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 بسمه تعالی

 اجرا:  خیتار                   قهیدق ۰۹مدت اجرا:                           دهم یمیمشخصات طرح درس ش

 نفره( ۳گروه  ۴نفر)  ١٢: رانیتعداد فراگ          (١٢۹یال١١١شوند؟)صفحه  یگازها هم در آب حل م ایموضوع درس: آ

 : ریدب                                محل اجرا :

 بندی جدید بلوم اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 سازند؟ یمحلول م گریکدام مواد با همد -حالل ها گریآب و د هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 : دانش آموزان باآشنا شدن 

 یآب ریو غ یمحلول آب-١ 

 یونیو  یانحالل مولکول -٢

 انحالل ندیجاذبه در حالل خالص و حل شونده خالص در فرا نیانگیاز م شتریجاذبه حالل حل شونده ب -۳

 یانحالل مواد دوقطب ندیدر فرا یگشتاوردوقطب ریتاث-۴  

 هیدر شب هیانحالل شب-۵ 

 مواد در آب یدر انحالل برخ یدروژنیه وندینقش پ-۶ 

ف
هد

 
ی 

ار
فت

ی ر
ها

 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 

حیطه و 

سطح در 

 بلوم

 

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

   * علم دانش .را بشناسد یآب ریو غ یمحلول آب
 

 یدر آب م یکه سبب انحالل مواد قطب ینقش عوامل

 .شوند شرح دهد
 تعقل درک و فهم

 
  * 

در آب را با توجه به ساختار  یعلت انحالل مواد قطب

 .دهد حیشان توض یهندس

تجزیه و 

 تحلیل
 * تعقل

 
  

تبـادل   یعلمـ  یدر مورد علت انحالل مواد با کمک تئور

 .نظر کنند
  * اخالق واکنش
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 حاتیمربوط به انحالل را انجام داده و توضـ  یها نیتمر

 .آن را ارائه دهد

اجرای 

 مستقل
    * عمل

 یونیو  یانحالل مولکولبروشور در مورد هیته یبرا

 .داوطلب شود
    * اخالق واکنش

محلول  کیو  یمحلول آب کیبا مواد موجود در کالس 

 .کند هیته یآب ریغ
 *    عمل تقلید

در گروه با هم تبادل نظر  هیدر شب هیدر مورد انحالل شب

 .کنند
    * اخالق واکنش

انحالل  ندیآب و الکل را ضمن فرا نیب یدروژنیه وندیپ

 .کند یدرست رسم
    * عمل دقت 

    * علم دانش .چند مثال ازانحالل اکثر مواد در آب نام ببرد

انسان ها( و  یدر زندگ ازیمواد )مورد ن یانحالل برخ

در آب را شاکر باشد و به عظمت  ندهایفرا یانجام برخ

 ببرد یخالق در در خلق پ

    * ایمان دینی

 

 سازند؟ یمحلول م گریکدام مواد با همد -حالل ها گریآب و د یدرس میرئوس مطالب و مفاه 

 :را دارا باشند ریز یها ییتوانا دیبا سیقبل تدر رانیفراگ (ی)رفتار ورود یدرس ها ازین شیپ

مولکول  -۳محلول ها آشنا باشد یژگیبا و -٢مخلوط همگن و ناهمگن را بشناسد -١

 دانیمانند آب را در م یمولکول ها یریجهت گ -۴دهد زیرا تم یو ناقطب یقطب

با  -۶و.... آگاه باشد یدروژنیه رینظ یمولکول نیب یها وندیپ یاز برخ -۵بداند  یکیالکتر

 ییتوانا -٧وپوآر...( و نحوه کار با آنها آشنا باشد پتی)پیشگاهیآزما لیوسا یبرخ

 جستجو بلد باشد. یرا از موتورها یو علم یمطالب درس یجستجو

 انتخاب

 شده تیهدا ی(، کاوشگریی) ساختن گرا۵Eش،یانجام آزما ،یاز سخنران یقیتلف سیروش تدر

ظرف آب و گوگردو استون و نفت و  -یبه فارس یسیواژه نامه انگل -دهم یمیکتاب ش ازیو مواد مورد ن لیوسا

