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 چکیده
همان اندازه که محتوا در یادگيری موثر است، علم شيمي مانند اکثر علوم حالت انتزاعي دارد. به  

گذارد. کار عملي و آزمایش شرط الزم برای درک مطالب و مفاهيم علمي است، ولي روش نيز بر آن تاثير مي

آموز در کالس درس با تفکر علمي و تجارب یادگيری درگير شود تا خود رود تا دانشکافي نيست. انتطار مي

آموز درگير شود که دانشاین امکان زماني محقق مي .آید شماره و بروز خالقيت بکردن مکاني برای آزمایش

آموزان در شيمي متوسطه بویژه موضوع گفتگوی کالسي و تدریس باشد. براساس تحقيقات انجام شده، دانش

شيميایي با های ها و واکنشها، یونها، مولکولبه خاطر نداشتن درک عميق از مفاهيم اتمpHاسيدها، بازها و 

العمر است. آموزان به یادگيران مادامچالش روبرو هستند. بعالوه هدف برنامه جدید آموزش علوم تبدیل دانش

برای این منظور عالوه بر اطالعات و انگيزه کافي به روش مناسب برای یادگيری نيز نياز است. پژوهش حاضر 

يزان اسيدیته مواد شيميایيِ کتاب شيمي دوازدهم و تعيين م pH تالش کرده است تا طراحي نویني از مبحث

های سنتي فاصله گرفته و ارائه دهد. به این اميد که معلمان و دانشجومعلمان با ایده گرفتن از آن، از روش

 .آموزان، به متفکران این جامعه بيفزایندتر را در کالس ارائه دهند و با پرورش درست دانشتدریسي خالقانه

، تعيين اسيدیته.pHیادگيری، طراحي آموزشي، شيمي دوازدهم،  :هاواژهکلید
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 مه مقدّ

های مختلف پزشکي، باشد که در بخشتجربي ميهای پرکاربرد علوم درس شيمي یکي از حوزه

لذا یادگيری فعال و پویا در  است،اهمّيّت زیادی برخودار  زیست ازکشاورزی، صنعت، انرژی و محيط

-)محمدابراهيم آموزان ایراني داشته باشديت و نوآوری دانشقخالر تواند نقش بسزایي داین درس مي

دانش شيمي به حيات،  (2005) 1گبان و ستيگلاز سوی دیگر بر اساس نظر  (.13۹2، زاده سپاسگزار

برای تدریس قابل درک و مؤثر  ةکاربرد شيوبنابراین کند، فرهنگ و کيفيت زندگي انسان کمك مي

سواد شيمي در  یابيم که( درمي2005) و همکارانش 2شوارتزهای با توجه به یافتهاست. آن ضروری 

ای اند. از لحاظ محتوا علم شيمي مجموعهشده فیها تعرها و نگرشچهار سطح محتوا، زمينه، مهارت

قابل مشاهده را در قالب  يیهای شيميادهیکند، تا پدشود که تالش مياز دانش بشری را شامل مي

. علم شيمي عالوه بر علم شيمي توضيح دهد ةژیزبان تخصصي و قیساختار مولکولي مواد و از طر

 دانووان ند.کها بررسي ميتغييرات انرژی را نيز در آن ي،یهای شيمياو واکنش ندهایفرا يیایبررسي پو

تا  سبب شده است ،هامعتقدند که اهمّّيت روزافزون علم شيمي در زندگي انسان (2001) 3نخله و

های فعال علوم از حوزه کيیه عنوان ب ،درسي مدارسۀ در برنام ژهیآموزش مناسب و اثربخش آن به و

های شيوه ،عوامل مختلفي 21با ورود به قرن  انبرخوردار گردد. از نظر آن يیتجربي از اهمّيّت به سزا

