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 دوازدهم یمیطرح درس روزانه درس ش  
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شماره طرح 

 13درس:

 یدما، عامل موضوع درس:

تعادل و  ییجابجا یبرا

 نهیبه طیشرا K رییتغ

 هابر )باهم ندیفرآ

 (میشیندیب

 اجرا: خیتار

 فروردین ماه
 قهیدق 09مدت اجرا:

 دوازدهمکالس:  مجری: 
تعداد فراگیران: 

09 
  مکان:

 ــسیالف: قبــل از تـــــــدر

 مبلو دیجد یبند طبقهو  یمل یبرنامه درس یسیاز هدف نو یقیاهداف بر اساس تلف

 امدهایو پاهداف  سطح هدف

 .آشنا شود K رییتغتعادل و تنها عامل  ییجا جابهعامل  عنوان بهبا دما  - هدف کلی

 .دهد حیتوض ریگرماده و گرماگ یها واکنشدر  ها دهنده واکنشو  ها فرآوردهمقدار  رییدما را در تغ بتواند نقش -

 دهد. حیتوسط هابر را توض اکیآمون دیتول یبرا نهیبه طیشرا یتعادل یها سامانه ییجا جابهبا توجه به عوامل مؤثر در  -

 

اهداف 

 ای مرحله

 آشنا شدن دانش آموزان با:

 ثابت تعادل رییبر تغ مؤثرعامل  -

 اکیآمون دیتول ندیفرا -

 گازها با فشار، حجم، غلظت و دما رابطه رفتار -

 دما، فشار، حجم ذرات سازنده ماده مفهوم -

 دما و ثابت تعادل راتییبر تغ مؤثر یها مؤلفهرابطه و  -

 آن بر ثابت تعادل ریتأثواکنش و  یغلظت اجزا رییتغ یها راه -

ف
هد
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ار

فت
ر

ی 

ش
وز
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 (یدرس یمحتوا یتوال تیاهداف )با رعا

 آموزش انیانتظارات در پا

حیطه و سطح 

 در بلوم

 یملی درس عناصر برنامه

 علـم، عمـل و اخـالق مـان،یا تعقـل،

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود
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 ییایمیواکنش ش کیمفهوم تعادل را در  آموز دانش 

 .داند یم
    * علم دانشی

    * تعقل ترکیب .داند یم ییایمیش یها تعادلرا در  هیمفهوم اصل لوشاتل

    * علم دانش با عبارت ثابت تعادل آشنا استآموز  دانش

  *   عمل کاربرد .ندیب یماثر دما بر ثابت تعادل را آموز  دانش

بـه  سـامانه را بـا توجـه یجیتـدر گرنـ ـرییتغ آموز دانش

 .کند یم فیتوص یمـول بیضـرا
  *   عمل لیوتحل هیتجز

و رفتـار و سـاختار  نشیآفـر یها یشگفتبه  آموزاندانش 

 .برند پی می مـواد
   *  ایمان درک و فهم

پاسخ  ی دربارهو  پاسخ شده مطرح االتدانش آموزان به سـو

 .کنند یمبحث  گرانید خـود بـا
  *   تعقل ارزشیابی

دهنده و  واکنش برجهت حرکـت آموز اثر دمـا را دانش

 .داند یفـراورده م
  *   علم دانشی

گرمـاده و  یگـاز یها تعادلرا در دمـا  ریتأث آموز دانش 

 .دهد یم حیتوضـ ریگرماگ
    * تعقل ترکیب

رئوس 

 مطالب

 یمفهوم تعادل گاز

 ریگرماده و گرماگ یگاز یها سامانهنقش دما در 

 یدما بر سامانه تعادل راتییمفهوم اثر تغ

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

، کارت امتیاز، درپوشبا NO0گاز ای محتوی  سرنگ شیشه -های مرتبط فیلم آموزشی و اسالید -دیتا -تخته -کتاب

 پرسش دار شمارههای  ماژیک وایت برد، جدول تشویقی، کارت

و درجه سلسیوس  03/0جوش  نقطهای دارای  گازیست قرمز متمایل به نارنجی نزدیک به قهوه: NO0گاز نکات ایمنی 

فیزیولوژیکی محرک  ازنظردارد. این گاز خورنده اکسیدان قوی و  جزئی کم که آن را در حالت گازی نگه می فشار

 هنگام کار احتیاط کنید(است )مجاری تنفسی و سمی 
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ی نیب شیپ

