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 طرح درس روزانه درس شیمی 

ت
صا

شخ
م

 

ی
کل

 

شماره طرح  

 درس: ....

نمودار  بیسرعت متوسط و شموضوع درس: 

پسماند و رد  و ،غذایبازندگ وندیزمان، پ-مول

 آن یپا

 تاریخ اجرا: 

 

دقیقه90مدت اجرا:  

 

  مکان: 61تعداد فراگیران: یازدهم تجربیکالس:  مجری: 

 الف: قبــل از تـــــــدریــس

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

سطح 

 هدف
 اهداف و پیامدها

، سرعت واکنش و  یعیطب یها یزمان ، عوامل بازدارنده در خوراک -نمودار مول یبا محاسبه سرعت متوسط از رو ییآشنا هدف کلی

 غذا یرد پا

اهداف 

 ای مرحله

 آشنا شدن دانش آموزان با:

 زمان-نمودار مول بیمحاسبه ش -

 واکنش دهنده ها و فراورده ها ینمودار برا یشکل کل -

 و مصرف مواد موجود در واکنش دیسرعت تول نیرابطه ب -

 زمان -نمودار مول یواکنش از رو کی انیپا صیتشخ -

 محاسبه آن یسرعت واکنش و چگونگ -

 .گذارند یزمان م-که بر شکل نمودار مول یریعمل آنها و تاث سمیبازدارنده ها و مکان -

 کاهش آن یغذا و راه ها یردپا-
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

 

 درسی ملیعناصر برنامه 

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

   * علم دانش زمان آشنا شود.-مول یمنحن بیبا مفهوم ش 
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مواد مختلف ، با  یزمان را برا -مول یها یبتواند منحن

 .کند سهیهم مقا
   * تعقل (سهیمقا)کاربرد

 

 اخالق واکنش خود در گروه احترام بگذارد.به نظرات دوستان 
  

 * 

محاسبه کند  یزمان را به درست -مول ینمودارها بیش

 کند. سهیو آن ها را مقا
  * عمل ترکیب

  

غـذا   یکـاهش رد پـا   یبـرا  یقانـه ا الخ یبتواند راه ها

 کند. شنهادیپ

 افتنی)کاربرد

 (راه حل ها
 تعقل

 
  * 

مربوطه را  حاتیمورد نظر را انجام داده و توض فیتکال

 ارائه دهد
    * عمل بیترک

 یغذا در زندگ یدر حد توان ، در جهت کاهش رد پا

 ش کند.الروزانه خود، ت
 عمل کاربرد

 
  * 

   * قالاخ دریافت .معلم گوش دهد حاتیقه به توضالبا دقت و ع
 

 اخالق واکنش را با دقت و صحت انجام دهد. یسالک یها تیفعال
 

 *  

و  یعیطب یها یها در خوراک یمغذ زیر نشیبه راز آفر

 ببرد. یموجودات زنده و انسان پ یآن برا تیاهم
   *  ایمان دینی

رئوس 

 مطالب

 زمان -نمودار مول بیسرعت متوسط و ش

 )بازدارنده ها(  یبا زندگ وندیپ

 سرعت واکنش 

 آن یرد پا غذا،پسماند و

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

 انهرای– عکس – لمفی –پروژکشن  ویدوی –بورد  تیوا تابلوی – کیالکترون تابلوی – یکتاب درس



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

3 
 

 

بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

 یتواننـد از نظـر کمـ مـی –داننـد  مـی را واکـنش سـرعت بـر مـوثر عوامـل –با مفهوم آهنگ واکنش آشنا هستند 

ماده  کی یزمان را برا-تواننـد نمـودار مـول مـی –مـاده محاسـبه کننـد  ـکیسـرعت متوسـط واکـنش را نسـبت بـه 

 .حاضر در واکنش رسم کنند

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه

 .کند یم یم و احوالپرسالبا دانش آموزان س -

 .کند ی، بحث را شروع م تیموفق یو آرزو ریو وقت به خ ییبا نام خدا و با ذکر جمله خوش آمد گو -

 بتیدهد و علت غ یرا انجام م ابیبا نگاه کردن به دانش آموزان در ضمن صحبت کردن، حضور و غ -