 قرار داده است. تأثيرو یادگيری علم شيمي را تحت  اددهيی

 ي،علم شيم يحالت انتزاع کند که به دليلچنين نقل ميدر پژوهش خود این (2002) 4اوزکاوا

دچار مشکل  يشيم یهادر بسياری از موضوع و دنادرستي دارن برداشتاز مطالب آموزان دانشبيشتر 

عبارتند از: تعادل شيميایي، اسيد و  ،اندکه بيشتر مورد مطالعه قرار گرفتهباحثي از م ي. بعضشوندمي

ها و و هيبریداسيون، محلول بافر، محلول يای، اوربيتال اتم، شيمي هستهيباز، پيوند شيميای

 ي. و الکتروشيم ياجزایشان، خواص کوليگاتيو، ترموشيم

 ضوعمو دبيرستان در شيمي آموزان دردهد که دانش( نشان مي1۹۹4های تحقيق نخله )یافته

 هایون ها،کولمول ها،اتم عميق مفاهيم از قوی درک زیرا هستند؛ مواجه چالش با pH و بازها اسيدها،

 دارد.  بسيار بستگي آموزشيميایي به دانش هایواکنش و
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 محور در آن، آمده است که یادگيرنده ها و اهدافنآرما به برای رسيدن ملي درسي در برنامۀ

 یکي و توانایي آگاهي علم، کسب مسير و روش آموختن و گيردمي قرار یادگيری هایفعاليت تمامي

 ساز پرورشزمينه جو،تعالي و رشدیابنده مسيری در امر این شود.مي محسوب آموزش اصلي اهداف از

 اندیشيخودیادگيری، ژرف به نيل آموزشگران، خاص عنایت صورت در ادامه، در و شودمي تفکر انواع

 مرتبط واقعي و زندگي و علمي هایآموزه بين ارتباط ایجاد سازد.مي ميسر را متربيان در جویيتعالي و

مفيد،  علم کسب و یادگيری شدن معنادار به آن احتمالي کاربردهای با یادگيری محتوای ساختن

 متفکر پذیر،مسئوليّت هایيانسان پرورش به امر این شود.مي منجر متربيان برای دارهدف و سودمند

 (. 13۹۹)حذرخاني،  رساندمي خالق مدد و

ه ئهای بنيادی اراآموزان قادر به درک نظریهدانش ،دبيرانهای بسيار تالشاز سوی دیگر با وجود 

جدید آموزشي برای همگام شدن  یهابنابراین مجهز شدن بـه تکنيك و روش .شده در کالس نيستند

آموزان به الزم و ضـروری است. در برنامه جدید آمـوزش علوم، هدف تبدیل دانش ،موبا پيشرفت عل

 ةاطالعات کافي، انگيز :محقق شدن ایـن امر سه شرط الزم استالعمر است و برای یادگيرندگان مادام

 (.2005، گبانو )ستيگلی راهبرد و روش یادگير ی ویادگير

مقياسي برای  ،pHدر راستای مطالعات انجام شده، پژوهش حاضر به طراحي آموزشي مبحث 

و  نیترمهمشيمي دوازدهم پرداخته است. از آنجایي که  24تعيين ميزان اسيدی بودن، در صفحه 

سواد علمي  ارتقای سطح افته،یکشورهای توسعه  ریو سا رانیفلسفه آموزش شيمي در ا نیترشاخص

 pH(؛ در این مقاله سعي شده است تا محتوای آموزشي 13۹۷، است )راهنمای برنامه درسي شيمي

و روش تعيين خصلت اسيدی و بازی، به کمك روش تدریس فعال و با توجه به کتاب درسي به 

تر و شيواتر را در نگارش درآید، تا معلمان و دانشجومعلمان با ایده گرفتن از آن، تدریسي خالقانه

آموز در محيط شود و آنچه دانشنچه در کالس درس تدریس ميکالس ارائه دهند و بتوانند بين آ

آموزان، به زندگي با آن مواجه است، ارتباط تنگاتنگي  برقرار کنند و نيز با پرورش درست دانش

 متفکران این جامعه بيفزایند.
 

