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 فراگيران در پایان درس باید بتوانند:

 

 یآب در زندگ یمفهوم ردپادرک 

 آنها سهیمفهوم اسمز و اسمز معکوس و مقا یريادگی

 روزمره یكاربرد اسمز و اسمز معکوس در زندگ صيشخت

 

 هر فرد یمواد مصرف یدرک مصرف ساالنه آب برا

 هر فرد یگندم مصرف یدرک مصرف ساالنه آب برا

 است یدر كشاورز یآب مصرف زانيم نیشتريكه ب نیدرک ا

 است تريل 3۵9هر نفر در هر روز  یآب مصرف زانيدرک كنند كه م

 هر فرد یمواد مصرف یشناخت موارد مصرف ساالنه آب برا

 روزمره یكاربرد اسمز و اسمز معکوس در زندگ یريادگی
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جلسه  نیا یرود پس از مطالعه و انجام فعاليت های آموزش یاز دانش آموز انتظار م

 : ابندیدست  ریبتوانند به اهداف ز

 .آب درک كند یاثرات ردپا -

آب و...... را  هيموارد و كاربرد روزمره اسمز و اسمز معکوس در بدن انسان و تصف -

 .بشناسد

 

 

 

 

 

 سطح حيطه )مهارت ها(یحركت یحيطه روان

 ید.را كسب نما ریدرس مهارت های ز نیا انیرود پس از پا یاز دانش آموز انتظار م

 

 .دهد، درک كند یآب را كاهش م ینامطلوب ردپا راتيكه تاث یموارد -

آب و..... را  هيمحاسن كاربرد روزمره اسمز و اسمز معکوس در بدن انسان و تصف -

 بشناسد.

 

 

 سطح حيطه حيطه رفتاری)نگرش ها(

 .را بدست آورد ریدرس نگرش های ز نیرود پس از مطالعه ا یاز دانش آموز انتظار م

خانواده خود را كاهش دهد. ) اثرات  جهيدر هر روز خود و در نت یآب مصرف زانيم -

 .آب خود را كم كند( یرد پا

آب و...  هيكاربرد روزمره اسمز و اسمز معکوس در بدن انسان و تصفبتواند از موارد  -

 سود ببرد.

 

 

 

 

 ) پرسش و پاسخ( / بارش مغز یروش كاوشگر سیالگوي تدر
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 یرسانه  آموزش

 

cd مینما یم سیبا آن تدر یليهمواره در تمام طول سال تحص نجانبیكه ا یكتاب درس.  

cd یليمطالب تکم 

 ميزهای دونفره پشت سر هم(معمولی)  چيدمان كالس
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. و دقت در یسالم و احوالپرس

دانش  یو روان یجسمان تيوضع

و  ابيآموزان و انجام حضور و غ

 ابيحضور و غ ستيامضاء ل
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 یبرا ینفر به صورت رندوم3 نييعت

 3آن  فيگذشته تکال فيتکال یبررس

را  فيكه تکل ینفر و ثبت نام افراد

 انجام نداده اند.

پرسش از دروس جلسات 

از چند تا از دانش  شيپ

 آموزان

 یرا نگاه م هينفر دفاتر بق 3

خودشان را  یكنند دفتر ها

 یآورند و اسام ینزد من م

را انجام  فيكه تکل یافراد

 دهند. ینداده اند را م

1۵
قه

دقي
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 یدر ابتدا یصيتشخ یابيجهت ارزش

 یكالس درس،  سواالت مطرح م

 نهيزم ایكنم كه آ یتا بررس مینما

 یها یريادگی یالزم در كالس برا

 نه؟ ایوجود دارد  یبعد

آب  یردپا ديدان  یم ایآ -

چه؟ یعنی   

 کیكه در  ديكن یفکر م - 

 یروز چقدر آب مصرف م

د؟يكن   

 یها وهيو م حبوباتاگر  -

خشک شده را داخل آب 

دهد؟ یچه رخ م میزیبر   

 ارشوريخ ديدان یم ایآ - 

 شود؟ یچگونه درست م

 یپرسش ها پاسخ هابه 

 دهند یدست و پا شکسته م
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ساز به  زهيانگ یابتدا با پرسش سواالت

