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 الف: قبــل از تـــــــدریــس

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

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 آنها دیو نحوه تول مرهایها،  پل دیآم یاسترها، پل یبا استرها، پل رانیفراگ یعموم ییآشنا کلیهدف 

اهداف 

 ای مرحله

 .ها آشنا شوند نیها الکل ها و آم دیاس لکیلیکربوکس یمهم و کاربرد یها یژگیاز و یکیبا  رانیفراگ* 

 .آشنا شوند مریدور نوع پل نیا اتیو خصوص مرهایدو نوع معروف و پرکاربرد از پل دینحوه تول رانیفراگ* 

 .استر ها آشنا شوند یاسترها و پل دیتول یشگاهیو آزما یصنعت یبا روش ها رانیفراگ* 

 شوند. دهایآم یو پل دهایآم دیکاربرد و نحوه  تول ،یژگیبا ساختار، و رانیفراگ* 

ف
هد

 
ی 

ار
فت

ی ر
ها

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

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

معلم گوش  حاتیدانش آموزان با دقت و عالقه به توض 

 دهند.
   * اخالق افتیدر

 

   * اخالق واکنش داوطلب شوند. یکالس یها تیانجام فعال یبرا
 

الزم را ارائه  حاتیمورد نظر را انجام داده و توض فیتکال

 دهد.

 یاجرا

 مستقل
 * عمل

 
  

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

    * علم دانشاسـتر   یاسترها و پل یو مصنوع یعیطب یچند کاربرد ها
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 ها را ذکر کنند.

 واسیدر رنگ و ر یدهایکه اس رندیبگ ادیدانش آموزان 

 شوند. یم افتی
 علم دانش

 
   

ها چگونه  دیآم یساختار پل رندیبگ ادیدانش آموزان 

 ها دارد. نیبا آم یاست و چه تفاوت
   * علم درک و فهم

 

را  یساختگ یها دیآم یپل رندیبگ ادیدانش آموزان 

 کنند. یم دیچگونه تول
   * تعقل درک و فهم

 

و واکنش  آبکافت آنرا  دیمثال بزن کیدانش آموز بتواند 

 .سدیبنو
 عمل ترکیب

 
  * 

    * علم دانش را نام ببرد. دیآم یپل نیمعروف تر

 عیرا در صنا یساختگ یها دیآم یکه پل دیبدان

ها به  دیاس یها با د نیآم ید یها از واکنش یمیپتروش

 آورند. یدست م

  *   عمل به کار بستن

که  یبودن نان را وقت نیریبتواند علت احساس مزه ش

 حیشود توض یم دهیدر دهان جو یمدت طوالن یبرا

 دهد.

    * تعقل درک و فهم

 یپل هیو تجز دهایآم یپل هیتجز یها از واکنش یکل ینما

 استر ها را رسم کند.
    * تعقل درک و فهم

 *    اخالق یارزش گذار نهد. یروزانه ارج م یدر زندگ مرهاینقش پل

  *   اخالق واکنش به نظرات دوستان خود در گروه احترام بگذارند.

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

رئوس 

 مطالب

 مرهایها، پل دیآم یاستر ها، پل یپل* 

 آنها یها یژگیها و و مریپل* 

مواد و 

های رسانه

آوردن  ،یاستر یعکس، نخ پل هیته لم،یف هیپروژکتور، ته دئویو مر،یمورت یعموم یمی، کتاب ش2یمیش یکتاب درس

 کنکور مرتبط، یو... به کالس درس تست ها موترشیمانند، ل یمواد

 ییآهنربا یها لهیها و م یسازنده انواع نخ ها، چسب ها، اتصال دهنده ها، نرم کننده ها و.... گو یمرهایپل 
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 آموزشی

 

بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

گرفته اند که در  ادی( آشنا شده اند و مریهمچون تک پار )مونومر( و بسپار) پل یمیبا مفاه ۱0۱تا  ۱02در صفحات * 

 .است رییدر حال تغ یکوواالنس یها وندیپ یکسریبسپارها ازتک پار ها  دیهنگام تول

 شود یم لیبه دوگانه  تبد گانهی وندیپ یکسریپروپن و....  یاتن، پل یهمچون پل یمرهایپل دیگرفته اند که تول ادیاکثرا * 

 دیوجود دارد که در تول وجود دارد شانیاشتباه برا تیذهن نیشوند پس ا یمتصل م گریکدیمولکولها به  نیو در مقابل ا

