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 .شوند یم افتیبه صورت آزاد  ایهستند و  گریبا عناصر د بیبه صورت ترک شتریب عتیفلزات در طب ایآ -

 .دیکن دذکریچند مورد از مواد ساخته شده از نفت خام که روزانه با آن سروکار دار -

 .دیساختار الکترون نقطه اي کربن را رسم کن -

 .مثال رسم کنند کی شودبایم لیدو اتم تشک نیو دوگانه و سه گانه چگونه ب گانهی وندیپ -

ایجاد 

 ارتباط اولیه

 .کند یضربه به درب کالس ، پس از ورود با صداي بلند سالم ممعلم با زدن چند  -

 اند تشکر نموده ستادهیبه احترامش ا نکهیبا لبخند از دانش آموزان براي ا -

 یم ابیجلسه قبل شده و شروع به حضور و غ نیبیغا یسالمت ايیبا دانش آموزان جو یسپس با احوالپرس -

 .کند

 .پرسد یکالس م دمانینظر دانش آموزان را در مورد چ -
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بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

معلم صورت  اریکه قبل از شروع کالس به کمک هم فی( در دو رد رهیدا می) ن یکالس به صورت هالل دمانیچ -1

 .گرفته است

 .رندیگ یاول و دو نفر پشت سر آنها ( قرار م فیدانش آموزان به صورت گروههاي چهار نفره کنار هم ) دو نفر رد - 2

روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

فلزات توجه و  نیو تصور نبودن ا یکوتاه از کاربردهاي فلزات در زندگ لمیف کیبا پخش  زهیانگ جادیبراي ا -

 .میکنیجلب م دیدانش آموز را به درس جد اقیاشت

و ..... توجه دانش آموزان را به نفت  یشیو آرا یو بهداشت ییاز مواد دارو یلمیدر مرحله بعدي با پخش ف -

 .میکن یسازنده آنهاست جلب م یخام که ماده اصل

شده( در  هیماهشهر و شرکت نفت امام حسن که سالهاي قبل ته یمیقرار دادن چند عکس )از پتروش -

 .شودیم شتریب دیدانش آموزان به ارائه درس جد زهیکالس انگ

 .شود یم ختهیحس کنجکاوي آنان برانگ یرنگ یکیبا به همراه داشتن تعدادي توپ پالست نیهمچن -

ن:
زما

5 
قه

دقی
 

ارزشیابی 

 آغازین

 دیاز درس قبل براي آغاز درس جد یسواالت

 .دیرا رسم کن کلیفلزات آهن ،کبالت و ن یالکترون شیآرا -1

 .دیرا نام ببر رانیاستخراج فلزات در کشور ا یچند مجتمع صنعت -2

 .دیده حیاز روشهاي استخراج فلزات را نام برده و توض یکی -0

 .دیمثال بزن کیهستند  ییبهایکربن ها چه ترک درویه - 4

 شود ؟ یم لینفت خام چگونه تشک - 5

 تواند برقرار کند ؟ یم یکواالنس وندیکربن حداکثر چند پ-6

را  ونديیو ناپ ونديیو جفت الکترونهاي پ دیرا رسم کن و  و  مولکولهاي  سیساختار لوو - 8

 .دیمشخص کن
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قه
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های  روش

 تدریس

 تهـايیبحـث و فال-سـپاري  ـادی بـه – پاسـخ و پرسـش – یاز روش هـاي مختلـف سـخنران یبـیترک سیروش تـدر

 یروش باتوجه به ضرورت اسـتفاده مـ شد که از هربا یمـ شیو مباحثـه و نمـا - یگروهـ جمعـی مشـارکت– یگروهـ

بعـد از  ـایشـود  یروزانـه بـه گـروه اجـازه بحـث و تبـادل نظـر داده مـ یشـود مـثال بـراي کـاربرد فلـزات در زنـدگ

 .ردیگ یدانش آموزان پرسش و پاسخ صورت م از لمیفـ شینمـا

  

هاي مرحله حین تدریس ب: فعالیت  
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 .کند یجلب م دیدو سوال ذهن و توجه دانش آموزان را به درس جد ای کی*با طرح 

 ختهیدور ر دیبا ایتوان مجددا استفاده کرد  یم ایزند را آ یکه زنگ م یدر و پنجره هاي آهن -1

 .شود

 .دیرا رسم کن و  سیساختا ر لوو -2

ماهشهر  یمیو پتروش از شرکت نفت بندر امام حسن امام حسن )استان بوشهر ( ی*نصب عکس

 )استان خوزستان (در کالس )قبل از شروع درس (

 دیمرتبط با درس جد لمیف کی*پخش 

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

ید
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 ا

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

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

 

