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

سطح 

 هدف
 اهداف و پیامدها

 حلقوي و رنشدهیس دروکربنهايیدانش آموزان با ه ییآشنا هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 آشنا شدن دانش آموزان با:

 آنها یشیش هاي افزانواک آلکن ها، نامگذاري و -

 ها نیآلک -

 (کیآرومات باتیترک آلکان ها و کلوی)س هاي حلقوي دروکربنیه -

 نفت وانواع آن -

 ها درصنعت دروکربنیکاربرد ه -

ف
هد

 
ش
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آم

ی 
ار

فت
ی ر

ها
ی)ح
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 اهداف )با رعایت توالی محتواي 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 کند. فیدانش آموز آلکنها را تعر
 

ي نامگذاري  وهیش و ريیدانش آموز با آلکنهاي زنج

 شود. یآنها آشنا م
 تعقل درك وفهم

 
  * 
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گرفته  ادیدانش آموز با توجه به قواعد نامگذاري که 

 باتیترک در نامگذاري است اشتباهات موجود

داده وبه نظرات دوستان خود در باره علت  صیراتشخ

 گذارد. یاشتباهات احترام م

و  هیتجز

 لیتحل
 * عمل

 
  

 ونددریخود با توجه به نوع پ یدانش آموز با هم گروه

ــترک ــاختار ترک بی ــاتیوس ــ  ب ــن را از آلک ،  نی، آلک

و آنهـارا دسـته    ییشناسـا  کیـ را آرومات کوآلکانیوس

 کند. یبندي م

و  هیتجز

 لیتحل
   تعقل

 
* 

ــه عنــوان  ــگــاز اتــن را ب ــده در  کی گــاز عمــل آورن

 بشناسد. وهایم دنیکشاورزي براي رس
 تعقل دانش

 
  * 

رنگ شدن برم  یآّب به اتن وب شیمعادله واکنش افزا

 .سدیدر حضور اتن را بنو
    * عمل یابیارزش

آن در آب  ريیباکاربرد اتانول درصنعت و انحالل پذ

 آشنا باشد.
 تعقل دانش

 
  * 

شدن را به عنوان دسته اي از واکنش هاي  مريیپل

 آلکنها بشناسد .
 *    علم دانش

توان  یکردن آلکن ها م مریبداند از واکنش پل

 کرد. هیرا ته افیوال کی، پالست کیالست
 *    علم دانش

مربوط به واکنش تکه اي گوشت چرب با  شیآزما

 ییراهنما ، با یهاي گروه تیضمن فعال بخار برم را

با دقت  یمنینکات ا تیوبا رعا شگاهیدر آزما ریدب

 انجام دهند.

  *   عمل دودقتیتقل

خانواده  نیعضوا نیساده تر و کند فیها راتعر نیآلک

 بشناسد. را
    * علم دانش

   * علم دانش کند. فیحلقوي را تعر دروکربنهايیه
 

    * تعقل دانش نیبراي ا یبداند وبتواند نامگذاري کل کلورایمفهوم س
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 .سدیبنو باتیترک

هاي  دروکربنیبنزن را به عنوان سرگروه خانواده ه

 .بشناسد کیآرمات
    *  دانش

 کیآرومات باتینفتالن را به عنوان عضوي از ترک

 بشناسد.
    * علم دانش

    * علم دانش نفتالن را بشناسد. یفرمول ساختاري و مولکول

هاي حلقوي را رسم  دروکربنیساختار نقطه خط ه

 کند.
    * تعقل درك و فهم

 دیکند وبداند چرا مقدار نمک واس فینفت خام را تعر

متفاوت  مختلف یدر نفت خام کم بوده ودر نواح

 است.

