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شماره طرح 

 1درس:

دما موضوع درس: 

 یبرا یعامل

تعادل و  ییجا جابه

 K رییتغ

 قهیدق 09مدت اجرا: اجرا: خیتار

 مجری

 کالس: دوازدهم

تا  191تجربی ص 

191 

تعداد 

 11فراگیران: 
 مکان: 

 ــسیالف: قبــل از تـــــــدر

 مبلو دیجد یبند و طبقه یمل یبرنامه درس یسیاز هدف نو یقیاهداف بر اساس تلف
 امدهایو پاهداف  سطح هدف
 شود. واکنش آشنا می K عاملی برای تغییر تعادل و تغییر عنوان بهآموز با دما،  دانش هدف کلی

 ای اهداف مرحله

 :ابندی یم ردستیز یبه اهداف جزئ یآموزش ی جلسه انیآموزان پس از پا دانش

 و گرماده را بشناسد. ریگرماگ یها واکنش .1

 .سدیعبارت ثابت تعادل را بتواند بنو .2

 بتواند درک کند. ( راواکنشتعادل )آن بر روی  ریتأثتغییرات دما و  .3

 .کند هیرا بتواند توج هیلوشاتل ی رابطهدما و  راتییتغ .4

 .اموزدیثابت تعادل واکنش ب رییتغ یتنها عامل برا عنوان بهدما را  .1

 .و فشار را در واکنش هابر بداند زگریدما و کاتال ریتأث .6
ف

هد
 

ی 
ها

تار
رف

ی 

ش
وز

آم
 

 (یدرس یمحتوا یتوال تیاهداف )با رعا

 آموزش انیانتظارات در پا

 

و  طهیح

 سطح در بلوم

 

 یملی درس عناصر برنامه

 علـم، عمـل و اخـالق مـان،یتعقـل، ا

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 *    علم یدانشو  ریواکنش، واکنش گرماگ ی معادلهبه  با توجه آموز دانش 
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 .دهد یم صیگرماده را تشخ

 K دما و نیب ی رابطهبا توجه به جدول به  آموز دانش

 .برد یم  واکنش پی
    * تعقل و فهم درک

واکنش را  شرفتیپ K دما و رییبا توجه به تغ آموز دانش

 .کند یم ینیب شیپ
    * تعقل لیوتحل هیتجز

 هیبه مطالب قبل توج با توجهرا  هیاصل لوشاتل آموز دانش

 .کند یم
    * تعقل ترکیب

واکنش به  K دما و راتییبا توجه به تغ تواند یم آموز دانش

 .ببرد یواکنش پ گرماده بودن ای ریگرماگ
  *   تعقل لیوتحل هیتجز

تعادل به  ییجا جابهدما و  رییبا توجه به تغ آموز دانش

 .برد یم یعظمت پروردگار در حفظ تعادل بدن انسان پ
  *   تعقل ترکیب

معلم گوش  حاتیآموز با دقت و عالقه به توض دانش

 .پرسد یمو سوال  دهد یم
  *   اخالق دریافت

  *   عمل واکنش کند یم نظر تبادلگروه بحث و  یاعضا گریبا د آموز دانش

 پیو کل لمیف ی مشاهدهبه  یبا توجه کاف آموز دانش

 .پردازد یممرتبط با درس 
 *    تعقل مشاهده

به دانش و  ها تعادلبر  مؤثرعوامل  بر اساس آموز دانش

 .برد یم یحکمت خداوند پ
   *  ایمان یگذار ارزش

    * تعقل لیوتحل هیتجز .داند یمدما در واکنش هابر را  ریتأث آموز دانش

را در واکنش هابر  و فشار زگریکاتال ریتأث آموز دانش

 .کند یم یبررس
 *    عمل کاربرد

حاصل از واکنش هابر در  اکیآمون یجداساز آموز دانش

 ردیگ یفراممواد  جوش نقطهمخلوط حاصل با توجه به 
  *   علم دانشی

رئوس 

 مطالب

 رییو تغ تعادل ییجا جابه یبرا یدما، عامل K 

  هابر ندیدر فرا رگذاریتأثعوامل 

 هابر ندیدر فرا اکیآمون یجداساز 
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مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

