب -2

 .ببرد

 را شرح دهد. یکیالکتر دانیآب در م یمولکول ها یریعلت جهت گ -0

 .کند ینیب شیپ یکیالکتر دانیرا در م  ()مانند ییرفتار مولکول ها  -4

 .دهد زیرا تم دیسولف دروژنیکمتر بودن نقطه جوش آب و ه ای شتریب -5

 .دهد حیرا توض بیترک کیو خواص  یکیزیحالت ف نییدر تع یمولکول نیب یروهاینقش ن  -1

 باالست. HBrو  HClنسبت به HFکند چرا نقطه جوش لیتحل -7

عدم جهت  ای یریجهت گ یمولکول ها یحدود گشتاور دوقطب نییبا تع -6

 .کند یبررس یکیالکتر دانیآن ها را در م یریگ

از دو ماده رنگ و نمک  کیکدام ( )از مواد کیکند هر  نییتع لیبا ذکر دل  -0

 .تواند در خود حل کند یرا م یخوراک
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 درک و فهم

 

 لیو تحل هیتجز

 کاربرد، بیکاربرد و ترک
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 کند. هیته یآب، مقاله ا یرعادیغ یها یژگیاز و -69

 

 بیو ترک لیو تحل هیتجز

 

 بیترک

 طهیسطح ح ( حرکتی – یروان طهیح) مهارت ها

 :دیرا کسب نما ریز یدرس مهارت ها نیا انیرود پس از پا یاز دانش آموز انتظار م

 .را انجام دهد یگروه یها تیخواسته شده در ضمن فعال یها شیآزما -6

 .را بسازد یمختلف یو ناقطب یقطب یمولکول ها ،یربازیخم ایو  یبا کمک مدل مولکول -2

 مربوط را ارائه دهد. حاتیمورد نظر را انجام داده و توض فیتکال -0

 

 

  دیتقل

 مستقل و دقت یاجرا

 

 مستقل یاجرا 

 طهیسطح ح (یعاطف ای) نگرش ها ( )  یرفتار طهیح

 :را به دست آورد ریز یدرس نگرش ها نیا یرود پس از مطالعه  یآموز انتظار ماز دانش 

 .معلم گوش دهد حاتیبا دقت و عالقه به توض -6

 .داوطلب شود یکالس یها تیانجام فعال یبرا -2

 .لذت ببرد یو گروه یفرد یها تیاز انجام فعال -0

 .در گروه، بحث و تبادل نظر کنند گریکدیبا  -4

( یرآبیو غ یآبدر مورد حالل ها و انواع محلول ) زیو ن کیزیدر ف یگشتاور دوقطب نهیدر زم -5

 .را مطالعه کند یگریمنابع د

 .به نظرات دوستان خود در گروه احترام بگذارد -1

 .را ارج نهد یو زندگ عتیآب در طب یاتینقش مهم و ح -7

 

 

  افتیدر

 واکنش 

 واکنش 

 واکنش 

 واکنش 

 

 واکنش 

 یارزش گذار

(، پرسش و پاسخ، واحد کار و یشی) روش نما یشامل: سخنران یقیروش تلف (Organistic model)  کیستیارگان یالگو سیتدر یالگو

 یبحث گروه یتا حدود

رسانه 

 یآموزش

الزم است؛ مثل مدل  شیانجام آزما یکه برا یلیکه در کالس موجود باشد(، مواد و وسا ییتابلو ) هر نوع تابلو ،یکتاب درس

 آب، روغن، الکل و نمک، الک ناخن، استون ،یا شهیش لهیبشر، بورت، همزن، م ،یمولکول

 

 وهیبا ش یتصادف وهیبا ش یکوچک به شکل تصادف یگروه ها لیباشد مثل تشک ریتواند متغ یبا توجه به جنس کالس م دمانیچ
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شکل  uداشته باشند به صورت گریکدیارتباط با  یبرا  یشتریدانش آموزان فرصت ب نکهیا یبرا نی. همچنیقرعه کش کالس

 .ندیبنش

 یها تیفعال

از  قبل

 سیتدر

 سیروش تدر معلم تیعالف
 تیفعال

 رانیفراگ
 زمان

 یبرقرار

ارتباط با 

 رانیفراگ

جان و خرد       "به نام خداوند  یشعر از شاعر بزرگ فردوس تیب کینوشتن  -6

 .میکن یکالس، شروع م تابلو یبر رو" برنگذرد شهیبرتر اند نیکز

 ،یروح ،یظاهر تیبا وضع ییبا دانش آموزان و آشنا یسالم و احوالپرس -2

 آن ها. زیو حضور بر سر م یو بهداشت یجسم

 میشو یم ایجلسه قبل را جو نیبیغا بتیعلت غ اب،یپس از حضور و غ -0

 

