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چکیده
علم شيمي مانند اکثر علوم حالت انتزاعي دارد .به همان اندازه که محتوا در یادگيری موثر است،
روش نيز بر آن تاثير مي گذارد .کار عملي و آزمایش شرط الزم برای درک مطالب و مفاهيم علمي است ،ولي
کافي نيست .انتطار ميرود تا دانشآموز در کالس درس با تفکر علمي و تجارب یادگيری درگير شود تا خود
مکاني برای آزمایشکردن و بروز خالقيت به شمار آید .این امکان زماني محقق ميشود که دانشآموز درگير
گفتگوی کالسي و تدریس باشد .براساس تحقيقات انجام شده ،دانشآموزان در شيمي متوسطه بویژه موضوع
اسيدها ،بازها و pHبه خاطر نداشتن درک عميق از مفاهيم اتمها ،مولکولها ،یونها و واکنشهای شيميایي با
چالش روبرو هستن د .بعالوه هدف برنامه جدید آموزش علوم تبدیل دانشآموزان به یادگيران مادامالعمر است.
برای این منظور عالوه بر اطالعات و انگيزه کافي به روش مناسب برای یادگيری نيز نياز است .پژوهش حاضر
تالش کرده است تا طراحي نویني از مبحث  pHو تعيين ميزان اسيدیته مواد شيميایيِ کتاب شيمي دوازدهم
ارائه دهد .به این اميد که معلمان و دانشجومعلمان با ایده گرفتن از آن ،از روشهای سنتي فاصله گرفته و
تدریسي خالقانهتر را در کالس ارائه دهند و با پرورش درست دانشآموزان ،به متفکران این جامعه بيفزایند.
کلیدواژهها :یادگيری ،طراحي آموزشي ،شيمي دوازدهم ،pH ،تعيين اسيدیته.
* نویسنده مسئول( khaki.moti1397@gmail.com) :
تاریخ پذیرش1400/4/13 :
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مقدّمه
درس شيمي یکي از حوزههای پرکاربرد علوم تجربي ميباشد که در بخشهای مختلف پزشکي،
کشاورزی ،صنعت ،انرژی و محيطزیست از اهمّيّت زیادی برخودار است ،لذا یادگيری فعال و پویا در
این درس ميتواند نقش بسزایي در خالقيت و نوآوری دانشآموزان ایراني داشته باشد (محمدابراهيم-
زاده سپاسگزار .)13۹2 ،از سوی دیگر بر اساس نظر ستيگل و گبان )2005( 1دانش شيمي به حيات،
فرهنگ و کيفيت زندگي انسان کمك ميکند ،بنابراین کاربرد شيوة تدریس قابل درک و مؤثر برای
آن ضروری است .با توجه به یافتههای شوارتز 2و همکارانش ( )2005درميیابيم که سواد شيمي در
چهار سطح محتوا ،زمينه ،مهارتها و نگرشها تعریف شدهاند .از لحاظ محتوا علم شيمي مجموعهای
از دانش بشری را شامل ميشود که تالش ميکند ،تا پدیدههای شيميایي قابل مشاهده را در قالب
ساختار مولکولي مواد و از طریق زبان تخصصي ویژة علم شيمي توضيح دهد .علم شيمي عالوه بر
بررسي پویایي فرایندها و واکنشهای شيميایي ،تغييرات انرژی را نيز در آنها بررسي ميکند .دانووان
و نخله )2001( 3معتقدند که اهمّيّت روزافزون علم شيمي در زندگي انسانها ،سبب شده است تا
آموزش مناسب و اثربخش آن به ویژه در برنامۀ درسي مدارس ،به عنوان یکي از حوزههای فعال علوم
تجربي از اهمّيّت به سزایي برخوردار گردد .از نظر آنان با ورود به قرن  21عوامل مختلفي ،شيوههای
یاددهي و یادگيری علم شيمي را تحت تأثير قرار داده است.
اوزکاوا )2002( 4در پژوهش خود اینچنين نقل ميکند که به دليل حالت انتزاعي علم شيمي،
بيشتر دانشآموزان از مطالب برداشت نادرستي دارند و در بسياری از موضوعهای شيمي دچار مشکل
ميشوند .بعضي از مباحثي که بيشتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،عبارتند از :تعادل شيميایي ،اسيد و
باز ،پيوند شيميایي ،شيمي هستهای ،اوربيتال اتمي و هيبریداسيون ،محلول بافر ،محلولها و
اجزایشان ،خواص کوليگاتيو ،ترموشيمي و الکتروشيمي.
یافتههای تحقيق نخله ( )1۹۹4نشان ميدهد که دانشآموزان در شيمي دبيرستان در موضوع
اسيدها ،بازها و  pHبا چالش مواجه هستند؛ زیرا درک قوی از مفاهيم عميق اتمها ،مولکولها ،یونها
و واکنشهای شيميایي به دانشآموز بسيار بستگي دارد.
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طراحی واحد آموزشی برای آموزش موضوع  pHو تعیین میزان اسیدیتة مواد شیمیایی
در برنامۀ درسي ملي برای رسيدن به آرمانها و اهداف آن ،آمده است که یادگيرنده در محور
تمامي فعاليتهای یادگيری قرار ميگيرد و آموختن روش و مسير کسب علم ،آگاهي و توانایي یکي
از اهداف اصلي آموزش محسوب ميشود .این امر در مسيری رشدیابنده و تعاليجو ،زمينهساز پرورش
انواع تفکر ميشود و در ادامه ،در صورت عنایت خاص آموزشگران ،نيل به خودیادگيری ،ژرفاندیشي
و تعاليجویي در متربيان را ميسر ميسازد .ایجاد ارتباط بين آموزههای علمي و زندگي واقعي و مرتبط
ساختن محتوای یادگيری با کاربردهای احتمالي آن به معنادار شدن یادگيری و کسب علم مفيد،
سودمند و هدفدار برای متربيان منجر ميشود .این امر به پرورش انسانهایي مسئوليّتپذیر ،متفکر
و خالق مدد ميرساند (حذرخاني.)13۹۹ ،
از سوی دیگر با وجود تالشهای بسيار دبيران ،دانشآموزان قادر به درک نظریههای بنيادی ارائه
شده در کالس نيستند .بنابراین مجهز شدن بـه تکنيك و روشهای جدید آموزشي برای همگام شدن
با پيشرفت علوم ،الزم و ضـروری است .در برنامه جدید آمـوزش علوم ،هدف تبدیل دانشآموزان به
یادگيرندگان مادامالعمر است و برای محقق شدن ایـن امر سه شرط الزم است :اطالعات کافي ،انگيزة
یادگيری و راهبرد و روش یادگيری (ستيگل وگبان.)2005 ،
در راستای مطالعات انجام شده ،پژوهش حاضر به طراحي آموزشي مبحث  ،pHمقياسي برای
تعيين ميزان اسيدی بودن ،در صفحه  24شيمي دوازدهم پرداخته است .از آنجایي که مهمترین و
شاخصترین فلسفه آموزش شيمي در ایران و سایر کشورهای توسعه یافته ،ارتقای سطح سواد علمي
است (راهنمای برنامه درسي شيمي)13۹۷ ،؛ در این مقاله سعي شده است تا محتوای آموزشي pH

