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  تاریخ اجرا:  ها دروکربنینفت و هموضوع درس:  شماره طرح درس:  

 

دقیقه90مدت اجرا:  

 

   مکان: نفر51تعداد فراگیران: کالس:   مجری: 

 الف: قبــل از تـــــــدریــس

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

 اهداف و پیامدها سطح هدف

آنها خواص  یها و انواع آنها و برخ دروکربنیبا ساختار ه نینفت و همچن تی: دانش آموزان با استفاده و اهم یهدف درس هدف کلی

   .شوند یآشنا م

 کنند.   یعظمت خالق را درک م خلقت و یها ی: دانش آموزان شگفتیو اجتماع ینیهدف د

 یو اخالق ینید یبه ارزش ها بندیو پا یعو اجتما یفرد یآگاه مسئول و توانمند در زندگ یشهروندان تیترب

اهداف 

 ای مرحله

 دانش آموزان با : ییآشنا

 نفت خام ییایمیو ش یکیزیف یها یژگیو

 یدالیم 51 یها درباره نفت خام در سده  دانیمینگرش مردم و ش

 بشر  ینفت در زندگ یدونقش اصل

 انسان  یکاربرد نفت در زندگ تیاهم

  یآل باتیعنصر کربن به عنوان اساس ترک یژگیو

 ها  دروکربنیه یرسم فرمول ساختار

 دوگانه و سه گانه  یوندهایبا پ یها  دروکربنیه سیرسم ساختار لوئ

 ها   یها ، چرب نی، پروتئ دراتهایکربو ه هدارند از جمل یانرژ نیو تام یمیکه در بدن انسان نقش ترم یباتیترک

 ها  نیوت آلکان ها آلکن ها و آلکاتف

  یبا شاخه دار از نظر فرمول ساختار ریراست زنج یها تفاوت آلکان

 کربن یآلوتروپ ها

ف
هد

 
ی 

ها ی 
ار

فت
ر

ش
وز

آم
 

 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
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 عنصر

 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

   * علم دانش .کند انیب 51یاز نفت در سده  خچهیتار 
 

   * علم دانش کند. انیو عناصر سازنده نفت را ب یکیزیف یها یگژیو
 

 * تعقل درک وفهم .سدیرا بنو اهیس یالنفت به ط یعلت نام گذار
 

  

   علم دانش کند. انیرا ب یمختلف نفت در زندگ ینقش ها
 

* 

    * علم دانش کند. انیرا ب یدرصد موارد مختلف نفت در زندگ

 انینفت را ب یجهان تیعلت اهم 29با استفاده از شکل 

 کند.
    * تعقل لیو تحل هیتجز

 یژگی، و یکربن در جدول تناوب تیموقعبا توجه به 

 دهد. حیخاص آن را توض
 لیو تحل هیتجز

 علم و

 تعقل
*   

 

تواند  یکه کربن م یاشتراک یوندهایاحتمال تعداد پ

 دهد رارسم کند. لیتشک
   * تعقل ترکیب

 

 *    تعقل کاربرد از نفت خام مثال بزند. یشتریب یکاربردها

آلکن سه کربنه را  کی آلکان و کی سیلوئ یساختارها

 رسم کنند. یبه صورت گروه
  *   عمل تقلید

خواسته شده را  فیو تکال 00صفحه  دیازمائیخود را ب

 س ارائه دهند.الو در ک انجام داده یگروه

 یاجرا

 مستقل
  *   عمل

    * قالاخ افتیدر معلم گوش دهند. حاتیقه به توضالبا دقت و ع

    * اخالق واکنش داوطلب شوند. یسالک یها تیانجام فعال یبرا

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

  *   اخالق واکنش ه نظرات دوستان خود در گروه احترام بگذارند.ب

  *   اخالق واکنش لذت ببرند. یو گروه یفرد یها تیاز انجام فعال

آن در  تیازنفت و اهم نهیبه یریبه کارگ نهیدر زم

 تهیه کنند. مقاله کی یزندگ
    * عمل بیترک
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چند  ییبتوانند مدل فضا لهیبا استفاده از گلوله و م

