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با صنعت  وندیپموضوع درس:  5شماره طرح درس:  

در  یعنصر ها به چه شکل -

 شوند ؟ یم افتی عتیطب

  تاریخ اجرا: 

 

دقیقه90مدت اجرا:  

 

و  یاضیر ازدهمکالس: ی  مجری:

 یتجرب

   مکان: تعداد فراگیران:

 الف: قبــل از تـــــــدریــس

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

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 عنصرها رییهای فلزات و واکنش پذ بیبا ترک ییآشنا هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 آشنا شدن دانش آموزان با:

 الهای خاص ط یژگیبا و ییآشنا -

 طال ژهیاستخراج فلزات به و یطیمح ستیبار ز انیآثار ز -

 با منابع طال در کشور ییآشنا -

 .شوند یم افتیبه شکل آزاد  عتیکه در طب ییبا عنصرها ییآشنا -

 مصرف ساالنه جهان نیتر شیآهن فلزی با ب -

 (IIIو آهن )(  IIهای آهن ) ونی صیتشخ یچگونگ شیآزما -

 آهن موجود در زنگ آهن ونی نییتع شیآزما -

 آهن و مس رییواکنش پذ سهیمقا شیآزما -

 عنصرها ریسا رییبا واکنش پذ ییآشنا -

 رانیبا استخراج آهن در جهان و ا ییآشنا -

 ومترییبه روش استوک ییایمیحجم گازها در واکنش های ش ایمحاسبه جرم  -
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 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 .های مشترك فلزات را نام ببرد یژگیو 
 

   * علم دانش .های خاص طال چند مورد را نام ببرد یژگیاز و
 

توان چند متر  یبا چکش خواری از چند گرم طال م

 .کرد جادیمربع صفحه ا
 تعقل درك وفهم

  
 * 

نخ  هیو نرم بودن در ته ادیطال به علت چکش خواری ز

 .رود یطال به کار م
   تعقل کاربرد

 
* 

 یم شیبرای کاربرد طال روز به روز افزا یتقاضای جهان

 .ابدی
  *   تعقل کاربرد

منحصـر بـه    یژگیطال به عنوان فلز با و نشیبه راز آفر

 .برد یفرد پ
   *  ایمان دینی

 یبر جای م یطیمح ستیبار ز انیاستخراج طال آثار ز

 .گذارد
  *   تعقل لیو تحل هیتجز

 یمـ  افـت ی بیـ به شکل ترک عتیاغلب عنصرها در طب

 .شوند
 *    علم دانش

مصرف ساالنه  نیتر شیآهن فلزی است که در جهان ب

 .گوناگون دارد عیصنا نیرا در ب
  *   علم دانش

،  یمیاز حوزه های پرکاربرد و اقتصـادی علـم شـ    یکی

راه های گونـاگون و مناسـب بـرای اسـتخراج و      افتنی

 .است عتیعنصرها از طبدیتول

  *   عمل کاربرد

را بـا   1دیـ هـای خواسـته شـده در کـاوش کن     شیآزما

 .انجام دهند یمنینکات ا تیرعا
  *   عمل تقلید
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بـه   شیبراثـر واکـنش در آزمـا    جادیاز روی رنگ سبز ا

 .ببرد یپ(II) ونآهنیوجود 
 عمل بیترک

 
 *  

به  شیبراثر واکنش در آزما جادیاز روی رنگ قرمز ا

 .ببرد یپ(  III) ونآهنیوجود 
 عمل بیترک

 
 *  

 تیرا با رعا 2دیخواسته شده در کاوش کن شیآزما

 .انجام دهند یمنینکات ا
  *   عمل تقلید

 رییواکنش پذ 2 دیکاوش کن شیآزما جیاز روی نتا

 .آهن نسبت به مس را درك کند ادیز
  *   عمل یابیارزش

فلزات را بر اساس  میشیندیباهم ب تیبا توجه به فعال

 .مرتب کند رییواکنش پذ
  *   عمل ترکیب

    * علم دانش .کند فیرا تعر رییواکنش پذ

به روش آسان و صرفه اقتصادی استخراج آهن از 

 .ببرد یسنگ معدن پ
  *   تعقل لیو تحل هیتجز

حجم گاز های  ایاز روی معادله واکنش جرم مواد و 

 .مورد نظر را محاسبه کند
   * عمل یابیارزش

 