ماژیک،  ر،یتوسط دب شده هیته نتیپاورپو یها دیواسال لمیف یلوح فشرده حاورایانه، دیتا، پرده سفید، کتاب درسی، 

 وایت برد

 

ی نیب شیپ

رفتار 

 ورودی

را  هیاتلرا دارد. اصل لوش یادلتع یها واکنش یراثابت تعادل ب آوردنت به دس ییا. توانشناسند یمرا  یادلتع یها واکنش

 ییجا جابهفشار در  ریتأثاست.  آموختهاست. رابطه حجم و فشار را  فراگرفتهواکنش  ییجا جابهلظت در غ ریتاث .داند یم

 .داند یمرا  عادلت

ایجاد 

 ارتباط اولیه

 دانش آموزان یو روح یو دقت در وضع جسمان یسالم و احوالپرس

عدم حضور دانش آموزان  ای، متوجه حضور کند یمبه دانش آموزان نگاه  که یدرحالمعلم   ابیحضوروغ

 .شود یم

 است . صرفه به مقرون یزمان ازنظرو هم  شتریاثرش ب یروان ازنظرهم  ینگاه ابیحضوروغ

 آن رامونیپ یمناسبت روز و صحبت کوتاه انیب

 مناسب با توجه به مطلب روز هیخواندن آ

جهت عقب نماندن از درس  غایبدانش آموزان  ییدانش آموزان و راهنما یاحتمال سؤاالتبه  ییپاسخگو

 قبل در جلسه شده ارائه

ن 
زما

1 
قه

دقی
 

 

 یبند گروه

مدل و 

ساختار 

یکالس  

 یا گونه به اند شده یبند گروه گریکدینسبت به  ها آنبا توجه به معدل و شناخت  یلیسال تحص یدانش آموزان در ابتدا

 هیگروه از دانش آموزان با توجه به حساس بودن پا هر هستند. یتیشخص دیکه هر گروه شامل افراد گوناگون از د

سرگروه وجود دارد که  کیهر گروه  در اند. کرده خابگروه خود انت یرا برا یزشیانگنام  کی دلخواه به یلیتحص

ممکن است  آموزانبا توجه به نظر معلم دانش  ها گروههر فصل  انیاز پاپس  و .شوند یممعلم انتخاب  اریهم عنوان به

 .ابندی رییتغ

در  گریکدیگروه در کنار  کیاست ک افراد در  یا گونه به آموزانکالس با توجه به تعداد مناسب دانش  دمانیچ

 اند.( نفره 1الی  4 یها گروه. )اند نشسته ییدوتا یها مکتین
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روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

 معلم: تیفعال

 آنمربوط به  یها لمیف. شود یم دهیقبل پرس ی جلسهدر مورد  یسؤاالتابتدا  آموز دانش توجه جلب یبرا

 .شود یمپخش 

 :آموز دانش تیفعال

 (یو مکان یهوش بصر) .پردازند یم تاشویپرده د یبر رو شده پخش لمیف یبه تماشا-1

 (یفرد انیهوش م) .کنند یم یو همکار دهارتباط برقرار کر ریگروه خود و دب یبا اعضا -2

 (یو زبان یهوش لفظ) .پردازند یمبه بحث و گفتگو در مورد موضوع درس  -3

 :قرار است نیبد سیو حفظ آن در طول تدر زهیانگ جادیا یبرا آغازکننده یها کیتاکت

 نتیمشاهده پاورپو ر،یتصو لم،یف شیمشاهده: نما

شور و  جادیسوال و ا دنیدانش آموزان به پرس قیو تشو زیبرانگ کرتف یها سؤال دنی: پرسینیسوال آفر

 .دانش آموزان یحس کنجکاو ختنیو برانگ ها آنبه جواب  یابیدست یشوق برا

 .اهداف کالس یمشخص در راستا یها سؤال دنیهدف و پرس نییحدود انتظارات: تع نییتع

که مانع  سیدر طول تدر ها گروه نیمسابقه ب یرجواب دادن به سوال ها و برگزا یرقابت برا جادیرقابت: ا

 .خواهد شد سیدر طول تدر زهیکمرنگ شدن انگ

 