 بسازند. را دروکربنیه

 یاجرا

 مستقل
 *    عمل

رئوس 

 مطالب

 گانهی یوندهایبا پ ییها دروکربنیآلکان ها ه -ها دروکربنیه یکربن اساس استخوان بند _ زیشگفت انگ یا هینفت هد 

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

 یمولکـول یمـدل هـا - فیمنـدل تنـاوبی جـدول پوسـتر –وعکس لمیف -پروژکتور دئووی – کالکترونی تابلو –کتاب 

 شده هیته نتیپو روپـا - آمـوزان دانـش – لـهیگلولـه و م

 

بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

مشـترک عناصـر در  یهـا یژگـیآشـنا هسـتند. و سیو قواعـد حـاکم بـر سـاختار لـوئ یالکترون نقطـه ا شیبا رسم آرا

 ـتیرفظداننـد.  یآنهـا را مـ ییایمیشـ یهـا یژگـیبـا و یو نـافلز یعناصـر فلـز شناسـند. یرا مـ یجـدول تنـاوب

 را می دانند.با پیوند کواالنسی آشنا هستند. مفهوم آلوتروپ د ناندیژن را مـدرویکـربن و ه

ایجاد 

 ارتباط اولیه

 م و الدهد .با دانش آموزان س یس ، احترام دانش آموزان را با لبخند و تشکر خود پاسخ مالپس از ورود به ک. 5

 کند. یم یحوالپرس

با ذکر  کرده و انیبخش ب یانرژ یتالجم ام،یا ایاشاره به مناسبت آن روز  ازیذکر نام خداوند و در صورت ن ا. ب2

 کند. یس را آغاز مالصلوات ک

جلسه،  نیدانش آموز درا بتیشود و در صورت غ یانجام م ابیبا نگاه به تک تک دانش آموزان حضور و غ .0

 شود. یمـ نیریاحوال دانش آموز از سا یایجو

شود  یشود .از دانش آموزان خواسته م یشود و بازخورد مناسب انجام م یم یجلسه قبل بررس بتیعلت غ. 0

در جلسه  بیاز دانش آموز غا نیارائه دهندو همچن رندیگ یمدرسه م را که از دفتـر بتیعلت غ یا برگه ها ت

 یانتخاب م ریکه دب یفرد هـر ـایس المعلم ک اریهم یشود که دروس جلسه قبل را با همکار یقبل خواسته م

مراجعه  ریبه دب یرفع مشکل آموزش یبرا حیزنگ تفر و رفع اشکال کند و در صورت لزوم در دهیکند آموزش د

 کند.

 س مطرح کنند.الاز مبحث جلسه قبل دارند در ک یشود چنانچه اشکال یاز دانش آموزان خواسته م. 1

ن 
زما

1 
قه

دقی
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بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

ماه از سال  کیداشته است بعد از گذشت  یو سطح درس یو رفتار یقالکه از دانش آموزان از نظر اخ یبر اساس شناخت

سرگروه انتخاب شده است .  کیهر گروه  یکرده است وبرا مینفره تقس 4 ای 0 ی، دانش آموزان را به گروه هـا یلیتحص

 – آلکن –ه ها عبارتند از : آلکان  .نام گـرو رندیگ یبا هم قرار م شتریتعامل ب یبرا uجلسه گروه ها به شکل  نیودر ا

 کیآرومات - حلقوی – نآلکی

روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

 نیو همچن گرید یو نفت ها یعرب ینفت برنت با نفت کشورها متینفت و تفاوت ق متیاشاره به  نوسان ق

 تیخزر اهم یایمانند در یشود به خصوص در منطقه ا یم  جـادیکشورها بر سر نفـت ا  نیکه ب ییتنش ها

 اهیس یطال یبه کلمه  شارهنفت بر طال و ارز در جهان و ا متیق ریتاث نیشود . همچن یم انیب ینفت تا حدود

