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 .کندرا درك  دهگرماو  گرماگیر يکنشهاوا

 63-36بکتا تصفحا

 همزدیا شیمی

 دقیقه 09 : جلسه تمد

 زاهدان 1حیه نا: شیمی بیرد
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 * گرماگیرو  دهگرما يکنشهاوا -6
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 دهد. صیشود تشخ
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دهد کدام واکنش  حیبرده و با ذکر مثالها توض

 کند . یآزاد م شتريیگرماي ب
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را  تیعادله واکنش سوختن الماس و گرافم -0

 گریکدیدو واکنش را با  و مقدار گرماي هر سدیبنو

 کند . سهیمقا
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را با توجه به  36صفحه  میشیندیهم ب با -19

   کند . اطالعات بدست آمده حل
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 یابیارزش

 یصیتشخ

 ست؟یچ یمیترموش -1
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 زمان الزم دانش آموزان تهايیفعال الزم یمواد آموزش شنهاديیپ تهايیروشها و فعال سیمراحل تدر

 ابیغ حضور و -1

 یپرس و احوال

حضور و  ستیاستفاده از ل

 ابیغ

 و ریپوشه کار دب

 ابیحضور و غ ستیل

 دقیقه 6 در کالساعالم حضور 

 به طرح سوال -2

 یصورت جمع

ارائه  ییدر ابتداي پرسش ها

 شود و از جمع دانش یم

بصورت  میخواه یم آموزان

 داوطلب پاسخگو باشند .

 و تابلو کیماژ

کنند و به کمک  یاظهار نظر م

دانش  ريیادگی تیآن وضع

 یبررس یآموزان به صورت کل

 .شود یم

 دقیقه 8

 و یآمادگ -6

 زهیانگ

سامانه  کیارائه نمونه اي از 

جوش  آب وانیل کیبصورت 

شود  یآن سع نیو در ح

انتقال گرما  راجع به سامانه و

بحث  یمیو مفهوم ترموش

 شود .

 وانیل کیاستفاده از 

 کیآب داغ و 

 دماسنج

 دقیقه 6 کنند یتوجه م

 درس یمعرف -4

 انیب  و دیجد

 هدفهاي رفتاري

 دقیقه 6 کنند یتوجه م و تابلو کیماژ سخنران

تدریس  روش -6

 فعال

تا  68دانش آموزان از صفحه 

 و یرابصورت جمع 36

 یاز طرف معلم م یانتخاب

 خوانند.

 دقیقه 19 .کنند یمطالعه م یبصورت جمع یکتاب درس

کوتاه پاسخ در  ییپرسشها

 که خوانده شد یمورد مطالب

 یبه دانش آموزان ارائه م

 شود.

در مورد سئواالت  یمیبحث ت

بصورت  ییضمن پاسخگو یکتاب درس

توانند  یانفرادي از کتاب م

 .استفاده کنند

رد جوابهاي سواالت  ای دییتا

 آموزان توسط خود دانش

 دقیقه 6
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 ارائه شده

کار افراد همزمان با  یبرس

 جواب دادن به سواالت و

 آنها قیتشو

 و نوشتن یسخنران

 روي تابلو

بندي پاسخ هاي دانش جمع 

 حیمطالب صح آموزان و نوشتن

 بر روي تابلو

 دقیقه 6

پاسخ به پرسشهاي مطرح  جمع بندي -3 

 ریشده توسط دب

 یمیترموش فیعرت -1

و  طیسامانه ، مح فیتعر -2

 فیتعر با ذکر مثال مرز

واکنشهاي گرماده و  -6

 ریگرماگ

رسم نمودار انواع  -4

 ریواکنشهاي گرماده و گرماگ

تفاوت واکنش سوختن و  -6

 شیاکسا

و  لیانرژِي پتانس سهیمقا -3

 ثابت در دماي ییانرژي گرما

عوامل موثر بر  انیب -7

 گرماي واکنش

شتن تفاوت گرماي نو -8

 حاصل از سوختن الماس و

 تیگراف

 یبر م ادداشتیکنند و  یتوجه م و تابلو کیماژ

 .دارند

 دقیقه 7

 دانش آموزان: درسی یابیارزش -7 

سامانه  فیبا توجه به تعر -1

 دو نیبتواند ا طیو مح

دهد. در مثالهاي  صیراتشخ

 از ریمطرح شده توسط دب

بر  ادداشتیدهند و  یپاسخ م -

 دارند یم

 دقیقه 7
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 گریکدی

بتواند نمودار دو مثال  -2

 ریواکنشهاي گرماده و گرماگ

 .را رسم کند

صفحه  دیپاسخ به فکر کن -6

36 

تواند با توجه به عوامل  -4

 موثر بر گرماي واکنش

 کیدهد که در کدام صیتشخ

توسط  از واکنشهاي ارائه شده

 یآزاد م شتريیگرما ب ریدب

 کند.

دهد چرا گرماي  صیتشخ -6

 تیگراف آزاد شده از سوختن

متفاوت  گریکدیو الماس با

 است

اي که در کره  نهیدر سف -1 فیتکل نییتع -8 

و  ماه قرار دارد سامانه ، مرز

 .کند نییرا تع طیمح

طرف درباز  کیدر  -2

 و بخار آن نوع عیمحتوي ما

را  طیسامانه ، مرز و مح

 .مشخص کند

 هیاگر در واکنش تجز -6

 طیدر شرا نیریسیتروگلین

مطابق واکنش به ازاي  نیمع

 تروژنین گرم گاز 63/6 دیتول

 دقیقه 6 دارند یبرم ادداشتی -
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گرما آزاد شود  لوژولیک 463

موازنه شده  گرماي واکنش

 نیدر ا نیریسیتروگلین هیتجز

 لوژولیبرحسب ک را طیشرا

 .دیحساب کن

چه  A , B ریدر واکنش ز -4

واکنش ا داشته باشند ت یحالت

 .باشد رتریگرماگ

 

 

 تهايیفعال

 پس از

 تدریس

 زمان الزم دانش آموزان تیفعال الزم یمواد آموزش شنهاديیپ تهايیروشها و فعال ریدب تیفعال

 ینیو تکو یصیتشخ یابیارزش نمونه سوال هیته

 یانیو پا

 دقیقه 19 دهند یپاسخ م -

 نمرات یبررس

 یمیانفرادي و ت

 دانش آموزان و

 گریکدی با سهیمقا

 یبررس نمرات لیو تحل هیتجز

 یمیهاي ت تیو نحوه ي فعال

ها  میت ییپاسخگو یو چگونگ

 به پرسش

 

 یمیت و ينمرات فرد

 دانش آموزان

 دقیقه 7 شوند یاز نمره خود آگاه م

هاي  تیفعال نییتع

براي  یلیتکم

 ریفراگ

 ای ستمیس کی هیته -1

توجه  با یکینامیسامانه ترمود

 به امکانات

براي انواع سامانه مرز و  -2

 بیاورد. دیمثال جد طیمح

واکنشهاي  صیتشخ -6

رسم  و ریگرماده و گرماگ

 و مواد الزم لیوسا

 کی يتهیه  يبرا

 سامانه

منابع  اطراف و طیمح

 یآموزش

 شده یمنابع معرف

 ریتوسط دب

 .کنند یم تیفعال
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 .کنند یم تیفعال
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 نمودارهاي آنها

گرماي  زانیم سهیمقا -4

 قیطر آزادشده در واکنشها از

عوامل موثر بر گرماي  یبررس

 واکنشها

 

 شده یمنابع معرف

 ریتوسط دب

 

 .کنند یم تیفعال

 


