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
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
ﻃﺮح درس روزاﻧﻪ-ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه (ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ)
مشخصات كلی

نام درس :شيمی ﭘاﯾﻪ دﻫﻢ
موضوع :رﻓﺘار آب و دﯾﮕﺮ موﻟﮑول ﻫا
در ميﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑی -نيﺮو ﻫاي ﺑيﻦ
موﻟﮑوﻟی آب ،ﻓﺮ اﺗﺮ از انﺘﻈارﭘيونﺪﻫاي
ﻫيﺪروژنی در ﺣاﻟﺖ ﻫاي ﻓيزﯾﮑی
گوناگون آب

مجﺮي :ﺗارﯾخ اجﺮا:
مﺪت اجﺮا90 :دقيقﻪ

محل اجﺮا:
شهﺮسﺘان:
كالس:
ﺗعﺪاد ﻓﺮاگيﺮان20 :

وﯾژگی ﻓﺮاگيﺮان سﻦ 61 :جنس :ﭘسﺮ
ﺗواناﯾی ذﻫنی :مﺘوسط
وضعيﺖ اجﺘماعی :مﺘوسط وضعيﺖ اقﺘصادي :مﺘوسط رو ﺑﻪ ﭘاﯾيﻦ (در دﻫک ﻫاي ﭘاﯾيﻦ جامعﻪ)
وضعيﺖ گﺮوه ﺑنﺪي4 :گﺮوه  5نفﺮه
اسامی گﺮوه ﻫا :ﺗامسون – رادرﻓورد – چادوﯾک  -موزﻟی
اﻫﺪاف كلی

ﻫﺪف درسی :دانش آموز ﺑاﯾﺪ مفهوم قطبی و ناقطبی ﺑودن موﻟﮑول را شﺮح دﻫﺪ ﺗا ﺑا اسﺘفاده از آن نيﺮوﻫاي ﺑيﻦ
موﻟﮑوﻟی را نام ﺑﺮده و ﺑيان كنﺪ.
ﻫﺪف دﯾنی و اجﺘماعی:
 )6ﺑﺮاي انجماد آب از وساﯾل شيشﻪ ي اسﺘفاده نﮑننﺪ.
 )2دانش آموز درك كنﺪ كﻪ چﺮا نباﯾﺪ ﺑيشﺘﺮ مواد غذاﯾی را ﻓﺮﯾز كﺮده و ﺑالﻓاصلﻪ و ﺗازه مصﺮف كﺮد.

اﻫﺪاف جزئی

ﻓﺮاگيﺮان در ﭘاﯾان درس ﺑاﯾﺪ ﺑﺘواننﺪ:
 )6موﻟﮑول قطبی از ناقطبی را ﺗشخيص دﻫنﺪ
 )2ﺑﺮ اساس قطبيﺖ موﻟﮑول نيﺮوﻫاي ﺑيﻦ موﻟﮑوﻟی را ﺑيان كنﺪ.
 )3قﺪرت نيﺮوﻫاي ﺑيﻦ موﻟﮑوﻟی را از ﻫﻢ ﺗميز دﻫنﺪ.
 )4ﺑﺮ اساس نيﺮوﻫاي ﺑيﻦ موﻟﮑوﻟی نقطﻪ جوش و ذوب موﻟﮑوﻟها را ﺑا ﻫﻢ مقاﯾسﻪ كننﺪ.
 )5ﺑا اسﺘفاده از قطبيﺖ جهﺖ گيﺮي موﻟﮑول را در ميﺪان ﺗعييﻦ كننﺪ.
 )1ﺗاثيﺮ اﻓزاﯾش جﺮم ﺑﺮ نقطﻪ جوش را در موﻟﮑوﻟهاي ﻫﻢ قطبيﺖ درك كننﺪ.
 )7دﻟيل اﻓزاﯾش ﺣجﻢ آب ﻫنﮕام انجماد را ﺑيان كننﺪ.
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ﺣيطﻪ شناخﺘی
از دانش آموز انﺘﻈار می رود ﭘس از مطاﻟعﻪ و انجام ﻓعاﻟيﺖ ﻫاي آموزشی اﯾﻦ جلسﻪ
ﺑﺘواننﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﯾﺮ دسﺖ ﯾاﺑنﺪ:
مفهوم قطبی ﺑودن ﯾا ناقطبی ﺑودن
ﺗشخيص قطبی ﯾا ناقطبی ﺑودن موﻟﮑول
چﮕونﮕی اﯾجاد نيﺮوﻫاي ﺑيﻦ موﻟﮑوﻟی
ﺗفاوت ﺑيﻦ قﺪرت نيﺮوﻫاي ﺑيﻦ موﻟﮑوﻟی
مقاﯾسﻪ ي نقطﻪ جوش ﺑيﻦ موﻟﮑوﻟها
ﺗﺮك ﺑﺮداشﺘﻦ دﯾواره سلوﻟی گياﻫان در ﻓﺮﯾزر

