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 آرنیوس نظریه –اسیدها و بازها  رئوس مطالب

های  مواد و رسانه
 آموزشی

 دروکلریکهی ولمحل – آب – فیکا دادتع هب یشآزما هلول: ملشا یلوسا و گاهآزمایش زمی – هرایان – سعک – مفای – نویدیوپروژکش – وردب توای بلویتا – کالکترونی تابلوی –ی کتاب درس

 p کاغذ – اکسید کلسیم –که سر محلول –محلول سدیم هیدروکسید  – یداس

بینی رفتار  پیش
 ورودی

 . رنددر مورد اسیدها و بازها اطالعات کلی دا

 –. ددارن یدیاس یتخاص فلزاتنا یداکس و زیبا خاصایت تلزاف یددانند اکس یمـ 

 د. ی را می داننثزی و خناسیدی ، با pH دودهـ مح

 شناسند می را معروف بازهای و اسیدها بعضی –در محیط اسیدی و بازی به خود می گیرد آشنا هستند.  pH کاغذ هک هاییرنگ با ـ



 

3 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

 ایجاد ارتباط اولیه

 .و احوالپرسی می کند سالممعلم، با دانش آموزان  ـ 
 .و آرزوی موفقیت، بحث را شروع می کند گویی و وقت به خیربا نام خدا و ذکر جمله خوش آمد ـ 
 با نگاه کردن به دانش آموزان در ضمن صحبت کردن، حضور و غیاب را انجام می دهدـ 
ه، و یا هم گروهـی خود و پرسش از سرگرو علت غیبت دانش آموزانی که جلسه قبل غایب بودند را پرسیده، بازخورد مناسب انجام می گیرد و از آنان خواسته می شود با مراجعه به کتابـ 

 .و یا مراجعه به دبیر، اشکاالت خود را برطرف سازند

ن: 
زما

5
قه

دقی
 

بندی، مدل و  گروه
 ساختار کالسی

آموزانی با توانایی های ل از دانش دانش آموزان، در ابتدای سال تحصیلی بر اساس نمرات آزمون ارزشیابی تشخیصی، به گروه های کوچک تقسیم می شوند به طوری که هر گروه متشک

 ) شکل U)فراگیران برای اینکه فرصت بیشتری برای ارتباط با یکدیگر داشته باشند به صورت شبکه شکل ارتباطی دایره ای قرار می گیرند .متفاوت باشد

روش ایجاد و تداوم 
 انگیزه

 .اسیدهای خوراکی و مزه تلخ بازهانمایش تصاویری از مواد غذایی ، میوه ها ، داروها و ... و اشاره به مزه ترش 

ای از قدرت و حکمت خداوند است و اگر از مقدار  انهمخصوص به خودش دارد که نش pHو اشاره به اینکه هر بخش از بدن انسان، با توجه به وظیفه ای که دارد،  اسالیدنمایش چند  
 .کند، باعث ایجاد بیماری در انسان می شود تغییر خودشطبیعی 

 .در محلول های هیدروکلریک اسید ، سرکه، سدیم هیدروکسید و صابون pH کاغذ گرن تغییرانجام چند آزمایش نمایشی از 

در هر  pH هایی که کاغذ گمحلول های آبی در دمای اتاق و رنبرای  pH تغییر، در مورد افزودن آهک به زمین های کشاورزی و دریاچه های اسیدی و گستره اسالیدنمایش چند  با
می شود و سپس  خود می گیرد، و همچنین خاصیت اسیدی اکسیدهای نافلزی و خاصیت بازی اکسیدهای فلزی، مطالب قبلی آموخته شده در شیمی دهم ، یادآوری به ها محلولاز  یک

را چی مشترکی در بازها و اسیدهای آزمایش شده وجود دارد؟ در محلول های اسیدی و بازی چیست؟ چه ویژگ pH کاغذ گرن تغییرنظر شما علت  به: شود که میاین پرسش مطرح 
 اکسید فلزات خاصیت اسیدی و اکسید نافلزات خاصیت اسیدی دارند؟

ن 
زما

 :5 
قه

دقی
 

 ارزشیابی آغازین

 شود. می علت را جویا شده تذکر دادهاز سرگروه هر گروه، در مورد اعضای گروه و انجام تکالیف پرسیده می شود و در صورت مشکل،  ـ 

 .انجام گرفته و در چک لیست فردی امتیاز داده می شود الزم، بررسی و تشویق های سواالتهای کتاب و پاسخ به ورقه  ردی جلسه قبل، شامل پاسخ به پرسشتکالیف ف ـ 
 .خواهد پاسخ دهند ارائه و از دانش آموزان می اسالیدچند سوال به صورت ـ 

