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 یمیکتاب : ش

 : دهم هیپا

مقطع : متوسطه 

 یدوم رشته : تجرب

 یاضیو ر

 موضوع درس :

گازها در آب حل  ایآ

 ییشوند. رسانا یم

 محلول ها یکیالکتر

 صفحه :

 211تا211

 مدت جلسه :

 دقیقه09

: تعداد دانش آموزان

 نفر09

  : کننده هیته تاریخ:

  

  

 محلول را درک کند . یکیالکتر رسانایی مفهوم – 1شوند.  یدر آب حل م زیگازها ن- 2بدانند دانش آموزان  یاهداف کل

 ییجز یهدف ها

 گازها یریعوامل موثر بر انحالل پذ -2

 یقانون هنر فیتعر  -1

 یونی ییو رسانا یالکترون ییرسانا فیتعر  -0

 فیضع تیو الکترول یقو تی, الکترول تیالکترول ریمحلول غ  -4

 ها در بدن ونینقش  تیاهم -5

 مختلف در آب یگازها یریتفاوت انحالل پذ صیتشخ  -1

 

 یهدف ها

 یرفتار

 .گازها را بداند یریعوامل موثر بر انحالل پذ -2

 .گازها در آب را درک کند یریرابطه دما و فشار با انحالل پذ -1

 یقانون هنر فیتعر -0

 . یناقطب ایاست  شتریدر آب ب یقطب یکول هامول یریدرک کند انحالل پذ -4

 . ابدی یم شیافزا یبر چه اساس یناقطب یبا  مولکول ها ییساختارها یریبداند انحالل پذ  -5

 .بدهد صیرا تشخ یونیو  یالکترون ییرسانا -1

 تیاکترول ریو غ فی, ضع یقو تیالکترول فیتعر -7

 یقو تیو الکترول تیاکترول ری,  غ فیضع تیالکترول یمحلول ها صیتشخ -8

 .ندارند یکسانی یکیالکتر یرسانا یونی یبداند تمام محلول ها لیبا دل -0

 .ببرد یبدن پ یستیز یها تیدر فعال ونهایونقش  تیبه اهم  -29

 .را بداند یبدن یها تیپس از فعال یعلت احساس خستگ -22

 .است میسد ونیاز  شتریب میپتاس ونیبه   ازبدنیبداند ن  -21

 میپتاس ونینقش   -20
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در  نینو یالگوها

و  یده ادی ندیفرا

 یریگ ادی

 

 یروش ها

 سیتدر

 شی( و انجام آزما یاری,  پرسش و پاسخ ) هم ی, اکتشافیسخنران

 لیمواد و وسا

 یآموزش

 شیجهت انجام ازما ازیمورد ن لیبرد , ابزار و وسا تی,  وا یکالس درس ,  کتاب درس

مدل کالس و گروه 

 یآموزش

 یگروه

 زمان دانش آموزان یها تیفعال معلم یها تیفعال 

قبل  یها تیفعال

 سیاز تدر

 ی) مهارت ها

 (یارتباط

 

دانش آموزان , حضور  ی, مشاهده وضع ظاهر یسالم و احوال پرس

 شده نیمع فیتکال یبررس ابیوغ

 5 ریبا دب یهمراه

 یابیارزش

 یصیتشخ

 ( ی) ورود

 شود. مانند : یاز آنها م ییرابطه با موضوع درس پرسش ها در

 کنند. یم نیخود را تام ازیمورد ن ژنیچگونه اکس انیآبز -2

نوشابه  ای دیکن یاحساس م یشترینوشابه سرد گاز ب دنیاز  نوش -1

 ؟گرم

گاز حل  زانیم ینوشابه پس از ساعت یبا باز شدن در پوش بطر -0

 کند ؟ یم یرییآن چه تغ شده در

 .بدن را نام ببرند ازیمورد ن یها ونی -4

مختلف دانش  یپاسخ ها

 آموزان

29 

درس  یمعرف

 جادیو ا دیجد

 زهیانگ

کرده و  زهیانگ جادیکتاب ا 211صفحه  دیکاوش کن شیا انجام آزماب

 شود . یپرداخته م دیدرس جد یمعرف به

توجه دانش آموزان و مشاهده 

 29 پاسخ به پرسش ها قیدق

 05سوال کردن دانش آموزان و را به صورت  میشیندیشود که با هم ب یآموزان خواسته م از دانش یها تیفعال
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سیضمن تدر  

 

 

 پاسخ دهند.  یگروه

 هیته یکیمدار الکتر کیچند محلول با استفاده از  یکیالکتر ییرسانا

 میشیندیشود. وسپس با هم ب یم شیشده توسط دانش آموزان آزما

 شود . یتوسط دانش آموزان پاسخ داده م

 یدادن به صورت گروهپاسخ 

و  یجمع بند

 یریگ جهینت

دانش آموزان  یمطالب گفته شده و پاسخ به پرسش ها یجمع بند

 و رفع اشکال آنها

گوش دادن و توجه کردن . 

 مطرح کردن اشکال
29 

 یابیارزش

 یانیو پا ینیتکو

شده  سیتدر یمطرح نمودن چند سوال از دانش آموزان از محتوا

 موثر یریگ ادیجهت 

 یرییگازها در آب چه تغ یریدما و فشار انحالل پذ شیبا افزا  -2

 کند ؟ یم

 .کنند سهیو کلر را در آب مقا ژنیگاز اکس یریانحالل پذ -1

 میمتانول و سد  یبودن محلول ها تیالکترول ریو غ تیالکترول  -0

 را مشخص کنند . دیدروکسیه

 و......

مطرح  یپاسخ به سوال ها

 شده
29 

خالقانه  تیفعال

 دانش آموزان

 ونیاز کمبود  یناش یها یماریب یاز برخ یبا زندگ وندیدر قسمت پ

 کنند. یها مباحثه م

 شرکت در مباحثه
5 

 5 دانش آموزان یبردار ادداشتی شده میتنظ شیطرح چند سوال از پ فیتکل نییتع
 