 گفتگو 

 یاعالم اسام

پرسش و 

 پاسخ

گوش دادن و 

 ییپاسخگو
 دقیقه5

 یبررس

 فیتکال

 گذشته

 .دانش آموزان یاحتمال یپاسخ دادن به سوال ها -

 دانش آموزان و ثبت عالمت در دفتر نمره. نیدفتر تمر دیبازد -
پرسش و 

 پاسخ

گوش دادن و 

 ییپاسخگو
 دقیقه 5

 یابیارزش

 یصیتشخ

 دیدانش آموزان که با درس جد یقبل یبا طرح چند پرسش از آموخته ها

 مانند: میشو یمرتبط است از نقاط ضعف آن ها آگاه م

 ست؟یاتم، مولکول و عنصر چ -6

 ؟دیدر مورد مولکول آب در دوره اول متوسطه چقدر آموخته ا -2

 د؟یدان یچه م یکیالکتر دانیاز م -0

 .دیکن فیو رانش را تعر شیربا -4

 ست؟یمواد چ یکیزیمنظور از حالت ف -5

با هم  یکیزیذرات سازنده مواد، در سه حالت ف نیب یروهاین زانیم ایآ- -1

 دارد؟ یفرق

پرسش و 

 پاسخ
 دقیقه6 پاسخگو
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و  یآماده ساز

  زهیانگ جادیا

 یابیارزش

 یورود

آب توسط  ی کهیانحراف بار شیآزما

 یکیبا بار الکتر یا شهیش یا لهیم

آن  لیبه دل د؟یبه خاطر دار را یمنف

 د؟یفکر کرده ا

 یبرف را که در بعض یشکل دانه ها  -

 ای یعلم) یونیزیتلو یبرنامه ها

( نشان داده شده به خاطر شنیمیان

 .دیآور

جوش  یبودن دما ادیبه علت ز ایآ -

 د؟یآب توجه داشته ا

 اد،یز یچرا در سرما دیفکر کرده ا

 نیشوند؟ نکته: ا یم دهیها پالس یسبز

هر مبحث، جداگانه  یبرا زه،یانگ جادیا

 شود. یانجام م

 یآمادگ از سرگروه هر گروه درمورد

 دهیپرس فیگروه و انجام تکال یاعضا

ت را الشود و در صورت مشک یم

 .میده یشده تذکر م ایجو

شامل پاسخ به  یفرد فیتکال -

 کتاب و پاسخ به ورقه یپرسش ها

و  قیو تشو یسوال ها بررس یها

 شود. یانجام گرفته ثبت م هیتنب

مثل گزارش کار  یگروه فیتکال -

 یشده ثبت م یبررس شگاهیآزما

 شود.

از  دیدر مورد مطالعه درس جد -

 .شود یدانش آموزان پرسش م

چند سوال ارائه و از دانش آموزان  -

 .میخواه یجواب م

پرسش و 

 پاسخ

و  ییپاسخگو

با دقت گوش 

 دادن

 دقیقه5

یها تیفعال  

 سیتدر ضمن
 سیتدرروش  معلم تیفعال

 تیفعال

 رانیفراگ
 زمان

(6فعالیت)  

یآماده ساز  

 – بشر – یمدل مولکول)شوند.  یو مواد الزم آماده م لیقبل از کالس، وسا -

 –الکل  -الک ناخن – خوراکی نمک – همزن – یا شهیش ی لهمی – بورت

 .میده یقرار م زیم یو مواد را رو لیوسا نای( استون – آب – روغن

 ایوبالگ  قیها از جلسه قبل از طر شیو دستور کار آزما لمیاهداف درس و ف -

 شود. یدانش آموزان قرار داده م اریدر اخت ید یس

- 

کمک در آماده 

 لیوسا یساز

قبل از شروع 

 کالس

- 
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(2فعالیت)  یدو نفر از دانش آموزان م ای کیآب، از  یرفتارها حیپس از توض -6)الف(  

 دانش ریآب را انجام دهند و سپس سا کهیانحراف بار شیکه آزما میخواه

کنند. پس با  انیعکس العمل آب ب نیآموزان نظر خود را در مورد علت ا

 شود. یم هیدانش آموزان توج یموضوع برا نیپرسش و پاسخ ا

که مولکول  میخواه یاز دانش آموزان در گروه ها م یمولکول یها ا مدلب -2

( ونیز 662ص ریطبق تصاو) را بسازند ژنیمتان و اکس د،یاکس یآب، کربن د

کتاب تجسم کنند.  ریرا طبق تصو یکیالکتر دانیمولکول در م نیگرفتن اقرار 

 .میساز یاشنا م یو ناقطب یآن ها را با مفهوم مولکول قطب بیترت نیو به ا

مولکول  ،یکه باز هم با مدل مولکول میخواه یاز دانش آموزان م -0

 در گروه ها، پاسخ 660ص «  میشیندیبا هم ب »و بهرا ساخته  یها

 دهند.