    * تعقل دانش

    * علم دانش .را بداند نیاندازه مولکول هاي نفت کوره با بنزتفاوت 

مالك دسته بندي نفت خام به دو دسته سبک 

 را بداند. نیوسنگ
    * تعقل دانش

 متیبا ق ینفت کشورهاي عرب متیعلت تفاوت در ق

 شمال را بداند. ايینفت برنت در
    * تعقل دانش

 کیدر  یمیخوراك پتروش سوخت و زانینسبت م

 .بداند بشکه از نفت خام را
    * علم دانش

    * علم درك و فهم کند. انینفت خام را ب شیاز پاال یکامل فیبتواند تعر

نفت  شیبه دانش وفناوري پاال یابیدست  تیاهم

 .کند انیخام را ب
    * علم درك و فهم

 کند و انیزغال سنگ راب ییراه هاي بهبود کارا

 .سدیبنو
    * علم دانش

    * علم دانش .سدیاز مشکالت استفاده از زغال سنگ را بنو یکی

    * علم دانش را نام ببرد. مایسوخت هوپ

     علم دانش را نام ببرد. عیراههاي انتقال سوخت به مراکز توز
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مربوطه را  حاتیضمورد نظررا انجام داده و تو فیتکال

 .ارائه دهد

اجراي 

 مستقل
     عمل

 دروکربنیدانش آموز با توجه به ساختار بتوانده

 صیرا تشخ کی، نشده ،حلقوي وآرومات رشدهیس

 دهد.

  *  * تعقل درك و فهم

یح
 طه

کت
حر

ن 
روا

ی
 

  *   اخالق افتیدر معلم گوش دهند . حاتیعالقه به توض دقت و با

  *   اخالق واکنش داوطلب شوند. یاي کالسه تیبراي انجام فعال

 میشیندیباهم ب و دییازمایرا ب به سواالت خود درگروه

 و بحث گر،یکدیباره ي پاسخ ها بادر پاسخ داده و

 تبادل نظرکنند.

  *   اخالق یابیارزش

 رنشدهیس و رشدهیس باتیترک نشیبه راز آفر

 موجود باتیدر ترک کیوآرومات کلوالکانی،س

  ببرد. یپ عتیدرطب

ارزش 

 گذاري
  *   ایمان

 تیبراي انجام فعال الزم را یآمادگ یجسمز لحاظ ا

 بدست آورد. یهاي گروه

اجراي 

 مستقل
    * عمل

 نتیبه مشاهده پاور پو یدانش آموز با دقت کاف

 .پردازد یمرتبط با درس م
    * تعقل مشاهده

 یدانش آموز در مدت زمان کوتاه با نگاه کردن م

 کیآرومات از آلکان را کلوی،و س نیتواند آلکن را از آلک

 کند. یآنها را درست م لهیم مدل گلوله و

اجراي 

 مستقل
    * تعقل

وتعداد  نینام آلکن وآلک نیتواند ب یدانش آموز م

 آنها ارتباط برقرار کند. یکربن در فرمول مولکول
  *   تعقل افتیدر

یح
 طه

طف
عا

ی
 

معلم گوش  حاتیعالقه به توض دانش آموز با دقت و

آب و برم با اتن  یشیواکنش افزادر مورد  داده و

 پرسد. یسوال م

  *   اخالق واکنش

  *   اخالق واکنشي  لهیم دانش آموز براي درست کردن مدل گلوله و
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 شود. یداوطلب م نیات اتن و

 ها و نیدانش آموز در مورد واکنشهاي آلکنها وآلک

 کند. یمطالعه م گرینفت در منابع د باتیترک

ارزش 

 گذاري
 *    علم

حلقوي ونفت را  و رنشدهیس دروکربنهايینقش ه

 را ارج نهند. عتیدرطب

ارزش 

 گذاري
 *  *  اخالق

اطراف  طیي که محبه مواد یمیش دید دانش آموز با

 کند. ینگاه م دارد او وجود

تبلور 

 تیشخص
    * 

  *   اخالق واکنش درگروه احترام بگذارند. به نظرات دوستان خود

  *   اخالق واکنش لذت ببرند. یفردي وگروه تهايیفعالازانجام 

 نیآلک هاي آلکن ها و یژگیدانش آموز با استفاده از و

 به دانش و کیآرومات باتیترک و آلکانهاکلویها ، س

 ببرد. یخداوند پ حکمت

ارزش 

 گذاري
    * 

رئوس 

 مطالب

 نفت حلقوي ، هاي دروکربنیه ن،یآلکن ، آلک 

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

مـرتبط بـه آلکـن ،  لمیفـ و نـتیپـاور پو -دئوپرژکشـنیو -تابلواعالنـات  -ـکیتـابلوي الکترون -یکتاب درسـ