ن:
زما

1 
قه

دقی
 

ن
زی

غا
ی آ

یاب
زش

 ار

 :غازینآ یابیارزش

مدرسه و نصب  نیو انعکاس دادن آن به مسئول ها آنو دادن بازخورد به  یو گروه یفرد فیتکال یبررس 

فعال هر کالس و  یها گروه قیتشو منظور بهسالن مدرسه  یدر بورد علم یبروشورها و مقاالت علم نیبهتر

از  یبخش که نیاو  آموز دانش نام بامدرسه  یمیگروه ش یمطالب در وبالگ و کانال آموزش نیدرج بهتر

 .تعلق دارد یگروه تینمره مستمر به فعال

 شتریدرصدد تالش ب ای و .شوند یمو با کسب نمرات برتر خوشحال  دهند یمخود را ارائه  یها تیفعال

 .ندیآ یبرم

از دانش آموزان که معموالً  زیکو کیبا  ی. گاهشود یماز درس جلسه گذشته انجام  یشفاه یها پرسش

 .شوند یم یابیشامل سه تا سوال هست ارزش

به  پرسم یم آموزاندهد. سپس از دانش  هیاز درس گذشته ارا یا خالصه خواهم یم آموزاناز دانش  یکیاز 

 داشته باشد. تواند یم یتعادل یها واکنش شرفتیبر سرعت و پ یریتأثنظر شما دما چه 

 

ن 
زما

1 
قه

دقی
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های  روش

 تدریس

 ،یگروه یها تیفعالبحث و  ،یپرسش و پاسخ، بارش مغز ،یسخنران)مختلف  یها روشاز  یبیترک سیروش تدر

 هرکداماست که  (شیمباحثه و نما ،یادسپاریبه  یمفهوم و اصل، الگوالگوی  یگروه یجمع ( مشارکتیاریطرح هم

 .رود یممناسب به کار  یضرورت در جا یبه اقتضا

های مرحله حین تدریس فعالیتب:   

ده
ما

آ
 

از
س ی

 

با  خواهم یماز دانش آموزان  و کنم یمرا پخش  یمربوط به تعادل گاز لمیف

  ابندیرا ب آمدهرنگ به وجود  رییتوجه به ثابت بودن فشار علت تغ

جد
س 

در
ه 

رائ
ا

دی
مجزا بودن  یآن به معنا کیو تفک شود یممطرح  یقیتلف صورت به ها تیفعال نیآموز: ا دانش -معلم یها تیفعال 

.است شده استفاده نیچ خطخاطر از  نیو به هم رسد ینمبه نظر  یآموز است و منطق معلم و دانش یها تیفعال  

 دانش آموزان یها تیفعال معلم یها تیفعال
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، باهم شود یمخواسته  آموزاناز دانش  .1

 را مطالعه کنند. 196 ی صفحه میشیندیب

 یها گروه، در شود یمخواسته  آموزاناز دانش  .2

اند، به اشتراک  هدیرا که فهم یخود نکات

 و بحث و گفتگو کنند. بگذارند

تا  شود یماز دانش آموزان خواسته  یکیاز  .3

 گرید یبرا را که آموخته است یمطالب

 .خود بازگو کند یها یهمکالس

که مربوط به گروه  آموزاناز دانش  یکیاز  .4

باهم  سؤاالتبه  شود یماست خواسته  یگرید

 .پاسخ دهد میشیندیب

 ریگرماگ یها واکنشال از ثقسمت دو م نیدر ا .1

 یبر رودما  ربتا  و شود یمو گرماده زده 

تعادل واکنش  ثابت رییتغتعادل و  ییجا جابه

 .شود یمداده  حیتوض

خود اشکاالت  شود یماز دانش آموزان خواسته  .6

، اند نشدهاز درس را متوجه  یقسمت ای و را

 بپرسند.

