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 بسمه تعالی

 یطراحی تدریس اثربخش مبتنی بر نظریه یادگیری ساختن گرایی همسو با سند برنامه درسی مل

 مشخصات کلی

 13 صفحه 2ل می فصعنوان درس : رفتار اتم ها با یکدیگر                   نام بخش / واحد یادگیری : شی

  :تاریخ اجرا                نفر       20نام معلم :            تعداد دانش آموزان : 

  دقیقه 50مدت زمان تدریس :           مدرسه :     منطقه :         استان : 

 اهداف و فرصت های یادگیری                                  

اهداف 

 یادگیری

) علم  .داند ب ها را سازنده مواد که ذرات سازنده مواد مولکول اند یا یون.دانش آموز باید ذرات 1

 عرصه خود (

 (عرصه خود  –. دانش آموز باید بداند پیوند یونی چگونه ایجاد می شود . )علم 2

 رصه خود (ع –م . دانش آموز باید بداند کاتیون ها و آنیون ها چگونه ایجاد می شوند . ) عل3

 عرصه خود ( –. اهمیت ترکیبات یونی را در زندگی بداند . ) تعقل 4

 دیده هاپننده ده ترکیبات مختلف در طبیعت و استفاده از آن ها در زندگی به آفری. با مشاه5

 عرصه خدا ، خود ( –پی برده و شکرگذار نعمت های خداوند باشد . ) ایمان 

ند سبب ی توام. اینکه هر عملی بسته به نوع انجام آن مانند جاذبه و دافعه ی بین یون ها 6

 عرصه خود و دیگران ( –ل و اخالق جذب یا دفع دیگران می شود ) عم

رای بناسب م. رفتار اتم ها با یکدیگر همه نشان از نظم هدفدار در عالم هستی  و بستری 7

 خلقت ( –خدا  –خداشناسی می باشد . ) عرصه خود 

انتظارات 

 عملکردی

 –علم  . ) ایدکر نم.آیاتی از قرآن که اشاره به اتم ها ، یون ها و نیروی بین آن ها را دارد ذ1

 عرصه خدا (

ا اذ شهود و ما تکون فی شان و ما تتلو منه من قرآن و ال تعملون من عمل اال کنا علیکم

ذلک و  غر مناالرض و ال فی السما و ال اص تفیضون فیه و ما یعرب عن ربک من مثقال ذره فی

 ( 61ال اکبر اال فی کتاب مبین ) یونس آیه 

اری هیچ ک واو ]= خدا [ هیچ ] آیه ای [ از قرآن نخوانی و در هیچ کاری نباشی و از سوی 

ه ره ای نذوزن  نکنید مگر اینکه ما بر شما گواه باشیم آنگاه که بدان مبادرت می ورزید و هم

ن چیزی از آ در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست و نه کوچکتر و نه بزرگتر

 شده [ است . نیست مگر اینکه در کتابی روشن ]درج 

 ا را ازهبدی  . در تعامل با همکالسی ها و دوستان مانند یون ها خوبی ها را به خود جذب و2

 عرصه خود ، دیگران ( –خود دور نماید . ) اخالق 
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 –عمل  )ند . . ترکیباتی را که در زندگی روزمره از آن ها استفاده می شوند را مشخص نمای3

 عرصه  خود 

ارزشیابی 

 تشخیصی

ن ها تم از آرد ابا توجه به آموخته های قبلی دانش آموزان از پایه هشتم ، اطالعاتی در مو

 می خواهیم .

 مدل اتمی بور را برای اتم ها بتوانند رسم کنند  .1

 با واژه ها عنصر و ترکیب آشنا باشند . .2

فرصت های 

 یادگیری

و  لز سدیمفو  ای گاز کلر.استفاده از پروژکتور انیمیشنی در مورد اتم ها و پیوند اتم ه1