و روش تعيين خصلت اسيدی و بازی ،به کمك روش تدریس فعال و با توجه به کتاب درسي به
نگارش درآید ،تا معلمان و دانشجومعلمان با ایده گرفتن از آن ،تدریسي خالقانهتر و شيواتر را در
کالس ارائه دهند و بتوانند بين آنچه در کالس درس تدریس ميشود و آنچه دانشآموز در محيط
زندگي با آن مواجه است ،ارتباط تنگاتنگي برقرار کنند و نيز با پرورش درست دانشآموزان ،به
متفکران این جامعه بيفزایند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر حاصل تحقيق تئوری-توصيفي است و طراحي محتوی برای دانشآموزان پایۀ
دوازدهم و معلماني که در این پایه مشغول به تدریس هستند ،در زمينۀ  pHو تعيين ميزان اسيدی
یا بازی بودن مواد انجام شده است.
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برای یادگيری آسانتر و کاهش مشکالت دانشآموزان ،طراحي آموزشي جدیدی را برای مبحث
 ،pHمقياسي برای تعيين ميزان اسيدیته مواد شيميایي در «شيمي دوازدهم ،فصل یك ،صفحات 24
الي  »2۹در این پژوهش ارائه کردهایم.
پيش از ارائه محتوا ،فراگيران باید مطالب زیر را بهعنوان پيشدانسته آموخته باشند و در ابتدا نيز
ارزیابي از پيشدانستههای آنها بهصورت شفاهي یا کتبي ،انجام شود تا درصورت نياز مشکالت
برطرف گردد.
نتایج و بحث
اهداف کلی این مبحث عبارتند از:

 )1تفاوت قدرت اسيدی و ميزان اسيدی بودن محيط را تبيين کنند.
 )2مفهوم  pHو رابطۀ ریاضي مربوط به آن را توضيح دهند و گسترة  pHرا تبيين نمایند.
 ) 3محاسبات کمي مربوط به غلظت یون هيدرونيوم ،ميزان اسيدی بودن محيط و  pHرا برای
محلولهای گوناگون انجام دهند.
مطالبی که ارتباط طولی با این مبحث دارند ،عبارتند از :