 اخالق دریافت معلم گوش دهند . حاتیعالقه به توضبا دقت و 
 

 * 
 

  *   اخالق واکنش .داوطلب شوند یهای کالس تیبرای انجام فعال

  *   اخالق واکنش .در گروه، بحث و تبادل نظر کنند گریکدیبا 

 *    اخالق ارزش گذاری .ارج نهد ینقش فلزات را در زندگ

را  گرییطال منابع د ژهیی کاربرد فلزات به و نهیدر زم

 مطالعه کنند.
  *   تعقل واکنش

 اخالق واکنش به نظرات دوستان خود در گروه احترام بگذارند.
 

 *  

  *   اخالق واکنش لذت ببرند. یهای فردی و گروه تیاز انجام فعال

 اییبه عنوان هدا یفلزات و مواد معدن نشیبه راز آفر

 برد یپ ینیزم
  ایمان دینی

 
*  
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رئوس 

 مطالب

 2و  1 دیشوند ؟ کاوش کن یم افتی عتیدر طب یعنصر ها به چه شکل -با صنعت  وندیپ 

 فلزات ژهیعنصرها به و رییواکنش پذ سهیمقا

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

و  شـگاهیزآزمایم -انـهیرا -عکـس و نمـودار -لمیفـ -دئوپرژکشـنیو -تابلواعالنـات -ـکیتـابلوی الکترون -یکتـاب درسـ

 – دیاس کیدروکلرهی محلول – دیدروکسیه مسدی –رمقطـ آب – ـدیکلر(IIIآهـن) - ـدیکلر(IIشـامل: آهـن) لیوسـا

 جمدراستوانه  –سولفات ( II)مس – آهنی خمی – قاشقک – چکان قطره – شآزمای لوله

 

بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

 سـنگ بـا –، نقـره ، مـس و آهـن آشـنا هسـتند  نپالتـی ، طـال هـای فلـز بـا –فلزها آشنا هستند  یهای کل یژگیبا و

 ـای یخـوردگ دهپدی با –دانند  یبودن فلزات را م ـبترکی علـت – هسـتند آشـنا هـا آن اسـتخراج و فلـزات معـدن

 محاسـبات –آشـنا هسـتند  ـریمتغ ـتیهـای فلـزات واسـطه بـا ظرف ـونی بـا –زنـگ زدن آهـن آشـنا هسـتند 

 .دانند یرا م یو حجم یجرمـ ومتریاسـتوکی

ایجاد 

 ارتباط اولیه

 .شود یم کیممکن به دانش آموزان نزد تاحد دهدو یدانش آموزان را م یپاسخ سالم واحوالپرس -

 .کند یبحث راشروع م تیموفق روآرزوییو وقت بخ ییبا ذکرجمله خوش آمدگو نام خدا و با -

را  نیبیغا و دهدیرا انجام م ابیآموزان در ضمن صحبت کردن حضور و غ نگاه کردن به دانش با -

 .شود یم ایرا جو بتیعلت غ کرده و ییشناسا

 .دهد یطال را م ژهیدانش اموزان را درباره فلزات به و یپاسخ سوال احتمال -

از آنان  ردویگ یشده و بازخورد مناسب انجام م دهیجلسه قبل پرس بیدانش آموزان غا بتیعلت غ -

اشکاالت خود را  ریآموزان ومراجعه به دب دانـش نیشود با مراجعه به کتاب و دفتر تمـر یخواسته م

 .برطرف سازند

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

 

بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

گروه  یدانش آموزان به صورت گروه های کوچک و به شکل تصادف س،یبا توجه به موضوع درس و بر اساس روش تدر

 (یشوند،)قرعه کش یبندی م

 یای قرار م رهیدا یداشته باشندبه صورت شبکه شکل ارتباط گریکدیبرای ارتباط با  شترییفرصت ب نکهیبرای ا رانیفراگ