ن:
زما

1 
قه

دقی
 

ارزشیابی 

 آغازین

شود ودر صور ت مشکل علت را  یم دهیپرس فیانجام تکال گروه و یاعضا یاز سرگروه هر گروه درمورد آمادگ

 شود.  یشده ودر صورت امکان به حل مشکل اقدام م ایجو

 قیو تشو یو سواالت داده شده در جلسه قبل  ، بررس یکتاب درس یاز جمله پاسخ به پرسش ها یفرد فیتکال

ارائه و از  دیشود .چند سوال به صورت اسال یثبت م تهایدر قسمت فعال یدفتر کالس رانجام شده ود هیو تنب

 : ریخواهد . از جمله سواالت ز یدانش آموزان پاسخ م

 ف؟یمندل یعناصر بر اساس جدول تناوب ییایمیش یها یژگیو

 ؟ دیاکس دی وکربن آب – اکیآمون باتیترک سیرسم ساختار لوئ

 آلوتروپ؟ فیتعر

ن 
زما

51 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

   

دست  کی شینما -نتیپاورپو لم،یف شینما ،یپرسش و پاسخ، کار گروه ،یمختلف : سخنران یاز روش ها یقیتلف 

 یمعلم ارهمی از استفاده -سازه

 .شده دهیآلکان به صورت صف کش کیساختار  لیتشک یاستفاده از خود دانش آموزان برا-کوچک  یدر گروهها سیتدر

  

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  
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ده
ما

آ
 

ی
از

س
 

 شود .  یشده به کالس آورده م هیطرح درس قبال ته

 .شود یمعاون هماهنگ م ای ریهوشمند با مد زاتیدر مورد استفاده از امکانات و تجه

 شود .    یانتقال داده م ایاجرا   ستمیشده در  س هیقبال ته دهایو عکس و اسال لمیف

 شود .    یدر کالس نصب م یپوستر جدول تناوب

 شود. یبه کالس آورده م شگاهیاز آزما لهیگلوله وم یمولکول یمدل ها

شده به  یجلسه طرح شده و به تعداد دانش آموزان کپ نیاز مطالب ا یا نهیسوال چهارگز50

 شود. یس آورده مالک

 لیشکل خود را تشک U یشود که گرو هها یشد از دانش آموزان خواسته م ازیدر هر زمان که ن

 دهند.

 

ن 
زما

1 
قه

دقی
 

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

 ا

تفکیک آن به معنای مجزا بودن شود و  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  

 

های معلم فعالیت های دانش آموزان فعالیت   

درصد مصـرف ان  استفاده از نفت و رامونیپ ییو عکس ها لمیف

 کند . یساختن پخش م بـه عنـوان سـوختن و

و عکس ها را مشاهده کرده و  لمیبا دقت ف دیبا

 .شندیاندیدرباره آن ب

در  یخواهد تا به بحث و تبادل نظر گروه یاز دانش آموزان م

 بپردازند. رابطه با مشـاهدات خـود

نظرات وتفکرات خودرا در رابطه با  دیبا

در صورت  مشاهدات در گروه مطرح کرده و

 و ـلیبـا دل و گـرانینظر دمخالفت با احترام به 

 کنند. انیمخالفت خود را ب ـلیمنطـق دل

 یها یژگیو فیمندل یبا استفاده از پوستر جدول تناوب ریدب

 یتالرا، در قالب سوا گریو عناصر د کـربن یکیزیو ف ییایمیش

 .پرسد یم

ت الخود به سوا یقبل یا استفاده از دانسته هاب

 دهند. یپاسخ م ریدب

و  ییبه راهنما رینبودن پاسخ دانش آموزان دب حیصحدرصورت 

 پردازد. یرفع اشکال م

که  یتالت و تمرکز در جهت رفع اشکال سوادق

 بود. داده نشده حیپاسخ صح
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به  یخواهد تا به صورت گروه یاز دانش آموزان م ریدب

 دهند. پاسخ 00صفحه  دیازمائیخودراب

ت صفحه الو پاسخ دادن به سو یبحث گروه

 .یکتاب درس 00

خواهد تا پاسخ پرسش  یاز گرو ه ها م یکیاز سرگروه  ریدب

 ارائه دهد. سالحل شده را به ک یها

کنند تا در  یداده شده توجه م یبه پاسخ ها

م النبود اع حیصح کـه بـه نظرشـان یصـورت

 کنند.