 .رخ دهد دیاتفاق با نیهم زین دهایآم یاسترها و پل یپل

 اریبس یمتصل کرد و مولکولها گریکدیبه  توان یرا م یو مصنوع یعیکوچکتر طب یاز مولکولها یاریاند که بس افتهی* 

 باالست. اریآنها بس یهایژگینمود که تنوع در و دیبزرگتر را تول

ایجاد 

 ارتباط اولیه

 .شود یوارد کالس درس م یبا سالم و خوشحال

به سالمت دانش  ابیحضور و غ نیو در ح دهد یرا انجام م ابیبا نگاه جستجوگرانه خود حضور و غ

 .کند یبرد و دقت م یم یکه از ظاهر آنها مشخص است پ یآموزان و موارد

از دانش آموزان  یبودن در جلسه کنون بیغا ایبودن دانش آموزان در جلسه قبل، از او و  بیدر صورت غا

 .پرسد یحاضر علت را م

 کند. یاشکال دارند و رفع اشکال م یاگر دانش آموزان در مورد درس قبل

ن 
زما

۱0 
قه

دقی
 

 

بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

شوند که  یم میتقس یبه گروهها سیشود و بر اساس روش تدر سیجلسه تدر نیکه قرار است در ا یبر اساس موضوعات

و  گریکدیتا هم با  نندینش یدر کالس م U آموزان به شکل حرف . دانششوند یانتخاب م یآن به صورت تصادف یاعضا

 .داشته باشند یشتریهم با معلم ارتباط و تعامل ب

شود.  نام گروه ها با توجه به نظر دانش آموزان  یگروه سرگروه انتخاب م یاعضا ریدر هر گروه با مشورت معلم و سا

 شود. یانتخاب م یمیدرباره مباحث مربوط به ش

روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

 .با ذکر چند مثال دیو جد میقد یدر زندگ یو مصنوع یعیمختلف طب یمرهایپل تیاهم یادآوریذکر و * 

بخش از کتاب  نیمباحث مربوط به مباحث ا یو کاربرد ینیع یها مربوط به نمونه رینشان دادن تصاو 

 یپشم گوسفند، نخ ها واس،یبا آنها سروکار داشتند مثل انگور، ر یاست و دانش آموزان در زندگ یمیش

  ...وروزانه  یدر زندگ مرهایمختلف پل ینان، ذرت و کاربرد نمونه ها ،ینیزم بیس ،یاطیخ

بخش کتاب،  نیو گفت وگو بادانش آموزان در باب تجارب خود درباره مباحث مطرح شده در ا بحث* 

 خودرو و.... ریدر ساختار پوشاک، تا مرهایاسترها، کاربرد پل یاستحکام پل ،یماه یمانند بو

ان
زم

:
۱3 

قه
دقی
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ارزشیابی 

 آغازین

توسط دانش آموزان از سرگروه مربوطه  یو خوانده شدن مطالب گروه فیاز انجام تکال نانیاطم یبرا

  .شوند قیگروه، گروه تشو یو در صورت آمادگ شود ینفرات گروه پرس و جو انجام م یآمادگ زانیدرباره م

شود و نمونه  یکتاب بررس یشود و پرسش ها دهیپرس یبه صورت انفراد زیدانش آموزان ن یتعداد از

در  ییپاسخگو زانیدانش آموزان با توجه به م یو برا ردیشده از قبل مورد پرسش قرار گ یسواالت طراح

 .ردیگ ردانش آموز مورد مواخذه قرا ییبودن پاسخگو نیینمره داده شود و در صورت پا ستیچک ل

ن 
زما

20 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

   

و  دیو اسال لمیف شینما  ،یتوسط دانش آموزان و ارائه مطالب توسط دانش آموزان به صورت سخنران یگروهپژوهش 

 یمجاز ای یعمل شیارائه و انجام آزما شن،یمیان

 ریاعمال توسط دب نیهم انجام

  

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  

ده
ما

آ
 

ی
از

س
 

مانند  یعیطب یمرهایمختلف پل یکه نمونه هاقبل از شروع کالس از دانش آموزان خواسته شود  -

به  ریتوسط دب وهیمدل گلوله و م نیشود. همچن هی... تهکیپشم، پالست ،یو مصنوع یعینرخ طب

 .کالس آورده شود

  .استفاده شود لیهماهنگ شود تا از امکانات و وسا شگاهیمدرسه و آزما نیبا مسئول -

  .قرار داده شوند شگاهیآزما زیم ایکالس و  زیم یبه صورت مرتب بر رو ازیمورد ن لیوسا -

 ییآموزان کمک و راهنما و.... به دانش شن،یمیان د،یعکس، اسال لم،یف یو آماده ساز هیته در -

 شود.