رفتار 

 ورودی

آشـنا  همگـن و نـاهمگن ییایمیشـی ها تعادل موزان بـاآدانش  .آشنا هستند یدر نقش کامل و تعادل ها واکنشبا انواع 

ی تعادلی ها واکنشعبارت ثابت تعادل را در  .شیمیایی آشنا هستند ،واکـنش ـکیمفهـوم تعـادل در . با هسـتند

 .اند کرده، زندگی روزمره برخورد 0و  3های شیمی  ی تعادلی در کتابها واکنشبا بسیاری از  -نویسد می

 

ایجاد 

 ارتباط اولیه

 دانش آموزان یو روح یو دقت در وضع جسمان یپرس سالم و احوال

آموزان  عدم حضور دانش ایمتوجه حضور  ،کند یمآموزان نگاه  به دانش که یدرحالمعلم   ابیحضوروغ

 .شود یم

 است  صرفه به مقرون یزمان ازنظرو هم  شتریب شاثر یروان ازنظرهم  ینگاه ابیحضوروغ

نماندن از درس ب جهت عق بیآموزان غا دانش ییآموزان و راهنما دانش یاحتمال به سؤاالت ییسخگوپا

 .قبل در جلسه شده ارائه

 دانش آموزان ریبه وجود آمده سا یدرس التاشکا انیب

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

 

 یبند گروه

مدل و 

ساختار 

یکالس  

و عالقه دانش آموزان که هر گروه شامل افراد گوناگون از  تیو شخص یبر اساس سطح علم آموزاندانش  یبند گروه

 .شوند یممعلم انتخاب  اری عنوان بهگروه  کی هرماههستند. در  یتیشخص دید

 باشد یم رییو نوع درس متغ یروح ،یتی، تربیاخالق طیو ساختار کالس با توجه به امکانات کالس و شرا مدل

 متمرکز به سمت تابلو هوشمند یگاه ،یگروه یگاه
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روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

 معلم یها تیفعال

ساده  شیچند آزما ها واکنشرفتار  رامونیپ شتریمطالب ب یریادگیآموزان جهت  در دانش اقیاشت جادیا یبرا 

روزانه  یها تیفعالفشار و حجم در دستگاه تنفس و  راتییو رابطه تغ یبازندگو کاربرد درس  ریتصاو ای

از جلسات موضوع  یو در بعض .........از  یریقبالً جمالت و تصاو ها ذهن شتریب کیتحر یبرا ......(افراگمید)

را که  یو جمالت رینصب تصاو تیمعلم مسول اریهم گروه است. شده نصبکالس  واریتابلو و د یدرس بر رو

 .را دارند قرار داده است ها آن اریقبالً در اخت ریدب

 

 :آموز دانش یها تیفعال 

 (یو مکان یهوش بصر) .پردازند یم واریتابلو و د یبر رو شده نصب ریو تصاو ها واکنش یبه تماشا .3

 (یفرد انی. )هوش مکنند یم یارتباط برقرار کرده و همکار ریگروه خود و دب یبا اعضا .0

 (یو زبان ی. )هوش لفظپردازند یگفتگو در مورد موضوع درس مبه بحث و  .1

 :قرار است نیبد سیدر طول تدر زهیانگ جادیا یآغازکننده برا یها کیتاکت

 نتیمشاهده پاورپو ش،یانجام آزما ر،یمواد، تصو شیمشاهده: نما 

شور و شوق  جادیسوال و ا دنیدانش آموزان به پرس قیو تشو زیتفکر برانگ یها سؤال دنی: پرسینیآفر سوال

 .دانش آموزان یحس کنجکاو ختنیها و برانگ به جواب آن یابیدست یبرا

 .اهداف کالس یدر راستا شده مشخص یها سؤال دنیهدف و پرس نییحدود انتظارات: تع نییتع

که مانع  سیها در طول تدر گروه نیمسابقه ب یو برگزار ها سؤالجواب دادن به  یرقابت برا جادیرقابت: ا 

 خواهد شد. سیدر طول تدر زهیرنگ شدن انگ کم

 

ن:
زما

5 
قه

دقی
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ارزشیابی 

 آغازین

 یبررس ن،دانش آموزا یها دانستهاز  یرسش شفاهسوالی، پ 39تا  5: یک کوییز ساده کالسی فعالیت معلم

 نیبهترب مدرسه و نص نیدادن آن به مسئول و انعکاس ها آنو دادن بازخورد به  یو گروه یفرد فیتکال

فعال هر کالس و درج  یها گروه قیتشو منظور بهسالن مدرسه  یدر بورد علم یعلم التبروشورها و مقا

