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 3طرح درس روزانه درس شیمی 

 مشخصات کلی

 اسید میزان تعیین و PHموضوع درس:  7شماره طرح درس: 

 بودن

 دقیقه 09مدت اجرا:   تاریخ اجرا: 

       کالس: دوازدهم   مجری طرح: 

  

  مکان:   نفر 51تعداد فراگیران: 

 الف: قبل از تدریس

 بندی جدید بلوم نویسی برنامه درسی ملی و طبقه هدفاهداف براساس تلفیقی از 

 اهداف و پیامدها  سطح هدف 

 و تعیین میزان اسید بودن  PH هدف کلی 

اهداف 

 ای مرحله

 آموز با:  آشنایی دانش

 های اسیدی و بازی  ـ محلول5

 های مختلف  و تغییر رنگ در محیط PHـ کاغذ 2

 و غلظت یون هیدرونیوم در محلول PHـ رابطه بین 3

 های خنثی  آب خالص و محلول PHـ 1

 های هیدرونیوم و هیدروکسید در محللو بازی  ـ مقایسه غلظت یون6
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح 

 در بلوم

 عناصر برنامه درسی ملی

 ایمان، علم، عمل، اخالقتعقل، 
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 عرصه ارتباط با عنصر

 خالق خلق خدا خود

    * علم دانش های اسیدی و بازی را نام ببرد.  هایی از محلول ـ نمونه5

    * علم درک و فهم  را درک کند.  PHهای تند و کند را بشناسد. مفهوم  ـ انواع واکنش2

    * علم دانش های اسیدی و بازی و خنثی را بداند.  در محیط PHـ محدوده تغییر 3

    * علم  واکنش های مختلف را بتواند تعیین کند.  محلول PHـ 4

های هیدرونیوم و هیدروکسید را در دمای اتاق برای آب خالص و  ـ غلظت یون1

 های محاسبه کند.  محلول

    * تعقل  واکنش

    * اخالق دریافت  ـ با دقت و عالقه به توضیحات معلم گوش دهد. 6

    * اخالق  واکنش  های کالس داوطلب شود.  ـ در انجام فعالیت7

  *   اخالق واکنش ـ با یکدیگر در گروه خود بحث و گفتگو کند. 8

  *   علم  ترکیب ها تهیه کند.  محلول PHای در مورد اهمیت تعیین  ـ مقاله0

های گروهی را با رعایت نکات ایمنی و  های خواسته شده در ضمن فعالیت ـ آزمایش59

 دقت انجام دهد. 

  *   عمل تقلید

    * عمل  اجرای مستقل  ـ تکالیف مورد نظر را انجام داده و در توضیحات مربوطه ارائه کند. 55

  *   اخالق  واکنش ها احترام بگذارد.  ـ به نظرات گروه خود و دیگر گروه52

  *   اخالق واکنش ـ از انجام فعالیت های فردی و گروهی لذت ببرند. 53

    * تعقل واکنشهای هیدرونیوم و هیدروکسید منابع دیگری را مطالعه  ـ در زمینه تفاوت غلظت یون54
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 کند.

ها در طبیعت، مواد غذایی بدن و موجودات زنده پی  انواع محلول PHـ به راز تفاوت 51

 ببرد. 

   *  ایمان دینی

 رئوس مطالب
PH ها  محلول 

 های مختلف های هیدرونیوم و هیدروکسید در محلول یون مقایسه 

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

ـ سرکه ـ صابون ـ آب و چند محلول اسیدی و  PHکتاب درسی ـ تابلو ـ ویدئو پروژکتور ـ فیلم آموزشی ـ عکس ـ میز آزمایشگاه ـ وسایل : کاغذ 

 بازی دیگر

بینی  پیش

 رفتار ورودی

 آموزان با مفهوم شناساگر آشنا هستند.  دانش

 های مختلف اسیدی، بازی و خنثی مشخص کنند.  را در محلول PHتوانند تغییر رنگ کاغذ  می

ایجاد ارتباط 

 اولیه

آموزان غایبین را شناسایی کرده، حضور و غیاب انجام  آموزان... ضمن صحبت با نگاه به دانش سالم و احوالپرسی و دقت در وضعیت دانش

آموزان غایب جهت عقب نماندن از کالس... پاسخ به  نمودن دانش شود... راهنمایی قبل را جویا میشود... علت غیبت غایبین جلسه  می

 آموزان... شروع درس با نام خدا  های احتمالی دانش پرسش

 

ن: 
زما

1 
قه

دقی
 

بندی،  گروه

مدل و ساختار 

 کالسی

بندی شده و هر یک نامی متناسب با موضوع درسی برای خود انتخاب  آموزان در ابتدای سال براساس وضعیت تحصیلی و شخصیتی گروه دانش 

 گیرند.  اند. به دلیل محدودیت فضای کالس به صورت ردیفی قرار می کرده
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روش ایجاد و 

 تداوم انگیزه

 کنیم که:  با این مقدمه آغاز می

های اسیدی و بازی  آشا شدید... در آزمایشگاه هم تغییر رنگ شناساگرهای مختف را در محلول PHقبالً شما با شناساگرها و کاغذ 

 اید... دیده

 کنیم.  های مختلف زندگی آنها را معرفی می های اسیدی و بازی و خنثی در بخش همچنین با نشان دادن کاربرد محلول

 

زمان: 

54 

 دقیقه

ارزشیابی 

 آغازین

به تکالیف جلسه قبل پرسش شده و در شروع درس جدید با نشان دادن تصاویر مربوطه سواالتی در مورد آن پرسیده  آموزان راجع از دانش