 پژوهش روش

آموزان پایۀ توصيفي است و طراحي محتوی برای دانش-پژوهش حاضر حاصل تحقيق تئوری 

و تعيين ميزان اسيدی  pHدوازدهم و معلماني که در این پایه مشغول به تدریس هستند، در زمينۀ 

 یا بازی بودن مواد انجام شده است.
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مبحث آموزان، طراحي آموزشي جدیدی را برای تر و کاهش مشکالت دانشبرای یادگيری آسان 

pH24 اتشيمي دوازدهم، فصل یك، صفح»در ته مواد شيميایي ، مقياسي برای تعيين ميزان اسيدی 

 ایم.در این پژوهش ارائه کرده« 2۹الي 

دانسته آموخته باشند و در ابتدا نيز عنوان پيشپيش از ارائه محتوا، فراگيران باید مطالب زیر را به 

رت نياز مشکالت صورت شفاهي یا کتبي، انجام شود تا درصوها بههای آندانستهارزیابي از پيش

  .برطرف گردد
 

 نتایج و بحث

 اهداف کلی این مبحث عبارتند از: 

 کنند. نييرا تب طيبودن مح یدياس زانيو م یديتفاوت قدرت اس (1

 د.نماین نييرا تبpH ة دهند و گستر حيمربوط به آن را توض ياضیر ۀو رابط pHمفهوم  ( 2

را برای   pHميزان اسيدی بودن محيط و ( محاسبات کمي مربوط به غلظت یون هيدرونيوم،3

 های گوناگون انجام دهند. محلول

 : د، عبارتند ازمطالبی که ارتباط طولی با این مبحث دارن 

 تشخيص اسيدی و بازی بودن مواد

 تشخيص یون هيدرونيوم 

 است، عبارتند از:الزامی های ضروری که برای یادگیری این بحث دانستهپیش 

 مانند: لگاریتم محاسبات ریاضي 

 نویسي )شيمي دهم(فرمول

 ها )شيمي هشتم(ساختارمولکول

 شناخت یون )شيمي نهم(

 ها )شيمي هفتم(آشنایي با محلول

 ایده کلیدی مبحث حاضر عبارت است از: 

 تعيين ميزان اسيدی مواد شيميایي و نقش آن در زندگي

 و قدرت اسيدی مواد شيميایي در زندگي pHنقش 

 آن در تشخيص مواد تأثيرتعيين ميزان اسيدی مواد شيميایي و 



 

 

 ییایمیمواد ش تةیدیاس زانیم نییو تع pHآموزش موضوع  یبرا یواحد آموزش یطراح

معتقدند یکي از عواملي که باعث افت کيفيت تدریس دبيران در مدارس  (2005) يگل و گبانتس

است. به همين منظور در چند بخش به  شدهشود، نبود آگاهي و تسلط کافي بر مباحث تدریسمي

 نمایيم.پژوهش را ذکر مي موضوعاطالعات جزئي صورت جداگانه مفاهيم اساسي، حقایق و 

 آموزان در این مبحث با آن روبرو خواهند شد، عبارتند از:مفاهیم اساسی که دانش 

 .pH، تغيير رنگ کاغذ pHسنج )دیجيتال(، کاغذ pH ، محلول خنثي، pH، گسترة تغيير pH کميت

 مواجه خواهیم بود:حقایق و اطالعات جزئی که در این صفحات از کتاب با آن  

 هاست.و تغيير رنگ آن معياری برای تشخيص اسيدی یا بازی بودن محلول pH ( کاغذ1

 تقریبي آن است. pHدهندة گيرد، نشاندرون محلول به خود مي pH( رنگي که کاغذ 2

 کنند :را با تابع لگاریتم بصورت زیر بيان مي pHها کميت دان( شيمي3

]+log[H-pH= 

 دارد. pH<7شده به علت خاصيت اسيدی، ترش( شير 4

 استفاده کرد. pHتوان از کميت های کم و بسيار کم یون هيدرونيوم مي( برای پرهيز از بيان غلظت5

 شود.بيان مي 14تا 0های آبي در دمای اتاق با اعدادی در گسترة برای محلول pH( کميت 6

های هيدرونيوم و های آبي، محتوی یونمحلولدهد که آب و تمام های تجربي نشان مي( یافته۷

 هيدروکسيد هستند.