سطح ﺣيطﻪ

دانش ودرك وﻓهﻢ
دانش
ﻓهميﺪن
ﻓهميﺪن
ﺗحليل
ﺗحليل
قﻀاوت

ﺣيطﻪ روانی ﺣﺮكﺘی(مهارت ﻫا)
اﻫﺪاف رﻓﺘاري

از دانش آموز انﺘﻈار می رود ﭘس از ﭘاﯾان اﯾﻦ درس مهارت ﻫاي زﯾﺮ را كسب نماﯾﺪ.
ﺑا اسﺘفاده از ميلﻪ شيشﻪ ي ﺑاردار ﺑارﯾﮑﻪ آب را منحﺮف كننﺪ
ﻫنﮕام ﺗقطيﺮ چنﺪ ماﯾﻊ ﺑﺘوانﺪ ﺗقﺪم در نقطﻪ جوش ماﯾعات را ﭘيش ﺑينی كننﺪ
ﺑﺮاي مواد ساده ﺣالﻟی مناسب ﭘيشنهاد دﻫنﺪ

سطح ﺣيطﻪ
مشاﻫﺪه و ﺗقليﺪ
اجﺮاي عمل ﺑﺪون
كمک اجﺮاي عمل
ﺑﺪون ﺗقليﺪ

سطح ﺣيطﻪ

ﺣيطﻪ رﻓﺘاري(نﮕﺮش ﻫا)
از داﻧش آﻣوز اﻧتظﺎر ﻣﯽ رود ﭘس از ﻣطﺎلعﻪ این درس ﻧگﺮش هﺎي زیﺮ را
بﺪﺳت آورد.
نﮕﺮش ﺑﺮ رﻓﺘار موﻟﮑوﻟها در ﻃبيعﺖ و چﮕونﮕی ﭘيﺪاﯾش گازﻫا و ماﯾعات و جامﺪات
ﭘی ﺑﺮدن ﺑﻪ ﯾﮑسان نبودن رﻓﺘار ﺗمام مواد در ميﺪان مﻐناﻃيسی
اسﺘفاده نﮑﺮدن از ﻇﺮوف شيشﻪ ي و ﭘالسﺘيﮑی نازك ﺑﺮاي انجماد آب
2

ﺗوجﻪ
ﺗوجﻪ
ﭘاسخ

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
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
اسﺘفاده ﺑالﻓاصلﻪ از مواد ﺑﺪون ﻓﺮﯾز كﺮدن مﺪت ﻃوﻻنی آن
اسﺘفاده از ﺣالل مناسب ﺑﺮاي ﭘاك كﺮدن اثﺮ ﻻك ﯾا جوﻫﺮ ﻟباس