دانش پژوهان  یذهن یآمادگ

 .پردازم یم

آب را چگونه  ديدان یم ایآ -

  كنند؟ یم هيتصف

هر سال  ديكن یفکر م -

 ديكن یچقدر آب مصرف م

كه روزانه  ديدان یم ایآ - 

 یآب مصرف م یچطور

  د؟يكن

 یآب مصرف ديكن یفکر م -

 یشما فقط شامل آب خوراك

  است؟

گندم  یساالنه چقدر آب برا -

 یهر فرد مصرف م یمصرف

 شود

 

 

 یبه پرسش ها پاسخ ها

 دهند یدست و پا شکسته م

 

 

۵
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فعاليتهاي 

 سیضمن تدر
 فعاليت معلم

فعاليت  سیروش تدر

 فراگيران
 زمان
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توسعه رد 

 پای آب

آب عالوه بر  نیاست كه ا تريل 3۵9هر فرد در هر روز  یبرا یآب مصرف

مصرف آب به  باشد. یپخت و پز،  شست و شو،  نظافت و.....  م  دن،ينوش

فعاليتهای روزانه محدود نمی شود.بلکه در صنایع و كشاورزی و توليد برق 

و ..... برای هر نفرآب كالنی مصرف می شود. در ميان صنایع در كشاورزی 

بيشترین مقدار آب مصرف می گردد.بررسی ها نشان می دهد كه برای 

 شود. توليد هر وسيله، كاال یا وسيله مقدار معينی آب مصرف می

 

 مقدارآب مصرفی بر حسب ليتر نوع وسيله، كاال یا موارد مصرفی

 1339 یک كيلوگرم گندم

 2099 صدگرم شکالت

 2099 یک بلوزنخی

 11199 یک كيلوگرم چرم

 139 یک كيلوگرم گوجه فرنگی

 

همانند رد پای كربن دی اكسيدبرای هر فرد رد پای آب نيز تعریف می 

 شود.