 شود. یم ایرا جو نیبیغا

و از آنان  ردیگ یبازخورد مناسب انجام م دهیبودند را پرس بیکه جلسه قبل غا یدانش آموزان بتیعلت غ -

 ر،یمراجعه به دب ایخود و  یهم گروه ایشود با مراجعه به کتاب و پرسش از سرگروه و  یخواسته م

 .ت خود را برطرف سازندالاشکا

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

 

بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

قرعه )شوند یم یگروه بند یکوچک و به شکل تصادف یبا توجه به موضوع درس، دانش آموزان، به صورت گروه ها

 (یکش

قرار  یا رهیدا یداشته باشند به صورت شبکه شکل ارتباط گریکدیارتباط با  یبرا یشتریفرصت ب نکهیا یبرا رانیفراگ

 (شکل U).رندیگ یم

روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

سرعت آنها و پرسش از دانش  سهیو مقا عیسر دهیآهسته و چند پد دهیدر مورد چند پد لمیف کی شینما

 یراهایکرد؟ و آ سهیبا هم مقا یتوان سرعت چند واکنش را از نظر کم یآموزان که به نظر شما چگونه م

 مضر وجود دارد؟ یواکنش ها یکم کردن سرعت بعض یبرا

ن:
زما

7 
قه

دقی
 

ارزشیابی 

 آغازین

شود و در صورت مشکل ،  یم دهیپرس فیگروه و انجام تکال یاعضا یاز سرگروه هر گروه در مورد آمادگ -

 شود. یشده تذکر داده م ایعلت را جو

 -در کتاب و رسم نمودار مول گاز  برای زمان، –جلسه قبل، شامل رسم نمودار مول  یفرد فیتکال -

و   یمقدار کاف ر باالمو 176/0  تریل یلیم 600در واکنش )  و   یزمان برا

داده  ازیامت یفرد ستیزم انجام گرفته و در چک لال یها قیو تشو یبررس ( عات داده شده در کتاب الاط

 شود. یم

 .خواهد پاسخ دهند یارائه و از دانش آموزان م دیالچند سوال به صورت اس -

ن 
زما

5 
قه

دقی
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های  روش

 تدریس

 یو پژوهش گروه شنیمیو ان لمیف شینما ،ی، کارگروه یشامل : پرسش و پاسخ ، سخنران یقیروش تلف

 سازمان دهنده شیپ ی: الگو سیتدر یالگو

  

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  

ده
ما

آ
 

ی
از

س
 

 ید یس ایگ و الوب قیمربوط به آن را از جلسه قبل از طر یها شنیمیو ان لمیاهداف درس و ف -

 دانش آموزان قرار داده است. اریدر اخت

 وتریدر کامپ ازیمورد ن یها شنیمیها و ان لمی، ف ریو تصاو وتریو کامپ وپروژکشنیدیدستگاه و -

 .شود یکنترل م

 تا دانش آموزان وارد شوند. ندینش یس درس مالدر ک -

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

بودن شود و تفکیک آن به معنای مجزا  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 معلم فعالیت های دانش آموزان فعالیت   
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خود، به  یخواهد در گروه ها یاز دانش آموزان م -6

