
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 .
 

1 
 

 

 (2)طرح درس روزانه درس شیمی 

ت
صا

شخ
م

 

ی
کل

 

 ۹۰۱صفحات موضوع درس:  شماره طرح درس: .... 

 2 یمیکتاب ش ۹2۹ یال

 تاریخ اجرا: ..........

 

ای دقیقه۱۰جلسه2مدت اجرا:  

 

  مکان: تعداد فراگیران: یازدهمکالس:  مجری: 

 الف: قبــل از تـــــــدریــس

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

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 سبز مریو پل مرهایها،  پل دهایآم یاسترها، پل دها،یبا الکل ها، اس رانیفراگ ییآشنا هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 .ها آشنا شوند دیالکل ها و اس یها یژگیبا ساختار و و رانیفراگ* 

 .استر ها آشنا شوند یپل لیشدن و تشک یبا واکنش استر رانیفراگ* 

 .ها آشنا شوند دیآم یپل دیکاربرد و نحوه تول ،یژگیبا ساختار، و رانیفراگ* 

 .ها آشنا شوند مریبا پل رانیفراگ* 

 سبز آشنا شوند. یمرهایو کاربرد پل دینحوه تول ها، یژگیبا 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

 

 برنامه درسی ملیعناصر 

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

   * علم دانش کند. فیرا تعر دهایاس کیلیکربوکس 
 

   * علم دانش ها را نام ببرد. دیمهم اس یژگیو
 

 * علم دانش ها را نام ببرد. دیدو نمونه از اس
 

  

  * تعقل درک و فهم دهد حیالکل ها در آب را توض یریحالل پذان
  

    * تعقل درک و فهمرا بـر   ریـ راست زنج یالکل ها یریانحالل پذ رییروند تغ
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 دهد. حیکربن توض یحسب شماره اتم ها

را بر حسب  یو ناقطب یقطب یالکل ها یریانحالل پذ

 حیکند و علت تفاوت را توض سهیشماره اتم کربن آن مقا

 دهد.

    * تعقل تجزیه و تحلیل

از اندازه آنان  شیکه مصرف ب ییها نیتامیاز و یستیل

 کند. هیرا ته کند ینم جادیا یبدن مشکل خاص یبرا
 عمل ترکیب

 
  * 

آنها در  دیمختلف و تول یکاربرد استر ها نهیدر زم

 .کند هیمقاله ته کی یصنعت اسیمق
 *    عمل بیترک

    * علم دانش دهد. حیاستر ها را توض یپل لینحوه تشک

    * علم دانش کند. فیها را تعر دیآم یپل

   * علم دانش را نام ببرد. دیآم یپل نیمعروف تر
 

از  یمیپتروش عیرا در صنا یساختگ یها دیآم یپل

 کند. دیتول دهایاس یها با د نیآم یواکنش د
 عمل به کار بستن

 
 *  

که  یبودن نان را وقت نیریمزه شبتواند علت احساس 

 حیتا توض شود یم دهیدر دهان جو یمدت طوالن یبرا

 دهد.

    * تعقل درک و فهم

 هیها و تجز دیآم یپل هیتجز یاز واکنش ها یکل ینما

 استر ها را رسم کند. یپل
    * تعقل درک و فهم

 *    اخالق یارزش گذار روزانه ارج نهد. یرا در زندگ مرهاینقش پل

را مطالعه  گریسبز منابع د یها مریکاربرد پل نهیدر زم

 کند.
    * تعقل دانش

    * علم دانش کند. انیسبز و ب یمرهایکاربرد پل

الزم را ارائه  حاتیمورد نظر را انجام داده و توض فیتکال

 دهد.
    * عمل مستقل یاجرا

    * اخالق افتیدر معلم گوش دهند. حاتیبا دقت و عالقه به توض

  *   اخالق واکنش در گروه، بحث و تبادل نظر کنند. گریکدیبا 
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    * اخالق واکنش داوطلب شوند. یکالس یها تیانجام فعال یبرا

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

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

رئوس 

 مطالب

 دهایآم یالکل ها، استرها و پل دها،یاس

 آنها یها یژگیها و و مریپل

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

 هیته ،یاستر یپل یاطینخ خ ،ییآهنربا یها لهیها و م یعکس، گو  لم،یپروژکتور، ف دئویو ک،یتابلو الکترون ،یکتاب درس

 ...نان و موترش،یمواد مانند انگور، ل

 سازنده انواع نخ ها، چسب ها، اتصال دهنده ها، نرم  کننده هاو.... یمرهایپل

 

بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

 .دهم آشنا شدند یمیآنها در ش یگازها و نمودارها یریو عوامل موثر بر انحالل پذ یریبا مفهوم انحالل پذ* 

 .دهم آشنا شدند یمیدر ش یو ناقطب یقطب یمولکول ها یها یژگیو و فیبا تعار* 

 فصل آشنا شدند. یآن ها در ابتدا یمونومر و کاربرد ها مر،یبا مفهوم پل* 

ایجاد 

 ارتباط اولیه

 .کند یبرقرار م مانهیکرده و تا حد امکان با آن ها رابطه صم یدر بدو ورود با دانش آموزان سالم و احوالپرس* 

 .کند یخدا کار خود را آغاز م ادیبا نام و  ییپس از گفتن خوش آمدگو* 

را  بتیکرده و علت غ ییرا شناسا نیبیو غا دهد یرا انجام م ابیحضور و غ یارتباط چشم یضمن برقرار* 

 .شود یم ایجهت دادن بازخورد مناسب جو

ن 
زما

۹۰ 
قه

دقی
 

 

بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

به  Uگروه ها به شکل  شوند یم یبند میناهمگن تقس یها دانش آموزان در گروه سیبا توجه به موضوع درس و روش تدر

. در هر گروه با مشورت معلم و شوند یارتباط مناسب برقرار کنند در کالس مستقر م گریکدیکه اعضا بتوانند با  یا گونه

 یمیبا توجه به نظر دانش آموزان درباره مباحث مربوط به ش ها . و گروهشود یگروه سرگروه انتخاب م یاعضا ریسا

 .شود یانتخاب م
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روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

است و دانش آموزان در  یمیبخش از کتاب ش نیکه مربوط به مباحث ا یو کاربرد ینیع یها آوردن نمونه* 

ذرت و کاربرد  ،ینیزم بیس ،یاطیخ یپشم گوسفند، نخ ها ،یویبا آنها سر و کار داشته اند مثل انگور، ک یزندگ

  ....روزانه و یدر زندگ مرهایمختلف پل ینمونه ها

بخش کتاب، مانند  نیوگو با دانش آموزان در باب تجارب خود درباره مباحث مطرح شده در ا و گفت بحث* 

 مانند انگور و... ییها وهیتجربه احساس سوزش و خارش به هنگام گزش مورچه سرخ، تجربه حس مزه ترش م

ن:
زما

۹3 
قه

دقی
 

ارزشیابی 

 آغازین

تا گروهها درباره آنها به بحث و  شود یگذاشته م شیشده به نما هیته نتیبرنامه پاورپوچند سوال که قبالً با * 

  .وگو بپردازند گفت

  .شود یداده م ازیامت یفرد ستیشده و چک ل یکتاب بررس یشامل پاسخ به پرسش ها یفرد فیتکال* 

 .شود یمربوطه اعمال م ستیو در چک ل یو رسم نمودار بررس شگاهیشامل گزارش کار آزما یگروه فیتکال* 

 یمولکول ها صیدهم آموخته اند شامل مباحث: تشخ یمیکه از ش یدر مورد مباحث یسواالت دنیپرس* 

 مریپل یواژه ها فیو تعر یریمفهوم انحالل پذ ،یو ناقطب یقطب یمولکول ها یگشتاور دوقطب ،یو ناقطب یقطب

 2 یمیش 3فصل  یو منومر از ابتدا

ن 
زما

2۰ 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

   

 یپژوهش گروه شن،یمیو ان لمیف شینما ،یکار گروه ،یپرسش و پاسخ، سخنران ،ی: بارش مغزیقیروش تلف 

  

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  

ده
ما

آ
 

ی
از

س
 .کند یرا آماده م ازیو ابزار مورد ن لیاز قبل وسا 

 .کند یم یو امکانات هماهنگ لیجهت استفاده از وسا شگاهیو مسئول کارگاه و آزما ریبا مد 

 کند. یم یپروژکتور هماهنگ دئویجهت استفاده از و یمسئول فناور با

ن 
زما

5
قه

دقی
 

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن  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 به نظر نمی آموز است و منطقی های معلم و دانش فعالیت  

 

های دانش آموزان فعالیت های معلم فعالیت  
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با  یعامل کی یآموزش الکلها یابتدا برا -۹