 برم بخارات – گوشت – لـهمی گلولـه – ـکماژی – انـهیرا -  -حلقـوي وکـاربرد آنهـا ـاتیترک و نیآلکـ
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بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

از  یبعضـ لـهیم و مـدل گلولـه و سیباسـاختار لـوو -آشـنا هسـتند ها ـدروکربنیه با کـربن بـه عنـوان اسـاس

 ونـدیپ لیعلت تشک -هستند سـه گانـه هسـتند آشـنا ، دوگانـه و گانـهی ونـدیهـاي کـربن کـه داراي پ ـبیترک

شـاخه دار را  و ـريیي زنجتواننـد سـاختار آلکـان هـا یمـ -داننـد یرا مـ یآلـ بـاتیهـاي متفـاوت را در ترک

انـد آشـنا  گانـهی ونـدیکـه داراي پ ییهـا دروکربنیه بـا آلکـان هـا بـه عنـوان -نـدینامگـذاري نما رسـم و

و نقطـه  سیبـا سـاختار لـوو -هـاي سـازنده نفـت خـام آشـنا هسـتند ـدروکربنیه یبـا سـاختار بعضـ -هسـتند

تعـداد کـربن در را  دمـاي جـوش و نینمـودار ارتبـاط بـ ریمهارت رسـم وتفسـ -هستند  ـان هـا آشـناآلک خـط –

آلکان ها به  ريیپـذ ـلیبـا علـت عـدم تما -آشـنا هسـتند. ینـافطب یبـاتیآلکانهـا بـه عنـوان ترک یژگـیبا و دارنـد.

 یاسـت مـ یلکـان کـه بخـارات آن سـمآ ـکیرا بـه عنـوان  نیبـا بنـز -دارنـد ییآشنا ییایمیانجام واکنش ش

 یکه ناقطب نیمانند بنز یصفر است در آلکان آن حـدود یکـه گشـتاور دوقطبـ یداانـد کـه چربـ یمـ -شناسـند

 .شود یاست حل م

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه

گفتن به دانش  ریبا دانش آموزان و روز بخ یاحوالپرس معلم با لبخند وارد کالس شده ضمن سالم و -

 کند. یدانش آموزان دقت م یروح و یآموزان در وضع جسمان

مشخص  را نیبیرا انجام داده ،غا ابینگاه کردن به دانش آموزان در ضمن صحبت کردن حضور و غ با -

 شود. یانجام م بازخورد مناسب شده و ایجلسه قبل را جو بیدانش آموزان غا بتیعلت غ نموده و

 باره آندر یصحبت کوتاه روز و توجه به مناسبت -

 دیس جدمناسب با موضوع در هیخواندن آ -

 ها تیمرتبط با جلسه قبل و نمره دادن به فعال فیتکال پوشه کار و یبررس -

 آوري نقاط قوت وضعف هر گروه ادی -

 .را نسبت به جلسات قبل بهتر انجام داده اند فیکه تکال یدانش آموزان یفردي و گروه قیتشو -

ها  تیفعال پاسخ ها و نینقاط قوت هرگروه براي تمام گروهها و نصب بهتر فیتوص قیاز طر قیتشو -

 تهایفعال نیگذاشتن بهتر به اشترك گروههاي فعال و قیي دانش آموزان در بورد کالس به منظور تشو

 .کالس درس یدر گروه تلگرام

جهت عقب نماندن از  بیدانش آموزان غا ییدانش آموزان وراهنما یاحتمال یبه سواالت ییپاسخگو -

 .درس جلسه قبل

 .کند یشروع م بحث را تیآرزوي موفق نام خدا و با -

ن 
زما

5 
قه

دقی
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بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

 نفره دانش آموزان ( 3گروه هاي کوچک دانش آموزي )گروه بندي  لیتشک

به هم  ريیادگیکه در جهت  یکمک دانش آموزان در هفته هاي قبل و یلیتحص تیگروه با توجه به وضع نیاعضاءا

 یبا توجه به مطالب درس گروه ها نام شکل و Uکالس به صورت  یشوند.(. طراح یانتخاب م توانند انجام دهند یم

