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 مکان: 

 

 الف: قبل از تدریس

 بندی جدید بلومنویسی برنامه درسی ملی و طبقهفیقی از هدفاهداف براساس تل

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 ای روشن ترشیمی راهی بسوی آینده -1 هدف کلی

 به دنبال هوای پاک -7

 

 ایاهداف مرحله

 :ابندییم دست ریز ییجز اهداف به یآموزش جلسه انیازپا پس آموزان دانش**  

 .است دیجد یهایفناور به ارزان و آسان یدسترس جامعه کی شرفتیپ یدستاوردها از -1

 .است کیپالست دیتول و آب هیتصف ،ییایمیش یکودها ،یستیکاتال یهامبدل یمیش علم مهم یآوردهادست جمله از -7

 .است ازین یاتیح یهاچالش رفع یبرا یمیش علم دیجد یوردهادستا به همچنان گذرزمان به ینگاه با -8

 .دارد مخرب اثرات نادرست کاربرد صورت در شیآسا و رفاه جادیا بر عالوه یفناور و دانش -4
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 .شودیم آشنا یمیش منابع از یوربهره و یکشاورز یهاهفرآورد و هوا یآلودگ کاهش: نهیزمر د یمیش یآوردهادست با -5

 .بشناسد را پاک یهوا دهنده لیتشک اجزاء -6

 .ندیگویم آلوده را هوا یصورت چه در-2

 .ستیز طیمح و هانوساختما شهرها چهره بر آلوده یهوا ریتاث -3

 .ستین ثابت روز شبانه طول در هاندهیآال غلظت -0

 .دارند یشتریب غلظت دیخورش طلوع با که هستند ییهاندهیآال چه -19

 .داد راکاهش هاهندیآال غلظت توانیم چگونه -11

 چیست؟  SO2و  NOو  CO یهاندهیآال دیتول منابع -17

 .کند انیب هانیماش اگزوز یخروج در دروکربنیه وجود لیدل -18

 .است ثابت هوا یهاندهیآال غلظت روز شبانه از یساعات چه در -14

NO2 وجودگاز خاطر به آلوده یهوا بودن یاقهوه لیدل -15  .است 

 .است یالزام هوا، یهاندهیآال زانیم کاهش یبرا آنها یهاواکنش انجام یچگونگ ، اههندیرفتارآال ییشناسا -16
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی

 (پایان آموزش انتظارات در

 
 

 حیطه و سطح در بلوم

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

 عرصه ارتباط با عنصر

 خلقت خلق خدا خود
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های آموز بتواند توضیح دهد که چگونه فناوریدانش

جدید باعث پیشرفت و آسایش و رفاه جامعه بشری 

 شود.می

  *   علم دانش-شناختی

آموز توضیح دهد تصفیه آب چگونه باعث پیشرفت دانش

 شود.و سالمت جامعه می

  *   تعقل فهم-شناختی

ها را توضیح انآموز نقش مهمی در تهیه غذای انسدانش

 دهد.

  *   تعقل تجزیه و تحلیل -شناختی

آموز نقش شیمی در صنعت حمل و نقل را بیان دانش

 کند.

  *   علم کاربرد-شناختی

آموز صنعت پالستیک و کاربرد آن در زندگی را دانش

 توضیح دهد.

    * علم تجزیه و تحلیل -شناختی

آموز توضیح دهد که علم شیمی چه کاربردی در دانش

 وسایل الکترونیکی دارد.

  *   تعقل کاربرد-تجزیه و تحلیل -شناختی

های شیمیایی در گذر زمان، آموز باتوجه به فناوریدانش

نیاز آینده جامعه به علوم و دانش شیمی را برای رفع 

 شود، توجیه کند.های جدیدی که بشر مواجه میچالش

 *    تعقل تجزیه و تحلیل -شناختی
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های مفید و اثرات مخرب یک آموز بتواند استفادهدانش

 فناوری علمی را بیان و مقایسه کند.

  *   تعقل ارزشیابی-شناختی

  *   علم دانش-شناختی گازهای موجود در هوای پاک را نام ببرد.آموز دانش

شود را آموز گازهایی که باعث آلودگی هوا میدانش

 بشناسد.