ن: 
زما

5
قه

دقی
 

 های تدریس روش
 .، فیلم و انیمیشن ، پژوهش گروهی و آزمایش اسالیدش تلفیقی شامل: پرسش و پاسخ ، سخنرانی ، کارگروهی ، نمایش رو
 الگوی تدریس : الگوی پیش سازمان دهنده 

 های مرحله حین تدریس ب: فعالیت
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ساز

ده 
آما

 

 ، مواد و وسایل الزم را آماده می کندکالسقبل از  ـ 

  .آزمایشگاه، جهت استفاده از فضای آزمایشگاه، وسایل و امکانات هماهنگی می کندبا مدیر و مسئول  ـ 
 .لوله های آزمایش و مواد شیمیایی مورد نیاز را روی میزهای کار گروه ها قرار می دهدـ 
 .دانش آموزان قرار داده استاهداف درس و فیلم و انیمیشن های مربوط به آن را از جلسه قبل، از طریق وبالگ و یا سی دی، در اختیار ـ 
 . دستگاه ویدیو پروژکشن و کامپیوتر و تصاویر، فیلم ها و انیمیشن های مورد نیاز، در کامپیوتر کنترل می شودـ 

 .نشیند تا دانش آموزان وارد شوند می (آزمایشگاه)درس کالس در ـ 

ن: 
زما

5 
قه

دقی
 

آموز است و منطقی به نظر نمیرسد و به همین خاطر از  شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیتهای معلم و دانش فعالیتها به صورت تلفیقی مطرح میآموز: این  دانش -فعالیتهای معلم ارائه درس جدید

 .چین استفاده شده است خط

 آموزان های دانش فعالیت های معلم فعالیت

، اسیدی یا بازی  pH کاغذاز دانش آموزان می خواهد در گروه های خود، با کمک ـ 6
یی که در اختیارشان قرار گرفته است را مشخص کنند و روی برگه ای باودن محلول ها

 .یادداشت کنند

ل ها، میزان ودر هر یاک از محل pH کاغذگ از دانش آموزان می خواهد با مقایسه رنـ 2
 .ازی بودن محلول ها را مقایسه کندو ب اسیدی

چند نوع  انحاللو    های چند اسید در آب و تولید یون انحاللیک انیمیشن از ـ 3 
ی شود نمایش داده می شود و از دانش آموزان خواسته م  د ، در آب و تولی زبا

یت اسیدی در اسیدها و عامل مشترک ایجاد خاصیت بیان کنند عامل مشترک ایجاد خاص
 بازی در بازها چیست؟

دهند و نتایج  گوش می دهند و آزمایش های مربوط به آن را انجام میبه توضیحات معلم با دقت ـ 6
 .کنند را یادداشت می

کرده نتایج را ، میزان خاصیت اسیدی و بازی محلول ها را مقایسه  pH کاغذ گبا مقایسه شدت رنـ 2
 د. کنن یادداشت می

عامل مشترک ایجاد  هگیرند ک داده شده، نتیجه می اطالعاتانیمیشن را نگاه می کنند و با توجه به ـ 3
 .،استبازی در بازها  یتل مشترک ایجاد خاصو عام ، خاصیت اسیدی در اسیدها 

 .بازگو می کنند کالسبا اجازه معلم نتایج به دست آمده را برای ـ 4
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با نمایش یک انیمیشن ، مدل آرنیوس برای اسیدها و بازها ، به دانش آموزان معرفی ـ 6
سپس از آنان خواسته می شود توضیح دهند در هر یک از محلول هایی که در  می شود و

 بیشتر است؟  یا  کدام یک از یون های  ته بود، غلظتاختیار آنها قرار گرف

را در دو محلول هیدروکلریک اسید و  ، غلظت  pH از روی شدت رنه کاغذـ 2
 سرکه مقایسه کنند

را در دو محلول سدیم هیدروکسید و  ، غلظت  pH از روی شدت رنه کاغذـ 3

 .صابون مقایسه کنند

ها، تعیین  ش می دهند و برای هر یک از محلولبه انیمیشن نگاه کرده و به توضیحات معلم گوـ 6
 .بیشتر است یا  کنند که غلظت کدام یک از یون های  می

ول هیدروکلریک در محل م ، غلظات نمایشی معلدر آزمایش  pH کاغذ گبا در نظر گرفتن رنـ 2
 اسید و سرکه را مقایسه می کنند

را در محلول سدیم  در آزمایش نمایشی معلم، غلظت  pH کاغذ گبا در نظر گرفتن رنـ 3

  .هیدروکسید و صابون مقایسه می کنند

 .با اجازه معلم نتایج به دست آمده را برای کالس بازگو می کنندـ 4

کتاب  65و  64از دانش آموزان می خواهد به پرسش های با هم بیندیشیم صفحات ـ 6
 .پاسخ دهند

