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 .گازها را نام ببرد يریموثر بر انحالل پذعوامل  -6

 .دهد حيگازها توض يریعوامل را در انحالل پذ نیاز ا کینقشهر  -3

 سهیدما با هم مقا کیمختلف را در  يگازها ها يریداده ها انحالل پذ ياز رو -2

 .دهد حيکرده و علت تفاوت را توض
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 دانش

 درک و فهم

 تجزیه و تحليل

 ترکيب

 ترکيب

 دانش
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 مختلف را بر حسب دما را رسم کند يگازها ها يرینمودار انحالل پذ( 6

 مواد را انجام دهد يریبا استفاده از نمودار محاسبات مربوط به انحالل پذ ( 3

 کند هيمقاله ته کی یدر زندگ يکاربرد قانون هنر نهيدر زم( 2

 یمنینکات ا تیرا با رعا یگروه يها تيخواسته شده در ضمن فعال يها شیآزما ( 4

 انجام دهند

 مربوطه را ارائه دهد حاتيمورد نظر را انجام داده و توض فيتکال( 5
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 گازها را بر حسب دما بدون خطا رسم کند يریانحالل پذ راتيينمودارتغ (1

 را مطالعه کنند. يگریمنابع د يکاربرد قانون هنر نهي( در زم٧

 

 تعقل

 سطح حیطه حیطه رفتاری)نگرش ها(

 .را بدست آورد ریدرس نگرش هاي ز نیرود پس از مطالعه ا یاز دانش آموز انتظار م

 .معلم گوش دهند حاتيعالقه به توض (6

 .داوطلب شوند یکالس يها تيانجام فعال يبرا( 3
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 .را ارج نهند عتينقش انحالل گاز ها در طب( 4

 .به نظرات دوستان خود در گروه احترام بگذارند (5

 .لذت ببرند یو گروه يفرد يها تياز انجام فعال( 1

موجودات  يآب برا یژگیو نیا تيآب به عنوان حالل گازها و اهم نشیبه راز آفر ( ٧

 ببرد. یو انسان پ يآبز

 

 دریافت

 واکنش

 واکنش

 ارزش گذاري

 واکنش

 واکنش

 دینی

 

 سیالگوی تدر
 :شامل یقيتلف يوش ها

 یشگاهیو آزما یپژوهش گروه شن،يميو ان لميف شینما ،یکار گروه ،یپرسش و پاسخ،  سخنران 

 دهندهسازمان  شيپ يالگو س،یتدر يبر کالس معکوس، الگو یمبتن

 

 یرسانه  آموزش

 

 زيم - انهیرا -عکس و نمودار  - لميف -پروژکشن ویدیو -تابلو اعالنات -کيالکترون يتابلو -یکتاب درس

 کیدروکلريبشر، معرف کلم قرمز، ه خ،ینوشابه، آب جوش،  آب  يشامل سه عدد بطر لیو وسا شگاهیآزما

 يا شهي،لوله ش ابط.سوراخه، لوله رکیدرپوش دو سوراخه و درپوش  ایارلن  لن،يمعرف بلودومت د،ياس

کوچک و به شکل  يدانش آموزان به صورت گروهها ،سیو بر اساس روش تدر سا توجه به موضوع درب چیدمان کالس

 (یشوند) قرعه کش یم يگروه بند یتصادف

 یداشته باشند به صورت شبکه شکل ارتباط گریکدیارتباط با  يبرا يشتريکه فرصت ب نیا يبرا رانيفراگ 

 شکل(U)رنديگ یقرار م يا رهیدا

 نام گذاري گروه ها
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 کند یالزم را آماده م لیقبل از کالس مواد و وسا( 6

جهت استفاده از  شگاهیو مسئول کارگاه و آزما ریمد( 3

 کند یم یو امکانات هماهنگ لیوسا

 گذارد یم زيم ينوشابه را رو يبطر کی( 2

مربوط به  يها شنيميو ان لمياهداف درس و ف (4

 ارياز جلسه قبل در اخت هارا شگاهیدستور کار آزما

 قرار داده است يد یس ایوبالگ  قیآموزان از طر دانش

تا دانش آموزان وارد  ندينش یم سدرس کال در( 5

 شوند

 کار گروهی
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دهد و  یدانش آموزان را م یپاسخ سالم و احوالپرس( 6