 پتیپ -اسپانول پوآر -یمدل مولکول - شیچند لوله آزما-دیهگزان و اتانول و 

 یمولکول ناقطب-٢ یمولکول قطب -١:یها به صورت چهار گروه سه نفره با نام رهیدا مین مدل کالس
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 مخلوط ناهمگن-۴مخلوط همگن -۳

) مرتبط با ثیخدا و حد ادیبا دانش آموزان، کالس را با  یارتباط عاطف جادیضمن ا (قهیدق۵ )یمقدمات یکارها مراحل اجرا

ها  بتیکنم و غ یشروع م دیاسال قیآن از طر شیدرس و مرتبط با مناسبت روز (و نما

و از  کنند یم یرا بررس فیرا کنترل کرده و از جلسه قبل رفع اشکال انجام داده و تکال

قرار دادم در انجام  ارشانیکه از قبل در اخت ییابرگه ه یخواهم رو یبچه ها م

 .دهند ازیامت گریبه همد ها شیو انجام آزما یو انفراد یگروه یها تیفعال

 

 

 معلم تیفعال (قهیدق۶) یصیتشخ یابیارزش مراحل اجرا

دانسته  شیپ یابیمرحله هدف ارزش نیدر ا  الف

 نیدر ارتباط با درس ا رانیتک فراگ تک یها

منظور چند سوال به  نیجلسه است  به هم

 جهیپرسم نت یم یو کتب یصورت انفراد

 دهم یم ازیامت یفرد ستیرا در ل یابیارزش

 یتسلط عمل زانیبردن به م ی(  به منظور پب

را  ریپرسش ز دینسبت به درس جد رانیفراگ

 یرو یکنم با کمک مدل مولکول یمطرح م

 دیاستون و آب و  لهیمدل گلوله و م ز،یم

 یو کدام ناقطب یکند کدام قطب انیبسازند و ب

 است؟

 دانش آموزان تیفعال

پس از پاسخ دادن به  رانیفراگ 

برگرداندن برگها پاسخ را با نظرات 

هامشاهده  دیاز اسال یکی یمن به رو

 .خواهند کرد

به  یبه صورت انفراد رانیفراگ -٢

 یاطالعات دیدهند و با یسوال پاسخ م

 دیدر مورد در س گذشته و جد

 .داشته باشند

 زهیانگ جادیو ا یآمادگ مراحل اجرا

Eشدن( ریاول)درگ 

 (قهیدق ٧ یال۴)

 معلم تیفعال

 یکوتاه )از محلول هزار چهره( برا یلمیف 

گذارم و از آنها  یم شیبه نما رانیفراگ

نگاه کرده و با توجه  لمیبا دقت به ف خواهم یم

برداشت خود را  -که داشتند  یا مطالعه شیبه پ

و  یبحث گروه یکند )الگو انیب لمیاز ف

 شود( یشده استفاده م تیهدا یکاوشگر

 دانش آموز تیفعال

به صورت  لمیف قیبعد از مشاهده دق 

که  یر حدمشورت کرده ) د یگروه

 دهد یاطالع دارند و وقت اجازه م

 .دهند ینظرشان را ارائه م



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 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

4 
 

معرفی و 

 ارائه درس

Eدوم وE سوم )کاوش کردن

 (فیوتوص

 (قهیدق ۵۵)