 گردد. ی، بنزن ،نفتالن و....انتخاب م نیآلکن ، آلک

گروه خود معلم رادرامرآموزش، رابط  فیعالوه بر انجام وظا ارمعلمیسر گروه به عنوان هم کیدرهرماه  توجه :

 کند. یو ......... کمک م یآموزش

روش 

ایجاد و 

تداوم 

 انگیزه

 Engagingکردن  ریمرحله درگ

 آن رشیبراي پذ زهیانگ و یآمادگ جادیا و دیدرس جد یمعرف

واستفاده از  نیگاز ات لهیها توسط گاز اتن ، جوشکاري فلزات بوس وهیم دنیدر مورد رس لمیف شینما

معلم در مورد  و خاطرهـاي دانـش آمـوزان ـانینفتالن وب لهینفتالن براي محافظت لباس و فرش بوس

 .دیارتباط دادن آن به درس جد مواد و نیا

ن:
زما

 
ب

ناو
مت

 

ارزشیابی 

 آغازین

درس )دانش  نیبراي ا ازین شیاز مسائل پ رانیآ( به منظور سنجش اطالعات فراگ نیآغاز یابیارزش

 (یقبل

 (دی)دانش جد ددرسیآنها با مطالب جد ییآشنا زانیم ب(

در  کند و یجلسه قبل را انجام داده اند سوال م فیاعضاي گروه تکال نکهیمعلم از سرگروهها درمورد ا -

باشد رفع  ريیادگی که مشکل در ارتباط با یدرصورت شود. و یم ایصورت عدم انجام آن علت را جو

 کند. یم ادآوريیبه آنها تذکرات الزم را  نصورتیا ریاشکال نموده ودر غ

 هیوتنب قیو تشو یفردي شامل پاسخ به پرسش هاي کتاب و پاسخ به ورقه سئواالت بررس فیتکال -

 .شود یداده م ازیفردي امت ستیدر چک ل انجام گرفته و

 .شودیمربوطه اعمال م ستیو در چک ل یبررس یفردي وگروه نهايیشامل حل تمر یگروه فیتکال -

 .پرسد یکانال تلگرام از دانش آموزان سوال م قیطر دازیدر مورد مطالعه درس جد -

 خواد که به آنها پاسخ دهند. یارائه واز دانش آموزان م دیچند سئوال به صورت اسال -

ان
زم

5 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

 برکالس معکوس یمبتن ی،پژوهش گروه نتیوپاور پو لمی،فی،کارگروهیشامل :پرسش وپاسخ،سخنران یقیروش تلف

 (Constructivism)  ییبر ساختن گرا یمبتن یروش اکتشاف: 5E الگوي
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هاي مرحله حین تدریس ب: فعالیت  

ده
ما

آ
 

ی
از

س
 

 شود. یانجام م یودانش آموزان به شکل تعامل ریتوسط دب تیمرحله فعال نیدرا

 کند. یالزم را آماده م لیمواد ووسامعلم قبل از کالس  -

 رسای نمودن آماده – مربوطه فشرده هاي لوح کردن آماده و تاب لب –راه اندازي پروژکتور  -

 یرسانه هاي آموزش

دانش آموزان  یهاي مربوطه را از جلسه قبل درگروه تلگرام نتیپاورپو و لمیاهداف درس ، ف -

 .قرار داد ه است

 کیورق زن به طور اتومات یاي نرم افزار کتاب درس قهیدق 2تورق  -

 مرتبط با درس وسوال از دانش آموزان در مورد آن نتیپاور پو شینما -

 ریدر دانش آموز توسط دب یمیوعالقه به ش هیروح جادیا -

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

 ا

شود و تفکیک آن به معناي مجزا بودن  میصورت تلفیقی مطرح  ها به آموز: این فعالیت دانش -هاي معلم فعالیت

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

 

هاي دانش آموزان فعالیت هاي معلم فعالیت  

شکل 

و  تیفعال)

 ارتباط(
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 Explorationمرحله کاوش 