تشخيص اسيدی و بازی بودن مواد
تشخيص یون هيدرونيوم
پیشدانستههای ضروری که برای یادگیری این بحث الزامی است ،عبارتند از:

محاسبات ریاضي مانند :لگاریتم
فرمولنویسي (شيمي دهم)
ساختارمولکولها (شيمي هشتم)
شناخت یون (شيمي نهم)
آشنایي با محلولها (شيمي هفتم)
ایده کلیدی مبحث حاضر عبارت است از:

تعيين ميزان اسيدی مواد شيميایي و نقش آن در زندگي
نقش  pHو قدرت اسيدی مواد شيميایي در زندگي
تعيين ميزان اسيدی مواد شيميایي و تأثير آن در تشخيص مواد

طراحی واحد آموزشی برای آموزش موضوع  pHو تعیین میزان اسیدیتة مواد شیمیایی
ستيگل و گبان ( )2005معتقدند یکي از عواملي که باعث افت کيفيت تدریس دبيران در مدارس
ميشود ،نبود آگاهي و تسلط کافي بر مباحث تدریسشده است .به همين منظور در چند بخش به
صورت جداگانه مفاهيم اساسي ،حقایق و اطالعات جزئي موضوع پژوهش را ذکر مينمایيم.
مفاهیم اساسی که دانشآموزان در این مبحث با آن روبرو خواهند شد ،عبارتند از:

کميت  ،pHگسترة تغيير  ،pHمحلول خنثي pH ،سنج (دیجيتال) ،کاغذ  ،pHتغيير رنگ کاغذ .pH
حقایق و اطالعات جزئی که در این صفحات از کتاب با آن مواجه خواهیم بود:

 )1کاغذ  pHو تغيير رنگ آن معياری برای تشخيص اسيدی یا بازی بودن محلولهاست.
 )2رنگي که کاغذ  pHدرون محلول به خود ميگيرد ،نشاندهندة  pHتقریبي آن است.
 )3شيميدانها کميت  pHرا با تابع لگاریتم بصورت زیر بيان ميکنند :
]pH=-log[H+

 )4شير ترششده به علت خاصيت اسيدی pH<7 ،دارد.
 )5برای پرهيز از بيان غلظتهای کم و بسيار کم یون هيدرونيوم ميتوان از کميت  pHاستفاده کرد.
 )6کميت  pHبرای محلولهای آبي در دمای اتاق با اعدادی در گسترة 0تا  14بيان ميشود.
 )۷یافتههای تجربي نشان ميدهد که آب و تمام محلولهای آبي ،محتوی یونهای هيدرونيوم و
هيدروکسيد هستند.
 )8کاغذ  pHدر برخي محلولها و آب خالص ،تغيير رنگ نميدهد ،رفتاری که تأیيد ميکند که
غلظت یونهای هيدرونيوم و هيدروکسيد در این محلولها با هم برابر است.
 )۹محلولهایي که کاغذ  pHدر آن تغيير رنگ نميدهد ،محلولهای خنثي ناميده ميشوند.
 )10آب خالص رسانایي الکتریکي ناچيزی دارد .این ویژگي بيانگر وجود مقدار بسيار کمي از یونهای
هيدرونيوم و هيدروکسيد است.
 )11هر اندازه غلظت یکي از یونهای هيدرونيوم یا هيدروکسيد در محلولي بيشتر شود ،به همان
نسبت از دیگری کاسته خواهد شد ،تا حاصلضرب غلظت این یونها در دمای اتاق برابر  10-14شود.
 )12بازهای معروفي مانند سود سوزآور و پتاس سوزآور بسيار قوی هستند به طوری که مواد خورنده
به شمار ميآیند.
 )13در محلولهای آبي بازها ،غلظت هيدرونيوم از غلظت هيدروکسيد بيشتر است (])[H+]=[OH-

پس  pHاین مواد در دمای اتاق در محدودة  ۷تا  14است.
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 )14بدیهي است که هرچه غلظت یون هيدروکسيد موجود در محلول آبي بازها بيشتر باشدpH ،