 معلم تیفعال

 حاتیپخش شده  توض لمیبا توجه ف -١

 شیدهم و به شرح آزما یرا ارائه م یلیتکم

 یپردازم واشکال ها یمحلول هزار چهره م

 قیطر نیدهم از ا یشاگردان را پاسخ م

 .خواهند برد یدرس پ یبه محور اصل رانیفراگ

آسان  یها شیانجام آزما تیبا توجه به اولو -٢

 یدرس م یرا بهتر به مفهوم ریو جالب که فراگ

 شیو پ شیآزما یکالس بر طراح یرساند مبنا

 ۴ یاز هفته قبل برا نیمطالعه قرار گرفت بنابرا

ها در نظر  بچه ی( با همفکرشیآزما ۴گروه) 

 .گرفتم

خواهم با توجه  یم رانیمرحله از فراگ نیدر ا 

 یمرتبط رو لیبه نام گروه شان) با کمک وسا

کردند(  هیکه از قبل با کمک هم ته زیم

گروه ها انجام  هیبق یگروه شان را برا یشیآزما

 .دهند

بر کار دانش آموزان  شیانجام آزما نیح -۳

کنند و  یم یابینظارت کرده و آنها را ارزش

 ستیو... را در چک ل یو گروه یفرد ازیامت

و  یاحتمال یکنم خطا ها یمرتبط منعکس م

 ییایمیو ش یکیزیف ینکات و واکنش ها یبرخ

و نظم کالس را  شوم یدر حال انجام را متذکر م

 ریگیپ خواهم یم رانیراگو از ف کند یکنترل م

باشند و پاسخ را به من  گریهمد یشیآزما جینتا

 .گزارش دهند

 رانیمناسب فراگ یبا مطرح کردن سوال ها -۴ 

 دانش آموز تیفعال

و  یگروه یبعد همفکر رانیفراگ -١

 دایمن به موضوع اشراف پ حاتیتوض

 .کنند یم

 شی،آزما یگروه مولکول قطب -٢

انجام  یانحالل و استون در آب را عمل

 .دهند یم

 شیآزما یگروه مولکول ناقطب -۳

 یانحالل نفت در هگزان را انجام م

 .دهند

 شیگروه مخلوط ناهمگن آزما -۴

 یانحالل آب در هگزان را انجام م

 .دهند

علت انحالل  افتنیگروه ها دنبال  -۵

در  گریعدم انحالل مواد در همد ای

 انجام شده هستند. یها شیآزما
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ها  شیمطالعه و آزما یو با کار یرا  باداب بررس

 یکه مثالً چرا گوگرد در آب حل نم کنم یم

 شود؟

هر گروه و کشف علت  شیبعد ازانجام  آزما -۵

خواهم  یم رانیگروه ها از فراگ یآن از سو

 دهایکه در اسال یرا با مطالب شیآزما جینتا

 جینتا ایآ نندیکنند و بب سهیام مقا آورده

و درس را به صورت  ر؟یخ ایدارد؟  یهمخوان

ها ارائه  بچه یها برا دیاسال یتر از رو یلیتفص

 یم ایمرحله نظر آنها را جو رو ه دهم یم

 شوم....

 نی) ح ینیتکو یابیارزش 

 (سیتدر

سبب انحالل اتانول در آب  یچه عامل -١

 شود؟یم

 یدو ماده که به هر نسبت در آب حل م -٢

 .دیشوند نام ببر

 ست؟یچ گریانحالل مواد در همد لیدل -۳

از بچه ها با کمک گروه و  یکی -١

آب و  یمولکول نیساختار ب مییراهنما

 .کشد یتخته م یاتانول را رو

سوال را  نیاحتمال دارد پاسخ ا -٢

ندارند و به دنبال علت آن باشند 

 .شدن( ریتفکر و درگ تی)اهم

دهند  یرا پاسخ م یبرخ رانیفراگ -۳

 سواالت را ندانند یپاسخ برخ دیو شا

فعالیت 

تکمیلی 

)جمع 

بندی، نتیجه 

 گیری(

E )چهارم )شرح وبسط 

 (قی)مصاد

 (قهیدق۶)

  معلم تیفعال

 میپرسم با توجه به مفاه یاز بچه ها م -١

 ای یزندگ طیدر مح ییدرس امروز نمونه ها

 ای دی) مفیقیو مصاد ابندیو..... ب ستیز طیمح

 دنیکنند  بعد از شن انیمضر( از درس امروز ب

از  دیاسال ینظرات شان آنها را به مطالب رو

مانند گوارش  ییایمیش ستیز یندهایفرآ لیقب

 .دهم یم توجهو تنفس و.... 