الگوي ﺗﺪریس

رﺳﺎﻧﻪ آﻣوزشﯽ
چﯿﺪﻣﺎن ﮐالس

مشﺘمل ﺑﺮ  5اﻟﮕوي ﺑحﺚ گﺮوﻫی  ،ﺗﺪرﯾس نماﯾشی  ،ﭘﺮسش و ﭘاسخ  ،سخنﺮانی و اﻟﮕوي گانيﻪ كﻪ مبﺘنی ﺑﺮ
مﺮاﺣل زﯾﺮ اسﺖ:
 )6جلب ﺗوجﻪ  )2آگاه ساخﺘﻦ ﯾاد گيﺮنﺪه از ﻫﺪف  )3ﺗحﺮﯾک ﯾادآوري ﭘيش نياز ﻫاي مﺮﺑوﻃﻪ  )4اراﯾﻪ
محﺮك  )5ﺗﺪارك كﻪ شامل راﻫنماﯾی ﻫاﯾی ﺑﺮاي ﯾادگيﺮي اسﺖ  )1ﻓﺮاخوان عملﮑﺮد  )7ﺗﺪارك ﺑازخورد
 )8ارزﯾاﺑی عملﮑﺮد  )9اﻓزاﯾش ﯾادگيﺮي و انﺘقال( اجﺮا درجلسﻪ ﺑعﺪ كالسی)
كﺘاب درسی  -واﯾﺖ ﺑورد  ،ماژﯾک  ،ﭘاك كﻦ – ﻟب ﺗاب و وﯾﺪئو ﭘﺮوژكﺘور ،نﺮم اﻓزار و سی دي ﻫاي
آموزشی ،عﮑس ﻫا و ﺗصاوﯾﺮ مﺘحﺮك  -ﻟوﻟﻪ ي شيشﻪ ي و ﺑورت ﭘﺮ از آب و ﯾک ﺣالل ناقطبی مثل ﻫﮕزان ،
دانش آموزان ﺑﻪ چهار گﺮوه ﭘنﺞ نفﺮه ﺗقسيﻢ ميشونﺪ و ﻫﺮ گﺮوه در كنار ﻫﻢ می نشيننﺪ ﺑﻪ كمک معلﻢ دانش
آموزان زرنﮓ (معلﻢ ﯾارﻫا) در ﺑيﻦ ﺗمام گﺮو ه ﻫا ﭘخش می شونﺪ  ،و ﺑعﺪ از ﺗﺪرﯾس معلﻢ جهﺖ ﭘاسخ ﺑﻪ
سواﻻت ﻃﺮح شﺪه ﻫﺮ گﺮوه ﺑﻪ شﮑل داﯾﺮه ي در اﻃﺮاف ﻫﻢ قﺮار می گيﺮنﺪ.

فعﺎلﯿتﻬﺎي
قبﻞ از

ارزشگذاري
ارزش گذاري

روش
ﺗﺪرﯾس

ﻓعاﻟيﺖ معلﻢ

ﺗﺪریس
آﻣﺎده ﺳﺎزي

قبﻞ از ﮐالس و

فعﺎلﯿت هﺎي ورودي

آماده سازي كالس درس و رعاﯾﺖ نﻈﻢ ،
سخنﺮانی ﭘاكسازي ﺗاﺑلو قبل ورود معلﻢ  ،روشﻦ
و ﭘﺮسش كﺮدن ﻟبﺘاب و اماده سازي آن ﺑﺮاي
و ﭘاسخ ﺗﺪرﯾس  ،نشسﺘﻦ ﻫﻢ گﺮوﻫی ﻫا كنار ﻫﻢ
ﺑﺮاي سهوﻟﺖ عمل ﺗﺪرﯾس
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5دقيقﻪ

ﺗهيﻪ وساﯾل مورد نياز ﺑﺮاي ﺗﺪرﯾس از
آزماﯾشﮕاه – آماده سازي ﭘاورﭘوﯾنﺖ و ﺗصاوﯾﺮ
و عﮑسهاﯾی كﻪ قﺮار اسﺖ ﺑا دانش آموزان
مورد ﺑﺮرسی قﺮار گيﺮنﺪ

ﻓعاﻟيﺖ ﻓﺮاگيﺮان

زمان

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
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بﺮقﺮاري ارﺗبﺎط بﺎ فﺮاگﯿﺮان

ارائﻪ ﻟيسﺖ غاﯾبيﻦ ﺑﻪ معلﻢ  ،ﺑيان علﺖ
غاﯾبيﻦ امﺮوز  ،اﺣوال ﭘﺮسی ﺑا معلﻢ و
خوش آمﺪ گوﯾی

بﺮرﺳﯽ ﺗکﺎلﯿف گذشتﻪ

ارائﻪ ي جواب ﺗمﺮﯾنات گﺮوﻫی ﺑﻪ معلﻢ
ﭘﺮسش چنﺪ دانش آموز راجب درس
گذشﺘﻪ و رﻓﻊ اﺑهام آنها