 شکل( U.) رندیگ

 آهن - مس –نقره  -نپالتی –نام گروه ها: طال 
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روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

روز مره و قابل فهم و استخراج فلزات و  یخاطره در باره طال و فلزات و کاربرد آن ها در زندگ کی انیب

ن: معادن آن ها
زما

 
ب

ناو
مت

 

ارزشیابی 

 آغازین

شود ودر صورت مشکل  یم دهیپرس فیانجام تکال اعضای گروه و یاز سرگروه هر گروه در مورد آمادگ -

 .دهد یتذکر م شده و اییعلت را جو

انجام  هیتنب و قیو تشو یفردی شامل پاسخ به پرسش های کتاب و پاسخ به ورقه سئواالت بررس فیتکال -

 .شود یداده م ازیفردی امت ستیدر چک ل گرفته و

مربوطه اعمال  ستیو در چک ل یو رسم نمودار بررس شگاهیشامل گزارش کار آزما یگروه فیتکال -

 .شودیم

 .پرسد یاز دانش آموزان سوال م گریکتاب و منابع د قیطر دازیدر مورد مطالعه درس جد -

 .خواهد یاز دانش آموزان جواب م ارائه و دیچند سوال به صورت اسال -

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

   

 یشگاهیو آزما یگروه شن،پژوهشیمیو ان لمیف شینما ،یکار گروه ،یشامل :پرسش و پاسخ، سخنران یقیروش تلف

 برکالس معکوس یمبتن

 سازمان دهنده شی: الگوی پسیالگوی تدر

  

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  

ده
ما

آ
 

ی
از

س
 

 .کند یالزم را آماده م لیقبل از کالس مواد ووسا -

 .کند یم یو امکانات هماهنگ لیجهت استفاده از وسا شگاهیو مسئول کارگاه و آزما ریبا مد -

 .دهد یقرار م زیچند عدد از سنگ معدن فلزات را روی م ای کی -

 اریها را از جلسه قبل در اخت شیدستور کار آزما های مربوطه و شنیمیان و لمیاهداف درس و ف -

 .دی قرار داده است یس ایفلش  قیدانش آموزان از طر

 .تا دانش آموزان وارد شوند ندینش یدر کالس درس م -

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

ه 
رائ

ا
س 

در ید
جد

شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن  صورت تلفیقی مطرح می ها به آموز: این فعالیت دانش -های معلم فعالیت 

شده است چین استفاده رسد و به همین خاطر از خط آموز است و منطقی به نظر نمی های معلم و دانش فعالیت  
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های معلم فعالیت های دانش آموزان فعالیت   

داده  نیمربوط به انواع فلزها و هم چن لمیف ایعکس ها  -1

دانش آموزان  های مربوط آمار استخراج و مصرف فلزات به

شود و از دانش آموزان در  یتابلو نشان داده م قیاز طر

 .شود یم دهیمورد آن ها سوال پرس

دهد و از  یم حیهای خاص طال توض یژگیباره ودر -2

مصرف طال  یتقاضای جهان شیدانش آموزان در باره افزا

 .پرسد یم سوال

 ژهیاستان خود به و ایباره معادن موجود در شهر و در -3

 .پرسد یسوال م رانیمعادن استخراج طال در ا

و مصرف ساالنه  عتیدر باره ی شکل عنصرها در طب -4

 نیدهد و از دانش آموزان در ا یم حیآهن در جهان توض

 .پرسد یسوال م باره

 