ن 
زما

۱ 
قه

دقی
 

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

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

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

 

های دانش آموزان فعالیت های معلم فعالیت  
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 یعموم یآموزش فرمول ساختار یابتدا برا -۱

تابلو  یها، الکل ها و استر ها، بر رو کیلیکربوکس

  .کند یم سهیو آنها را مقا شود ینوشته م

ها  گروه اریدر اخت ییآهنربا یها لهیها و م یگو -2

 .شود یقرار داده م

 یبرخ یفرمول ساختار یریادگیاز  نانیپس از اطم -3

دارند  لیکربوکس یکه گروه عامل یآل باتیاز ترک

 شود. یتابلو نوشته م یاسترها بر رو یفرمول عموم

  .ها را نگاه کند لمیو ف با دقت به مطالب گوش دهد -۱

از حد شستن لباس ها و  شیب یمورد اثرات منف در -2

راهکار   شنهادیو پ دیحرارت دادن آنها اظهار نظر نما

  .دینما

 دینما یکه خود دانش آموز ارائه مطلب م یدر صورت -3

  .دیینما یمطالب دقت کاف بیدر نحوه ارائه و ترت

 ییآهنربا یها لهیو م ها یگروه ها با استفاده از گو -4

تابلو مدل  ینوشته شده بر رو یبا توجه به فرمول ها

  .کنند یدرست م گریکدی یآنها را با همکار ییفضا

خود را به صورت گزارش بازگو  جیها نتا سرگروه -۱

 .کنند یم

تابلوها  یها بر رو دیآم یساختار یفرمول عموم -۱

دانش آموزان  ینوشته شود و از لحاظ ساختار برا

و نحوه اتصال اتم ها  یکواالنس یوندهایشود. و پ میتفه

 .شود میاتصال آنها تفه بیو ترت

 یو استرها بررس دهایآم یتفاوت فرمول ساختار -2

 .شود سهیمقا گریکدیشود و با 

تابلو  یها بر رو دیآم یپل یساختار یفرمول عموم -3

 .آن ها نوشته شود دیتول ینوشته شود و معادله کل

استر ها و نحوه  یبا ساختار پل دهایآم یساختار پل -4

 .شود سهیمقا گریکدیآنها با  دیتول

و  میشیندیسواالت مطرح شده در باهم ب -۱

 .شود یم دهیاز دانش آموزان پرس دییازمایخودراب

 یها لهیها و م یدانش آموزان با استفاده از گو -۱

 ینوشته شده بر رو یبا توجه به فرمول ها ییآهنربا

 یدرست م گریکدی یآنها را با همکار ییتابلو، مدل فضا

  .کنند

  .کنند یرا  تماشا م لمیدانش آموزان با دقت ف -2

خود را با روش بارش  لیتحل یدانش آموزان جوابها -3

  .دهند یسرگروه خود قرار م اریدر اخت یمغز

گروه ها  ریخود را با سا یها یبررس جیسرگروه ها نتا -4

 نهایی خود را بازگو کنید. کرده وگزارشات سهیمقا

دانش آموزان با دقت و با همکاری و مشورت یکدیگر  -۱

 سواالت مطرح شده در کتاب درسی را پاسخ می دعند.
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شدن، فرمول  یآموزان واکنش استر دانش یبرا -۱