4

1دقيقﻪ

ﺗوضيح خالصﻪ وار و نﮑﺘﻪ وار درس جلسﻪ
گذشﺘﻪ و اﯾنﮑﻪ ﻫمﻪ ي نمک ﻫا ﺑﻪ ﯾک انﺪازه
در آب ﺣل نمی شونﺪ و ﺑيان انحالل ﭘذﯾﺮي و
نقش و ﺗاثيﺮ عوامل مخﺘلﻒ ﺑﺮ روي آن از سﺮ
گﺮوه ﻫا خواسﺘﻪ ميشود ﺗا جواب ﭘﺮسش ﻫا را
كﻪ جلسﻪ گذشﺘﻪ در ﺑاره درس از گﺮوه ﻫا
خواسﺘﻪ شﺪه ﺑود ﺗحوﯾل معلﻢ دﻫنﺪ.
از دانش آموزان خواسﺘﻪ ميشود كﻪ ﻫﺮ كجاي
درس گذشﺘﻪ اشﮑال داشﺘﻪ انﺪ ﺑا كسب اجازه
ﺑازگو كﺮده ﺗا قبل از ﭘﺮسش كالسی رﻓﻊ
گﺮدد.

5دقيقﻪ

سالم و اﺣوال ﭘﺮسی ﺑا دانش آموزان و انجام
ﺣﻀور و غياب  ،ﺑﺮرسی علﺖ غاﯾبيﻦ جلسﻪ
گذشﺘﻪ و اﯾنﮑﻪ ﺑعﺪ از مطاﻟعﻪ درس گذشﺘﻪ آﯾا
اشﮑاﻟی در ﯾادگيﺮي محﺘوا داشﺘﻪ انﺪ ﯾا خيﺮ؟
ﺑيان چنﺪ نﮑﺘﻪ آموزشی و ﭘﺮورشی مﺘناسب ﺑا
مناسبﺖ روزﻫاﯾی كﻪ در آن قﺮار دارﯾﻢ  ،اﯾجاد
انﮕيزه ورودي و ﺑاﻻ ﺑﺮدن نشاط كالسی ﺑا
ﺣﺮف ﻫاي روﺣيﻪ ﺑخش ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺗﺪرﯾس

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
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ارزشﯿﺎبﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
آﻣﺎده ﺳﺎزي و ایجﺎد اﻧگﯿزه-ارزشﯿﺎبﯽ ورودي

سخنﺮانی رعاﯾﺖ نﻈﻢ و سﮑوت ﻫنﮕام ﭘخش ﻓيلﻢ و
عﮑس ﻫا و ﭘاسخ ﺑﻪ سواﻻت معلﻢ و
ﭘﺮسش چنﺪ سوال در مورد ﺣاﻟﺖ ﻫاي
ماده

روش
ﺗﺪرﯾس

ﻓعاﻟيﺖ معلﻢ

5

ﻓعاﻟيﺖ ﻓﺮاگيﺮان

1دقيقﻪ

ضمن ﺗﺪریس

ﺗعﺮﯾﻒ داسﺘان كوﺗاه انﮕيزشی در مورد
داشجوﯾی كﻪ سﺮ كالس خواﺑش ميبﺮد و
جلسﻪ ﺑعﺪ ﺗمﺮﯾﻦ سﺮ كالس را كﻪ جز مساﯾل
ﻻﯾنحل رﯾاضی ﺑوده اسﺖ ﺣل شﺪه اراﯾﻪ
ميﺪﻫﺪ چون نميﺪانسﺘﻪ كﻪ اﯾﻦ مساﻟﻪ ﺑﺮاي
ﺣل كﺮدن نبوده اسﺖ  .ﻫﺪف از اﯾﻦ داسﺘان
كنار زدن ذﻫنيﺖ منفی در مورد نﺘوانسﺘﻦ
اسﺖ  .ﺗاﯾيﺪ اﯾنﮑﻪ چون مطاﻟب قبل را ﯾاد
گﺮﻓﺘﻪ انﺪ ﺑﻪ شﺮوع درس ميپﺮدازﯾﻢ.

رعاﯾﺖ سﮑوت در ﻫنﮕام ﺗﺪرﯾس و ارائﻪ
ﭘاسخ مناسب از دانش آموزان و در
صورت ﭘاسخ نﺪادن ﺑيان اﯾﮑﻪ چﺮا در
ﯾادگيﺮي مطلب دچار اشﺘباه و نقصان
شﺪه اسﺖ.