 و  ی آب، غلظت یون هاثی مثل موزان می خواهد برای یک محلول خناز دانش آـ 2
 ه کنندرا مقایس

 به پرسش ها پاسخ می دهندـ 6
با  و  ت ل آب، غلظخنثی مثبا مشورت در گروه، نتیجه می گیرند که در یک محلول ـ 2

 هم برابر است

 .بازگو می کنند کالسبا اجازه معلم پاسخ ها و نتایج را برای ـ 3

از دانش آموزان می خواهد آزمایشی طراحی و اجرا کنند که بازی بودن کلسیم اکسید ـ 6
 .را نشان دهد

کنند که اسیدی بودن کربن  دانش آموزان می خواهد آزمایشی طراحی و اجرااز ـ 2
 .اکسید را نشان دهد دی

سیم اکسید و کربن خواهد معادله واکنش هر یک از مواد کل از دانش آموزان میـ 3
، علت اسیدی یا بازی بودن محلول  آب را بنویسند و بر اساس مدل آرنیوس اکسید با دی

 .زی را توضیح دهندفل فلزی ویدهای نااکس

ن دادن خاصیت بازی محلول با توجه به مطالب آموخته شده و با همکاری هم، آزمایشی باری نشاـ 6

  .کلسیم اکسید در آب طراحی و اجرا می کنند
ن دادن خاصیت اسیدی ب آموخته شده قبلی و با همکاری هم، آزمایشی باری نشابا توجه به مطالـ 2

 در آب، طراحی و اجرا می کنندمحلول کربن دی اکسید 
 .معادله واکنش های انجام شده در این دو آزمایش را می نویسندـ 3
دهای نافلزی و یاز نظریه آرنیوس، علت خاصیت اسیدی اکسبا مشورت در گروه و با استفاده ـ 4

 .خاصیت بازی اکسیدهای فلزی را بیان می کنند

 دقیقه 59مدت زمان:  

های خالقانه  فعالیت
 آموزان دانش

 .دهند می پیشنهاد ای خالقانه های ایده شود، می آنها از تدریس حین در که هایی پرسش مورد در آموزان دانش
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 های تکمیلی ج: فعالیت

بی
شیا

ارز
 

 الف: تکوینی )در جریان تدریس( 
 شود.  کتاب از دانش آموزان پرسیده می 65و  64سواالت مطرح شده در با هم بیندیشیم صفحات 

  .کتاب ، از دانش آموزان پرسیده می شود 61مطرح شده در خود را بیازمایید صفحه  سواالت

س  .آموزان پرسیده می شود ب: ارزشیابی تراکمی یک آزمون چهارگزینه ای ، که با استفاده از نرم افزارهای ساخت آزمون، طراحی شده از دانش
دری

ل ت
طو

در 
ن 

زما
 

(5 
ه(

قیق
د

 

بندی و ساخت  جمع
 دانش جدید 

تصاویر کاریکاتور را که آماده کرده به دانش آموزان نشان می دهد و دانش آموزان را به تهیه موارد نظیر . د به دانش آموزان نشان می دهدالیصه درس را، در یک اسالمعلم خ
 . تشویق می کند (به صورت روزنامه دیواری یا پاورپویینت)آن 

 .احتمالی دانش آموزان پاسخ می دهدت البه سوا 

ن: 
زما

5 
قه

دقی
 

تعیین تکالیف و 
 اقدامات بعدی 

  .گروه های فعال را تشویق می کند
 .از دانش آموزان می خواهد از درس چند سوال نوشته و پاسخ دهند

  .های طبیعی اسید و باز ، مقاله تهیه کنندن می خواهد در مورد بعضی شناساگراز دانش آموزا 
مقاله تهیه  در زندگی روزانه از آنها استفاده می شود و کاربرد درس در زندگیکه از دانش آموزان می خواهد در مورد خاصیت اسیدی یا بازی بعضی از مواد غذایی و شوینده ها 

 کنند.

  .دی و کتاب درسی مطالعه کنند گ یا سیالمطالب مربوط به آن را از طریق وبدرس جلسه بعد را عنوان کرده از دانش آموزان می خواهد، 

 .و یا مطالبی که دانش آموزان بیان می کنند، گوش داده و به آن ها پاسخ می دهد سواالتضمن آرزوی موفقیت برای دانش آموزان، به 

ن: 
زما

3 
قه

دقی
 

 معرفی منابع 

این منابع، شامل پایگاه اینترنتی شبکه ملی مدارس ایران  آماده می نماید و نشان می دهد و از دانش آموزان می خواهد به آنها مراجعه کنند. اسالیدمنابع درس را به صورت 

ن:  .باشند کتاب های شیمی عمومی می، مجالت رشد و (شد)ر
زما

2 
قه

دقی
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با 

قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 
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