بزرگتر و به  14نزدیكتر است.
 )15بازها کاربرد گستردهای در زندگي روزانه دارند که از جملۀ آنها ميتوان به شيشه پاککن و
لوله بازکن اشاره کرد.
 )16آمونياک از جمله بازهای ضعيف است؛ به طوری که در محلول آن افزون بر مقدار کمي از
یونهای آب پوشيده ،شمار بسياری از مولکولهای آمونياک نيز یافت ميشود.
 pH )1۷محلول بازی حاوی سدیم هيدروکسيد  13/4است.
 pH )18محلول بازی حاوی آمونياک  10/۷است.
 )1۹آمونياک به دليل تشکيل پيوندهای هيدروژني در آب به طور عمده به شکل مولکولي حل ميشود
و ميتوان برای آن فرمول ) NH4OH(aqرا در نظر گرفت.
 pH )20نمونهای از آب دریا  10/52و نيتریك اسيد  3/۷است.
 ) 21حاصل ضرب غلظت یون هيدرونيوم و هيدروکسيد موجود در آب در دمای اتاق ،برابر با 10-14
است.
برای آموزش بهتر ،عالوه برتسلط کافي بر مباحث ،شایسته است که یك دسته بندی از مهارتهای
اساسي (ذهني و عملي) مبحث مورد تدریس را در نظر داشته باشيم؛ تا خالقيت الزم را برای بيان
روابط درس در کالس پرورش دهيم .به همين منظور مهارتهای اساسي به تفکيك ذهني و عملي
در ذیل ذکر شده است:
الف) مهارت ذهني
 )1رابطۀ بين غلظت ] [H+و pH
 )2رابطۀ بين غلظت ] [OH-و pH
 )3استفاده از تابع لگاریتمي برای به دست آوردن  pHو غلظت ][H+
 )4رابطۀ بين رسانایي الکتریکي و pH
 )5رابطۀ بين قدرت اسيدی و بازی و pH

 )6بررسي تغيير رنگ کاغذ  pHو ارتباط آن با قدرت اسيدی یا بازی مواد
 )۷رابطۀ بين غلظت یونهای هيدرونيوم و هيدروکسيد در آب خالص در دمای اتاق و یافتن  pHآب
خالص در دمای اتاق.
ب) مهارت عملي

طراحی واحد آموزشی برای آموزش موضوع  pHو تعیین میزان اسیدیتة مواد شیمیایی
 )1ساخت یك جدول به ترتيب عدد  pHاز مواد داده شده به دانشآموز و توانایي تفکيك آن براساس
قدرت اسيدی و بازی
 )2طبقهبندی مواد داده شده براساس غلظت ] [H+یا ] [OH-و عدد  pHو رسانایي الکتریکي
اهداف رفتاری مورد انتظار از دانشآموزان در پایان تدریس نیز به شرح ذیل است:

 )1دانشآموز بتواند کميت  pHرا تعریف کند و گسترة  pHدر دمای اتاق را بشناسد.
 )2دانشآموز بتواند گسترة  pHدر دمای اتاق را هم برای مواد اسيدی و هم بازی بيان کند.
 )3دانشآموز بتواند بيان کند که در اسيدهای قوی یا ضعيف pH ،به چه عددی نزدیكتر است.
 )4دانشآموز بتواند بيان کند که در بازهای قوی یا ضعيف pH ،به چه عددی نزدیكتر است.
 )5دانشآموز بتواند رابطۀ بين غلظت ] [OH-و  pHرا بيان کند.
 )6دانشآموز بتواند رابطۀ بين غلظت ] [H+و  pHرا بيان کند.
 )۷دانشآموز بتواند با استفاده از تابع لگاریتمي ،عدد  pHرا شناسایي کند.
 )8دانشآموز بتواند رابطۀ بين  pHو رسانایي الکتریکي را هم در اسيدها و هم در بازها شناسایي
کند.
 )۹دانشآموز بتواند رابطۀ بين قدرت اسيدی و بازی و  pHرا بيان کند.
 )10دانشآموز بتواند مفهوم محلول خنثي را تعریف نماید.
 )11دانشآموز بتواند به کمك کاغذ  ،pHرنگ محلول را شناسایي کند و به قدرت اسيدی یا بازی
بودن آن پي ببرد.
 )12دانشآموز بتواند غلظت یونهای هيدرونيوم و هيدروکسيد را در دمای اتاق برای آب خالص
حساب کند.
پیامد مورد انتظار:

دانشآموز بتواند چند اسيد و بازی را که در محيط زیست و زندگي روزمره خود با آنها سروکار
دارد ،نام ببرد و  pHآنها را دریابد و نقش و واکنش آنها را در صنعت ،پزشکي و داروسازی ،کشاورزی
و  ...بررسي نماید و سپس اسيد و بازهای نام برده شده را با توجه به  pHبه دست آمده ،بر اساس
قدرت اسيدی یا بازی و رسانایي الکتریکي طبقهبندی کند و در نهایت گزارشي از آن را در کالس
ارائه دهد.
از دانشآموزان انتظار میرود که در پایان تدریس بتوانند به پرسشهای زیر پاسخ دهند:

 )1چگونه ميتوان ميزان قدرت اسيدی یا بازی را به زبان ریاضي و کمي بيان کرد؟
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 )2گستره  pHدر دمای اتاق چه عددی است و در چه صورت قابل تغيير است؟
 )3رابطۀ ميان  pHو رسانایي الکتریکي و قدرت اسيدی و بازی چگونه است؟
راهبرد تدریس:

روشهای تدریس در امر یادگيری نقش کليدی دارد (حسينيمهر و همکاران)13۹8 ،؛ بنابراین
نظام آموزشي باید به فراگيران روشهای تفکّر و انجام کارهایشان را به طور مستقل آموزش دهد و
آنها را افرادی خلّاق ،مبتکر و خودتنظيم بار آورد (رنجدوست و عيوضي.)2013 ،
با نگاهي به نظام آموزشي ایران ،روش های سنّتي به ویژه روش سخنراني و حفظ و تکرار مطالب،
سبب جریان روح انفعال در نظام تعليم و تربيت شده و در نتيجه اندیشه و کنجکاوی ،به راحتي جای
خود را به انفعالي و بيارادگي و تمایل به تقليد از دیگران داده و احتياط جای پرسشگری و گوشدادن،
جایگزین فکرکردن شده است(صليبي و همکاران .)2015 ،در سيستم آموزشي کشور؛ غالبا دو نوع
روش آموزشي دیده ميشود :روش آموزشي مستقيم و غيرمستقيم .روش آموزش مستقيم ،راهبردی
معلّممحور است که بيشترین کاربرد را در تدریس دارد و در آن مهارتها ،اطّالعات ،قوانين یا شيوة
عمل و ترتيب فعّاليتها ،مستقيما از معلّم به فراگيران منتقل ميشود .در مقایسه با آموزش مستقيم
و معلّم محور ،آموزش غيرمستقيم عمدتا شاگردمحور است ،هرچند این دو راهبرد مکمل و متمّم
یکدیگرند؛ آموزش غيرمستقيم ،بيش از هدفهای محتوایي یا آموزشي کوتاهمدّت ،به سبكهای
یادگيری درازمدّت و رشد شخصيّت فردی تأکيد دارد .معلّم در آموزش غيرمستقيم ،دنيا را از دریچۀ
دید فراگير نگریسته و با استفاده از تفسيرهای بازتابي ،نقش یك آسانگر و قرینهساز همچون آینه را
ایفاء ميکند(حسينيمهر و همکاران .)13۹8 ،آموزش غيرمستقيم به دنبال مشارکت و مداخله جدّی
و سطح باالی شاگردان در مشاهده ،تحقيق ،استنباط ،فرضيه دادن ،مسألهگشایي و توليد دانش جدید
است .این روش مستلزم استدالل قياسي و استقرایي ،استفاده از مثالها و غيرمثالها ،تجربه و
ورزیدگي ،روحيۀ پرسشگری ،بحث گروهي و خودارزیابي از سوی شاگردان است(اسدزاده.)201۷ ،
در این مقاله بر روش تدریس غيرمستقيم تأکيد شده و در جهت ارائه محتوای آموزشي ،از این
روش استفاده شده است:
ابتدا دانشآموزان را به گروههای  4نفره تقسيم ميکنيم (در هر گروه ،چند دانشآموز ممتاز قرار
ميگيرد) .سپس پرسشهای مورد نظر ،با برگهای در اختيار آنان قرار ميگيرد تا پاسخهای خود را با
کل کالس به اشتراک بگذارند .به عنوان نمونه:

طراحی واحد آموزشی برای آموزش موضوع  pHو تعیین میزان اسیدیتة مواد شیمیایی
 )1چند نوع اسيد و بازی را که در محيط زندگي با آنها سروکار داشتهاید ،نام ببرید و  pHآنها را
یادداشت نمایيد؟ (دانشآموزان ميتوانند از کتاب یا گوشي همراه خود«با اجازة معلم یا کادر اداری
مدرسه» استفاده کنند و پاسخهای خود را بيایند).
 )2آیا ميتوانيد اسيد و بازهای مورد نظر را با توجه به قدرت  pHدسته بندی کنيد؟ قوی هستند یا
ضعيف؟
 )3به نظر شما چگونه ميتوان  pHیك اسيد یا باز را به دست آورد؟
سپس از هرگروه تقاضا ميکنيم که پاسخ هایشان را در کالس مطرح کنند و از سایر گروهها نيز
ميخواهيم که نظر خود را نسبت به پاسخ همکالسيهایشان بيان کنند.
حال معلم با توجه به پاسخ هایي دانشآموزان ،چند اسيد و باز را به همراه  pHآنها به روی تخته
مينویسد (مثالها از اسيد و بازهایي که در کتاب هستند ،نباشد).
معلم از دانشآموزان ميخواهد که به تصویری که گسترة  pHدر دمای اتاق را نشان ميدهد،
توجه کنند:

سپس از دانشآموزان ميخواهد:
 )1چه عددی گسترة  pHدر دمای اتاق را نشان ميدهد؟
 )2هرچه به سمت عدد صفر برویم ،محيط اسيدیتر ميشود یا بازی؟ عدد  14چه حالتي دارد؟
پس از شنيدن پاسخها ،معلم توضيح ميدهد که:
در دمای اتاق ( )25° cگستره  pHاز ( )0~14است .عدد صفر اسيدیترین محيط و عدد 14بازیترین
محيط را نشان ميدهد .با باال بردن دما ،گستره بازه  pHکمتر ميشود.
آب و همه محلول های آبي ،محتوی یون های هيدرونيوم و هيدروکسيد هستند .اما کاغذ  pHدر
برخي محلولها و آب خالص تغيير رنگ نميدهد ،رفتاری که برابری غلظت یونهای هيدرونيوم و
هيدروکسيدرا در این سامانهها نشان ميدهد؛ یعني محلول خنثي است .در چنين دمایي ،محلولي با
 pH=7خنثي در نظر گرفته ميشود.
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در نظر داشته باشيم که گسترة صفرتا  ،۷اسيدی است و عدد  ۷نشاندهندة خنثيبودن محيط
است و گسترة ۷تا  14نشاندهندة بازی بودن آن است.
پيش از این که بيشتر وارد مباحث شویم ،بعنوان معلم وظيفه داریم تا مسائل را به گونهای شيوا
برای دانش آموزان شرح دهيم؛ پس به ترتيب پنج گام زیر را طي ميکنيم:
 .1برای دانشآموزان یونش جزئي آب را نوشته و از آنان ميخواهيم تا بر اساس صفحه  22کتاب،
رابطۀ ثابت یونش آب را در دفتر خود بنویسند.

.2در گام بعد ،بادهم بيندیشيم صفحه  26کتاب را در کالس ميخوانيم و طبق توضيحات آن ،از
دانشآموزان ميخواهيم که غلظت  H+و  OH-را با توجه به شکل صفحه  2۷اندازهگيری نمایند.

()1

K .[H2O]²= [H3O+] [OH-] = 10-14 = KW

طراحی واحد آموزشی برای آموزش موضوع  pHو تعیین میزان اسیدیتة مواد شیمیایی
[H3O+]= [OH-] = 10-7

()2

 .3در گام بعدی از دانشآموزان مي خواهيم به صورت گروهي ،رابطۀ زیر را بر اساس لگاریتم حساب
کرده و  pHو ] [H3O+را به دست آورند.
]pH=- log[H3O+

()3

 .4سپس بر اساس رابطهای که با دانشآموزان بهدست آوردیم ،از آنها ميخواهيم که  pHمحيط
خنثي را با توجه به با هم بيندیشيم صفحه  26بهدست آورند.
]pH=- log[H3O+
pH=- log10-7
pH=7

 .5در ادامه از آنها ميخواهيم که سواالت  4با هم بيندیشيم صفحه  24را گروهي حل نمایند.

سپس این سؤال را مطرح ميکنيم که:
• اگر به یك محلول خنثي ،اسيد اضافه کنيم ،غلظت ] [H3O+و ] [OH-چه تغييری ميکند؟
] [H3O+زیاد ميشود.
] [OH-کم ميشود.
• اگر به یك محلول خنثي ،باز اضافه کنيم ،غلظت ] [H3O+و ] [OH-چه تغييری ميکند؟
] [H3O+کم ميشود.
] [OH-زیاد ميشود.
پس از آن معلم مفهوم خنثي بودن آب را توضيح ميدهد و از دانشآموزان ميپرسد:
 )1آیا آب خنثي است؟
 )2آیا خنثي بودن آب ،به این معناست که هيچ یوني در آن وجود ندارد؟
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معلم توضيح ميدهد که آب خنثي است ،اما بدین معني نيست که هيچ یوني در آن وجود ندارد،
بلکه یونهای اندکي از هيدروکسيد و هيدرونيوم در آن وجود دارد؛ ولي چون غلظت این دو یون با
هم برابر است ،محلول خنثي است.

