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  مشخصات كلي

  دقيقه 90زمان اجرا:                       آزمايشگاه و 3عنوان درس: فيزيك

  فرآيندهاي ترموديناميكي خاص: درس  موضوع

  دبيرستان: فرزانگان نام                          مدرس: نجمه نجمينام 

  

  تحليل آموزشي

  مربوط به آن P-V , V-T , P-Tفرآيند هم حجم و نمودارهاي 

  مربوط به آن P-V , V-T , P-Tو نمودارهاي  فرآيند هم فشار

  مربوط به آن P-V , V-T , P-Tفرآيند هم دما و نمودارهاي 

  

  هدفهاي كلي
  آشنا شوند. فرآيندهاي هم حجم، هم فشار و هم دما بايد بافراگيران  .1

  شوند.آشنا  در فرآيندهاي خاص V-Tو نمودار  P-T و نمودار P-V نمودار دانش آموزان با .2

  تحليل كنند.با استفاده از نمودارهاي هر فرآيند  رادانش آموزان بايد تغييرات حجم و فشار و دما  .3

  

  

  هدفهاي رفتاري

  قادر خواهند بود:فراگيران پس از تدريس 

  را توضيح دهند. فرآيندهاي هم حجم و هم فشار و هم دما .1

  .رابطه ي حجم ، فشار و دماي اوليه و ثانويه را براي هر يك از فرآيندهاي خاص بنويسند .2

  تشخيص دهند. از روي نمودار نوع فرآيند را .3

  را در حل مسائل مربوطه به كار گيرند. رابطه ي قانون عمومي گازها در فرآيند خاص .4

 مقايسه كنند.نحوه ي تغييرات فشار گاز را با حجم آن هر فرآيند خاص  P-Vا استفاده از نمودارب .5

 مقايسه كنند.هر فرآيند خاص نحوه ي تغييرات فشار گاز را با دماي آن  P-Tبا استفاده از نمودار .6

  .مقايسه كنندي تغييرات حجم گاز را با دماي آن  هر فرآيند خاص نحوه V-Tبا استفاده از نمودار .7

  آشنا باشند. با قانون عمومي گازها و مفهوم فرآيند ترموديناميكي  پيش سازمان دهنده

  ارزشيابي تشخيصي
  .وضيح دهيد و رابطه ي آنرا بيان كنيدرا ت قانون عمومي گازها .1

  .فرآيند ترموديناميكي را توضيح دهيد .2

  اگر نتيجه ارزشيابي مثبت باشد درس جديد را شروع مي كنيم.  تشخيصينتيجه ارزشيابي 

  كتاب درسي،تخته،گچ،تخته پاك كن،تخت هوا،نرم افزار آموزشي+كامپيوتر  رسانه هاي آموزشي

  

  

  فعاليت هاي 

  حين تدريس

 

  سالم و احوالپرسي و حضور و غياب .1

  اجراي ارزشيابي ورودي .2

  مرور مطالب گذشته .3

  ايجاد انگيزهآماده سازي و  .4

  معرفي موضوع درس جديد .5

  تدريس درس جديد .6

  جمع بندي .7

  زمان
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  فعاليت هاي

  بعد از تدريس

  ارزشيابي تكميلي: چند سؤال از درس جديد مي پرسيم

  حل كنيد. 5تا  1تعيين تكليف: تمرينات پايان فصل را از تمرين 

 