 یاتانول و متانول بر رو ی، فرمول ساختارROHفرمول

 .شود یتابلو نوشته م

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

 .شود یقرار داده م

 یکه گروه عامل یآل یها بیآموزش ترک یبرا -3

ترش  مویمانند انگور و ل ییها وهیدارند، م لیکربوکس

 .شود یگروه ها قرار داده م اریدر اخت

که گروه  یآل باتیاز ترک یبرخ یفرمول ساختار -4

 شود. یتابلو نوشته م یدارند، بر رو لیکربوکس یعامل

 ،ییآهنربا یها لهیها و م یها با استفاده از گوگروه  -۹

تابلو، مدل  ینوشته شده بر رو یبا توجه به فرمول ها

درست  گریکدی یبا همکار یهمکار یآنها را برا ییفضا

 .کنند یم

که در  ییها وهیمشترک م یژگیو یگروه ها درباره  -2

  .کنند یآنها قرار گرفته و بحث و گفت و گو م اریاخت

  .کنند یشرکت م یآموزان در بحث گروه دانش -3

خود را به صورت گزارش بازگو  جیگروه ها نتا در -4

 .کنند یم

با  سهیالکل ها در مقا یرینمودار انحالل پذ ریتصو -۹

 لیها جهت تحل گروه اریها در آب، در اخت دروکربنیه

  .شود یآنها، قرار داده م قیدق

از الکل  یبرخ یچرب دوست یژگیدر باب و یلمیف -2

به دانش آموزان جهت  گرید یبرخ یزیها و آب گر

 .شود یداده م شیآن ها نما یتفاوت ها یبررس

و خود را  میشیندیسواالت مطرح شده در باهم ب -3

 .شود یم دهیآموزان پرس از دانش دییازمایب

نمودار  ریخود تصو یها دانش آموزان در گروه -۹

  .کنند یم یرا بررس یریانحالل پذ

  .کنند یرا تماشا م لمیآموزان با دقت ف دانش -2

خود را با روش  لیتحل یآموزان جواب ها دانش -3

  .دهند یسرگروه خود قرار م اریدر اخت یبارش مغز

گروه ها  ریخود را با سا یها یبررس جیگروه ها نتا در -4

  .کنند یخود را بازگو م ییکرده و گزارشات نها سهیمقا

 گریکدیو مشورت  یآموزان با دقت و با همکار دانش -5

 دهند. یرا پاسخ م یسواالت مطرح شده در کتاب درس
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 ییشدن فرمول فضا یواکنش استربرای آموزش  -۹

ها و  یگو لهیو الکل به وس دیاس کیلیکربوکس

تابلو توسط معلم نصب  یدر رو یآهن یها لهیم

 یتا با همکار شود یآموزان تقاضا م از دانش شود، یم

واکنش  نیا یها و روش آزمون و خطا فرآورده گریکدی

  .خود حدس بزنند یها را در گروه

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

ها قرار داده  گروه اریاستر در اخت یاز جنس پل یاطیخ

  .شود یم

استر همراه با نوشتن فرمول  یپل دیتول نحوه -3

 میدانش آموزان ترس یبرا زیتماآن با رنگ م یساختار

 شود. یو شرح داده م

نصب  یدانش آموزان با دقت به واکنش دهنده ها -۹

  .کنند یتخته نگاه م یشده بر رو

واکنش  یها خود فرآورده یها آموزان در گروه دانش -2

 .زنند یرا با روش آزمون و خطا حدس م

 .کنند یخود را بازگو م یها یبررس جیگروه ها نتا در -3

 یپل دیمعلم در باب تول حاتیها با دقت به توض گروه -4

آن گوش فرا داده و اطالعات  ینیع یاستر و مثال ها

 لیو تحل هیکرده و آنها را مورد تجز ادداشتیرا  یافتیدر

 دهند. یقرار م

حداالمکان  ای دهایآم یاز پل ینیع یآوردن نمونه ها -۹

 از آنها مانند پشم گوسفند یبرخ ریتصو هیته

تابلو و  یها بر رو نیاز آم یچند یینصب فرمول فضا -2

 انیم یکردن شباهت ساختار دایدعوت از گروه ها به پ

 آن ها

 دهایآم یپل نیاز معروفتر یپیکل شینما -3

 یو فرمول ها ینیع یها گروه ها با دقت به نمونه -۹

  .کنند یتابلو نگاه م ینصب شده بر رو

 یها شباهت یبه بررس گریکدیبا مشورت  یها گروه -2

  .پردازند یها م نیآم انیم یساختار

پخش شده نگاه کرده و  پیبا دقت به کل ها گروه-3

 .کنند یم ادداشتیخود را  یها افتهی
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مدت  یتا نان را برا شود یاز دانش آموزان تقاضا م -۹