 دانش آموز تیفعال

بعد از مشورت نمونه  رانیفراگ -١

 یکنند و بعد از ط یرا مطرح م ییها

راجع  یشتریمرحله به اطالعات ب نیا

 .رسند یبه درس امروز م

 یهرگروه با توجه به نام اختصاص -٢

از  یکیرا در  یگروه شان مطالب

که من  یتیجستجو از سا یموتورها
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کسب اطالعات  یخواهم برا یم رانیاز فراگ -٢

 یاز موتورها یکیبا نظارت من به  شتریب

جستجو مراجعه نموده و با توجه به معادل 

لغت  نام گروه خود را از فرهنگ یسیانگل

مرتبط با درس  یاستخراج کرده اند مقاله ا

 لیو به من تحو ابندیب یامروز به صورت گروه

 .دهند

خالصه نکات درس را با کمک بچه ها جمع  -۳

 لیآنها را تکم حاتیکنم و توض یم یبند

 .دهم یارجاع م زیو آنها را به کتاب ن کند یم

نمودم استخراج  یبا آنها معرف

در  یو بعد از جمع آور کنند یم

و پس  یجداگانه دسته بند یگوشه ا

) دهند یبه من نشان م یابیاز اعتبار 

کالس اجازه نداد به همراه  یاگر وقت

 یارسال م  میبرا ینترنتیآدرس ا

 کنند.(

مشورت کرده و  یگروه رانیفراگ -۳

خود را از درس جمع  یها افتهی

 .کنند یم یریگ جهیو نت یبند

فعالیت 

 تکمیلی

E (یانیپا یابیپنجم )ارزش 

 (قهیدق ۵)

 پرسم یم یرا انفراد ریمعلم : سواالت ز تیفعال

در انحالل مواد در  یگشتاور دوقطب ریتاث -١

 ست؟یهم چ

جاذبه در حالل  نیانگیم یطیدرچه شرا -٢

 شتریخالص و حل شونده وحل شونده خالص ب

 از جاذبه حل شونده و حالل در محلول است؟

 مثال. کیبا  کند؟یرا حل م هیشب هیشب ایآ -۳

 دانش آموز تیفعال

که از  یبا توجه به نکات رانیفراگ 

در پاسخ به  یدرس آموخته اند سع

 .سوال ها دارند

 نییتع

 فیتکل

 فیتکل نییتع

 (قهیدق ۴)

شاگردان پخش  یدر آب که برا یونی باتیانحالل ترک شنیمیبا توجه به ان یعموملف : ا

 شوند یدر آب حل م یونی باتیهمه ترک ایکنند آ قی. تحقکنم یم

کربن  دیدر تتراکلر اکیانحالل آمون ی( در مورد چگونگیوناقطب ی)گروه قطب :یگرده ب

 دهند لیکالس تحو ندهیو تا هفته بعد به صورت گزارش به نما هیمطلب ته

 یصفحه در مورد انحالل مولکول کیدر  ی( مطلب کوتاهی:) خانم داداش ی:انفرادج

 نموده و سرگروه ارائه دهد هی( تهندهیمواد در آب تا )دو هفته آ یبرخ

جلسه  یبرا( ١٢۹) کتاب ص میشیندیباهم ب نیحل تمر دیمطالعه درس جد شیپ -د

 بعد

  
١-htt p://chemistry-dept.talif.sch.ir 

٢- daneshnameh.roshd.ir 
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۳- www.aparat.com 

 