1دقيقﻪ

فعﺎلﯿتﻬﺎي

چنﺪ سوال ﻫﺪﻓﺪار  ،از دانش آموزان كﻪ ﺑﻪ
ﻃور ﺗصادﻓی انﺘخاب شﺪه انﺪ ﭘﺮسيﺪه می
شود(سعی ميشود از ﻫﺮ گﺮوه ﯾک نفﺮ ﺑﻪ ﻃور
ﺗصادﻓی انﺘخاب گﺮدد) ﺗا معلوم شود آﯾا
ﺑازخورد مناسبی ازﺗﺪرﯾس گذشﺘﻪ ميﺘوان
درﯾاﻓﺖ كﺮد؟ سوال :
آﯾا ﺗاثيﺮ دما ﺑﺮ انحالل ﭘذﯾﺮي ﺗمام نمک ﻫا
ﯾﮑسان اسﺖ؟چﺮا؟
آﯾا نمک خوراكی و شﮑﺮ در ﯾک دماي
مشخص ﺑﻪ ﯾک انﺪازه در آب ﺣل ميشونﺪ؟

زمان

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
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

فعﺎلﯿت 1
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در اﺑﺘﺪاي ﺗﺪرﯾس دو ﺑورت را كﻪ ﯾﮑی از اب و
دﯾﮕﺮي از ﻫﮕزان ﭘﺮ شﺪه اسﺖ را اماده كﺮده و
ﺑا خط كش شيشﻪ ي كﻪ كامال ﺑﻪ ﭘارچﻪ ي
ﭘشمی ماﻟيﺪه شﺪه ﺗا ﺑاردار شﺪه ﺑاشﺪ را ﺑﻪ
ﺑارﯾﮑﻪ ي ﻫﺮ دو ماﯾﻊ نزدﯾک می كنيﻢ (جلب
ﺗوجﻪ در روش گانيﻪ)
اﺗفاق را از دانش آموزان جوﯾا می شوﯾﻢ كﻪ
چﺮا ﯾک ماﯾﻊ انحﺮاف ﭘيﺪا كﺮد اما دﯾﮕﺮي نماﯾشی
وﭘﺮسش و
خيﺮ؟
ﭘاسخ و
از دانش آموزان درﺑاره ي ﺗاثيﺮ ﺑارﻫاي ﻫمنام
اﻟﮕوي گانيﻪ
و ناﻫمنام می ﭘﺮسيﻢ؟
ﺑﺮاي آنها ﺑيان می كنيﻢ كﻪ ﺑﺮخی از موﻟﮑوﻟها
نيز ماننﺪ آﻫﻦ رﺑا داراي دو قطب ﻫسﺘنﺪ و
ﺑﺮخی نيز ﻓاقﺪ آن دو نوع و شما ﺑاﯾﺪ ﺑﺘوانيﺪ
اﯾﻦ دو نوع موﻟﮑوﻟها را از ﻫﻢ ﺗشخيص دﻫيﺪ ،
زﯾﺮا كﻪ ﺗاثيﺮ مسﺘقيمی ﺑﺮ ميزان انحالل ﯾک
موﻟﮑول در آب و ساﯾﺮ ﺣالل ﻫا دارنﺪ(آگاه
ساخﺘﻦ ﯾاد گيﺮنﺪه از ﻫﺪف ).

ﺑا دقﺖ نﮕاه می كننﺪ.
ﻫيجان در آنها اﯾجاد ميشود ،ﺑا
مشاﻫﺪه انحﺮاف از معلﻢ دﻟيل منحﺮف
شﺪن را ميپﺮسنﺪ؟
دﻟيل اﯾنﮑﻪ مﮕﺮ در آن ماﯾعات ﺑار
وجود دارد ،را ميپﺮسنﺪ؟
ﺑﻪ سواﻻت ﭘﺮسيﺪه شﺪه ﺗوسط معلﻢ
ﺑا اسﺘفاده از ﺑاﻓﺖ ذﻫنی گذشﺘﻪ ي
خود ﭘاسخ ميﺪﻫنﺪ.