از نمره  یبخش که نیاو  ،آموز دانش باناممدرسه  یمیگروه ش یدر وبالگ و کانال آموزش بمطال نیبهتر

 تعلق دارد. یگروه تیمستمر به فعال

 

 ای ؛ وشوند یمنمرات برتر خوشحال  بو با کس دهند یم ئهخود را ارا یها تیفعال :آموز دانش یها تیفعال

 .ندیآ یبرم شتریب شدرصدد تال

 

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

های  روش

 تدریس

و  یکینامیترمود ،یکینتیاز مباحث س یا ختهیآمکه  ییمایبحث تعادل شهای مختلف،  روش تدریس ترکیبی از روش

آن در  یریادگی -یاددهی ندیرا در فرا یکه مشکالت شود یم، محسوب کیزیف یمیش یاست، از مباحث انتزاع یاضیر

 طیمبحث با توجه به شرا نیا تر قیعمدرک  یکرده است. لذا برا جادیا یو نماد یمولکول ،پیسه بعد تفکر ماکروسکو

 دقت کرد. شتریب دیکالس با

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  
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پل  و دیورود به درس جد منظور به ریز التسوا ،یصیتشخ یابیارزش منظور به معلم: تیفعال

 گرید یعبارت به .شود یم دهیرسپ آموزان از دانشجلسه  نیدرس جلسه قبل و ا نیب یارتباط

تا نقطه شروع درس  شده طرحدرس  ازینشپیو  یاز رفتار ورود یصیتشخ یابیارزش یها سؤال

 ادامه دارد.

 دریک ظرف یک لیتری، مقدار گوگرد  اگر در تعادل

 گرم باشد. 0/1، 3/0، 02/0اکسید و اکسیژن به ترتیب  یگوگردتراکسید،  دی

 
 د؟یواکنش را محاسبه کن تعادل ( ثابتالف

 د؟یکن یتعادل بررس ییجا برجا بهدما را  شیافزا ( اثرب

 :آموزان دانش تیفعال

 شیانجام آزما ای یکوتاه آموزش پیکل کیکردن دانش آموزان با ریگ در

 

 

 

 

 

 

 

 یچه اتفاق میده یمرا در حمام آب سرد و آب گرم قرار  NO0گاز  یحاوگ سرن یوقت

 .افتد یم

 

  های معلم فعالیت 
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 دما به نفع  شیبه نفع واکنش گرماده است و افزا ،یتعادل ستمیس یکاهش دما

 .است ریواکنش گرماگ

 یکینامیترمود تیماه یستیدر حال تعادل، با ستمیس کیدما بر  رییتغ ریتأث ییشگویپ یبرا

 .دیریرا در نظر بگ گراد یسانتدرجه  05در  اکیواکنش معلوم باشد واکنش سنتز آمون

 
 

محصول واکنش،  عنوان به دشدهیتول یاست. با در نظر گرفتن گرما یگرما منفمقدار  رایز

رفت گرماده و  جمع کرد. واکنش لوژولیک 0029 با مقدار توان یرا م باال ییایمیمعادله ش

و واکنش  کند یم دیواکنش رفت گرما تول گرید عبارت بهاست.  ریواکنش برگشت گرماگ

 یرفتن دماال با با یعنی ستمیس نیا به گرما شی. با افزارساند یمبرگشت آن را به مصرف 

و اگر  شود یم( جابجا شود یمکه گرما جذب  یبه جهت)، واکنش تعادل به طرف چپ ستمیس

، نیبنابرا؛ شود یم دهیگرما( کش دیدر جهت تول)راست  طرف بهتعادل  ،میسردکنمخلوط را 

 آید. دما با دست می نیتر نییپادر  اکیمحصول آمون نیشتریب

 یندهایفرآ رو نیازاکم است.  العاده فوقسرعت واکنش ، نییاپ یلیخ یدر دما متأسفانه یول

 .شود یمانجام  گراد یسانت درجه 599 یو در دما البا یدر فشارها یصنعت

 

کردند تا  شتال ها دان یمیشاز  یتعداد ،یمتماد یها سال یط :اکیبه آمون یابی دست

 کی یالدیم 3099سال سرانجام در  نکهیکنند تا ا هیته تروژنیو ن دروژنیرا از ه اکیآمون

دستگاهی بسازد که  نولیلروس هابر موفق شد به همراه همکار تسیبه نام فر یآلمان دانشمند

توانست  و در حضور کاتالیزگر اورانیوم می 559اتمسفر و در دمای  059 تا 359های  در فشار

