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طرح درس روزانه درس  :شیمی()2
کلی

مشخصات

شماره طرح درس2 :

موضوع درس :آنتالپی(پیوندبازندگی)

تاریخ اجرا :دی ماه

مدت اجرا 09 :دقیقه

مجری:

کالس :یازدهم تجربی

تعداد فراگیران81 :

مکان:

الف :قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهبندی جدید بلوم
سطح هدف
هدف کلی

اهداف و پیامدها
گرو ه های عاملی وانواع آن
آنتالپی سوختن ،تکیه گاهی برای تامین انرژی
آشناشدن دانش آموزان با:

اهداف
مرحلهای

 با مفهوم گروه عاملی با مفهوم گروه کربونیل با خانوده آلدهیدها باخانواده کتون باخانواده الکل واتر آنتالپی سوختن محاسبه ارزش سوختیعناصر برنامه درسی ملی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

حیطه و سطح

انتظارات در پایان آموزش

در بلوم

تعقـل ،ایمـان ،علـم ،عمـل و اخـالق
عرصه ارتباط با

عنصر
خود

خدا

خلق

خلقت

هدفهای رفتاری آموزشی

 -نقش ادویه ها رادرتمدن ملت ها بدانند.

دانش

علم

 -ادویه های مختلف رانام ببرند.

دانش

علم

*

 -خواص وکاربرد ادویه ها راتوضیح دهند.

کاربرد

علم

*

 -گروه عاملی راتعریف کنند.

دانش

علم

*

 -گروه کربونیل راتعریف کنند .

دانش

علم

*

 -گروه عاملی خانواده الدهید هارابشناسند.

درک وفهم

عمل

*

 -گروه عاملی خانواده کتون ها رابشناسند.

درک وفهم

عمل

*

درک وفهم

عمل

*

 -گروه عاملی هیدروکسیل رابشناسند.

درک وفهم

عمل

*

 -میزان انرژی موردنیازبدن خود(را بااستفاده ازجدول  5ارزش سوختی) حساب کنند.

ارزشیابی

عمل

*

 -آنتالپی سوختن راتعریف کنند.

دانش

علم

*

 -سوخت سبز راتعریف کنند.

دانش

علم

*

 -گروه عاملی اتررابشناسند.

*

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
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رئوس مطالب
مواد و

 -آنتالپی سوختن ترکیباتی مانندآلکان های ساده راحساب کنند.

ارزشیابی

عمل

 -بادقت وعالقه به توضیحات معلم گوش دهند.

دریافت

اخالق

 -برای انجام فعالیت های کالسی داوطلب شوند.

واکنش

اخالق

*

 -درگروه های کالسی باهم بحث وتبادل نظرکنند.

واکنش

اخالق

*

 -به نظرات همکالسی های خوددرگروه احترام بگذارند.

واکنش

اخالق

*

 به راز آفرینش گونه های مختلف گیاهی پی ببرندووجود خداوند رادرجهان هستیدرک کنند.

دینی

ایمان

*
*

*

گرو ه های عاملی وانواع آن
آنتالپی سوختن ،تکیه گاهی برای تامین انرژی
کتاب درسی – وایت برد – ماژیک – ویدئوپروژکشن – فیلم آموزشی – رایانه – ادویه های مختلف– مدل مولکولی

رسانههای
آموزشی
پیش بینی
رفتار ورودی

بااا نااام گااذاری ترکیبااات آلاای آشناهسااتند  -بااا فرمااول ساااختاری آشاانا هسااتند – باارتباااب بااین ساااختارمولکولی وخااواص
شیمیایی و خواص فیزیکی آشنا هستند – بامحتوی انرژی آشناهستند – بامحاسبه محتوی انرژی واکنش آشناهستند.
 -پاسخ سال م دانش آموزان واحوال پرسی با آنها

ایجاد ارتباط
اولیه

 علت غیبت دانش آموزان جلسه قبل راپرسیده وبازخوردمناسب ارائه شود.وازدانش آموزان غایب خواسته مای شاود بامراجعاه باهکتاب وپوشه کاردوستان خود وسرگروه ودبیرخود اشکاالت درس گذشته رابرطرف کنند.