 هر چيزی جنبه منفی آنرا نشان می دهد.()در واقع رد پای 

رد پای آب نشان می دهد. كه هر فرد چه مقدار از آب قابل استفاده و در 

می كند. و در نتيجه چه مقدار از منابع آب شيرین و در  دسترس استفاده

 1۵9كل از حجم آب كم می شود. به عنوان مثال هر فرد به طور ميانگين 

د. كه برای توليد این مقدار گندم ردپای آب كيلو گرم گندم مصرف می كن

 ليتر می باشد.200۵99برای هر نفر برابر

هرچه رد پای آب سنگين تر باشد. مقدار بيشتری از منابع آب شيرین 

مصرف می شود. آمار نشان می دهد. كه ميانگين رد پای آب برای هر فرد 

 ليتر است.  1999999در یک سال برابر

ا همه آب مصرفی در صنایع گوناگون از منابع آب شيرین تامين می آی

شود؟ بله در واقع همه آب مصرفی در كشاورزی، دامداری، نساجی، ساخت 

و ساز، آب مصرفی در خانه و مدرسه و ........... از آب های سطحی )رود و 

دریاچه و نهر آب های شيرین( یا آب های زیر زمينی ) چشمه و قنات و 

 عميق( تامين می شود. چاه

آب آشاميدنی از كدام آبها تامين می شوند؟ آب آشاميدنی از تصفيه آب 

با دقت 

گوش 

 ميدهند.
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پيوند با 

 زندگی

 دهيشور در آب شور چروك اريكه چرا خ ديدان یها را م دهیپد نیعلت ا ایآ

 رنديخشک اگر درون آب قرار گ یها وهيم یاما حبوبات و برگه ها شود یم

 شوند؟ یمتورم م

شود سپس نمک به  یخارج م اريابتدا آب خ ارشوريخ هيدر ته - پاسخ

 .گردد یم  اريخ یكه باعث مرگ سلول ها كند یم داينفوذ پ اريدرون خ

 یهستند كه م زیر اريبس یروزنه ها یدارا اهانيسلول ها در گ وارهید

 .تراوا عمل كنند مهين یتوانند مانند غشا

دهند و  یاز ذره ها اجازه عبور م یروزنه ها فقط به برخ نیا یعنی

 یدرشت تر نم یكوچک و آب اجازه عبور دارند و مولکولها یمولکولها

 .روزنه ها عبور كنند نیتوانند از ا

مولکول  رنديگ یخشک درون آب قرار م یها وهيم یكه برگه ها یو هنگام

به  وهيم یسلول وارهید یها آب خود به خود از درون آب و گذار روزنه یها

 .شود یآبدار و متورم م وهيم جهيكنند در نت یم دايراه پ وهيدرون م

 یمولکولها از یبعض نيب نیدر ا .ندیگو ی(  میاسمز) گذرندگ دهیپد نیبه ا

 .كنند یم دايبه آب نفوذ پ وهيها و نمک ها از درون م نيتامیو

كه حالل و محلول در دو  افتد یاتفاق م ی(  وقتیاسمز) گذرندگ دهیپد

از هم جدا شده باشند.  ییتراوا مهين یظرف با غشا کیبخش جداگانه 

 یراحت حالل به یمولکول ها

 غشا عبور كنند. نیاز ا توانند یم

 

 عیدر شکل روبرو در ابتدا  سطح ما

پس  یاست ول کسانیغشا  نيدر طرف

در طرف  راست  عیاز زمان،  سطح ما

رود. به  یو در طرف چپ باال م نیيپا

حالل به  یمولکول ها گریعبارت  د

  .ابندی یم انیطرف محلول  جر

 

 

بادقت 

گوش 

 ميدهند.
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 غشای نيمه تراوا
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با هم 

 بيندیشيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تراوا برابراست با  مهين یدو طرف غشا یحجم آب ها ریالف:  در شکل ز

توانند از  ینم دیكلرو میسد یها ونیچون  دهد؟ یگذشت زمان چه رخ م

 نیيپا ایآب دررود و برعکس  یغشا عبور كنند سطح آب خالص باال م نیا

 .حالل)آب(  اجازه عبور دارند ی. چون فقط مولکول هادیآ یم

 

به  نیريكرده و آب ش ییرا نمک زدا ایتوان آب در یروش م نیبا ا ایآ - ب

 .دست آورد

  .كنند یعبور م نیريآب ش یفقط مولکول ها ريخ 

  دهد؟ یچه رخ م ميوارد كن روين ستونيبر اساس شکل اگر بر پ - پ

  .كنند یآب برخالف جهت اسمز حركت م یمولکول ها 

  نامند؟ یانجام شده در قسمت پ را اسمز معکوس م ندیچرا فرا - ت

  .كنند یر خالف جهت اسمز حركت مآب ب یمولکول ها 

 ایرا از آب در نیريآب ش ديتول یبا توجه به شکل داده شده چگونگ - ث

 :ديده حيتوض

آب خالص از محلول )آب  یبر سطح محلول مولکولها یفشار اضاف جادیبا ا

 .شوند یم یشور( به سمت آب خالص جار

با دقت 

گوش 

ميدهند 

وبه 

پرسشها 

پاشخ 

 ميدهند.

1۵
قه

دقي
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خود را 

 بيازمایيد

 

 آب وجود دارد. هيتصف یسه روش برا

 

 

 

 

  .كنند یها عبور م یدرهر سه روش، باكتر  تذكر:

 كند. یعبور م زين یمواد آل ريدر روش تقط 

دهد با  ینمونه آب را نشان م کی هيتصف یاز روشها یبرخ ریشکل ز -1

 :ديتوجه به شکل به پرسش ها پاسخ ده

شوند؟   یكدام مواد موجود در آب از آن جدا م ر،يبا انجام عمل تقط :الف

 :ديده حيتوض

 و حشره كش ها و آفت كش ها یها و نافلزات و فلزات سم ندهیآال 

  .شوند یها حذف م ندهیكدام آال یبا حضور آب از صاف :  ب

و حشره كش ها و آفت كش ها و  یها و نافلزات و فلزات سم ندهیآال 

 ها یفرار بجز باكتر یآل باتيترك

  شود؟ یبا روش اسمز معکوس، كدام مواد موجود در آب از آن جدا م  :پ

فرار به  یآل باتيو و آفت كش ها و ترك یها و نافلزات و فلزات سم ندهیآال 

 ها یجز باكتر

د؟  اسمز معکوس دار یكمتر ندهیآب به دست آمده از كدام روش ها آال: ت

 یو روش استفاده از صاف

 یاز مصرف كلر زن شيپ دیروش ها را با نیشده در ا هيچرا آب تصف: ث

  .كرد

 تيكنند و كلر خاص یها عبور م یكه در هر سه روش باكتر نیبه علت ا 

 ريتقط -1

 اسمز معکوس -2

 صاف كردن -3
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 فعاليتهای

از بعد  یتکميل

 سیتدر

سیروش تدر فعاليت معلم  زمان فعاليت فراگيران 

جمع بندی و 

 ریيگ جهينت

كنم و پاسخ ها  یسوال م

 .كنم یرا اصالح م

 .ديكن فیاسمز را تعر -

 فیاسمز معکوس را تعر -

 .ديكن

از  یبعض یاسمز: عبور انتخاب فیتعر

كه  ییكوچک ازغشا یمولکول ها

  .دارد یانتخاب یرینفوذ پذ

اسمز معکوس: اگر فشار  فیتعر

محلول باشد مولکول  یبر رو یاضاف

حالل از محلول به سمت حالل  یها

شوند كه به آن  یم یخالص جار

 .ندیگو یاسمز معکوس م

 

دهند و به  یبا دقت گوش م

دهند و به  یپرسش ها پاسخ م

 یمثبت م حيصح یپاسخ ها

 دهم.

۵
قه

دقي
 

 دهم یانجام م اسيق پایانی ابیيارزش

دو روش اسمز و اسمز  نیا یتفاوتها

 :ديكن انيمعکوس را ب

 آب است انیدر جهت جر

 یاسمز معکوس با اعمال فشار خارج

 .است

 یدر روش اسمز آب وارد محلول م

 .شود

 ظيبه سمت غل قيسمت رق یعنی)

  رود( یم

معکوس آب بر عکس در روش اسمز 

 شود.  یاز محلول خارج م

به سمت  ظيآب از سمت غل یعنی) 

 رود( یم قيرق

 

 پاسخ می دهند.

 یمثبت م حيصح یپاسخ ها)به 

 (دهم.

۵
قه

دقي
 



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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و  فيتکل نييتع

 ارائه تشویق

 منابع

از  یکی هيته یكه برا ديكن  قيتحق 

كه مورد استفاده شما  ییفرآورده ها

آب چقدر  یرد پا رديگ یقرار م

  است؟

اسمز و  یها كه از روش ديكن قيتحق

 یاسمز معکوس در چه موارد

  شود؟ یاستفاده م

با رسم شکل و ذكر علت   - سوال 

جذب آب توسط برگه  یچگونگ

.ديزردآلو را نشان ده  

با رسم شکل و ذكر علت  -سوال 

تصفيه آب شوررا به روش  یچگونگ

 اسمز معکوس نشان دهيد.

غالم عباس ، شيمی با پارسا فر،  -

نگرش مولکولی )جلد اول( تهران: 

1331دفتر نشر معانی،   

مورتيمر، چارلز، شيمی  -

)جلد دوم( ترجمه : عيسی 1عمومی

 داوری. تهران: نشر علوم دانشگاهی 

 

https://fa.m.wikipedia.org 
danesh.Roshd. Ir 

 

 یرا در خانه انجام م فيتکال نیا

 .دهند

0
قه

دقي
 

 