 شیها نما دروکربنیاز ه ییساختارها لمیف ایبه صورت عکس 

 شود . یداده م

 و عکس لمیبه ف قیمشاهده دق

 

 یم دروکربنیچند ه لهیگلوله وم یمولکول یمدل ها رتوسطیدب

 سازد.

 یبرا لهیم به نحوه اتصال گلوله و قیمشاهده دق

 دروکربنیه کیساختن 

دهد تا سـاختن چنـد  یدانش آموزان م یمدلها را به گروه ها

 کنند. را تجربـه ـدروکربنیه

 یشرکت م لهیگلوله و م یدر ساختن مدل ها

 کنند.

 یرا نشان م نیبا استفاده از مدل ها ،تفاوت آلکان ، آلکن و آلک

 دهد .

 یارائه شده  شیبه نما قیتوجه و مشاهده دق

 .ریدب

در  کربن شده و کیخواهد هر کدام  یاز دانش آموزان م

 شرکت کنند . کربنـه 1آلکـان  ـکیساخت 

 کنند. یرا اجرا م ریدانش آموزان درخواست دب

دانش آموز به عنوان کربن اول ، مفهوم  کیبا جابجا کردن  ریدب

 نشان می دهد. آلکـان شـاخه دار را

دانش آموز به منظور درک مفهوم  ییجابجا

فهم  یآموزان برا آلکان شاخه دار ودقت دانش

 مطلب.

و  دهدیم لیکربنه تشک 6حلقه  یبا استفاده از مدل مولکول ریدب

از  یآن به نام بعض هیکتاب وحاش 05وبا اشاره به صفحه 

را  یحلقو بـاتیکنـد و دسـته ترک یاشـاره مـ یآل باتیترک

 .کند یم یهم معرف

در  یآل باتینام ترک ریدب شیبا دقت به نما

 کند. یمـ ادداشـتیرا  00صفحه 

 02خواهد تا با توجه به شکل صفحه  یاز دانش آموزان م ریدب

نفت خام از کدام دسته از  باتیترک کتاب مشخص کنند کـه

 .هستند یآل باتیترک

 نیا یدانش آموزان با توجه به آموخته ها

 یحلقو بیترک و نیجلسه آلکان ، آلکن و آلک

 دهند. یداده و پاسخ م صیرا تشخ
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به  یاشاره ا 02با اشاره به حلقه بنزن در شکل صفحه  ریدب

 .کند یم کیآرومات باتیترک

با توجه به شکل مذکور حلقه بنزن را 

 بیترک ـکیداده بـه عنـوان  صیتشـخ

 .شناسند یم کیآرومات

 یفرمول ساختار یخواهد به صورت گروه یاز دانش آموزان م

 .کنندهفت آلکان را رسم  سه تا یو فرمول مولکول

 یداده شده عمل م فیدانش آموزان به تکل

 .کنند

قبل به  نیخواهد تا با استفاده از تمر یاز دانش آموزان م

 برسند. آلکـان هـا یفرمـول عمـوم

 نیتمر یفرمولها یبا بررس یبه صورت گروه

 یم یآلکان ها پ یقبـل بـه فرمـول عمـوم

 برند.

پرسد و سپس  یآموزان م مفهوم آلوتروپ را از دانش ریدب

 می کند. ـانیکـربن را ب یآلوتروپ ها

دهند و  یپاسخ م ریدانش آموزان به پرسش دب

 .آموزند یم کـربن را یآلوتروپ هـا

 دقیقه 10زمان:  مدت

ت
الی

فع
 

ش
دان

ه 
قان

ال
 خ

ی
ها

 
ان

وز
آم

 یبه جا گریاستفاده از مواد د یبرا ییساختن ، طرح ها یاستفاده از نفت به جا تیدانش اموزان با توجه به اهم 

 دادند .  شنهادیسوختن پ ینفت برا

 دادند.    شنهادیپ ییطرح ها یدر مصرف سوخت و مواد نفت ییصرفه جو یدانش آموزان برا

جلسات بعد  یدر گرو ه ها برا یو ن یباز ریتوانند از خم ی، م لهیگلوله و م یداریخر یاستفاده از مدل ها یبه جا

 استفاده کنند.