  *   علم دانش-شناختی

  *   علم شناختی و تجزیه و تحلیل ها را بیان کند.آموز بتواند منابع تولید آالیندهدانش

بودن هوای آلوده  ایآموز گازی که باعث قهوهدانش

 شود را بشناسد.می

  *   تعقل فهم-شناختی

ها را آموز تأثیر هوای آلوده بر فرسایش ساختماندانش

 توضیح دهد.

  *   تعقل تجزیه و تحلیل -ارزشیابی-شناختی

روز ه را در شبانهدآموز نمودار تغییرات غلظت آالیندانش

 تفسیر کند.

    * تعقل تجزیه و تحلیل-درک و فهم
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و افزایش غلظت   NO2آموز علت کاهش غلظت دانش

O3  بامداد را بیان کند. 19تا  3در ساعات 

    * علم فهم-تجزیه و تحلیل

آموز دلیل وجود هیدروکربن در خروجی اگزوز را دانش

 توضیح دهد.

    * علم شناختی درک و فهم

هایی که در خروجی اگزوز وجود دارد آموز آالیندهدانش

 را نام ببرد.

  *   تعقل شناختی

و  COآموز بتواند معادله شیمیایی ایجاد گازهای دانش

NO  وSO2 .را بنویسد و موازنه کند 

    * تعقل تجزیه و تحلیل و فهم -شناختی

ها را توان آالیندهچگونه میآموز توضیح دهد که دانش

 در هواکره کاهش داد.

    * عمل تجزیه و تحلیل و فهم -دانش -شناختی

ها آموز توضیح دهد که برای کاهش غلظت آالیندهدانش

و رفتار شیمیایی و مکانیسم واکنش  ینیاز به شناسای

 ها دارد.آالینده

 *    علم درک و فهم -شناختی

تواند در کاهش که چگونه میآموز بیان کند دانش

 آلودگی هوا نقش داشته باشد.

    * عمل گذاریارزش -عاطفی
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جویی در آموز تصمیم بگیرد )با رعایت صرفهدانش

مصرف برق و همچنین تفکیک زباله پالستیکی( دو 

ودگی های رفتاری خود را در رابطه با آلمورد از عادت

 هوا اصالح کند.

    * عمل مستقلاجرای  -روانی حرکتی

آموز باتوجه به مطالب ارائه شده و دستاوردهای دانش

 برد.جدید علمی به عظمت خالق هستی پی می

   *  تعقل درک و فهم -ترکیب

گروهی آمادگی الزم را  آموز برای انجام فعالیتدانش

 آورد.بدست می

  *   عمل اجرای مستقل

 روشن به کمک علم شیمیای دست یافتن به آینده رئوس مطالب

 داشتن هوای پاک

 

های مواد و رسانه

 آموزشی

 بندی موادغذاییهایی از صنایع بستهفلش و عکس – CD –نوارکاست قدیمی  –چند داروی پرمصرف  –فیلم  –کتور پروژ –تخته  -کتاب
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بینی رفتار پیش

 ورودی

 .کند انیب آشناست آنها با که را یمیش یآوردهادست از مورد چند -

 .دهد حیتوض را دارد یتفاوت چه رودخانه با هیتصف آب -

 .شودیم هیتصف آب چگونه -

 .ببرد نام را است آمده دست به یمیش یاهیفناور و هاواکنش اثر در و دارند ادیز استفاده که ییدارو چند -

 .شودیم مدارس یلیتعط باعث که است آلوده یاوقات چه در ما یزندگ محل شهرستان یهوا -

 .ستیچ هوا یآلودگ یاصل علت ما شهر در -

 .است چگونه است سوختن حال در ها زباله آن در که یمحل از عبور درهنگام تنفس عتیوض -

 

ایجاد ارتباط 

 اولیه

 .کندیم سالم بلند یصدا با ورود از پس کالس، درب به ضربه چند زدن با معلم

 نموده تشکر اندهستادیا احترامش به نکهیا یبرا آموزان دانش از لبخند با

 کندیم ابیغ و حضور به شروع و شده قبل جلسه نیبیغا یسالمت یایجو آموزان، دانش با یاحوالپرس با سپس