و از دانش  شود یمبازگو  اکیآمون دیواکنش تول .7

 یبرا ییها روش شود یم خواستهآموزان 

 .کنند شنهادیپ اکیآمون دیتول شیافزا

را در واکنش هابر  زگریدما و فشار و کاتال ریتأث .1

 .ردیگ میقرار یموردبررس

از مخلوط حاصل در  اکیآمون یجداساز .0

 .شود یم انیب جوش نقطه بر اساسواکنش هابر 

 .پردازند یمکتاب  ی مطالعهبه  .1

به بحث و  گریکدیو به مطالب دقت کرده با  .2

 .پردازند یمگفتگو 

 طور بهمطالب  کند یم یسع آموز دانش .3

 .دهد حیتوض قیمطلوب و عم

 یدرست یها پاسخ کند یمتالش  آموز دانش .4

 .بدهد

 سؤاالتمعلم توجه کرده و به  حاتیبه توض .1

 .دهند یمپاسخ 

 را بازگو کند. یقسمت خواهند یم ریاز دب .6

دانش آموزان به معلم توجه کرده و به  .7

مطالب فکر  در و دهند یمسخنان او گوش 

خود را با توجه به  یشنهادهایپ کنند یم

 هیگذشته ارا ی جلسهمطالب درس امروز و 

 .دهند یم

ار و شدما ف ریتأث یبه دنبال بررس آموز دانش .1

تعادل است. به  ییجا جابه یرو زگریکاتال

در  اکیآموناست که مقدار  یدنبال راه

 .ابدی شیمخلوط افزا

معلم توجه کرده و  حاتیبه توض آموز دانش .0

 .آموزد یمرا  اکیآمون ینحوه جداساز

 قهیدق 19: زمان مدت
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عال
ف

ی
 ت

ها
 ی

ه 
قان

خال ان
وز

 آم
ش

دان
بهبود  یها راه کنند یم یو گرماده بودن بررس ریگرماگ ازلحاظروزمره خود  یمختلف را در زندگ یها واکنش 

 .ابندی یم آنان ییکارا

 یلیتکم یها تیفعالج: 
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ی
یاب

زش
 ار

 (سیتدر انی)در جر ینیالف: تکو

 .شود یمثابت تعادل .......... و رود یمدما تعادل به سمت.........  شیبا افزا ریدر واکنش گرماگ

 .شود یمو ثابت تعادل .........  رود یمدما تعادل به سمت .......... شیدر واکنش گرماده با افزا

 .واکنش ...........است کی اکیآمون هیواکنش ته

 یتراکم یابیب: ارزش

 ؟دهد ینمرخ  نهی: کدام گزیکاهش فشار در تعادل گاز-1

 
 شود. کم می so2و O2غلظت -الف

 .شود یم ادیسرعت واکنش برگشت ز -ب

 .کند ینم یرییتغ ها دهنده واکنش غلظت ضرب حاصلبه  ها فراورده غلظت ضرب حاصلنسبت  -ج

 .ابدی یم شیدر سامانه افزا یگاز یمجموع تعداد مول ها -د

 در حال تعادل یدر سامانه گاز نژیاکس یمقدار واردکردنبا  -2

 
 یابد. .......... می ........... و غلظتNOغلظت 

 :یاگر در واکنش تعادل گاز -3

 
که  یتعادل در جهت م،یبرقرار است، دما را کاهش ده نیمع یدر دما ظرف سربسته که کیکه در 

 ثابت تعادل ........ . و  شود یم جا جابه...............

 .شود یم تر کوچک - شود یم هتجزی فراورده -الف

 شود. می تر بزرگ – شوند یم بیترک باهم ها دهنده واکنش -ب

 .ماند یم یباق رییبدون تغ -شود یم هیفراورده تجز -ج

 .ماند یم یباق رییبدون تغ -شوند یم بیترک باهم ها دهنده واکنش -د

 

 بپردازند. سؤاالتبه حل  یگروه صورت به خواهم یماز دانش آموزان 
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 را داشته باشد ریچهار شرط ز دیبه تعادل برسد، با ریپذ برگشت ندیفرا کی نکهیبرای ا

 .واکنش دربسته بسته باشد ظرف .1

 غلظت فشار ودما،  2مانند رنگ،  ستمی( سیریگ اندازهو  مشاهده قابل)خواص  یخواص ماکروسکوپ. 2

 .ثابت بماند

 د.واکنش برگشت برابر باشسرعت واکنش رفت با سرعت . 3

 کنم یم دیتأک بازهم بماند. ( ثابتو محصوالت هیدر تعادل )مواد اول کننده شرکتلظت مواد . غ4

 .نه برابر ظت ثابت بماندغل

 جبران شود( دیکمبود با-مصرف شود دیبا یاضاف) هیلوشاتلشعار 

 