 .شود یم کیآموزان نزد تا حد ممکن به دانش

 ريو وقت بخ یینام خدا و ذکرجمله خوش آمدگو با (3

 .کند یبحث را شروع م تيموفق يآرزو

بانگاه کردن به دانش آموزان درضمن صحبت کردن ( 2

 ییرا شناسا نيبیو غا دهد یرا انجام م ابيحضور و غ

 .شود یم ایرا جو بتيکرده و علت غ

دانش آموزان را درباره نوشابه  یپاسخ سوال احتمال (4

 .دهد یم

 دهيجلسه قبل پرس بیدانش آموزان غا بتيعلت غ( 5

و از آنان  رديگ یشده و بازخورد مناسب انجام م

شود با مراجعه به کتاب و وبالگ و پوشه  یخواسته م

 ريکالس با مراجعه به دب يا انهیدر را نيبیمخصوص غا
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وبالگ از  قیاز طر دیجدس در مورد مطالعه در( 6

 .پرسد یدانش آموزان سوال م

ارائه و از دانش آموزان  دیچند سوال به صورت اسال( 3

 .خواهد یجواب م

و  لميف شینما
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نوشابه بر اثر باز کردن  ختنیخاطره درباره ر کی انيب

درباره  یشینما شیآزما کیدرب آن و انجام  یناگهان

 در آب دیکلر دروژنيانحالل گاز ه

 

 

  یشگاهیآزما

دقت به فعاليت و 

 آزمایشهاي معلم

5
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فعالیتهای 

 سیضمن تدر
 فعاليت معلم

 سیروش تدر
 زمان فعاليت فراگيران
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 نيمربوط به انواع انحالل گازها و همچن يعکسها ( 6

چند گاز به دانش  يریمربوط به انحالل پذ يداده ها

و از دانش  شود یتابلو نشان داده م قیآموزان از طر

 .شود یم دهيآموزان در مورد آن سوال پرس

گروه داوطلب انجام  کیخواهد که  یاز گروه ها  م( 3

مورد  لیبا انحالل گازها شوند و وسا ییشناسا شیآزما

دهد )دستور کار  یآنها قرار م اريرا در اخت ازين

آموزان  قبال در وبالگ گذاشته شده و از دانش شیآزما

 (.شود یم وستيروش کارپ  -آن را مطالعه کرده اند 

( سوال مطرح شده در قسمت همچون دانشمندان 2

 .پرسد یکتاب را از دانش آموزان م

 یکار گروه -

 لميف شینما -

 شنيميو ان

 یشگاهیآزما -

 کنند یبه تابلو نگاه م( 6

چون درس قبل را ( 3

 يمطالعه کردند در باره 

دهند  یم حيتوض ریتصاو

را  شیگروه داوطلب آزما

انجام داده و درباره آن 

 .دهند یم حيتوض

دانش آموزان گوش  ریسا( 2

آموزان پاسخ  دانش کننيم

 .دهنديم

 

ت
الی
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2 

 شیدما بر انحالل گاز ها را نما ريمربوط به تاث لميف (6

 لميخواهد درباره ف یدهد و از دانش آموزان م یم

 .دهند حيتوض

دما  ريمربوط به تاث شیآزما خواهد یم گریاز گروه د (3

مورد  لیگازها را انجام دهند و وسا يریبر انحالل پذ

 يدهد) دستور کار آزما یآنها قرار م اريرا در اخت ازين

قبل در وبالگ گذاشته شده و دانش آموزان آن را 

 .(مطالعه کردند

درباره  شیآموزان درباره آزما دانش حيبعد از توض (2

 دگاهیاز گازها از د یبودن انحالل بعض يخود به خود

 .دهد یم حيتوض کينامیترمود

 يخواهد با توجه به داده ها یاز دانش آموزان م( 4

را با استفاده از نرم  يریجدول کتاب نمودار انحالل پذ

 .ندیرسم نما ندهیجلسه آ يافزار اکسل برا

دان سوال مطرح شده در قسمت همچون دانشمن (5

 .پرسد یکتاب را از دانش آموزان م

 یکار گروه -

 لميف شینما -

 شنيميو ان

 یشگاهیآزما -

را  لميدانش آموزان ف( 6

 .کنند ینگاه م

 شیگروه مورد نظر آزما( 3

را انجام داده و درباره آن 

و از دانش  دهند یم حيتوض

 یسوال م گریآموزان د

 .پرسند

 ی( دانش آموزان گوش م2

 .دهند
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فشار بر انحالل  ريمربوط به تاث شنيميعکس و ان( 6