 .پرسدیم کالس دمانیچ مورد در را آموزان دانش نظر

 

 زمان:

 دقیقه 5 

 

بندی، مدل گروه

 و ساختارکالسی

 .است گرفته صورت معلم اریهم کمک به کالس شروع از قبل که فیرد دو در ) رهیدا مین ( یهالل صورت به کالس دمانیچ

 .رندیگیم قرار ) آنها سر پشت نفر دو و اول فیرد نفر دو ( هم کنار نفره چهار یهاگروه صورت به آموزان دانش
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روش ایجاد و 

 تداوم انگیزه

 به را آموز دانش اقیاشت و توجه کیپالست و یکشاورز عیصنا در یمیش علم یآوردهاتدس و کاربرد از کوتاه لمیف کی پخش با زهیانگ جادیا یبرا -

 .میکنیم جلب دیجد درس

 ، جهت مقایسه کاربرد آنها.CD و یمیقد کاست نوار کی نیهمچن و مصرف پر یدارو چند بردن همراه به -

به  را آنها توجه ،است صورت چه به ما شهرستان در اکنون و چگونه ( قبل سال 59 (گذشته یسالها در اتیلبن یبندبسته و هیته نکهیا دادن حیتوض -

 .میکنیم جلب است دیجد یهایفناور و آوردهادست گرو در رفاه و شیآسا که مساله این

 .میده نشان آنها به را هایفناور و دانش از نادرست استفاده مخرب اثرات آن در رفته کار به یهابمب و ازجنگ یکوتاه پیکل دادن نشان با -

 دهدیم نشان را شهرها کالن آلوده یهوا نیهمچن و روستا کی یبایز عتیطب و پاک یهوا سهیمقا که ،ییهاعکس دادن نشان با یبعد مرحله در -

 .میکنیم جلب هوا یآلودگ کاهش و پاک ییهوا داشتن به را آموزان دانش توجه

 

 

 

 زمان: 

 دقیقه 5

 

 

 

 ارزشیابی آغازین

 : دیجد درس آغاز یبرا قبل درس از یسواالت

 .دیکن انیب را یزندگ در یمیش علم یکاربردها از نمونه چند -1

 ؟شودیم هیته چگونه کودها نیا و شودیم استفاده یکود نوع چه از یکشاورز در حاضر حال در-7

 ؟) نقل و حمل صنعت در یمیش دانش نقش(  است صورت چه به اکنون و بوده چگونه گذشته در رفتن مسافرت -8

 .ببرند نام را هوا دهنده لیتشک اجزا -4

 شود؟یم هوا یآلودگ باعث یعوامل چه -5

 ؟دارد یعوارض چه آلوده یهوا -6

 داد؟ کاهش را هوا یآلودگ توانیم چگونه -2

 ؟بدهد کاهش را هاندهیآال تواندیم چگونه یمیش دانش شما نظر به -3

 

 

 

 زمان:

 دقیقه 2 
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های روش

 تدریس

و مباحثه و  –های جمعی گروهی مشارکت –های گروهی بحث و فعالیت –به یادسپاری  –پرسش و پاسخ  –های مختلف سخنرانی از روش یبیترک تدریس روش

 از بعد ای شودیم داده نظر تبادل و بحث اجازه گروه به روزانه یزندگ در یمیش کاربرد یبرا مثال شودیم استفاده ضرورتباشد که از هر روش باتوجه به نمایش می

 .ردیگیم صورت خپاس و پرسش آموزان دانش از لمیف شینما

 های مرحله حین تدریسب: فعالیت

 

 

 آماده سازی

 ؟کندیم جلب دیجد درس به را آموزان دانش توجه و ذهن سوال دو ای کی طرح با* 

 ؟کنند درمان را اندشده مواجه آن با دایجد که را ییهایماریب توانندیم یمیقد یداروها داشتن با انسانها ایآ -1