و اندازهگيریها در دمای اتاق نشان داده است که:
[H+][OH-]=10-14

()4

پس در آب خالص ،غلظت یون هيدرونيوم و هيدروکسيد با هم برابر است و برابر با عدد 10-۷
است .بنابراین ميتوان گفت که آب خالص ،رسانایي الکتریکي اندکي دارد.
سپس معلم با استفاده از تصویر کتاب چند سؤال از دانشآموزان ميپرسد:
 )1در کدام نمودار خاصيت اسيدی بيشتر است؟ چرا؟
 )2در کدام نمودار خاصيت بازی بيشتر است؟ چرا؟
 )3کدام نمودار  pHکمتری را نشان ميدهد؟ طبق آنچه گفته شد pH ،کمتر نشانۀ چيست؟
در ادامه معلم توضيح ميدهد که هرچه غلظت ] [H+بيشتر باشد ،غلظت ] [OH-کمتر خواهد
بود .این بدین معناست که غلظت این دو یون ،باهم در ارتباط است و از رابطه[H+][OH-]=10-14

پيروی ميکند.

بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که هرچه غلظت ] [H+بيشتر باشد pH ،به عدد صفر نزدیكتر
است و محيط اسيدیتر خواهد بود و هرچه غلظت ] [OH-بيشتر باشد pH ،به عدد  14نزدیكتر
است و محيط بازیتر ميشود.
اکنون معلم باید ارتباط بين  pHو رسانایي الکتریکي را توضيح دهد:

طراحی واحد آموزشی برای آموزش موضوع  pHو تعیین میزان اسیدیتة مواد شیمیایی

این شکلها دو محلول بازی را نشان ميدهند،کدام یك از آنها نشان دهندة باز قویتر است؟
معلم توضيح ميدهد که هرچه باز قویتر باشد ،تعداد یونهای حاصل از آن در محلول نيز بيشتر
است ،پس رسانایي الکتریکي آن نيز بيشتر خواهد بود.
بنابراین شکل سمت چپ که چراغ روشنایي ویژهای دارد ،نشان دهندة محلولِ باز قویتر است و
شکل سمت راست که روشنایي اندکي دارد ،نشان دهندة محلولِ باز ضعيفتر است.
و نيز آموختيم که هرچه باز قویتر باشد pH ،به عدد  14نزدیكتر است.
معلم حاال از دانشآموزان ميپرسد :آیا ميتوان ارتباط بين  pHو رسانایي را بيان داشت؟
پاسخ این است که هرچه محيط اسيدیتر باشد pH ،کوچکتر است ،پس رسانایي بيشتر و هرچه
محيط بازیتر باشد pH ،بزرگتر و رسانایي بيشتر خواهد بود.
در ادامه برای اطمينان از تکميل فرایند یادگيری ،به ارزشيابي ،جمعبندی ،ارائه نقشه مفهومي
ميپردازیم و برای تکميل فرایند آموزش تکليف و کار و دوره در منزل پيشنهاد ميشود.
ارزشیابی:

دانشآموزان را به گروههای چهار نفره تقسيم ميکنيم .از گروهها ميخواهيم با مشارکت و
همفکری یکدیگر سؤاالت زیر را در زمان تعيينشده ،پاسخ دهند.
 .1ثابت یونش  BOHو  COHدر دمای اتاق به ترتيب برابر با  10-5*1/8و  10-4*4/8است .بنابراین
ميتوان گفت باز .......... COH........قویتر است و در غلظت یکسان pH ،محلول آبي..........
............BOHکمتر است.
 100pH .2ميلي ليتر محلول  0/1موالر پتاسيم هيدروکسيد چند است؟
[OH-]=[KOH]=0.1=10-1mol.L-1
[H3O+] [OH-] = 10-14
[H+]×10-1=10-14
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[H+]=10-13
]pH=- log[H3O+
pH= 13
جمعبندی:

در این مرحله از دانشآموزاني که در کالس فعایت کمتری داشتند ،ميخواهيم سؤاالت ارزشيابي
را بر روی تختۀ کالس حل کرده و هردانشآموز در مورد درس امروز یك جمله بيان کند .سپس از
هرگروه ميخواهيم دریافت خود را از مباحث از ابتدای درس تا اینجا بگوید.
نقشه مفهومی:

تکالیف:

برای بازده بيشتر تکاليف را طبق سطوح زیر تقسيم بندی کردهایم:
سطح یک (اجباری-فردی)

به سؤاالت زیر با دقت پاسخ دهند:
 .1در محلول منيزیم هيدروکسيد در آب ،غلظت یونها از رابطه  [Mg2+][OH-]=1.5×10-11پيروی
ميکند ،حداکثر غلظت منيزیم سولفات قابل حل در محلول سدیم هيدروکسيد با  pH=۹برابر چند
مول بر ليتر است؟
=10-9 mol.L-1