 فیکه به عنوان تکل زمانی –مول  ینمودارها یبررس

رسم کرده اند و  و   یازجلسه قبل برا

 .کنند سهینمودارها را با هم مقا یبپردازند و شکل ظاهر

زمان، همان  -نمودار مول بیکه ش نیا انیبا ب -6

است،  نیمع یبازه زمان کیسرعت متوسط واکنش در 

هر نمودار را در بازه  بیخواهد ش یازدانش آموزان م

 ( 10تا  50)و  ( 00تا  00)( و  60تا  60) یزمان یها

 سهیمحاسبه کنند و اعداد به دست آمده را مقا هیثان

فراورده ها و سرعت  دیکنند که سرعت تول انیکرده ب

 رییواکنش دهنده ها ، با گذشت زمان چگونه تغ مصرف

 کند. یم

 کیهر  یخواهد ، سرعت را برا یاز دانش آموزان م -0

کنند  سهیمقا کسانی یزمان یسه ماده در بازه ها نیاز ا

 کنند. انیرا ب رندیگ یکه م یجینتا و

 انیخواهد با دقت در نمودار، ب یاز دانش آموزان م-0

 رسد. یم انیبه پا یکنندکه واکنش در چه زمان

دهند و  یبا دقت به سخنان معلم گوش م -6

 کرده یزمان رسم شده خود را بررس -مول ینمودارها

 یها و تفاوت هاو پس از مشورت در گروه، شباهت 

 رندیگ یم جهیکنند و نت یم انینمودارها را ب یظاهر

 یواکنش دهنده ها به صورت نزول یشکل نمودار، برا

 .است یفراورده ها به صورت صعود یو برا

-مول ینمودارها بیبا توجه به سخنان معلم ، ش -6

آورند و یخواسته شده به دست م یزمان را در بازه ها

که  رندیگ یم جهیاعداد به دست آمده ، نت یبا بررس

مصرف  فراورده ها و هم سرعت دیهم سرعت تول

 .شود یواکنش دهنده ها با گذشت زمان کمتر م

سه  یبه دست آمده برا یسرعت ها سهیبا مقا -0

 یها که در بازه رندیگ یم جهیآنها نت یماده و بررس

با سرعت  دیسرعت تول ن،یمع یزمان

برابر آن  دو برابر است و سرعت مصرف دیتول

 -نمودار مول بیکه ش رندیگ یم جهیدو است و نت

از شرکت کننده ها درواکنش،  کیهر  یزمان برا

 آن است. یومتریاستوک بیمتناسب با ضر

دهند  یپاسخ م یدانش آموزان پس از بحث گروه -0

غلظت  رسد چون یواکنش به اتمام م 50 هیکه در ثان

 نکرده است. یرییمواد تغ
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ها در  یمغذ زیر یدر مورد نقش بازدارندگ یلمیف -6

از مواد  یکند و بعض یبدن موجودات زنده، پخش م

 یم یها هستند را معرف یزمغذیر نیا یکه حاو ییغذا

 .کند

ها را به  کالیراد شن،یمیو ان دیالچند اس شیبا نما -6

 یالبا یریکرده و علت واکنش پذ یدانش آموزان معرف

توانند در بدن موجودات زنده  یکه م یآنها و نقش مخرب

 .دهد یم حیداشته باشند را توض

 یبرا یشود که راه یاز دانش آموزان سوال م -0

 کنند. شنهادیها در بدن، پ کالیراد تیاز فعال یریجلوگ

 .کنند یرا تماشا م لمیبا دقت، ف -6

 دهند. یبه سخنان معلم گوش م - 6

ها  یمغذ زیمعلم ، به نقش ر ییراهنمابا  -0

ها و  کالیراد تیاز فعال یریدر جلوگ( بازدارنده ها)

 کنند. یدام انداختن آن ها اشاره مبه

خواهد حال که توانستند سرعت  یاز دانش آموزان م -6

دست  از مواد شرکت کننده در واکنش به کیهر  یرا برا

 انیواکنش را ب کی یآورند، اگر بخواهند سرعت کل

 کنند؟ یم شنهادیپ یکنند، چه راه

خواهد، سرعت متوسط مصرف  یاز دانش آموزان م-6

 یبازه زمان کیرا در  و   دیو تول 

آن ها در معادله واکنش،  یومتریاستوک بیبر ضر، نیمع

کنند که از اعداد به دست آمده چه  انیکنند و ب میتقس

 رند؟یگ یم یا جهینت

 دهند. یم شنهادیرا پ یمختلف یراه ها -6

که قبال به دست آورده  یمتوسط یسرعت ها -6

کنند  یم میآن ها تقس یومتریاستوک بیبودند، بر ضر

رسند : از آنجا  یم جهینت نیبه ا گر،یکدیو با مشورت 

 یدست م به یکسانیهمواره عدد  م،یکه حاصل تقس

سرعت  انیب یبرا یمناسب یعدد مبنا نیهم د،یآ

 واکنش است.
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 یکربن د یراجع به رد پا د،یالچند اس شیبا نما -6