 .کنند یتابلو نگاه مبه  -1

چون درس قبل را مطالعه کرده اند درباره  -2

 دهند. یم حیتوض لمیو ف ریتصاو

دانش آموزان داوطلب به پرسش های معلم  -3

 .دهند یم حیتوض گوش داده و درباره آن

 .کنند یآموزان گوش م ردانشیسا -4

 .دهند یپاسخ م زین گریدانش آموزان د -5

آهن و رنگ  تیمربوط به انواع ظرف لمیف ایعکس های  -1

نشان داده  تابلو قیهای آن به دانش آموزان از طر بیترک

 دهیشود و از دانش آموزان در مورد آن ها سوال پرس یم

 .شود یم

گروه داوطلب انجام  کیخواهد که  یاز گروه ها م -2

در  را ازیمورد ن لیشوند و وسا 1 دیکاوش کن شیآزما

در کتاب  شی)دستورکار آزما دهد یآن ها قرار م اریاخت

را  دانش آموزان وجود دارد و دانش آموزان آن یدرس

 .مطالعه کرده اند(

کتاب را از  1 دیسوال مطرح شده در قسمت کاوش کن -3

 .پرسد یدانش آموزان م

 .کنند یبه تابلو نگاه م -1

چون درس قبل را مطالعه کرده اند درباره  -2

 دهند. یم حیتوض لمیو ف ریتصاو

را انجام داده و درباره آن  شیگروه داوطلب آزما -3

 .دهند یم حیتوض

 .کنند یآموزان گوش م ردانشیسا -4

 .دهند یدانش آموزان پاسخ م -5
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فلزهای آهن  رییمربوط به واکنش پذ لمیف ایعکس ها  -1

 یداده م تابلو نشان قیو مس را به دانش آموزان از طر

 یم دهیشود و از دانش آموزان در مورد آن ها سوال پرس

 .شود

گروه داوطلب انجام  کیخواهد که  یاز گروه ها م -2

در  را ازیمورد ن لیشوند و وسا 2 دیکاوش کن شیآزما

در کتاب  شیدهد)دستورکار آزما یآن ها قرار م اریاخت

را  دانش آموزان وجود دارد و دانش آموزان آن یدرس

 .ده اند(مطالعه کر

کتاب را از  2 دیسوال مطرح شده در قسمت کاوش کن -3

 .پرسد یدانش آموزان م

 

 .کنند یبه تابلو نگاه م -1

چون درس قبل را مطالعه کرده اند درباره  -2

 .دهند یم حیتوض لمیو ف ریتصاو

را انجام داده و درباره آن  شیگروه داوطلب آزما -3

 .دهند یم حیتوض

 .کنند یآموزان گوش م ردانشیسا -4

 دهند. یدانش آموزان پاسخ م -5

 ادیز رییمربوط به واکنش پذ لمیف ایعکس های  -1

واکنش  کم آهن و روی و رییو واکنش پذ ییایفلزهای قل

فلزهای مس ، نقره و طال به دانش آموزان از  زیناچ رییپذ

آموزان در مورد  شود و از دانش یتابلو نشان داده م قیطر

 .شود یم دهیها سوال پرسآن 

خواهد هر گروه به پرسش های مطرح  یاز گروه ها م -2

ها پاسخ  و به آن یرا بررس میشیندیبا هم ب تیشده در فعال

 .دهند

پاسخ های دانش آموزان جمع بندی و در باره پرسش  -3

آموزان  باره از دانش نیگفتگو و در ا میشیندیهای با هم ب

 .شود یم دهیسوال پرس

 کنند. یبه تابلو نگاه م -1

چون درس قبل را مطالعه کرده اند درباره  -2

 دهند. یم حیتوض لمیو ف ریتصاو

 یم حیگروه ها در باره پاسخ پرسش ها توض -3

 دهند.

 کنند. یآموزان گوش م ردانشیسا -4

 شوند. یپاسخ ها جمع بندی م -5

 میشیندیبا هم ب تیالزم از فعال رییگ جهینت -6

 شود. یتوسط دانش آموزان ارائه م
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فبلم مربوط به استخراج آهن به کمک کربن  ایعکس و  -1

دهد و از  یم شیدر شرکت فوالد مبارکه اصفهان را نما

 دهند. حیخواهد درباره ی آن توض یدانش آموزان م

خواهد معادله واکنش استخراج  یاز دانش آموزان م -2

 .آهن به کمک کربن را نوشته و موازنه کنند

 ایجرم  ومترییدر باره استوک یچند سوال محاسبات -3

 .پرسد یسال دهم( از دانشآموزان م ادآورییحجم )