-PH

-

[OH ] = 10

طراحی واحد آموزشی برای آموزش موضوع  pHو تعیین میزان اسیدیتة مواد شیمیایی
[H3O+] [OH-] = 10-14
[OH-]=10-5

 pH .2محلول  0/01موالر سدیم هيدروکسيد چند است؟
[OH-]=[NaOH]=10-2 mol.L-1
[H3O+] [OH-] = 10-14
[H3O+] *10-2=10-14
[H3O+] =10-12 mol.L-1
pH=- log[H3O+]=-log10-12=12
سطح دو (اجباری-فردی)

 pHمواد شویندة موجود در خانۀ خود را با یکدیگر مقایسه کرده و با توجه به  pHهریك ،کاربرد و
ميزان خطر آن را در هنگام تماس با پوست و یا تنفس بررسي نمایند و توضيح دهند که ميزان
واکنشپذیری کدام یك بيشتر است و آیا قدرت واکنشپذیری آنها را به  pHآن ميتوان نسبت داد
یا خير؟
سطح سه (اختیاری -گروهی)

با همکاری هم و با استفاده از منابع معتبر ،در مورد  pHموادی که هم خاصيت اسيدی دارند و هم
بازی ،تحقيق کرده و نتيجه را در کالس ارائه نمایند.
نتیجه گیری
هدف اصلي آموزش در علوم دورة دبيرستان ،افزودن سواد علمي دانشآموزان است که با انتشار
استانداردها و معيارهای جدید در مورد محتوا ،آموزش و ارزیابي و تالش برای تعریف سواد شيميایي
آشکار مي شود ،اما این هدف در تضاد با روش آموزش سنتي است؛ بنابراین باید به معلمان فرصت
داده شود تا برداشت خود را در مورد اهداف و محتوای شيمي دبيرستان و به طور خاص از سطح پایه
تغيير دهند تا بتوان به یك آموزش نوین در مدارس دست یافت (شوارتز و همکاران.)2006 ،
در این پژوهش تالش شده است تا بر اساس اهداف برنامۀ درسي ،راهبردهای تدریس با طراحي
نویني همراه شود و دانش آموز ،درس شيمي را به عنوان یك فعاليت انساني شناخته و آن را نتيجۀ
کنجکاوی و هوشمندی و اميد انسان برای داشتن سهمي کوچك در پيشرفت زندگي بداند و همچنين
تعامل دوجانبۀ شيمي و جامعه و شيمي و زندگي را دریابد و این تدریس بر اساس یادگيری -یاددهي
دانشآموز محور باشد .همچنين به دانشآموز فرصت انتخابکردن ،شرح دادن و کشف کردن داده
شود.
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در این رویکرد دانشآموز محور ،معلم در نقش یك راهنما و آسانکنندة یادگيری ،دانشآموز را
به نقشي مؤثر در رویکرد یاددهي و یادگيری وارد ميکند (راهنمای برنامۀ درسي .)13۷۹ ،اميد است
با به کارگيری و ارائه الگوهای مناسب آموزشي ،بتوان مفاهيم انتزاعي شيمي را در کالس درس به
شکلي جذاب و پرکاربرد در زندگي بيان کرد .هدف از ارائه این الگوی آموزشي ،آشنایي بيشتر
دانشجومعلمان و معلمان با اهداف آموزشي و داشتن محتوای کافي در زمينۀ  pHو ميزان اسيدیتۀ
مواد شيميایي برای یك آموزش مفيدتر و مؤثرتر ميباشد.
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Abstract
Chemistry, like most sciences, is abstract. As much as content is influential
in learning, so is the method. Practical work and experimentation are necessary
conditions for understanding scientific content and concepts, but they are not
enough. The student is expected to engage in scientific thinking and learning
experiences in the classroom as a place for experimentation and creativity; But
this possibility is realized when the student is involved in class conversation and
teaching. According to the researches done, students in high school chemistry,
especially the subject of acids, bases, and pH, are challenged because they do not
have a deep understanding of the concepts of atoms, molecules, ions, and
chemical reactions. In addition, the goal of the new science education program is
to transform students into lifelong learners. For this purpose, in addition to
sufficient information and motivation, a suitable method for learning is also
needed. The present study has attempted to present a new design of the topic of
pH and determination of the acidity of chemicals in the chemistry textbook for
the twelfth grade. I hope that teachers and student-teachers, by taking ideas from
it, will move away from traditional methods and offer more creative teaching in
the classroom, and add to the thinkers of this society by properly nurturing
students.
Keywords: Learning, Learning design, 12th grade Chemistry textbook, pH,
Determination of acidity.
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