 ادداشتیخود را  جیدر دهان خود بجوند و نتا یطوالن

  .کنند

 شود یتابلو نوشته م یآبکافت استرها بر رو واکنش -2

خود  یها افتهیتا  شود یآموزان درخواست م و از دانش

  .را درباره واکنش صورت گرفته بازگو کنند

از  دییازمایمطرح شده در خود را ب یها نیتمر -3

 .شود یم دهیآموزان پرس دانش

 دیاس کیالکت یپل دیسبز و تول مریدرباره پل -4

آموزان تقاضا  از دانش شود یداده م یمختصر حاتیتوض

آن خود  یو موارد مصرف ها کیکت یتا درباره پل شود یم

 کنند. هیرا ته یگریاطالعات سودمند د

در دهان خود  یدانش آموزان آن را به مدت طوالن -۹

  .کنند یم ادداشتیخود را  جیو نتا جوند یم

الکل  دیبر تول یمبن دانش آموزان مشاهدات خود را -2

 ادداشتیدر واکنش آبکافت استرها  یآل دیو اس

  .کنند یم

خود را  یها نیبه تمر گریکدی یها با همفکر گروه-3

  .دهند یپاسخ م دییازمایب

 ،یخود را به صورت گروه قاتیتحق آموزان دانش -4

ارائه  دیاس کیالکت یپل دیسبز و تول مریدرباره پل

 .کنند یم

 دقیقه ۹۰۰زمان:  مدت

ت
الی

فع
 

ی 
ها

ش
دان

ه 
قان

ال
خ

 

ان
وز

آم
 

 یروزنامه نگار هیبه طور مثال ته توانند یبعد از آن م نیو همچن سیدر طول تدر یخالقانه ا یآموزان کارها دانش

 ,Hها با متمرکز کردن رنگ  نیآم ییفرمول فضا ی هیاز آنها، ته پیکل هیته ایها و  کیالکت یپل یدرباره کاربردها

C وN ....و 

 ج: فعالیت های تکمیلی

ی
یاب

زش
 ار

 (سیتدر انی)در جر ینیالف: تکو

خواسته شده از آن نظارت شده و  یها تیو فعال سیتدر نیفعال دانش آموزان در ح یبر نحوه همکار 

حل  قیاز طر یدانش آموزان پس از اقدام اتمام هر مبحث سیتدر نی. در اشود یبازخورد مناسب داده م

  .رندیگ یقرار م یابیمورد ارز یخواسته شده در کتاب درس نیتمار

 یتراکم یابی: ارزشب

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

 .شود یم دهیآموزان پرس دانش

س
دری

ل ت
طو

در 
ن: 

زما
 



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 .
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مع
ج

 
 و 

ی 
ند

ب

ت 
اخ

س
دا

ش 
ن ید

جد
 

  ..شود یبه دانش آموزان نشان داده م دیاسال کیخالصه درس در * 

 رینظ یرا به دانش آموزان نشان داده و آنها را به موارد یروزنامه نگار هیته رینظ یهنر یها تیفعال معلم* 

  .کند یم قیآن تشو

 شود. یدانش آموزان پاسخ داده م یاشکاالت احتمال* 

ن:
زما

25
قه

دقی
 

 

ف 
الی

تك
ن  

یی
تع

او 
اقد

ما
ت 

عد
ب

ی
 

شده به طور مثال  سیاز مباحث تدر یکیخواهد در صورت امکان درباره  یمعلم از دانش آموزان م* 

  .کنند هیرا ته یا مقاله مرهایپل

را  یخواهد تا خود را طراح سوال فرض کرده و در مورد مباحث خوانده شده سواالت یدانش آموزان م از* 

  .طرح کنند

داشته باشند  یخصوص یگفتگو یدارند با و لیکه تما یآموزان از کسان دانش یبرا تیموفق یآرزو ضمن* 

 کند تا در کالس بمانند. یتقاضا م

ن: 
زما

5 
یدق

  قه

بع
نا

ی م
رف

مع
 

 یآل یمیش  ،یمی، مجالت رشد آموزش ش2و  ۹جمله  یاوری یسیترجمه ع مریمورت یعموم یمیکتاب ش

ن:  سونیولهارد و مور
زما

2 
قه

دقی
 

 