کند که دهد، رفتاری که تأیيد ميها و آب خالص، تغيير رنگ نميدر برخي محلول pH( کاغذ 8

 ها با هم برابر است.های هيدرونيوم و هيدروکسيد در این محلولغلظت یون

 شوند.های خنثي ناميده ميهد، محلولددر آن تغيير رنگ نمي pH هایي که کاغذ( محلول۹

 هاییون از کمي بسيار مقدار وجود بيانگر این ویژگي دارد. ناچيزی الکتریکي رسانایي خالص ( آب10

 .است هيدروکسيد و هيدرونيوم

 همان به بيشتر شود، محلولي در هيدروکسيد یا هيدرونيوم هاییون از یکي غلظت اندازه ( هر11

 شود. 10-14دمای اتاق برابر  در هایون این غلظت ضربحاصل شد، تا خواهد کاسته دیگری از نسبت

طوری که مواد خورنده ( بازهای معروفي مانند سود سوزآور و پتاس سوزآور بسيار قوی هستند به 12

 .آیندميبه شمار 

( OH+[H]=[-[)تر است های آبي بازها، غلظت هيدرونيوم از غلظت هيدروکسيد بيش( در محلول13

 است. 14تا  ۷این مواد در دمای اتاق در محدودة  pHپس 
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  pH( بدیهي است که هرچه غلظت یون هيدروکسيد موجود در محلول آبي بازها بيشتر باشد،14

 تر است.نزدیك 14تر و به بزرگ

 کن وپاک شيشه به توانمي هاآن جملۀ از که دارند روزانه زندگي ای در( بازها کاربرد گسترده15

 کرد.  اشاره بازکن لوله

 کمي از مقدار بر افزون آن محلول در که طوری است؛ به  ضعيف بازهای جمله از ( آمونياک16

 شود.مي یافت نيز آمونياک هایمولکول از بسياری شمار پوشيده، آب هاییون

1۷ )pH  است. 4/13محلول بازی حاوی سدیم هيدروکسيد 

18) pH  است. ۷/10آمونياک محلول بازی حاوی 

 شودحل مي مولکولي شکل به عمده به طور آب در هيدروژني تشکيل پيوندهای دليل به ( آمونياک1۹

  .گرفت نظر در را OH4NH(aq)فرمول  آن برای توانمي و

20 )pH است. ۷/3و نيتریك اسيد  52/10ای از آب دریا نمونه 

 10-14( حاصل ضرب غلظت یون هيدرونيوم و هيدروکسيد موجود در آب در دمای اتاق، برابر با 21

 است.

های مهارت یك دسته بندی از که شایسته است ،عالوه برتسلط کافي بر مباحث ،ربرای آموزش بهت 

ی بيان ؛ تا خالقيت الزم را برارا در نظر داشته باشيم)ذهني و عملي( مبحث مورد تدریس  اساسي

های اساسي به تفکيك ذهني و عملي . به همين منظور مهارتدر کالس پرورش دهيمروابط درس 

 شده است: ذکر  در ذیل

 الف( مهارت ذهني

  pH و ]H+ [رابطۀ بين غلظت  (1

 pHو  ]OH- [( رابطۀ بين غلظت 2

 ]H+[و غلظت  pH ( استفاده از تابع لگاریتمي برای به دست آوردن3

 pH( رابطۀ بين رسانایي الکتریکي و 4

 pH( رابطۀ بين قدرت اسيدی و بازی و 5

 و ارتباط آن با قدرت اسيدی یا بازی مواد  pH( بررسي تغيير رنگ کاغذ 6

آب  pHهای هيدرونيوم و هيدروکسيد در آب خالص در دمای اتاق و یافتن ( رابطۀ بين غلظت یون۷

 خالص در دمای اتاق.