عنوان هاي  شیدونمایدرس جد یمعرف -0

 مطالب توسط پروژکتور

مربوط مرتبط به استفاده از  لمیف شینما -2

براي  نی، ات وهیم دنیگاز اتن براي رس

براي  دیجوشکاري ونفتالن به عنوان ضدب

 لباس محافظت فرش و

شود با  یاز دانش آموزان خواسته م -3

مورد  ارائه شده در شنیمیاستفاده از کتاب وان

 لهیحلقوي از گلوله وم باتی.ترک نیآلکن ،آلک

داده شده براي  آنها قرار زیکه روي م ییها

 باتیوترک نیدرست کردن ساختارآلکن ، الک

 .ندیشده استفاده نما حلقوي نشان داده

رنگ  رییتغ شیمربوط به آزما لمیف شینما  -4

 برم گوشت چرب در حضور بخارات

شود که خودرا  یاز دانش آموزان خواسته م -5

 دهند. کتاب را پاسخ 40ص  دییازمایب

خواهد که پاسخ خودرا  یاز دانش آموزان م -6

 کنند. انیب

آلکن  یشینوشتن چند واکنش افزا -2

 دانش تیآب وبرم به اتن وهدا شیها)افزا

واکنش ونوشتن فرآورده  لیآموزان براي تکم

 ها (

 

 کنند. یبه تابلو نگاه م -0

 رامونیپ پرداخته و دهایبه تماشاي اسال -2

خودرا  اتیتجرب آن با هم گفتگو نموده و

 کنند. یم انیب نهیزم نیدرا

 لهمی –ا کمک اعضاءگروه مدل گلوله ب -3

 نشان داده شده را درست نموده و باتیترک

فرمول  کیآلکان  کلویس و نیآلکن،آلک براي

 .سدینو یرا م یعموم

نگاه  شیدانش آموزان با دقت به آزما -4

 کند. یخودرا مطرح مسواالت  کرده و

را  دییازمایدانش آموزان به دقت خودرا ب -5

مشورت با افراد  توجه به شکل و خوانده با

 یدهند.) هوش لفظ یسوال پاسخ م گروه به

 ( یزبان

که دست بلند  یبیدانش آموزان به ترت -6

 یکنند.) چرب یکرده اند پاسخ خودرا مطرح م

 یوبا بخارات برم واکنش م رنشدهیگوشت س

 یي دانش آموزان در مورد درست هیبق دهد(و

 انیپاسخ مطرح شده نظر خودرا ب ینادرست ای

 .کنند یم

 لیدانش آموزان براي تکم یتالش گروه -2

 یدوگانه اتن شکسته م وندیواکنش ها ) پ

که به  یبه دوکربن یمولکول افزودن و شود

 .شوند( یدوگانه متصل بودند اضافه م وندیپ
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 Explanation فیمرحله توص

 وندیشود که پ یز دانش آموزان خواسته ما -0

جا به جا نموده  نیدوگانه را در در آلکن وآلک

در  زومريی.)اسدیحاصل را بنو باتیوتفاوت ترک

 ( باتیترک نیا

از دانش آموزان خواسته شود که با جابه  -2

شماره گذاري  سه گانه دوگانه و وندیپ ییجا

 کینزد وندهایپ نیکه به ا یکربن ها از سمت

به جاي پسوند ان در  شود و یم تر است انجام

 نیآلک براي آلکان، براي آلکن ها پسوند )ان (و

 ( استفاده شود.نیپسوند )

 نیآلکن، آلک ريیدر باره واکنش پذ -3

 دهد. حیآن با آلکان ها توض سهیومقا

شود که خودرا  یاز دانش آموزان خواسته م -4

 اسخ دهند.پ کتاب را 42ص  دییازمایب

خواهد که پاسخ خودرا  یاز دانش آموزان م -5

 .سدیروي تابلو بنو

 دروکربنهايیمربوط به ه دیاسال شینما -6

 حلقوي

 کلویبراي نامگذاري س یالگوي کل کیارائه  -2

 آلکانها

 باتیبنزن به عنوان ترک نفتالن و یمعرف -8

 کیآرومات

 شدادهیمربوط به انواع نفت خام نما دیاسال -9

 شود.