ها و  یگو لهیو الکل به وس دیاس کیلیکربوکس ییفضا

شود  یتابلو توسط معلم نصب م یبر رو یآهن یها لهیم

 گریکدی یشود تا با همکار یآموزان تقاضا م از دانش

واکنش را در  نیا یروش آزمون و خطا فرآورده ها

 .خود حدس بزنند یگروه ها

 یها استر، نخ یآموزش و درک بهتر پل یبرا -2

گروه قرار داده  اریاستر در اخت یاز جنس پل یاطیخ

 .شود یم

استر همراه با نوشتن فرمول  یپل دیتول ینحوه  -3

و  میآموزان ترس دانش یبرا زیآن با رنگ متما یساختار

 شود. یشرح داده م

نصب  یدانش آموزان با دقت به واکنش دهنده ها -۱

  .کنند یتخته نگاه م یشده بر رو

 یخود فرآورده ها یدانش آموزان در گروه ها -2

  .زنند یواکنش را با روش آزمون و خطا حدس م

 یخود را بازگو م یها یبررس جیسرگروه ها نتا -3

  .کنند

 دیمعلم در باب تول حاتیگروه ها با دقت به توض -4

آن گوش فرا داده و  ینیع یاستر و مثال ها یپل

 هیکرده و آنها را مورد تجز ادداشتیرا  یافتیاطالعات در

 ند.ده یقرار م لیو تحل

 ایها و  دیآم یاز پل ینیع یآوردن نمونه ها -۱

از آنها مانند پشم  یبرخ ریتصو هیحداالمکان ته

 .گوسفند

 دهایآم یو پل دهایاز آم یچند یینصب فرمول فضا -2

کردن شباهت  دایتابلو و دعوت از گروه ها به پ یبر رو

 آن ها انیم یساختار

 آمیدهانمایش کلیپی از معروف ترین پلی  -3

و  یمولکول یدانش آموزان با دقت به فرمول ها -۱

  .تابلو نگاه کنند یرسم شده بر رو یساختار

به  گریکدیگروه ها و دانش آموزان با مشورت  -2

 یو پل دهایآم انیم یساختار یها شباهت یبررس

  .پردازند دهایآم

پخش شده نگاه  ریها و تصاو لمیگروه ها با دقت به ف -3

 کنند. یم ادداشتیخود را  یها افتهیکرده و 
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تر در مورد  عیوس یدینموده اند با د قیاستر، و... تحق یهمچون استر، پل یکه درباره موارد یاحتماالً دانش آموزان

 شنهادی... پیو مصنوع یعیطب یمرهایاز پل شتریحفاظت ب یبرا یجالب یشنهادهاینموده اند و پ دایموضوعات پ نیا

 .دهند یم

 ج: فعالیت های تکمیلی
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 (سیتدر انی)در جر ینیالف: تکو

کتاب که مرتبط با درس مورد نظر است از دانش  یدوره ا یها نیسواالت مطرح شده در متن کتاب و تمر

 .شود دهیآموزان پرس

 .شود دهیاز دانش آموزان پرس زین رانیسواالت طرح شده توسط دب 

 یتراکم یابیارزش ب: 

کنند و چهار سوال از  یخوان شیدر جلسه قبل از هر دانش آموز خواسته شده است که درس جلسه بعد را پ

آموز  گروه دانش کیها متفاوت باشد.  یهم کالس گرید دیآموز با . و سواالت هر دانشندینما یآن طراح

تواند  یکار م نیگروه را بپرسند. ا نیکه سواالت خود را از ا شود یخواسته م گریانتخاب شده و از گروه د

  .تکرار شود

 شود دهیطرح شده از دانش آموزان پرس یا نهیسوال چهارگز یتوان تعداد یم نیهمچن

 یتراکم یابیارزشب:  

شده از  یساخت آزمون طراح یکه با استفاده از نرم افزار ها یا نهیبه صورت آزمون چهار گز یابیارزش نیا

 .شود یم دهیدانش آموزان پرس
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به دانش  دیبه صورت اسال دهیبرگز ریدرس همراه با تصاو یدیکل میو عصاره درس همراه با مفاه دهیچک

 .شود یآموزان نشان داده م

کرده اند  هیته رشانیکه دب ییمشابه کارها یدیو اسال کاتوریشود که اگر کار یاز دانش آموزان خواسته م

  .کنند در تابلو اعالنات کالس قرار دهند هیقرار است ته ای

 که در ذهن دانش آموزان پاسخ داده شود. ینکات مبهم به
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فعال از طریق مدرسه مورد تشویق قرار گیرند.)عالوه  با مدیریت مدرسه صحبت شود گروه های بسیار

 برتشویق دبیر با استفاده از نمره و ....(

مناطق مختلف استان به  یو مصنوع یعیطب یها مریپل نیاز دانش آموزان خواسته شود که درباره مهمتر

 .کنند یشهرستان اطالعات جمع آور ژهیو

موجود در آب منطقه  یها یناخالص زانیم یریاندازه گ یروش ها یاز دانش آموزان خواسته شود درباره 

 .و... به کالس ارائه دهند لمیف د،یاسال ،یمانند سخنران ییها کنند و با روش یاطالعات جمع آور

 .ندینما یهم فکر یدوره ا یها نیخود در مورد تمر یاز دانش آموزان خواسته شود که با هم گروه ها

ن: 
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 ،یمیو.... جلد اول و دوم، مجالت رشد آموزش ش یاوری یسیترجمه ع مریمورت یعموم یمیش یکتاب ها

ن:  ...دیبو سونیمور یآل یمیش
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