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طرح درس روزانه
مشخصات كلی

نام درس :شيمی ()1
موضوع :انحالل پذیری گازها در آب و
رسانایی الکتریکی محلولها

مجری:
تاریخ اجرا:
مدت اجرا :دقيقه

محل اجرا :كالس
شهرستان:
كالس :دهم تجربی
تعداد فراگيران22 :نفر

ویژگی فراگيران سن 11 :جنس :زن
توانایی ذهنی :خوب
وضعيت اجتماعی :خوب اقتصادی :خوب
وضعيت گروه بندی :بصورت تصادفی اسامی گروه ها :دریا ،رسانا ،گاز
اهداف كلی

هدف درسی:
عوامل موثر در انحالل پذیری گازها
رسانایی الکتریکی
هدف دینی و اجتماعی:
آیا به آبی كه خدا آفریده اندیشيده اید.
اصالح رفتار در راستای حفظ و مصرف بهينه از منابع آبی

اهداف جزئی

فراگيران در پایان درس باید بتوانند:
اثر نوع گاز بر انحالل پذیری گازها در آب
اثر دما بر انحالل پذیری گازها در آب
نمودارهای انحالل پذیری گازها
انواع رساناها
محلول الکتروليت و غير الکتروليت
حيطه شناختی

رفتاری

اهداف

از دانش آموز انتظار می رود پس از مطالعه و انجام فعاليت های آموزشی این جلسه بتوانند به اهداف زیر دست
یابند:
عامل موثر بر انحالل پذیری گازها
1
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رسانایی الکتریکی
تشخيص رسانا و نارسانا بودن
تشخيص الکتروليت قوی و ضعيف
تشخيص محلول الکتروليت و محلول غير الکتروليت
حيطه روانی حركتی(مهارت ها)
از دانش آموز انتظار می رود پس از پایان این درس مهارت های زیر را كسب نماید.
تفسير نمودارهای انحالل پذیری گازها
تعریف قانون هنری با استفاده از نمدار انحالل پذیری گازها
تعيين الکتروليت و غير الکتروليت
حيطه رفتاری(نگرش ها)
از دانش آموز انتظار می رود پس از مطالعه این درس نگرش های زیر را بدست آورد.
مفهوم انحالل پذیری گازها و رسانایی آشنا شود.
عوامل موثر بر انحالل پذیری گازهای مختلف را درک كند.
منحنی های انحالل پذیری را تحليل كند.
محلول الکتروليت و غيرالکتروليت بشناسد.
مفهوم رسانای الکترونی و یونی آشنا شود.
یک كاربرد از الکتروليتها در زندگی(بدن) را بداند

پرسش و پاسخ

الگوي تدریس

روش تدریس بصورت سخنرانی ،اكتشافی،

رسانه آموزشی

كالس درس ،كتاب درسی ،تخته وایت برد الکترونيکی ،سی دی های آموزشی ،فيلم،عکس ،نمودار

چيدمان كالس
فعاليتهاي

بصورت جمعی
روش تدریس

فعاليت معلم
2

فعاليت فراگيران

زمان
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قبل از
تدریس
سازي

كالس و آماده

ورودي قبل از

فعاليت هاي

فراگيران

برقراري ارتباط با

با انواع محلول و اجزائ سازنده یک
محلول آشنا هستند .با انحالل پذیری
مواد جامد آشنا هستند

با انواع محلول و اجزائ
سازنده یک محلول آشنا
هستند .با انحالل پذیری
مواد جامد آشنا هستند

سالم و احوالپرسی،
شروع كالس با نام خدا،

خوش آمدگویی و وقت به
خير ، ،وضع ظاهری دانش
آموزان كالس ،بررسی
حضور و غيلب ،علت
غایبيين جلسه گذشته

گذشته

بررسی تکاليف

ارزشيابی ورودي

آماده سازي و ایجاد انگيزه-

بررسی تکليف جلسه گذشته و ارزشيابی ارزشيابی شفاهی  ،كتبی،
از جلسه گذشته به منظور یادآوری و
رفع اشکال دانش آموزان
قبل از كالس مواد و وسایل را آماده می استفاده از یک ماده قابل
دسترس(آب) و سپس
كند .مدار الکتریکی آماده شده برای
تشخيص رسانایی محلول
تعيين رسانایی را آماده می كند.
های دیگر و بررسی باهم
بيندیشيم

از تفکيک یونی در فرایند
انحالل آگاهی دارد .قطبيت
مولکول ها را می داند

همراهی با دبير

پاسخ دانش آموزان
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5
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توجه و دیدن و یا پرسش
توسط دانش آموزان
11

فعاليتهاي
تکميلی بعد

روش تدریس

فعاليت معلم

تدریس
3
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گيري

جمع بندي و نتيجه

11دقيقه

طرح چند سوال از دانش آموزان سوال
های مطرح شده در قسمت كاووش
كنيد را از دانش آموزان ميپرسد.

برای اطمينان از محتوای
تدریس شده ،چند سوال
طرح شودو پاسخ دادن به
پرسشهای احتمالی دانش
آموزان

11دقيقه

ارزشيابی پایانی

خالصه مطالب گفته شده و نتيجه
گيری كلی

جمع بندی و خالصه درس
در یک اسالید به دانش آموز
گوش دادن و توجه كردن
نشان داده شود .اشکاالت
احتمال دانش آموزان را پاسخ
می دهد.

ارائه منابع

تعيين تکليف و تشویق

منابع درس را بصورت اسالید
آماده مينماید و نشان ميدهد
گوش دادن و توجه بيشتر
و از دانش آموزان ميخواهدبه
با كمک گرفتن از خالصه
آنها مراجعه نمایند این منابع
مهم
شامل مجالت رشد و كتابهای
شيمی عمومی ميباشد.

4

5دقيقه

مرور و تمرین درس و حل تمرینات
طرح شده در كالس برای جلسه بعد.
گروههای فعال را تشویق ميکند .از
دانش آموزان ميخواهد كاربرد درس در
زندگی مقاله تهيه كنند

پاسخ به سواالت از قبل
طراحی شده