در جلسه قبل از دانش  نکهیباتوجه به ا -01

آموزان خواسته شده بود که کتاب را مطالعـه 

شود دانش آموز  یدرخواست م کننـد از آنهـا

 انیزغال سنگ ب ییدوروش براي بهبود کارآ

 کند. یم

به  یدانش آموزان در پاسخ ده تیهدا -00

 دیاسال و یدانش آموزان از کتاب درس -0

استفاده  لهیم داده شده ، از گلوله و نشان

سه گانه را در  دوگانه و وندیپ تیموقع و کرده

  دهند. یم رییمورد نظر تغ باتیترک

 معلم گوش داده و حاتیدقت به توضبا  -2

سه گانه  دوگانه و وندهايیپ ییاز جابجا بعد

 یرانامگذاري م باتیاعضاء گروه ترک به کمک

 .کنند

هاي خود  یهم گروه دانش آموزان با -3

رسد که  یم جهینت نیبه ا صبحت نموده و

 دوگانه وسه گانه دارند وندیکه پ یباتیترک

نسبت به آلکان ها  شتريیب ريیواکنش پذ

 دارند.

دانش آموزان در هرگروه به سواالت پاسخ  -4

هم گفتگو  در مورد پاسخ هاي خود با داده و

 کنند. یم

که به سواالت پاسخ داده  یدانش آموزان -5

 ی،داوطلب نوشتن پاسخ خود روي تابلو م

در  آموزان نگاه کرده و ردانشیسا و شوند

پاسخ ها اظهار نظر  ینادرست ای یمورد درست

 کنند. یم

آن  رامونیپرداخته وپ دهایبه تماشاي اسال -6

 .کنند یگفتگو م

از  بعد به ساختارهاي با دقت نگاه کرده و -2

درز مـورد  یالگـوي کلـ ـکیبحث وگفتگو به 

 .رسند یآلکانها م کلویسـاختار سـ

با دقت نگاه  باتیترک نیا نیساختار ا به -8

ماده داراي  شود که هر یکرده و متوجه م

دوگانه  وندیکه داراي پ هستند یحلقه بنزن

 هستند. انیدر م کی

 رامونیپ پرداخته و دهایبه تماشاي اسال -9
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ت
الی

فع
 

ش
دان

ه 
قان

ال
 خ

ی
ها

 
ان

وز
آم

معلم با تالش  شود.و یالبداهه خلق م یاست که ف زيیشود بلکه چ نییکه از قبل تع ستین زيیچ تیخالق 

 یم تیخالق نیمشخص شود. ا اندانش آموز تیرا بوجود آورد تا خالق یطیشرا و تیکند موقع یم یخود سع

 و شنیمیان هی،ته نتیساخت پاورپو و هی، ته یپروژه هاي گروه تواند به صورت روش حل مساله ، بحث آزاد و

 انیشده توسط دانش آموز در قالب ب هیته یهاي آموزش رسانه ریسا دیتول و هیته ای ماکت ، و هی، ته لمیف

پرسشگري وکنجکاوي  هیروح تیباشد،که براي تقو یموضوعات درس رامونیپ شانهیي جالب ونواند دگاههاید

 .ابندیکرد تا خود جواب پرسش ها را ب ییقائل شد و آنها را راهنما تیهاي دانش آموزي اهم براي پرسش دیبا

  در مورد نقش  یپروژه گروه تواند درمورد انواع نفت و یبحث آزاد م ایپروژه  شنهادیپ ایطرح سوال

 .باشد یدر زندگ یمینقش محصواالت پتروش ایو یدر زندگ باتیترک

 یلیتکم تهايیج: فعال

ی
یاب

زش
 ار

 Evaluation یابیمرحله ارزش

 (سیتدر انیمرحله اي )در جر ای ینیالف: تکو

 .را حل کنند 43و42صفحه هاي  دییازمایخودرا ب ناتیتمر -

 .پرسد یدوره اي کتاب را از دانش آموزان م ناتیسوال مطرح شده در قسمت تمر -

 دهند. حیخواهد درباره نامگذاري گروه هاي خود توض یز دانش آموزان ما -

 ( یانی)پا یتراکم یابیب: ارزش

شده  یاي که با استفاده ازنرم افزارهاي ساخت آزمون طراح نهیبه صورت آزمون چهار گز یابیارزش نیا