 تشکیل سدیم کلرید

 14. استفاده از کتاب درسی و انجام آزمایش صفحه 2

 . استفاده از مواد و وسایل آزمایشگاهی جهت نمایش حرکت یون ها3

 انجام آزمایش –کارایی تیم  –بارش مغزی  –پرسش و پاسخ  روش تدریس

 فرایند یاددهی یادگیری

 تمد فعالیت ها محور ها 

فعال سازی 

 تفکر و انگیزه

 نمایش انیمیشن ترکیب اتم ها و کاتیون ها و آنیون ها 

 شکیلطرح سوال آب رودخانه ها و دریا ها ، از چه چیز هایی ت 

 شده اند ؟

 استفاده از مدل های موجود در آزمایشگاه  و ساخت ترکیب 

 یونی سدیم کلرید ، گاز متان و کربن دی اکسید

  آیا در مشکالت زندگی روزمره می توان بر روی کمک همه

 افراد حساب کرد ؟

 چه ویژگی هایی اخالقی خوب در دوستانشان وجود داشته که 

 به سمت آنها جذب شده اند ؟

 

هم اندیشی و 

 پژوهش

خ پاس از گروه ها می خواهیم تا با هم فکری و مشورت به سواالت زیر

 دهند . 

ا و ترکیبات موجود در آب رودخانه ه کدام گروه توانستند به -

 دریاها اشاره ایی داشته باشند ؟

در جامعه ای که زندگی می کنیم چگونه صفات خوب را  -

 جذب و صفات بد را از خود دور کنیم ؟

 

فعالیت های 

 عملی

که  م هیدروکسید و کات کبودبه کمک موادی مانند آب مقطر ، سدی

که مربوط به  16در اختیار دو گروه قرار می دهیم آزمایش صفحه 
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برقراری ارتباط 

با موقعیت ها و 

 عرصه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارش کار خود را بیان ها می باشد را انجام می دهند و گزحرکت یون 

 نمایند .

 

 

 

ط رتبایکی از مباحث بسیار مهم در مسائل اجتماعی ، میزان و نحوه ا

ت . ر اسبط دوستانه با یکدیگانسان ها و به عبارتی ، دوستی ها و روا

ر هم دانسان از انتخاب دوست ناگزیر است و محتاج به دوست . نکته م

ات ر آیاین میان ، تاثیر بسیار زیاد دوست بر شخصیت انسان است که د

شاره به این موضوع اقرآن کریم و روایات معصومان علیهم السالم ، 

ان نه بیمان را این گوظالشده است . در سوره فرقان خداوند حال برخی 

ت می دارد : ) روز قیامت ( روزی است که می بینی ظالم ) از شد

حسرت ( دست خود را می گزد و می گوید : ای کاش با فالن شخص 

بعد از  –دوست نمی شدم ! بدون شک عامل سازنده شخصیت انسان 

ا اراده و خواست و تصمیم او امور مختلفی است که مهم ترین آنه

یر یر پذو دوست و معاشر است ، چرا که انسان خواه ناخواه تاثهمنشین 

ت اخالقی خود را از طریق واست و بخش مهمی از افکار و ثفا

د فسا دوستانش می گیرد . تبدیل شدن دوستی هایی که بر پایه گناه و

نها آباشد به عداوت ، در آن روز طبیعی است ، چرا که هر کدام از 

ای هبیچارگی خود می شمرد و تنها انسان  دیگری را عامل بدبختی و

ای ر سردباتقوا هستند که پیوند دوستی آن ها هم در زندگی دنیا و هم 

ی آخرت موجب برکت می باشد و این به خاطر آن است که محور دوست

 یامتقآنان خداوند متعال می باشد ، نتایج پربار این دوستی ها در 

  آشکار تر می شود .

ارزشیابی 

 ندیفرای

را  ن هادر هنگام انجام آزمایش با سرکشی در گروه ها در صورت نیاز آ

 یابیهدایت نموده و در ضمن انجام آزمایش و پاسخگویی به کار ارزش

 ل میمی پیردازیم و پک لیست های مربوط به فعالیت گروه ها را کام

ای کنیم و میزان عالقه آن ها به انجام آزمایش و شرکت در بحث ه

 ا بررسی می نماییم . گروهی ر

 

 تکالیف تمرینی : تکالیف 

.فهرستی از ترکیبات یونی و مولکولی مختلف که در زندگی و صنعت 1

 



 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

 

 استفاده می شود تهیه نمایند .

 .با استفاده از مدل اتمی ترکیبات مختلف را نشان دهند .2

 تکالیف توسعه ای و تثبیتی :

 ف در زندگی تهیه روزنامه دیواری از کاربرد مواد مختل .1

 نوشتن نمونه سوال تستی  و جاخالی در مورد درس .2

 ساخت مدل اتمی ترکیبات با خمیر یا یونولیت  .3

 