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
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ماﯾعات ﻫﺮ دو ﺑورت را ﺑﻪ دانش آموزان معﺮﻓی
كﺮده و ﺑا اسﺘفاده از انيميشﻦ جهﺖ گيﺮي
ﺑﺮخی از موﻟﮑوﻟها را در ميﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑی ﺑﺮاي
آنها شﺮح داده ﺗا مفهوم قطبی ﺑودن ﯾا نبودن
ﺑﺮاي آنها آشﮑار شود .ﺑﻪ شﺮح گشﺘاور دو
نماﯾشی
قطبی ﭘﺮداخﺘﻪ و از دانش آموزان خواسﺘﻪ
وﭘﺮسش و
شود ﺗا ساخﺘار ﻟوئيس موﻟﮑوﻟهاي نماﯾش داده
ﭘاسخ و
شﺪه را رسﻢ كﺮده و ارﺗباﻃی ﺑيﻦ قطبی و نا
اﻟﮕوي گانيﻪ
قطبی ﺑودن و ساخﺘار ﻟوﯾيس ﭘيﺪا كننﺪ
ﻫمزمان ﺑا آن عﮑس ساخﺘار ﻟوئيس چنﺪ
موﻟﮑول را ﺑﻪ ﻫمﺮاه قطبيﺖ آنها در كنار ﻫﻢ
ﺑﻪ دانش آموزان نماﯾش داده و آنها را
راﻫنماﯾی می كنيﻢ.
(ﺗحﺮﯾک ﯾادآوري ﭘيش نياز ﻫاي مﺮﺑوﻃﻪ و
اراﯾﻪ محﺮك در اﻟﮕوي گانيﻪ)

سوال را در گﺮوه ﻫاي خود ﺑﺮرسی می
كننﺪ ﺑﻪ خوﺑی ﺑﻪ انيميشﻦ نﮕاه می
كننﺪ
شﺮكﺖ در ﭘﺮسش ﻫاي مطﺮح شﺪه و
ﭘاسخ ﺑﻪ آنها ﺑا رعاﯾﺖ نﻈﻢ و انﻀباط
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ﺑا اسﺘفاده از ﯾک ﻓيلﻢ آموزشی نقطﻪ جوش
چنﺪ ماﯾﻊ(كﺪام ﯾک سﺮﯾعﺘﺮ ميجوشﺪ) ﯾا
نقطﻪ ميعان چنﺪ گاز(كﺪام ﯾک سﺮﯾعﺘﺮ نماﯾشی
ماﯾﻊمی شود) را ﺑﺮاي دانش آموزان نماﯾش وﭘﺮسش و
ﭘاسخ و
می دﻫيﻢ
از آنها سوال ميپﺮسيﻢ دﻟيل اﯾنﮑﻪ گازﻫا می اﻟﮕوي گانيﻪ
ﺗواننﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ نزدﯾک شونﺪ ﺗا ﺑﻪ ماﯾﻊ ﺗبﺪﯾل
شونﺪ چيسﺖ؟آﯾا جاذﺑﻪ ي ﺑيﻦ موﻟﮑوﻟها
وجود دارد كﻪ ﺑاعﺚ اﯾﻦ اخﺘالف در نقطﻪ
جوش و ميعان شﺪه اسﺖ؟
و ﺑسﺘﺮ ﻻزم جهﺖ راﻫنماﯾی دانش آموزان
ﺑﺮاي نيل ﺑﻪ ﭘاسخ اﯾﻦ ﭘﺮسش ﻫا را مهيا می
كنيﻢ(ﺗﺪارك كﻪ شامل راﻫنماﯾی ﻫاﯾی ﺑﺮاي
ﯾادگيﺮي اسﺖ)
مفهوم نيﺮو ﻫاي ﺑيﻦ موﻟﮑوﻟی را ﺑيان كﺮده و
شﮑل انواع آنها و ﺗماﯾز ﺑيﻦ قﺪرت اﯾﻦ نيﺮوﻫا
و ﺗاثيﺮ آنها ﺑﺮ نقطﻪ و ذوب جوش را ﺑيان
كﺮده و ﺗاثيﺮ جﺮم را ﺑﺮ قﺪرت اﯾﻦ نيﺮو ﻫا
ﺑﺮرسی می كنيﻢ .شﮑل ﻫاي مخﺘلﻒ آب را
ﺑﻪ ﻫمﺮاه ﺗصاوﯾﺮ و انيميشﻦ ﺗﺪرﯾجی ﺗﻐييﺮ
ﺣاﻟﺖ آب در ﺣاﻟﺖ ﻫاي گوناگون ﺑﺮرسی
كﺮده و ﺗﻐييﺮ ﺣجﻢ آب را در اﯾﻦ ﺣاﻟﺘها
ﺑﺮرسی می كنيﻢ.
از دانش آموزان سوال ميﮑنيﻢ كﻪ چﺮا نباﯾﺪ
در ﯾک ﺑطﺮي شيشﻪ ي آب را در ﻓﺮﯾزر قﺮار
داده ﺗا ﯾخ ﺑزنﺪ؟(ﻓﺮاخوان عملﮑﺮد)