 .شود یم دهیازدانش آموزان پرس

س
دری

ل ت
طو

در 
ن: 

زما
5

قه
دقی

 

مع
ج

 
 و 

ی 
ند

ب
ت 

اخ
س

دا
ید

جد
ش 

ن
 

 مرور درس به طور خالصه توسط دانش آموزان -

 دیاسال کیدر  نتیبه کمک پاورپو ایخالصه درس روي روي تابلو  شینما -

موارد  هیدرس را که آماده کرده به دانش آموزان نشان داده و دانش اموزان را به ته کاتوریکار ریتصاو -

 ی دهد.کند و عکس ها را تابلو اعالنات کالس قرار م یم قیآن تشو رینظ

 دانش آموزان یفرصت سوال ورفع اشکاالت احتمال جادیا -

 

ن:
زما

5
قه

دقی
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ف 
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ن  

یی
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و ا
اقد
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 Elaborationمرحله گسترش 

را که از قبل  نیچند تمر یموضوعات درس شتریمروري ) فردي (: جهت کسب مهارت ب فیالف ( تکل

 دهم که در منزل انجام دهند. یآماده شده به دانش آموزان م

 .دییدر عبارتهاي داده شده کلمه درست را انتخاب نما -0

(  دیاس کییمناسب ،) اتانول ، اتانو طیدرشرا دی( در مخلوط آب و اسناتی –با وارد کردن گاز ) اتن ا( 

 حل درآب( تاحدودي – یماده )به هرنسبت نیا و کنند. یم دی( تول صنعتی – یشگاهی)آزما اسیدر مق

 .شود می

 و یفرمول مولکول ای(  رنشدهسی – رشدهی)س دروکربنینفتالن( ه -)بنزنب( 

 است. کیبه نام آرومات دروکربنهایسرگروه دسته اي از ه

 دهند. یعبور م( بخار برم راازروي آن رنشدهسی – رشدهی)س ینوع چرب صیج( براي تشخ

 شود. یم لیرنگ (تبد بی–رنگ(به )قرمزرنگ  یب -برم )قرمزرنگ

 .دیرارسم کن ریز دروکربنهايیساختار ه - 2

 ب( بنزن هگزان -3آ( 

 .دیسیبنو 2 بیکاربرد براي ترک کی و 0 بینام ترک -3

 را حل کنند. 48و42دوره اي صفحه هاي  ناتیتمر -4

مراجعه نموده وهرگروه به سواالت خود  یبه گروه تلگرام (: ی) گروه یلیتکم یتیخالق فیب( تکال

 پاسخ دهد.

 .ندینما قیتحق یدر زندگ کیآرومات باتیترک گری: درباره کاربرد د یعموم فیپ( تکل

اتن نسبت  یمیکنند چرا در پتروش قیشده تحق یخواهد با توجه به منبع معرف یاز دانش آموزان م -

 برخوردار است. شتريیب تیاز اهم نیبه ات

 براي جلسه بعد یازکتاب درس 55تا 49درس جلسه بعد ودرخواست مطالعه ص  یمعرف -

 کالس یاز کانال تلگرام ندهیمطالعه مرتبط با درس جلسه آ -

 ندهیمطالب مرتبط با موضوع درس آ افتیکالس ودر یمراجعه به کانال تلگرام -

 کالس یگروه تلگرامطرح سواالت ورفع اشکال دانش آموزان در  -

 .دیتا براي آنها رفع اشکال نما که در کالس بمانند خواهدیکه سوال دارند م یاز دانش آموزان -

 

ن: 
زما

3 
یدق

  قه
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بع
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ی م
رف

مع
 

گذارد و ازدانش  یبه اشترك م زیکالس ن یکانال تلگرامرد داده و دیمنابع درس را به صورت اسال

 .ندیخواهد به آنها مراجعه نما یآموزان م

،  Wikipedia تی، سا http://elearning.roshed.ir رشد تیمنابع شامل مجالت رشد، سا نیا

 باشد. یم یعموم یمیکتاب هاي شGoogle تیسا

ن: 
زما

2 
قه

دقی
 

 