 ؟ دارد یپزشک در یکاربرد چه یاهسته یمیش -7

 ؟ است ییگازها چه وجود اثر در پاک یهوا با آلوده یهوا تفاوت -8

 ؟ ؟چرا دیکنیم استفاده رودخانه آب از خود یتشنگ رفع یبرا ایآ -4

 ؟ ستیچ یکشاورز در یمیش نقش -5

 

 زمان:

 دقیقه 5 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس جدید

  

 های دانش آموزانفعالیت های معلمفعالیت

 همکاری در چیدن میزها قبل از شروع کالس شکل Uچیدمان کالس به صورت 

 

-طرح چند سؤال از درس قبل و اطالعات عمومی دانش

 آموزان برای شروع درس جدید

 کردند؟مردم با چه وسایلی مسافرت میدر گذشته  -1

 

 شوند.اعضای گروه برای پاسخ به سؤاالت داوطلب مینظربا ها پس از بحث و تبادلگروه
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-کنیم چگونه ساخته میداروهایی که استفاده می -7

 شوند؟

های آب تصفیه که در دانید اساس کار دستگاهآیا می -8

 کنیم، چگونه است؟منازل استفاده می

 شود؟دانید هوا در چه صورت آلوده گفته میآیا می -4

آوردهای دانش شیمی در پخش کوتاه فیلم از دست

 صنایع مختلف ازجمله:

 زیست و صنعت حمل و نقلنقش شیمی در محیط -

همچنین استفاده از نفت خام در ساخت و تهیه مواد  -

 های شیمیدارویی و بهداشتی در گرو فناوری

ه دانش شیمی در کشاورزی و ساخت مقایسه استفاد -

 هاموادمنفجرشونده در جنگ

 پردازند.به تماشای فیلم و تصاویر آماده شده می

آموزان سؤاالتی بعد از پخش فیلم در مورد آن از دانش

 نماید.مطرح می

و با پاسخ  پردازندکنند و به بحث و گفتگو میبا اعضای گروه خود و دبیر ارتباط برقرار کرده و همکاری می

دادن به سؤاالت مطرح شده از معلم و پاسخ دوستان خود، درس جدید را با توجه به توضیحات تکمیلی 

 گیرند.معلم فرا می
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چند مورد از دستاوردهای شیمی که شکل آنها در 

کتاب درسی نشان داده شده را نام ببرد و در رابطه آنها 

 از دانش آموزان پرسش مطرح کند.

 فناوری تولید پالستیک -7تصفیه آب        فناوری  -1

 بیوتیک در جراحیمواد دارویی و آنتی -8

 صنعت حمل و نقل -5تولید کودها               -4

 وسایل الکترونیکی -6

 پرسش و پاسخ

 با مطرح کردن سؤال که چرا:

های مهم در جهان امروز داشتن هوای )یکی از چالش

 پاک است(

 را موضوع نیا داوطلب صورت به گروه اعضا از یکی، یگروه نظر لتباد و بحث از بعد

 .دهدیم حیتوض

 آموزان دانش یبرا را پاک یهوا دهندهلیتشک اجزاء

 را هوا صورت چه در که دهد حیتوض و کند یادآوری

 :که بپرسد آموزان دانش از یسواالت و ندیگویم آلوده

 شودیم هوا یآلودگ باعث ییگازها چه شما نظر به

 .دهند پاسخ سواالت به خود گروه یاعضا با نظر تبادل و بحث با
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،  SO2 ،O3،NO2گازهای آالینده هواکره که شامل 

CO  وNO  را به دانش آموزان معرفی کند و از آنها

 ها پرسیده شود.دلیل فرسایش ساختمان

 .دهند پاسخ سواالت به خود گروه یاعضا با نظر تبادل و بحث با

 ندهیآال غلظت راتییتغ نمودار به را آموزان دانش توجه

 نمودار) کند جلب روز شبانه مختلف ساعت در ها

 را نمودار شود خواسته آموزان دانش از یکی از و( کتاب

 .دهد حیتوض

 .دهندیم حیتوض را را نمودار نیا داوطلب صورت به آموزان دانش

 یهوا بودن یاقهوه علت شود سوال آموزان دانش از

 .است یگاز چه وجود خاطر به آلوده

 .دهندیم حیتوض را را نمودار نیا داوطلب صورت به آموزان دانش

 باتوجه به نمودار علت:

در ساعت اولیه صبح را NO2زیادبودن غلظت  -1

 توضیح دهد.