 یدهد و از دانش آموزان م یم شیگازها را نما يریپذ

 .دهند حيخواهد درباره آن توض

 کیرا در  يخواهد قانون هنر یاز دانش آموزان م (3

 .کنند انيسطر ب

 اريدر اخت  يو مجاز لميسوم به صورت ف شیآزما (2

و انجام آن به جلسه بعد  رديگ یدانش آموزان قرار م

 قیقبل از طر شیشود) دستور کار آزما یموکول م

 ( .آموزان قرار گرفته است دانش اريوبالگ در اخت

را  یدر غواص يمربوط به کاربرد قانون هنر لميف (4

خواهد درباره  یدهد و از دانش آموزان م یم شینما

 .دهند حيآن توض

گروه  يخواهد درباره نامگذار یآموزان م از دانش( 5

 .دهند حيخود توض يها

 

 یکار گروه -

 لميف شینما -

 شنيميو ان

 یشگاهیآزما -

 

را  لميدانش آموزان ف( 6

کنند و درباره آن  ینگاه م

 .دهند یم حيتوض

 لميدانش آموزان ف( 3

 .کننديرا نگاه م شیآزما

را  لميدانش آموزان ف( 2

کنند و درباره آن  ینگاه م

 .دهند یم حيتوض

( دانش آموزان پاسخ 4

 .دهنديم
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به دانش  دیاسال کیخالصه درس در  -6

 .شود یآموزان نشان داده م

درس را که آماده کرده  کاتوریکار ریتصاو  -3

دهد و دانش  یو به دانش آموزان نشان م

 یم قیآن تشو ريموارد نظ هيآموزان را به ته

اعالنات کالس  يها را در تابلو کند و عکس

 .کند یوصل م

دانش آموزان را پاسخ  یاشکاالت احتمال -2

 .دهد یم

 شینما

عکس 

پرسش و 

 پاسخ

توجه دانش آموزان به مطالب ارائه شده 

 موارد خواسته هيز طرف معلم و تها

خواستن از  حيشده از طرف معلم و توض

 یمعلم جهت رفع مشکل احتمال

5
قه

دقي
 

زش
ار

ی
ی

اب
 

ی
یان

پا
 

 (سیتدر انی) در جرینیتکو :الف 

سوال مطرح شده در قسمت همچون  -6

 یدانشمندان کتاب را از دانش آموزان م

 پرسد

دانش آموزان در باره  حيبعد از توض -3

بودن انحالل  يدرباره خود به خود شیآزما

 کينامیترمود دگاهیاز گازها از د یبعض

 دهد یم حيتوض

سوال مطرح شده در قسمت همچون  -2

 یدانشمندان کتاب را از دانش آموزان م

 پرسد

خواهد درباره  یاز دانش آموزان م -4

 دهند حيخود توض يگروه ها ينامگذار

 یتراکم یابي( ارزشب

 نهیبه صورت آزمون چهار گز یابيارزش نیا 

ساخت  يکه با استفاده از نرم افزار ها يا

 دهيشده از دانش آموزان پرس یآزمون طراح

 شوديم

پرسش و 

 پاسخ

خواسته شده از  فيتکال هينجام کلا

خواستن از معلم  حيطرف معلم و توض

 یجهت رفع اشکال احتمال

 

5
قه

دقي
 



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 .
 

9 
 

تع
یی

 ن
کل

ت
ی

 ف
ق

وی
ش

و ت
 

ئه
ارا

 
بع

نا
م

 

 کند یم قیفعال را تشو يها گروه -6

خواهد از درم چند  یاز دانش آموزان م -3

 سال نوشته و پاسخ دهند

 تيخواهد درباره اهم یاز دانش آموزان م -2

قرآن و کاربرد  دگاهیانحالل گازها در آب از د

 کنند هيمقاله ته یدرس در زندگ

خواهد با توجه  به  یاز دانش آموزان م -4

 يرياندازه گ يبرا یشده روش یمنبع معرف

کرده و در  دايمقدار انحالل گازها در آب پ

 کالم ارائه دهند

درس جلسه بعد را عنوان کرده و از  -5

خواهد مطالب مربوط به  یدانش آموزان م

مطالعه  يد یس ایوبالگ  قیآن را از طر

 کنند

وزان دانش آم يبرا تيموفق يضمن آرزو -1

گفت و گو  يدارند با و لیکه تما یاز کسان

خواهد در کالس  یداشته باشند م یخصوص

 بمانند

 منابع یمعرف 

 یآماده م دیمنابع درس را به صورت اسال

دهد و از دانش آموزان  یو نشان م دینما

منابع  نیا ندیبه آنها مراجعه نما خواهد یم

 یميش يشامل مجالت رشد و کتاب ها

 .باشد یم یعموم

 یگروه

پرسش و 

 پاسخ

خواسته شده از  فيتکال هيانجام کل

 طرف معلم
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