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 طرح درس روزانه 
 

 

 

 

 

 مشخصات کلی

 
 

 

رئوس 

مطالب)تحلیل 

 آموزشی(

 چهارم پایه :سا ل چهارم) پيش دانشگاهي(                                 1: شيمي نام درس

 401نام کالس : آشنايي با سرعت واكنش هاي شيميايي                          موضوع درس :

  : نام آموزشگاه                                                                    5تا  1شماره صفحات : 

   نام مدرس :                                             سينيتيک شيميايي:  هدف کلی درس
   ل تحصیلی :سا                                                                      دقيقه 90 مدت جلسه :

 

 تفاوت سينتيك و ترموديناميك -1

 مفهوم سرعت -2
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 دانش آموزان در فرآيند آموزش بايد:
 تعريف سينتيك را ياد بگيرند.-1

 با تفاوت سينتيك و ترموديناميك آشنا شوند.-2

 با چند نمونه از واكنش هاي تند و كند آشنا شوند.-3

 نا شوند.با مفهوم سرعت آش-4

 تفاوت سرعت در فيزيك و شيمي را ياد بگيرند.-5

 با تغييرات واكنش دهنده ها و فرآورده هابه هنگام انجام واكنش آشنا شوند.-6

 با پيشرفت واكنش از روي شكل آشنا شوند.-7

 محاسبه ي سرعت را براي هر يك از واكنش دهنده ها و فرآورده ها ياد بگيرند.-8

 ات غلظت يا مول واكنش دهنده ها و فرآورده ها را نسبت به زمان فرا بگيرند.رسم نمودار تغيير-9

 غلظت بر دقيقه را ياد بگيرند. نحوه تبديل مول بر دقيقه، به -10

ه د ف ه  ا ي ر  ف ت ا ر ي
 

 سطح -حيطه  پس از پايان آموزش از دانش آموزان انتظار ميرود بتوانند:
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 سينتيك را تعريف كند.-1

 بيان كنند.تفاوت سينتيك و ترموديناميك  -2

 نمونه اي از واكنش هاي تند و كند را مثال بزنند. -3

 مفهوم سرعت بيان كنند. -4

 تفاوت سرعت در فيزيك و شيمي را تفسير كنند.-5

تغييراتي كه بر روي واكنش دهنده ها و فرآورده هابه هنگام انجاام واكانش  -6

 رخ مي دهد بيان كنند.

 كنش را نشان دهند.با رسم شكل گلوله و ظرف، پيشرفت وا-7

 سرعت را براي هر يك از واكنش دهنده ها و فرآورده ها محاسبه كنند. -8

 يكاهاي سرعت را در هنگام حل مسئله  بنويسند.-9

نمودار تغييرات غلظت يا مول واكنش دهنده ها و فرآورده ها را نسبت باه زماان  -10

 رسم كرده آنرا تفسير كنند.

 غلظت بر دقيقه تبديل كنند. قه را بهسرعت بر حسب مول بر دقي -11

 دانش –شناختي  -1

 درك و فهم -شناختي -2

 درك و فهم -شناختي -3

 دانش –شناختي  -4

 درك و فهم -شناختي -5

 درك و فهم -شناختي -6

 

 كاربرد -شناختي -7

 كاربرد -شناختي -8

 درك و فهم -شناختي -9

 كاربرد -شناختي -10

 

 كاربرد -شناختي -11
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 از دانش آموزان انتظار داريم براي شروع درس جديد:
 . با روش محاسبه مول از روي حجم گاز يا جرم ماده يا حجم محلول و موالريته آشنا باشد.-1

 بتواند در مورد انجام پذير بودن واكنش ها اظهار نظر كند. ∆Sو ∆Hو   ∆Gبا توجه به  -2

 با تعريف سرعت متوسط در فيزيك آشنا باشد. -3

 دانش آموز بتواند معادله نوشتاري ناقص را تكميل و به نمادي تبديل و موازنه كند. -4

ارزشيابي 

 تشخيصي

 (دقيقه  10) 

 سوالهاي زير را پاسخ دهيد:
 ه صورت يك واكنش شيميايي به صورت خودبخودي انجام مي شود.چدر   -1

چند مول است؟ در واكنش با هيدرو كلريك اسيد چند ليتر گااز هيادرو ن تولياد ماي كناد ؟  گرم آلومينم 2-9

 ( STP)شرايط

 در صورتي كه به سوالهاي ارزشيابي تشخيصي پاسخ درست دهند آماده يادگيري مطالب جديد خواهند بود. نتيجه

ف ع ال ي ت ه  ا ي آ  م و ز ش  ي
 زمان فعاليت هاي معلم )مراحل تدريس( 
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 د انگیزهالف(آمادگی و ایجا

سالم و احوالپرسي و حضور و غياب وپرسش از درس هاي قبلي و رفع اشكال ) البتاه 

 چون اين جلسه اول است وقت آن به تدريس و ارزشيابي ورودي داده مي شود.(

 ب : معرفی درس جدید: 

 هدف هاي درس جديد و انتظارات معلم از دانش آموزان بيان مي شود.

 تدریس :  -ج

 ل  و تشويق به پاسخ دادن ونوعي حركت در دانش آموزان.ايجاد سوا -1

 گوش كردن به پاسخ دانش آموزان و يادداشت آنها بر روي تخته سياه. -2

با آوردن مثالهاي متنوع و در صورت امكان انجام چند آزمايش مفهوم سينتيك را  -3

 جا بيندازد.

 د( جمع بندی:

 دانش آموزان و ارزشيابي جمع بندي و نتيجه گيري از فعاليت هاي  -4 

 ارائه تكاليف و تعيين فعاليت هاي تكميلي -5

 دقيقه 30
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 دقيقه 40

 

 

 

 

 دقيقه 14

 دقيقه 4

 فعاليت هاي دانش آموزان :
 پاسخ به سوالهاي معلم  -2                                              پاسخ به درسهاي گذشته-1

 السياداشت مطالب مطرح شده در ك-4                                              النه در كالسشركت فعا -3

 مشاركت در بحث -6                                               مطالعه دقيق متن درس -5

 اظهار نظر در زمينه ي مطالب ارايه شده توسط معلم و دانش آموزان -7

 پرسش و پاسخ  -ني سخنرا روش تدريس

وسايل و مواد 

 آموزشي

 وايت برد و ما يك -

 و نمونه سوال كتاب درسي و تست هاي مربوطه -

 در صورت امكان ويدئو پرو كتور  -

ارزشيابي 

 پاياني

 سرعت را تعريف كرده و يكاي آنرا بنويسيد؟-1

ت متوسط مصرف منيزيم را بر حسب گرم منيزيم در هيدرو كلريك اسيد حل شود سرع 6دقيقه  2اگر در مدت  -2

 مول بر ثانيه حساب كنيد؟

 نمودار غلظت زمان را براي واكنش تجزيه آمونياك به طور تقريبي  رسم كنيد.-3

فعاليتهاي 

 تكميلي

 كتاب درسي را حل كنيد. 6و  5خود را بيازماييد و همچون دانشمندان صفحه  – 1

 وريد.قرار گرفته يا از كنكور سراسري مربوط به همين مبحث حل كرده براي جلسه بعد بياعددتست از  تستهايي كه در اختيارتان  2-20

 