آموخته شده در  یآب، مطالب قبل یو رد پا دیاکس

کند، سپس از دانش  یم یادآوریدهم را  هیپا یمیش

غذا  یکنند، منظور از رد پا یپرسد که فکر م یآموزان م

 تواند باشد؟ ی، چه م

نظر  ،ییمثال ها انیخواهد با ب یاز دانش آموزان م -6

 غذا یآشکار و پنهان رد پا یخود را در مورد جنبه ها

 .کنند انیب

کاهش  یبرا ییخواهد راه کارها یاز دانش آموزان م -0

 .دهد شنهادیپ ست،یز طیغذا در مح یرد پا

دهند که  یکنند و پاسخ م ینگاه م دهایالبه اس -6

به  است که هر فرد، نیا انگریغذا، ب یمنظور از رد پا

 یریغذا ، چه تاث یو مصرف و نگهدار دیهنگام تول

 .گذارد یاطراف خود م ستیز طیبرمح

 یآشکار و پنهان ردپا یاز جنبه ها ییمثال ها -6

 .زنند یغذا، م

غذا ارائه  یکاهش رد پا یبرا یمختلف شنهاداتیپ -0

 دهند. یم

 دقیقه 50زمان:  مدت

ت
الی

فع
 

ی 
ها

ش
دان

ه 
قان

ال
خ

 

ان
وز

آم
 

 دهند. یم شنهادیپ یخالقانه ا یها دهیشود، ا یاز آنها م سیتدر نیکه در ح ییدانش آموزان در مورد پرسش ها

 یلیتکم یتهایج: فعال

ی
یاب

زش
 ار

 (سیتدر انیدر جر) ینیالف: تکو

 شود. یم دهیکتاب از دانش آموزان پرس دییازمایت مطرح شده در خود را بالسوا

 .شود یم دهیکتاب، از دانش آموزان پرس میشیندیقسمت با هم ب ت مطرح شده درالسوا

 یتراکم یابیب: ارزش

شده از دانش آموزان  یساخت آزمون، طراح ی، که با استفاده از نرم افزارها یا نهیآزمون چهار گز کی

 شود. یم دهیپرس

 

 

س
دری

ل ت
طو

در 
ن: 

زما
8

قه
دقی
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 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
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مع
ج

 
 و 

ی 
ند

ب

ت 
اخ

س
دا

ش 
ن ید

جد
 

 دهد .  یبه دانش آموزان نشان م د،یاسال کیمعلم خالصه درس را در 

 ریموارد نظ هیدهد و دانش آموزان را به ته یدر را که آماده کرده به دانش آموزان نشان م کاتوریکار ریتصاو

 کند.(  یم قیتشو نتییپاورپو ای یواریآن ) به صورت روزنامه د

 دهد. یدانش آموزان را پاسخ م یاشکاالت احتمال

ن:
زما

5
قه

دقی
 

 

ف 
الی

تك
ن  

یی
تع

و ا
اقد

ما
ت 

عد
ب

ی
 

 کند.  یم قیفعال را تشو یگروه ها

 خواهد از درس، چند سوال نوشته و پاسخ دهند.  یاز دانش آموزان م

قرآن، و کاربرد درس در  دگاهیو عدم اسراف، از د ییصرفه جو تیخواهد در مورد اهم یاز دانش آموزان م

 کنند.   هیمقاله ته ،یزندگ

 را انجام دهند. « تارنماها  انیدر م»عنوان شده در قسمت  تیخواهد فعال یم ناز دانش آموزا

 یس ایوبالگ  قیخواهد، مطالب مربوط به آن را از طر یدرس جلسه بعد را عنوان کرده از دانش آموزان م

 مطالعه کنند.  یو کتاب درس ید

کنند، گوش داده  یم انیکه دانش آموزان ب یمطالب ایدانش آموزان به سواالت  یبرا تیموفق یضمن آرزو

 دهد. یپاسخ م ابه آن ه

ن: 
زما

0 
یدق

  قه

بع
نا

ی م
رف

مع
 

خواهد به آن ها  یدهد و از دانش آموزان م یو نشان م دینما یآماده م دیالمنابع درس را به صورت اس

ن:  باشند. یم یعموم یمیش یمنابع شامل مجالت رشد و کتاب ها نیمراجعه کنند. ا
زما

6 
قه

دقی
 

 