زمان 5 :دقیقه

 -حضور وغیاب دانش آموزان وجویاشدن علت غیبت دانش آموز

 با نام خدا وندمتعال وخواندن حدیث یاجمله ی که توسط دانش آموزان نوشته شده ،تدریس راشروع می کند.گروهبندی،
مدل و ساختار
کالسی

تداوم انگیزه

اگه فضای آموزشی مناسب باشدآنها رابه صورت دایره ای قرارمی دهد.
هرگروه نام خودرا ازبین برگه های داده شده بیرون می کشد .نام گروه ها:فلفل قرمز – زردجوبه – گشنیز  -رازیانه

با ذکرخاطره ی درموردخوردن ترشی بندری وشنیدن خاطراتی دراین مورد ازدانش آموزان

زمان :متناوب

روش ایجاد و

باتوجه به فضای آموزشی وروش تدریس دانش آموزان رابه گروه کوچک وبه صورت تصادفی(قرعه کشی) گروه بندی می شوند.
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 ازسرگروه ها،درمورداینکه اعضای گروه تکالیف داده شده راانجام داده اند پرسیده می شود.واگرمشکلی باشدعلت راجویامی شود. تکالیف فردی که شامل پاسخ سواالت خودرابیازمایید(ص ) 44-46بررسی وتشویق وتنبیه الزم صورت گرفته ونمره آن درچکارزشیابی
آغازین

زمان 5 :دقیقه

لیست ثبت می گردد.
 یک کوئیز  6نمره به عمل می آید. ازدانش آموزان سوال می شودکه آیا بحث جدیدرامطالعه کرده اند؟ چنداسالیدازتصاویرمربوب به ترکیبات مختلف با گروه های عاملی مختلف نشان داده شده وازآنها خواسته می شوددرموردآن بحثکنند.
روشهای
تدریس

روش تلفیقی شامل  :پرسش وپاسخ  ،سخنرانی  ،نمایش فیلم  ،کارگروهی
روش الگوی تدریس  :پیش سازمان دهنده ها
ب :فعالیتهای مرحله حین تدریس

آماده سازی

 اهداف درس وفیلم های مربوطه راجلسه قبل ازطریق گروه تلگرامی یا وبالگ دراختیاردانش آموزان قرارداده است. -مدل مولکولی راروی میز قرارمی دهد.

زمان 5:دقیقه

 -وسایل ومواد الزم راازقبل آماده می کند.

فعالیت های معلم
 -1اسالید های مربوب به چند ماده ی شیمیایی مختلف نشان داده

فعالیت های دانش آموزان
 -1دانش آموزان به تابلو نگاه می کنند .وسپس توضیح می دهند.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
می شود واز دانش آموزان خواسته می شود که بیان کنند هرکدام آنهاا  -2دانش آموزان بادقت گوش می دهند.

دارند؟قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان
باهم با
درس
طرحوشباهتی
اینچه تفاوتی
 -3دانش آموزان پاسخ ها ی خود را ارائه می دهند.

توضیحات داده شده  ،گروه عاملی راتعریف می کنند.
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باتوجه بهکنید .
مراجعه

 -6دانش آموزان بادقت گوش می دهند.

 -3فرمول ساختاری چند ماده رابه صورت اسالیدنشان می دهد وازگروه
های دانش آموزانی می خواهد که گاروه هاای عااملی آنهاا رامشاخ
کنند.
 -6باتوجه به اسالیدنمایش داده شده گروه عاملی کربونیل راتعریف
می کند.

 -5باهمکاری گروه سواالت را پاسخ می دهند.

 -4باهمکاری گروه مولکول موردنظر رادرست می کنند.
 -7دانش آموزان ازبین برگه های که دبیر دراختیارآنها می گذارد
یکی راانتخاب وبه سواالت پاسخ می دهند.

 -5فرمول چندتا ترکیبی که دارای گروه کربونیل هساتند راروی تاایلو
نوشته وازگروه ها می خواهد که شباهت وتفاوت آنها راپیدا کنند.
 -4باتوجه به توضیحات دانش آموزان گروه آلدهید و کتون رامعرفی
می کند وبرای هرکدام مثال های ذکر می کند.
 -7از گروه ها می خواهد که باکماک مادل مولکاولی  ،مولکاول هاای
موردنظر رادرست کنند و تشخی دهندآلدهیداست یا کتون؟
 -8اسالیدی از چندفرمول ساختاری دیگر که همه ی آنهاا تعاداد اتام
های کربن هایشان با مولکول های قبلی یکسان است ،روی تابلو
نمایش می دهدوازدانش آموزان مای خواهاد کاه تشاخی دهناد کاه
باگروه های قبلی یکسان است یانه؟
 -9باکمک توضیحات دانش آموزان گروه عاملی اتاری وهیدروکسای را
معرفی می کندودرهرمورد یک مثال ذکر می کنند.
 -11ازگروه داناش آماوزی مای خواهاد هرکادام یاک برگاه ( فرماول
ساااختاری چناادترکیب مختلااف روی آن نوشااته شااده اساات) رابااه
طورتصادفی انتخاب کنند وگروه های عاملی رامشخ کنند وناام آنهاا
راذکر کنند.