 ندیدانشمند به فرا نیا افتخار به لیدل نیبه هم. کند دیتول اکیآمون «یشگاهیآزما اسیمق»در 

ش  رو نیابودن  یعمل ازآنکه پسگویند.  می« هابر ندیفرا» ریزطبق واکنش  اکیساخت آمون

در  ندیفرا نیموفق به انجام ا ،یآلمان نددانشم گریدش ثابت شد، کارل بو شگاهیدر آزما

 3031در سال  شرو نیبا ا ،یساز اکیآمونکارخانه  نینخست تاًینهاشد و  «یصنعت اسیمق»

 کارکردشروع به  در آلمان

 دما در مقدار ثابت تعادل رییتغاثر 

 یبرا N02 H لیتشک یبرا نیواکنش ب. کند یم رییثابت تعادل تغ یدما مقدار عاد رییبا تغ

 شود. می دهیچپ کش طرف بهدما  شیاست و با افزا ریدر جهت رفت گرماگ NH1تشکیل 

کسر که مخرج  H0و  N0) ییایمیشدما غلظت مواد سمت چپ معادله  شیبا افزا جهیدرنت

Kc معادله )یابد. ولی غلظت ماده سمت راست این  دهد( افزایش می را تشکیل میNH1  که

کم  Kcمقدار یعنی با افزایش دما ؛ یابد می کاهش  (دهد یم لیرا تشک Kcکسر صورت 

 



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 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

8 
 

عال
ف

ی
 ت

ها
 ی

ه 
قان

خال ان
وز

 آم
ش

دان
  

 .کنند یم یبررس رنگ ییخرمادما و فشار را بر گاز  ریتأث

 یلیتکم یها تیفعال ج:

ی
یاب

زش
ار

 

 

 (سیتدر انی)در جر ینیالف: تکو

 :دیاسخ دهپ ریت زالبه سؤا اکیآمون دیهابر در تول ندیفرا ی درباره

 ؟دهند یم شیرا تا حد امکان افزا یتعادل ی سامانهفشار  ندیفرا نیدر اآ( چرا 

 ؟دهند یمانجام  البا یتعادل فوق در جهت رفت گرماده است، چرا آن را در دماها نکهیباوجودا ب(

 
 یتراکم یابیب: ارزش

 است: شده دادهنشان  ریدما بر تعادل ز ریاثر تغ ریدر شکل ز

 
 د.یبا ذکر علت در تعادل وارد کن را q نماد

 

 

 

 

 

 

ان
زم

  :
س

دری
ل ت

طو
در 

 



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 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
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ی و بند جمع

ساخت 

 دانش جدید

دما تعادل را به سمت برگشت جابجا کرده و  شیگرماده: افزا یها واکنشگفت، در  توان یم یدر حالت کل

 شیتعادل را افزا. کاهش دما تعادل را به سمت رفت جابجا کرده و ثابت دهد یمثابت تعادل را کاهش 

 شیثابت تعادل را افزا ودما تعادل را به سمت رفت جابجا کرده  شی: افزاریگرماگ یها واکنش. در دهد یم

 .دهد یم. کاهش دما تعادل را به سمت برگشت جابجا کرده و ثابت تعادل را کاهش دهد یم
 
 

 

ن: 
زما

5 
قه

دقی
 

 نییتع

و  فیتکال

اقدامات 

 یبعد

 :دیمشخص کن لیدل انیبابرا  ریز یها عبارتاز  کیهر  ینادرست ای یدرست

 .شود یمتعادل به سمت چپ  ییجا جابهدما باعث  شیآ( در واکنش گرماده، افزا

 .شود یمتعادل به سمت راست  ییجا جابهدما باعث  شیافزا ر،یب( در واکنش گرماگ

مقدار  یسامانه کمتر یدما راتییاست که تغ یدما همواره طور رییدر تعادل به هنگام تغ ییجا جابهپ( 

 ممکن شود.

 .شود یمدما باعث کاهش مقدار ثابت تعادل  شیگرماده، افزا یها واکنشت( در 

با اعمال  ری. در واکنش زشود یممقدار ثابت تعادل  شیدما باعث افزا شیافزا ر،یگرماگ یها واکنش ث( در

 ؟شود یم جا جابه یتعادل در چه سمت ریز راتییاز تغ کیهر 

 
 HCIکردن ب( کاهش فشار            ج( افزایش کاتالیزگر       ت( خارج      دما شیآ( افزا

 

ن:
زما
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 یمیوبالگ گروه ش منابع

 دوازدهم یمیش یکانال آموزش

Ltchem30 

ن:
زما
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