 شود.  می

 شناسند نام ببرند.  خواهیم چند شناساگری که می از آنها می

زمان: 

1 

 دقیقه

های  روش

 تدریس
 سخنرانی ـ نمایش فیلم ـ کار آزمایشگاهی مبتنی بر یادگیری معکوس روش تلفیقی ـ پرسش و پاسخ ـ

 های مرحله حین تدریس ب: فعالیت

ده 
ما

آ

ی
از

س
 

 کند.  ـ مواد و وسایل الزم را آماده می 

 آورد.  ـ با مسئول آزمایشگاه جهت استفاده از وسایل و مواد آزمایشگاه هماهنگی الزم را به عمل می

 آموزان است.  ها در اختیار دانش ـ دستور کار آزمایش

 زمان:

1 

 دقیقه 
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آموز است و  های معلم و دانش شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیت ها به صورت تلفیقی مطرح می آموز: این فعالیت های معلم ـ دانش فعالیت

 چین استفاه شده است.  رسد و به همین خاطر از خط منطقی به نظر نمی

 آموزان های دانش فعالیت های معلم فعالیت

های مختلف اسیدی، بازی و خنثی از طریق تابلو  بوط به محیطتصاویر و فیلم مرـ 5

به آنها سوال پرسیده  آموزان راجع شود و از دانش آموزان نشان داده می به دانش

 شود.  می

کنند و درباره  آموزان به تابلو نگاه می ـ دانش5

 دهند.  تصاویر و فیلم توضیح می

ها را با استفاده از  محلول PHخواهد آزمایشض تعیین  گروه داوطلب می 3ـ از 2

 دهد.  انجام دهند و وسایل مورد نیاز را در اختیار آنها قرار می PHکاغذ 

های داوطلب آزمایش را انجام داده و  ـ گروه2

نویسند و درباره  های خود را می بندی یافته جمع

 دهند.  آن توضیح می

 کنند.  آموزان توجه می نشـ سایر دا

های کم و بسیار کم یون هیدرونیوم ضرورت  ـ به جهت پرهیز از بیان غلظت3

شود و در بخش پیوند با ریاضی، رابطه  آموزان یادآوری می به دانش PHاستفاده از 

آموزان گفته ضشده و فیلمی در  و  غلظت یون هیدرونیوم به دانش PHلگاریتمی 

کتاب را حل  21شود تمرین صفحه  این ارتباط نمایش داده و ازآنها خواسته می

 کنند.

آموزان روابط لگاریتمی را با توجه به  ـ دانش3

تمرین کرده و جدول را کامل  21جدول صفحه 

 کنند.  می

هیدرونیوم و هیدروکسید برای آب در دمای اتاق از  ـ با توجه به رابطه بین یون4

 کتاب را حل کنند. 26با هم بیندیشیم صفحه  5خواهد سوال  آموزان می دانش

آموزان با توجه به رابطه مذکور مسأله  ـ دانش4

 کنند. را حل می

های اسیدی و بازی به صورت نموداری به  ها در محیط ـ  تغییر غلظت یون1

 پاسخ دهند.  26خواهد به سوال صفه  شودو از آنها می ن داده میآموزان نشا دانش

ها پاسخ داده به  آموزان به پرسش ـ دانش1

 پردازند.  تحلیل نمودار می

خواهد با توجه به ارتباط بین یون هیدرونیوم و هیدروکسید  آموزان می ـ از دانش6

 کتاب را کامل کنند.  27نمودار صفحه 

کتاب را  27صفحه  آموزان نمودار ـ دانش6

 کنند.  کامل می

و  27آموزان خود را بیازمایید صفحه  ـ دانش7بندی مطالب پرداخته و از  ـ معلم با توجه به مطالب ارائه شده به جمع7
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های  فعالیت

خالقانه 

 آموزان دانش

 های اسیدی و بازی بیشتری را پیشنهاد نمایند. آموزان خیلی ممکن نیست احتماالً نمونه های خالقانه دانش بینی ایده پیش

 های تکمیلی ج: فعالیت

ی 
یاب

زش
ار

 

 الف: تکوینی )در جریان تدریس(  

 گیری کنند.  خواهد مشاهدات خود از آزمایش را نتیجه آموزان می از دانش

 کتاب را توضیح دهند.  28و  27کتاب خود را بیازمایید صفحه  26کتاب با هم بیندیشیم صفحه  21سواالت مطرح شده در تمرین صفحه 

 

 ب: ارزشیابی تراکمی 

 شود. وزان داده میآم به دانش PHای درباره  تعداد محدودی سوال چهارگزینه

ن:
زما

س 
دری

ل ت
طو
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بندی و  جمع

ساخت دانش 

 جدید

 شود.  خالصه درس در یک اسالید نمایش داده می

 شود. آموزان را پاسخ داده می اشکاالت احتمالی دانش

 1زمان:

 دقیقه

تعیین و 

تکالیف 

 اقدامات بعدی

 دهد.  گروههای فعال را مورد تشویق قرار می

 ای تهیه کنند و به کالس ارائه کنند.  ها مقاله در محلول PHخواهد درباره اهمیت تعیین  آموزان می از دانش

 خواهد در مورد درس سواالتی طراحی کرده و به آنها پاسخ دهند. آموزان می از دانش

زمان: 

3 

 دقیقه
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 معرفی منابع 
 شود. آموزان معرفی می وطه به دانشمربمنابع مرتبط با موضوع درسی شامل مجالت رشد و تار نمای 

 

 3زمان:

 دقیقه
 

 