هاي معلم فعالیت هاي دانش آموزان فعالیت   

کالس به صورت دمانیچ  U قبل از شروع کالس زهایم دنیهمکاري در چ شکل  

دانش آموزان  یطرح چند سوال از درس قبل و اطالعات عموم

 دیبراي شروع درس جد

 .دیرا رسم کن کلیفلزات آهن ،کبالت و ن یالکترون شیآرا -1

را نام  رانیاستخراج فلزات در کشور ا یچند مجتمع صنعت -2

 .دیببر

 .دیده حیاز روشهاي استخراج فلزات را نام برده و توض یکی -0

 تیظرف هیاتم کربن را رسم و الکترونهاي ال یالکترون شیآرا -4

 .دیکن نییآن را تع

تواند با اتم هاي مختلف داشته  یم گانهی وندیکربن چند پ-5

 .باشد

دانش آموزان براي پاسخ به سواالت داوطلب 

 .شوند یم
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 کوتاه از کاربرد و استخراج فلزات لمیپخش ف -

و  ییمواد دارو هیاستفاده از نفت خام در ساخت وته نیهمچن -

 یبهداشت

نصب چند عکس از شرکت فالت قاره امام حسن و  نیهمچن -

 واریماهشهر برروي د یمیپتروش

 یآماده شده م ریو تصاو لمیبه تماشاي ف

 .پردازند

 یمطرح م یدر مورد آن از دانش آموزان سواالت لمیبعداز پخش ف

 دینما

ارتباط برقرار کرده  ریبا اعضاي گروه خود و دب

 .کنند یو همکاري م

 .پردازند یگفتگو مو به بحث و 

از ا ستخراج و کاربرد فلزات چند سوال مطرح و باتوجه به پا سخ 

 دهد. یهاي دانش آموزان درس را ارائه م

با پاسخ دادن به سواالت مطرح شده از معلم 

 را با توجه دیو پاسخ دوستان خود، درس جد

 .رندیگ یمعلم فرا م یلیتکم حاتیبه توض

بودن فلزات و روش هاي سخت استخراج آنها را به  ریناپذ دیتجد

 .ارائه دهد لیدانش آموزان با دل

 پرسش و پاسخ

زباله از دانش  کیو تفک یختنیاز جمع آوري فلزات دور ر یا مثالب

کار  نیا ریپرسش کرده و تاث فلزات افتیآموزان در رابطه با باز

 .دینما یبرحفظ منابع فلزي را بررس

موضوع  نیصورت داوطلب ا دانش آموزان به

 .دهند یم حیرا توض

را  دیو رد پاي کربن دي اکس یجهان شیفلزات بر گرما افتیاثرباز

 دهد با طرح چند سوال : حیتوض

 یم نیسبب گرم شده هواي کره زم دیچگونه کربن دي اکس. 1

 .شود

 یگاز در هوا کره م نیا شیاستخراج فلز چگونه باعث افزا. 2

 .شود

 .دهند یپرسشهاي مطرح شده پاسخ مه ب

 لیدانش آموزان در رابطه با تشک ییدر مورد نفت خام و آشنا

شود  یم لیچگونه تشک نکهیو ا نیزم نیریهاي ز هینفت در ال

 .دیچند پرسش مطرح نما

با بحث و تبادل نظر با اعضاي گروه خود به 

 .سواالت پاسخ دهند
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از دانش آموزان خواسته شود ساختار اکترون نقطه اي  یکیاز 

دهد  لیتواند تشک یکه م ییوندهایو انواع پ دیکربن را رسم نما

 .سدیروي تخته بنو

از دانش آموزان توسط معلم به پاي  یکی

 .رود یتخته م

و دو اتم  ژنیدو اتم اکس انیدو گانه و سه گانه م وندهايیپ

 .دهدیم شیرا نما تروژنین

مولکولهاي دو  سیدانش آموزان ساختار لوو

 کنند یرا رسم م تروژنیو ن دروژنیه یاتم

را به  دیانیس دروژنیساختار متان و ه یبا مدل هاي مولکول

 .پرکن نشان دهد ضاو ف لهیصورت مدل هاي گلوله و م

 یو فرا م سهیمدلها را مقا نیدانش آموز ا

 .ردیگ

داده  حیبا شاخه دار را توض ریآلکان راست زنج کیتفاوت ساختار 

 .کند یو شکل آن را رسم م

معلم و مثالهاي رسم  حانتیبا دقت به توض

 .کنند یشده توجه م
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ومدل فضا پرکن را براي  لهیم -گلوله  یمدل مولکول یکیو قطعات شلنگ پالست یکیبه کمک توپهاي پالست -

 .مولکول متان بسازند

چراغ  کی انیدرم کیدوگانه ) با روشن و خاموش شدن  وندیساخت حلقه بنزن با قطعات چوب و چرخش پ -