سه  ایدوگانه  یها وندیکنند و هر جا که پ یم فایها خود دانش آموزان نقش کربن را ا دروکربنیه شینما یبرا

 توان از شال گردن استفاده کرد. یگانه باشد م

 یلیتکم یتهایج: فعال
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ی
یاب

زش
 ار

 (سیتدر انیدر جر)  ینیالف: تکو

 شود. یم دهیعناصر به خصوص کربن پرس یها یژگیدرباره و ییپرسش ها یبا توجه به پوستر جدول تناوب

 شود . یپاسخ داده م یبه صورت گروه 00صفحه  دیازمائیخودرا ب

 .شود یم دهیساده پرس بیچند ترک سیرسم ساختار لوئ

 شود. یخواسته م یآنها به صورت گروه یکربنه به همرا ه فرمول ساختار 7تا  0 یآلکانها یفرمول مولکول

 شود. یم دهیاز دانش آموزان پرس 02شکل صفحه  یآل باتیدسته ترک

 یتراکم یابیب: ارزش

 آنها به دست آورند . یها را با استفاده از ساختار و فرمول مولکول نیآلکان ها و آلکن ها و آلک یفرمول عموم

 اریپاسخ دادن در اخت یشده است برا یکپ و یاز مطالب ارائه شده که قبال طراح یا نهیسوال چهارگز 50

 .ردیگ یدانش آموزان قرار م

س
دری

ل ت
طو

در 
ن: 

زما
 

مع
ج

 
 و 

ی 
ند

ب
ت 

اخ
س

دا
ش 

ن

ید
جد

 

 شود. یس ارائه مالبه ک نتیبه صورت پاورپو یسیصه مطالب تدرالخ

 .شود یت دانش آموزان پاسخ داده مالابه اشک

را  نیو جذاب تر نیتوسط گروه ها ،بهتر دروکربنهایرسم شده ه یساختار یفرمولها نیازب

 .کنند یس نصب مالانتخاب کرده ودر برد ک

شده نام گروه به  قیتر باشند توسط دانش آموزان تشو قیفعال تر و دق ریکه از نظر دب یگروه

 شود. یس نصب مالجلسه در بدک نیگروه ا نیعنوان بهتر

ن:
زما

1
قه

دقی
 

 

ف 
الی

تک
ن  

یی
تع

و ا
اقد

ما
ت 

عد
ب

ی
 .کند یو توجه تشکر م یاز دانش آموزان به خاطر همکار ریدب 

 کنند. یم قیکه امروز داشتند با دست زدن خودشان را تشو یتیش و فعالالت یدانش آموزان برا

 حتما امروز در منزل مرور کنند . یجلسه را از کتاب درس نیخواهد که مطالب ا یاز دانش آموزان م ریدب

جلسه بعد پاسخ دهند و  یمبحث را برا نیت مشخص شده االخواهد که سوا یاز دانش آموزان م ریدب

 .اورندیب

 مطالعه داشته باشند . شیپ 07جلسه بعد تا صفحه  یخواهد که برا یاز دانش آموزان م ریدب

بگردد که استفاده از نفت به  ییبه دنبال راهکارها نترنتیخواهد با استفاده از ا یاز دانش آموزان م ریدب

 بیاورد. سالقل برسد و به صورت مقاله به کداح

ن: 
زما

0 
یدق

  قه
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بع
نا

ی م
رف

مع
 

 یبرا یکمک درس های کتاب – یمشی رشد مجالت – یکتاب درس - ینترنتیا یها گاهیاستفاده از پا

ن:  تالسوا یطراح
زما

2 
قه

دقی
 

 