 میخواه یاز دانش آموزان م یمولکول نیب یروهایس از شرح نپ -6ب(

 را با دقت نگاه کنند. 664 را ساخته و جدول ص مولکول

 یو سپس از آن ها م میآموز یرا به آن ها م یهدف، مفهوم گشتاور دوقطب -2

مجاورت  و رانش ( در شیربا یروهایرا ) بر اساس نچند مولکول آب  میخواه

 هم قرار دهند.

توسط دانش  یدروژنیه وندیاز درک مفهوم پ نانیپس از حصول اطم -0

را پاسخ  665ص« با هم بیندیشیم»به قسمت میخواه یآموزان، از آن ها م

 دهند.

 ،یبه کمک مدل مولکول میخواه ی* از دانش آموزان در گروه ها م(پ)

 که مفهوم یمختلف یکیزیف یساخته و طبق حالت ها یادیآب ز یمولکول ها

و جامد انجام  عیآن، را در حالت گاز، ما دمانیآن را قبالً درک کرده اند، چ

 به وجود بیترت نیکمک گرفته و به ا 667کتاب در ص  ریداده و از تصاو

 .ببرند یپ خیآب در ساختار  یمولکول ها نیدر ب یخال یفضاها

حل شدن  یها شیدرس ضمن درخواست انجام آزما یانیدر بخش پا(ت)

 یرآبیغ و یآب یاز دانش آموزان، محلول ها یمواد در آب توسط گروه یبرخ

 .میده یآن ها شرح م یرا برا

 یسخنران

 پاسخو پرسش

 نظارت

 گفتگو

شیانجام آزما  

به کتاب توجه  

دادن گوش  

 ساخت

 مولکول

 ها

ییپاسخگو  

هم قرار کنار  

مولکول دادن  

آب با  یها

 دقت

 دقیقه59
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(0فعالیت)  

یها تیفعال  

دانش خالقانه  

 آموزان

اما  ستین ریخالقانه دانش آموزان چندان امکان پذ یها دهیا ینیب شیپ

 زیحالل ها و مواد حل شونده ن زیزدن مواد و ن خیاحتماالً در مورد موضوع 

 را ارائه دهند. یجوش مواد مختلف نظرات یدما سهیمقا

 ییراهنما

 کردن
 دقیقه2 ارائه نظر

 یها تیفعال

بعد از  یلیتکم

سیتدر  

 سیروش تدر معلم تیفعال
تیفعال  

رانیفراگ  
 زمان

و یجمع بند  

یریگ جهینت  

دانش آموزان  یشود و به اشکاالت احتمال یتابلو نوشته م یخالصه درس رو

 .میده یپاسخ م

و  یسخنران

 پاسخپرسش و

 دقت

 ییپاسخگو
 دقیقه5

 یابیارزش

یانیپا  

 .میکن یشده برگزار م ریو تکث یطراحال که قب یا نهیآزمون چهار گز کی
 دقیقه5 پاسخگو نظارت

 

 شوند. یم قیگروه ها و دانش آموزان فعال تشو -6

سوال نوشته و  69 از درس داده شده، حداقل میخواه یاز دانش آموزان م- -2

 پاسخ دهند.

مقاله  ،یدرس در زندگ نیکه درباره کاربرد ا میخواه یماز دانش آموزان  -0

 کنند. هیته

که کتاب را  میخواه یدرس جلسه بعد را عنوان کرده، از دانش آموزان م -4

 .مطالعه کنند

را در منزل پاسخ  666و 667-660 یصفحه ها یدهاییازمایخود را ب -5

 .دهند

 آن یبرا تیموفق یآرزو زیبه دانش آموزان و ن دیضمن گفتن خسته نباش -1

 تواند در کالس بماند. یداشته باشد م یسوال یها، اگر کس

 یرا به آن ها معرف یعموم یمیکتاب ش زیت رشد و نالمانند مج یمنابع -7

 .میکن یم

 یسخنران

 گوش دادن و

 ادداشتی

 کردن

 دقیقه5

 