 رشته اي کوچک (

سازنده  هی( و کاربرد نفت خام به عنوان مواد اولییظرفشو عی) ما ندهیشو کی هیاز ساخت و ته پیکل کی میتنظ -

 آن

 یلیتکم تهايیفعالج: 
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 (سیتدر انی)در جر ینیالف: تکو

 .دیداخل پرانتز را انتخاب کن حیعبارت صح ریاز موارد ز کیدرهر-1

 .شود یم لی( از سنگ معدن به فلز تبد اديیز - یالف(در استخراج فلز درصد ) کم

براي ساختن مواد ( به کار  هاولی ماده –به عنوان ) سوخت  نیزم ریاز نفت خارج شده از ز یمیب( حدود ن

 .شود یبرده م

 گریهاي شناخته شده از د بی( از مجموع ترک تروژنین -هاي شناخته شده از اتم ) کربن  بیپ(ترک

 است . شتریعنصرهاي جدول دوره اي ب

 تاس(  دار شاخه – ری) راست زنج بیترک کینمونه اي از  CH0-CH2-CH2 بیت( ترک

 
 
 .دیسیبنو لیدل ریاز موارد ز کیبراي هر -2

 .شوند یمحسوب نم ریپذ دیاست امافلزها جز منابع تجد ریفلزات امکان پذ افتیالف( اگرچه باز

و کربن در ساختارمولکول خود هستند  دروژنیداراي دوعنصره یها به طورکل دروکربنیه نکهیب(با وجود ا

 .است ادیارزیبس دروکربنهایاما تنوع ه

 یتراکم یابیب: ارزش

 . دیسیهراتم کربن را بنو یاشتراک وندیچهار پ لیالف( حالت هاي مختلف براي تشک -1

 . دیسیرا بنو ریاز مدلهاي ارائه شده براي مولکول متان در شکل ز کیب( نام هر

 شود ؟ یمربوط م بیاز شکلهاي داده شده به کدام ترک کیهر

 وتان (ب – پروپان – داکسی دي کربن – دیانیس دروژنیه - نیات -) اتن 

 
 
 .دهدیاست چه مواردي را نشان م ایکه مربوط به عناصر موجود در بستر در ریاز شکل هاي ز کیهر- 0

نفر باشد ، حساب  ونیلیم 80 رانیکشور ا تیاست ، اگر جمع لوگرمیک 40پسماند سرانه ساالنه فوالد  - 4
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 شود : یداده م یبه صورت انفرادي و گروه فیتکال

 .پاسخ دهند ندهیدانش آموزان قرار گرفته تا براي جلسه آ اریدر اخت ریانفرادي : سواالت ز

 جامعه دارد ؟ کی داریبر توسعه پا ريیفوالدچه تاث افتیباز -1

ظروف فوالدي  افتیباز گريیو د تیاستخراج فلز آهن از سنگ معدن همات ندیاگر از دو روش ، فرآ -2

را  ریموارد ز کیفلز آهن از دوروش ذکر شده هر  کسانیمقدار  کی دیکرد براي تول هیبتوان فلز آهن ته

 : دیکن سهیمقا

 مصرف انرژي زانیم الف(

 دیرد پاي کربن دي اکس ب(

 یستینابودي گونه هاي ز زانیم پ(

 25را به مدت  یوات 60المپ  کیتوان  یم شودیم رهیفلزي ذخ یقوط 7 افتیبا مقدار انرژي که از باز -0

فلزي رب گوجه دور  یقوط 0000شما روزانه  یمحل زندگ ساعت روشن نگه داشت اگر در شهرستان

توان روشن یرا چند شبانه روز م یوات 60المپ  کیشود  یم رهیآن ذخ افتیشود با انرژي که از باز ختهیر

 ؟نگه داشت

سه گانه  ای، دوگانه  گانهی یاشتراک وندی،چند پ ییهشتا شیبه آرا دنیبراي رس ریاز اتم هاي ز کیهر -4

   دهند ؟ لیتوانند تشک یم

 روند ؟ یکربن به شمار م درویه ریز بهايیاز ترک کیکدام -5

 دیانیس دروژنیت( ه تیپ( گراف دیب( کربن دي اکس الف( اتن

 : دیرا رسم کن ریمولکول هاي ز سیساختار لو -6

 اتان اتین اتن

 : یگروه

 خود دانش آموزان تیمتان و اتان و پروپان با خالق ی*ساختن مدلهاي مولکول

 .*به صورت پوستر مقاله اي تحت عنوان نفت خام و کاربرد آن در صنعت ارائه دهند

اشتغال در جامعه  جادیآن در حفظ منابع فلزي و ا ریفلزات و تاث افتیباز ايیمزا واريیروزنامه د کی*در

 .ارائه دهند

مناسب  یشود و براي استخراج آن چه روش یم افتی یچه فلزات لمیبندر ما د ايیدر در دیکن قی*تحق

 .است
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