را در  O3و افزایش غلظت NO2کاهش غلظت گاز  -1

 بامداد را توضیح دهد. 19الی  3ساعت 

 دهند.یم حیتوض را را نمودار نیا داوطلب صورت به آموزان دانش
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گازهای موجود در خروجی اگزوز را نام ببرد و علت 

 حضور آنها را بیان کند.

 دهند.یم حیتوض را را نمودار نیا داوطلب صورت به آموزان دانش

 و SO2 ،NO ،COهای: پیدایش آالینده
x yC H   در

خروجی اگزوز را با نوشتن معادله شیمیایی هریک 

 توضیح دهد.

 شود.یکی از دانش آموزان داوطلب به جلو کالس و تخته فرا خوانده می

 پرسش و پاسخ ودگی هوا به چه صورت است.هر فرد در کاهش آلنقش 

 دقیقه 59مدت زمان:                                                                             

 

ت
الی
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ش 

دان
ه 
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ی

ها

ان
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 .شودیم مصرف حاضر حال در که ییکودها و زمان آن یمصرف یکودها نوع از استفاده و حال و گذشته زمان در منطقه یکشاورز سهیمقا -

 .یزندگ محل شهرستان نیهمچن و یصنعت شهر کی آلوده یهوا و و پاک یهوا سهیمقا -

 شیپ به توجه با داوطلبانه صورت به کهاست ) جیرا اکنون که ییهاهندیشو با شدهیم استفاده شهرستان در قبال که ییهاندهیشو با رابطه در پیکل کی پخش -

 است(. آورده خود با درس یخوان

 .است دیجد یاهیفناور از یانمونه که داد حیتوض راگواتر(  یماریب درمان یبرا) ،خود مادر یمصرف یداروها در یا هسته یمیش کاربرد آموزان دانش از یکی -

 های تکمیلیج: فعالیت
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 ارزشیابی 

 (سیتدر انیجر در) ینیتکو( الف

 است؟ یمیش دانش از یفناور کدام به مربوط ریز موارد از کیهر -1

 ).....................................( است شده جهان در وبا جمله از هایماریب گسترش از مانع یفناور نیا از استفادهالف( 

 )......................................( ساخت هموار گوناگون یهایجراح یبرا را راه مواد نیا ییشناسا یفناور( ب

 )......................................( ساخت دگرگون را یبند بسته و پوشاک صنعت یفناور نیا( پ

 )........................................( است شده نقل و حمل صنعت به دنیبخش سرعت ( باعثت

 .دیکن نییتع را ریز یعبارتها بودن نادرست ای یدرست -7

 .است شده شتریب پاک یهوا به ی،دسترس گوناگون عیصنا گسترش و یفناور و دانش رشد باف( ال

 .است پاک یهوا داشتن ،امروز جهان مهم یهاچالش از یکی( ب

 باشد.می O3و  O2پ( هوای خشک و پاک حاوی گازهای 

 است. NO2ای هوای آلوده شهرهای بزرگ به دلیل گاز رنگ قهوهت( 

 یتراکم یابیارزش( ب

 .دیببر نام را یمیش یآوردهادست از مورد چهار -1

 :دیدهخ پاس شده داده یهاپرسش به ریز یگازها به توجه با -7

 

 کربن مونوکسید –نیتروژن  –های سبک هیدروکربن –اکسید گوگرد دی –اکسید کربن دی –اوزون  –)اکسیدهای نیتروژن 

 وده وجود دارد؟ز گازهای داده شده فقط در هوای آلالف( کدامیک ا

 های بک در هوا چیست؟و هیدروکربن SO2ب( علت پیدایش گازهای 

 ل پیدایش این گاز چیست؟باشد دلی پ( اگر در هوای آلوده یک شهر صنعتی گاز اوزون وجود داشته
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 ها پاسخ دهید.دهد به پرسشروز نشان میها را در ساعات مختلف شبانهبا توجه به نمودار زیر که تغییرات غلظت آالینده -8