 ب( مهارت عملي
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آموز و توانایي تفکيك آن براساس از مواد داده شده به دانش pH( ساخت یك جدول به ترتيب عدد 1

 قدرت اسيدی و بازی

 و رسانایي الکتریکي pHو عدد  ]OH-[یا  ]H+[بندی مواد داده شده براساس غلظت ( طبقه2

 ذیل است:آموزان در پایان تدریس نیز به شرح اهداف رفتاری مورد انتظار از دانش 

 در دمای اتاق را بشناسد. pHرا تعریف کند و گسترة  pHآموز بتواند کميت ( دانش1

 در دمای اتاق را هم برای مواد اسيدی و هم بازی بيان کند. pHآموز بتواند گسترة ( دانش2

 تر است.به چه عددی نزدیك pHآموز بتواند بيان کند که در اسيدهای قوی یا ضعيف، ( دانش3

 تر است.به چه عددی نزدیك pHآموز بتواند بيان کند که در بازهای قوی یا ضعيف، دانش( 4

 را بيان کند. pHو  ]OH-[آموز بتواند رابطۀ بين غلظت ( دانش5

 را بيان کند. pHو  ]H+[آموز بتواند رابطۀ بين غلظت ( دانش6

 را شناسایي کند. pHآموز بتواند با استفاده از تابع لگاریتمي، عدد ( دانش۷

و رسانایي الکتریکي را هم در اسيدها و هم در بازها شناسایي  pHآموز بتواند رابطۀ بين ( دانش8

 کند.

 را بيان کند. pHآموز بتواند رابطۀ بين قدرت اسيدی و بازی و ( دانش۹

 آموز بتواند مفهوم محلول خنثي را تعریف نماید.( دانش10

، رنگ محلول را شناسایي کند و به قدرت اسيدی یا بازی pHکمك کاغذ آموز بتواند به ( دانش11

 بودن آن پي ببرد.

 خالص آب برای اتاق دمای در را هيدروکسيد و هيدرونيوم هاینیو آموز بتواند غلظت( دانش12

 کند. حساب

 پیامد مورد انتظار: 

 سروکار هاآن با خود روزمره زندگي و زیست محيط بازی را که در و اسيد چند بتواند آموزدانش 

 کشاورزی داروسازی، و پزشکي صنعت، در را آنها واکنش و نقش ها را دریابد وآن  pHنام ببرد و دارد،

 به دست آمده، بر اساسpH را با توجه به  شده برده نام و بازهای اسيد سپس و نماید بررسي  ...و

 در کالس را آن از گزارشي در نهایت و کند بندیطبقه الکتریکي رسانایي و قدرت اسيدی یا بازی

 .دهد ارائه

 :پاسخ دهند زیرهای پرسشبتوانند به  رود که در پایان تدریسانتظار می آموزاناز دانش 

 توان ميزان قدرت اسيدی یا بازی را به زبان ریاضي و کمي بيان کرد؟( چگونه مي1
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 در دمای اتاق چه عددی است و در چه صورت قابل تغيير است؟ pH( گستره 2

 و رسانایي الکتریکي و قدرت اسيدی و بازی چگونه است؟ pH( رابطۀ ميان 3

 تدریس: راهبرد 

(؛ بنابراین 13۹8مهر و همکاران، های تدریس در امر یادگيری نقش کليدی دارد )حسينيروش 

مستقل آموزش دهد و به طور  ارهایشان راکهای تفکّر و انجام نظام آموزشي باید به فراگيران روش