آن ها در  ریدر باره مواد خالص و ناخالص و تاث یکم -4

دانش  دهد و از یم حیتوض ومترییمحاسبه های استوک

 پرسد)مقدمه جلسه بعدی( یباره سوال م نیآموزان در ا

کنند و درباره ی  یرا نگاه م لمیدانش آموزان ف -1

 دهند. یم حیان توض

از دانش آموزان بطور داوطلبانه معادله  یکی -2

واکنش استخراج آهن به کمک کربن را نوشته و 

 کند. یموازنه م

داوطلبانه مسائل  زین گریچند دانش آموز د -3

کنند و روش  یمطرح شده را حل م ومترییاستوک

 دهند. یم حیحل خود را توض

 نهیسواالت خود را در زم ایدانش آموزان نظرات  -4

 کنند. یم انیب ومترییمسائل استوک

 دقیقه 50زمان:  مدت
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های مربوط  شیاما احتماال در مورد انجام آزما ستین ریهای خالقانه دانش آموزان چندان امکان پذ دهیا ینیب شیپ

در باره روش های  نیهمچن خواهنـد داد و شـنهادیرا پ ییساده بودن روش هـا لیبه دل 2و  1 دهاییبه کاوش کن

 .های بهتری داشته باشند دهیاستخراج ا

 یلیتکم تهاییج: فعال

ی
یاب

زش
 ار

 (سیتدر انی)در جر ینیالف: تکو

 .پرسد یرا از دانش آموزان م یکتاب درس 2و  1های  دیهای کاوش کن شیسوال مطرح شده در آزما

  .هدد می توضیح هنزدن آ نگز رهبادر  مایشی آز رهبادر زانموآ نشدا توضیحاز  بعد

  .پرسد می زانموآ نشرا از دا ببیندیشیمکتا هم با قسمتدر  هشد حمطر السو

  .هندد فلزهاتوضیح اجستخرو ا فلزها یژگیو رهبادر هداخو می زانموآ نشاز دا

 یستوکیومترا کمک بهرا  کنشدر وا هکنند شرکت یها زگا حجم یاو  ادمو مجر هداخو می زانموآ نشاز دا

 .کنند محاسبه

 یتراکم یابیب: ارزش

 .شود یم دهیشده ازدانش آموزان پرس یای که از قبل طراح نهیبه صورت آزمون چهار گز یابیارزش نیا
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  .دشو میداده  ننشا زانموآ نشدا به سالیدا یکدرس در  خالصه

را  زانموا نشو دا هدد می ننشا زانموآ نشدا به دهکر دهماآ کهدرس را  ریکاتورکا یروتصا نمکاا رتصودر 

  کند. می صلو سکال تعالناا تابلو راها عکسو  کند می تشویقآن  نظیر اردمو تهیه به

 .هدد می پاسخرا  زانموآ نشدا حتمالیا تشکاالا

ن:
زما
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 . .کند می تشویقرا  لفعا یها وهگر

  .هندد پاسخو  نوشته السو چنداز درس  هداخو می زانموآ نشاز دا

درس  دبررکاو  آنقر هیدگااز د هاآن  اجستخرو ا دبررکاو  فلزها همیتا رهبادر هداخو می زانموآ نشاز دا

 . کنند تهیه مقاله ندگیدر ز

 تستدر  یستوکیومترا یها محاسبه ایبر شیرو هشد معرفی منبع به توجه با هداخو می زانموآ نشاز دا

  .هندد یهارا سکالو در  دهکر اهاپید

 سی یابکتا طریقآن را از  به طمربو مطالب هداخو می زانموآ نشو از دا دهکر انعنورا  بعد جلسهدرس 

  .کنند مطالعهدی 

 باشند شتهدا خصوصی یگفتگووی  با نددار تمایل که کسانیاز  زانموآ نشدا ایبر موفقیتآرزوی  ضمن

 .بمانند سکالدر  که هداخو می

ن: 
زما
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 جعهامر نهاآ به هداخو می زانموآ نشو ازدا میدهد ننشاو  نماید می دهماآ سالیدا رتصو بهدرس را  منابع

ن:  باشد می عمومی شیمی یها بکتاو  شدر تمجال شامل منابع ینا نمایند
زما
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