دانش آموزان ﺑﻪ خوﺑی گوش می دﻫنﺪ
سوال را در گﺮوه ﻫاي خود ﺑﺮرسی می
كننﺪ ﺑﻪ خوﺑی ﺑﻪ انيميشﻦ نﮕاه می
كننﺪ

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
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
فعﺎلﯿتﻬﺎي
ﺗکمﯿﻠﯽ بعﺪ

ﻓعاﻟيﺖ معلﻢ

ﺗﺪریس
جمع بﻨﺪي و ﻧتﯿجﻪ گﯿﺮي
ﭘﺎیﺎﻧﯽ

ارزشﯿﺎبﯽ

ارائﻪ ﻣﻨﺎبع

ﺗعﯿﯿن ﺗکﻠﯿف و ﺗﺸویق

سواﻻت در گﺮوه ﻫا ﺑﺮرسی می شود
ﭘﺮسش و
ﯾﮑی از اعﻀاي گﺮوه ﺑﻪ سواﻻت ﭘاسخ
ﭘاسخ و ﺣل
می دﻫﺪ.
مسلﻪ

سخنﺮانی
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گوش دادن و ﯾادداشﺖ ﺗﮑاﻟيﻒ داده
شﺪه
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از گﺮو ﻫاي ﻓعال قﺪر دانی شﺪه و آنها را
ﺗشوﯾﻖ می كنيﻢ.
از سﺮ گﺮوﻫها می خواﻫيﻢ ﺑﻪ كمک ساﯾﺮ
اعﻀا ﺑﺮاي اﯾﻦ قسمﺖ چنﺪ سوال ﻃﺮح كننﺪ،
ﺑﺮاي جلسﻪ ﺑعﺪ چنﺪ سوال ﻃﺮح كﺮده و از
گﺮوﻫها می خواﻫيﻢ ﺑﻪ آنها ﭘاسخ مناسبی
دﻫنﺪ.
از گﺮوﻫها ميخواﻫيﻢ ﯾک ﺗحقيﻖ درﺑاره نيﺮو
ﻫاي ﺑيﻦ موﻟﮑوﻟی در ميان ﺗار نماﻫا انجام
داده ﺗا ﺑهﺘﺮﯾﻦ ﺗحقيﻖ ﺗوسط ﯾﮑی از گﺮوﻫها
در جلسﻪ ﺑعﺪ اراﯾﻪ شود( .اﻓزاﯾش ﯾادگيﺮي و
انﺘقال)

دانش اموزان ﺑﻪ ﺑيان اشﮑاﻻت و اﺑهامات
خود در اﯾﻦ ﺑاره می ﭘﺮدازنﺪ
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ﺑا ﻫﻢ ﺑيانﺪﯾشيﻢ و خود را ﺑيازماﯾيﻢ ﻫاي اﯾﻦ
قسمﺖ از دانش آموزان ﭘﺮسيﺪه می شود
چنﺪ سوال نيز ﺑﻪ ﻃور خارج از كﺘاب از
گﺮوﻫها ﭘﺮسيﺪه می شود

نماﯾشی و
ﭘﺮسش و
ﭘاسخ

ﻓعاﻟيﺖ ﻓﺮاگيﺮان

زمان
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در ﯾک ﭘاورﭘوﯾنﺖ خالصﻪ مطاﻟب ﺑﻪ دانش
آموزان ﺗﺪرﯾس ميشود اﺑهامات و اشﮑاﻻت
دانش آموزان ﭘاسخ داده می شود(ﺗﺪارك
ﺑازخورد)
ﺗصاوﯾﺮي زﯾبا از نيﺮو ﻫاي ﺑيﻦ موﻟﮑوﻟی در
ﺣاﻟﺖ ﻫاي مخﺘلﻒ ماده از موﻟﮑول ﻫاي
گوناگون نماﯾش می دﻫيﻢ.

روش
ﺗﺪرﯾس