 بیشتر است؟ برای انتخاب خود دلیل بنویسید.روز در چه بازه زمانی از شبانه O2و  COو  NO2های الف( میزان آالینده

 ظهر 17-14   بامداد 2-19  بعدازظهر 14-16

 
 شود؟، مقدار گاز اوزون بیشتر میNO2ب( چرا با کاهش غلظت 

 بنویسید.را SO2و  NO2پ( معادله شیمیایی پیدایش گازهای 

 دقیقه 5زمان در طول تدریس: 
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بندی و جمع

ساخت دانش 

 جدید

 یبررس دقت به گریکباردی را شده ارائه مطالب آموزان دانش و شودیم نوشته تابلو یرو درس خالصه

 .رسدپب معلم از دارد وجود به آنها درذهن یوالس واگر کرده

 

 3زمان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین تکالیف و 

 اقدامات بعدی

 : شودیم داده یگروه و یانفراد صورت به فیتکال

 : یانفراد

 .دهند خپاس ندهیآ جلسه یبرا تا گرفته قرار آموزان دانش اریاخت در ریز سواالتالف( 

 : دیده خپاس ریز سواالت به -1

 . دیسیبنو را یمیش دانش یدستاوردها از مورد سهالف( 

 موجود در گازهای خروجی اگزوز خودرو چیست؟ SO2ب( دلیل وجود گاز 

 روز بیشتر است؟ برای انتخاب خود دلیل بنویسید.در چه بازه زمانی از شبانهNO2پ( میزان 

 

که هر خودرو روزانه با طی مسافت ( است NOهای هواکره گاز نیتروژن مونوکسید )یکی از آالینده -7

 3999کند اگر در شهرستان محل زندگی شما روزانه گرم از این گاز را وارد هواکره می 94/1یک کیلومتر 

وارد هواکره  کیلومتر طی کنند با محاسبه تعیین کنید چند کیلوگرم از این آالینده 79خودرو مسافت 

 شود.می

 می باشد. COز آن متعلق به گا %35/63هایی که هر خودرو وارد هواکره می کند از جرم کل آالینده -8

 17های مختلف مجموعاً خودرو با طی مسافت 19999اگر در شهرستان محل زندگی شما روزانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5زمان: 
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وارد هواکره  COیین کنید توسط یک خودرو در روز چند مولکول وگرم آالینده وارد هوا نماید، تعکیل

Cشود )می 12  وO 16) 

1 )/6 02 1029  7 )/1 77 1029  8)/1 77 1022  4 )/6 02 1025  

 ها در گازهای خروجی از اگزوز خودرو به دلیل:( وجود هیدروکربن4

 در خودروO2با   N2( واکنش گاز 7 های نسوخته در موتور خودرو( هیدروکربن1

 های فسیلی( وجود گوگرد در سوخت4   ( وجود دمای باالی موتور خودرو8

 شود که درس جدید را مطالعه کنند.ب( از دانش آموزان خواسته می

 گروهی:

 یکشاورز نهیزم در یمیش یدستاوردها از پوستر قالب در مقاله( 1 گروه

 نقل و حمل صنعت در یمیش کاربرد با رابطه در پوستر قالب در یاب مقاله (7 گروه

 در آنها یهامسافرت نحوه با رابطه در شهرستان مسن افراد با مصاحبه از یگزارش و پیکل هیته( 8 گروه

 آمار و هایماریب درمان وهیش نیهمچن و حال و گذشته

 ...( و وبا مثل ریواگ یمارهایب) مناسب یدارو نبود اثر در زمان آن یرهایم مرگ

 در یمیش نقش و لمید شهرستان 59 و 49 دهه در یمصرف آب از یگزارش هیته و قیتحق( 4 گروه

 آب هیتصف

 یزندگ در آن وکاربرد کیپالست دیتول یفناور از پوستر هیته( 5 گروه

 

 معرفی منابع

 

 اینترنت -کتاب شیمی دبیرستان 
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