 -11ازدانش آموزان می خواهد خودرابیازماییدص 48راحل کنند.
 -1چنداسااالید از غااذاهای مختلااف و هاام چنااین تصاااویری از  -1دانش آموزان به تابلو نگاه می کنند .وسپس توضیح می دهند.

ارائه درس جدید

افرادالغر وچاق رانمایش می دهد وازدانش آموزان می خواهد کاه
درمورد آن توضیح دهند .
 -2باتوجه به توضیحات ارائه شده توسط داناش آماوزان آنتاالپی
سوختن را توضیح می دهد.
 -3ازدانش آموزان می خواهد که مثال های دیگاری بارای بحاث
آنتالپی سوختن ارائه دهند.
 -6اسالیدی از چند ورزش مختلاف راکاه نیااز باه رژیام غاذایی
خاصی دارند رانماایش مای دهادوازدانش آماوزان مای خواهاددر
موردآن بحث کنند.
 -5جدول ارزش ساوختی موادغاذایی وآنتاالپی ساوختن برخای
ازترکیبات آلی راتوضیح می دهد.
 -4ازگروه های دانش آموزان می خواهدارزش غذایی خوراکی ها

 -2دانش آموزان بادقت گوش می دهند.
 -3دانش آموزان پاسخ ها ی خود را ارائه می دهند.
 - -6دانش آموزان به تابلو نگاه می کنند .وسپس توضیح می دهند.
 -5دانش آموزان به طور گروهای ارزش غاذایی خاوراکی هاای خاودرا
حساب می کنند.
 -4دانش آموزان خودرابیازمایید راحل می کنند.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
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خودراحساب کنند.
 -7ازدانش اموزان می خواهد خودرابیازمایید صفحه  71راحل کنند.
مدت زمان 51 :دقیقه
فعالیتهای
خالقانه
دانشآموزان

فعالیت های خالقانه دانش آموزان بستگی به فضای کالسی وعالقه دانش آموزان به بحثی که تدریس می شاود دارد.ممکان اسات یاک رژیام
غذایی برای خود یادوستانشان تهیه کنند.
.
ج :فعالیتهای تکمیلی
 -از دانش آموزان می خواهدگرو های عاملی داده شده رامشخ

کنند.

 سوال مطرح شده در قسمت خودرابیازمایید(ص)48کتاب را از دانش آموزان می پرسد. از دانش آموزان می خواهد که بااستفاده از جدول ارزش غذایی ،انرژِی ارزش غذایی خوراکی های خودراحساب کنند. -سوال مطرح شده در قسمت خودرابیازمایید(ص)71کتاب را از دانش آموزان می پرسد.

زمان  5دقیقه

ارزشیــابـــــی

زمان :در طول تدریس

الف :تکوینی (در جریان تدریس)

ب :ارزشیابی تراکمی
این ارزشیابی به صورت آزمون چهار گزینه ای ازدانش آموزان پرسیده می شود .

 خالصه درس در یک اسالید به دانش آموزان نشان داده می شود.و ساخت دانش
جدید

 تصاویرمربوب به رژیم های غذایی مختلف راکه قابال ازاینترنات گرفتاه باه داناش آماوزان نشاان مای دهاد وساپس داناش آماوزانراتشویق می کند که مشابه آنها راتهیه کنند.

زمان5:دقیقه

جمعبندی

 -سواالتی که دانش آموزان دارند،راپاسخ می دهد.

 -ازسرگروه ها می خواهدکه بااعضای زیرگروه کارکنندوافرادفعال رامعرفی کنند.تاموردتشویق قرارگیرند.

تکالیف و
اقدامات بعدی

 -بامراجعه به منابع علمی معتبرگزارشی ازموادانرژی زا یانیروزا درورزش های قهرمانی وآثارزیان بار آنهابربدن تهیه ودرکالس ارائه کنند.

زمان3:دقیقه

تعیین

 -ازدانش آموزان می خواهذچندنمونه از ترکیباتی راکه درسال های قبل یادگرفته اند بنویسندوگروه های عاملی آنها رامشخ

کنند.

 درس جلسه بعد را عنوان کرده و از دانش آموزان می خواهدمطالب مربوب به آن را مطالعه کنند. -از هریک از گرو ه های دانش آموزان می خواهدکه با توجه به مطالب درس جلسه بعد  ،چندواکنش شیمیایی بنویسند.

معرفی منابع

مجالت رشد و کتاب های شیمی عمومی می باشد.

زمان2:دقیقه

منابع درس را به صورت اسالید آماده می نماید و نشان می دهد و ازدانش آموزان می خواهد به آنها مراجعه نمایند .این منابع شامل

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