 :لغلظت بر تعاد رییاثر تغ

لظت غکه  کند یم رییچنان تغ تعادل ابد،ی شیاز مواد موجود در تعادل افزا یکیلظت غ ( اگر1

 :کهیطور به مصرف شود. دیاضافه با یعنی ابد،یکاهش  شده اضافه

به رفت )مصرف آن در جهت  یاضافه شود، تعادل برا دهنده واکنشاز مواد  یکی غلظت ( اگرالف

 .شود یجابجا م (ستسمت را

( به سمت چپبرگشت )مصرف آن در جهت  یاضافه شود، تعادل برا ها فراوردهاز  یکی غلظت ( اگرب

 .شود یم جابجا

لظت غ کند که یرمییتغتعادل چنان  ابد،یاز مواد موجود در تعادل کاهش  یکیلظت غاگر ( 2

 :کهیبه طور .جبران شود دیکمبود با یعنیکند،  را جبران افتهی کاهش

در جهت برگشت )به  آن دیتول یتعادل برا ابد،یکاهش  دهنده واکنشاز مواد  یکیلظت غاگر  الف(

 .شود یم ( جابجاسمت چپ

( به سمت راسترفت )آن در جهت  دیتول یتعادل برا ابد،یکاهش  ها فراوردهاز  یکی اگر غلظت (ب

 .شود یم جابجا

 :فشار بر تعادل رییاثر تغ یبررس

تعادل  یبرقرار یبرا ستمیس کاهش حجم، لیدل به ،یتعادل ستمیس کیبر  فشار شیافزا ( باالف 

 .کند یم شرفتیکمتر پ یتعداد مولها دیتول جهت در دیجد

 یتعداد مولها دیتول در جهت دیتعادل جد یبرقرار یبرا ستمیسافزایش حجم( فشار )ب( با کاهش 

 .شود یمجابجا  شتریب
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 اثر دما بر تعادل:

 نوع تعادل

 

 Kمقدار تغییر  ییجا جابهجهت  تغییر دما

 افزایش رفت در جهت افزایش گرماگیر

 کاهش در جهت برگشت کاهش گرماگیر

 کاهش در جهت برگشت افزایش گرماده

 افزایش رفت در جهت کاهش گرماده

 
 هابر: ندیفرا

  شرفتیپ - سرعت < - دما

 پیشرفت -سرعت  -+ کاتالیزگر  دما 

 پیشرفت -+ فشار+ کاتالیزگر  دما

 

چون دما  شود یمسرعت  شیدما باعث افزا شیافزا واکنش گرماده است. اکیآمون دیواکنش تول

 جا جابهچون گرماده است واکنش به سمت برگشت  ی. ولکند یم ادیرا ز ها مولکولسرعت برخورد 

 .شود یم

 نخورده دستواکنش  انیاما در پا کند یم ادیرا ز ییایمیش یها واکنشماده است که سرعت  زگریکاتال

 .ماند یم یباق

 .تعادل اثرگذار است ییجا جابهفشار بر  راتییپس تغ ستیبرابر ن دو طرف یگاز یچون تعداد مول ها
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 معلم تیفعال

دانش  تی. فعالشود یم یمعرف زین یو منابع مناسب شود یمآموزان گوشزد  به دانش ریز فیانجام تکال 

 آموزان

در کالس حاضر  شده انجام فیو تکال قیو تحق بامطالعهجلسه بعد  یدانش آموزان برا رود یمانتظار 

 شده یطراحکه بر اساس نقاط ضعف دانش آموزان  باشد یم یو گروه یفرد صورت به فیتکال. شوند

 .است

 یفرد فیتکال

 مطالعه شود. دیدرس جد-1

 در جزوه پاسخ دهند. شده مطرح یها پرسشبه  -2

 را پاسخ دهند. یدورها ناتیتمر -3

 یگروه فیتکل

 ؟شود یم ر استفادههاب ندیدر فرا زگریکاتال عنوان بهو چرا  یا مادهدر صنعت از چه  دیکن قیتحق-1

 

بع
منا

ی 
رف

مع
 

 انیتب تیسا

 ایپد یکیو تیسا 

 کانون تیسا

 2زمان:

 دقیقه

 

 