 (. 2013دوست و عيوضي، خلّاق، مبتکر و خودتنظيم بار آورد )رنج یها را افرادآن

های سنّتي به ویژه روش سخنراني و حفظ و تکرار مطالب، با نگاهي به نظام آموزشي ایران، روش  

به راحتي جای  ،تربيت شده و در نتيجه اندیشه و کنجکاوی سبب جریان روح انفعال در نظام تعليم و

 ،دادنارادگي و تمایل به تقليد از دیگران داده و احتياط جای پرسشگری و گوشخود را به انفعالي و بي

دو نوع  در سيستم آموزشي کشور؛ غالبا   (.2015جایگزین فکرکردن شده است)صليبي و همکاران، 

روش آموزشي مستقيم و غيرمستقيم. روش آموزش مستقيم، راهبردی : شوددیده ميروش آموزشي 

 ةها، اطّالعات، قوانين یا شيومحور است که بيشترین کاربرد را در تدریس دارد و در آن مهارتمعلّم

شود. در مقایسه با آموزش مستقيم از معلّم به فراگيران منتقل مي ها، مستقيما عمل و ترتيب فّعاليت

، آموزش غيرمستقيم عمدتا  شاگردمحور است، هرچند این دو راهبرد مکمل و متمّم محورو معلّم

های مدّت، به سبكوتاهکهای محتوایي یا آموزشي یکدیگرند؛ آموزش غيرمستقيم، بيش از هدف

 ۀدنيا را از دریچ ،یادگيری درازمدّت و رشد شخصيّت فردی تأکيد دارد. معّلم در آموزش غيرمستقيم

ساز همچون آینه را نقش یك آسانگر و قرینه ،ر نگریسته و با استفاده از تفسيرهای بازتابيدید فراگي

(. آموزش غيرمستقيم به دنبال مشارکت و مداخله جدّی 13۹8مهر و همکاران، کند)حسينيایفاء مي

جدید گشایي و توليد دانش و سطح باالی شاگردان در مشاهده، تحقيق، استنباط، فرضيه دادن، مسأله

ها، تجربه و ها و غيرمثالاست. این روش مستلزم استدالل قياسي و استقرایي، استفاده از مثال

 (.201۷پرسشگری، بحث گروهي و خودارزیابي از سوی شاگردان است)اسدزاده،  ۀورزیدگي، روحي

ن ایاز  ،و در جهت ارائه محتوای آموزشي شده تأکيد در این مقاله بر روش تدریس غيرمستقيم 

 شده است: استفادهروش 

 قرار ممتاز آموزدانش چند گروه، هر کنيم )درمي تقسيم نفره 4 هایگروه به را آموزانابتدا دانش 

 با را خود هایپاسخ گيرد تاای در اختيار آنان قرار ميبرگه مورد نظر، با هایپرسش گيرد(. سپسمي

 بگذارند. به عنوان نمونه: اشتراک به کالس کل



 

 

 ییایمیمواد ش تةیدیاس زانیم نییو تع pHآموزش موضوع  یبرا یواحد آموزش یطراح

ها را آن pHو  اید، نام ببریدچند نوع اسيد و بازی را که در محيط زندگي با آنها سروکار داشته( 1

 اداری کادر ای معلم اجازة با»گوشي همراه خود یا توانند از کتابآموزان ميیادداشت نمایيد؟ )دانش

 های خود را بيایند(.استفاده کنند و پاسخ« مدرسه

 یا هستند یقو کنيد؟ بندی دسته  pHرا با توجه به قدرت مورد نظر زهایبا و اسيد توانيدمي ( آیا2

 ضعيف؟

 یك اسيد یا باز را به دست آورد؟ pHتوان ( به نظر شما چگونه مي3

 نيز اهگروه سایر  از کنند و مطرح کالس در را هایشان پاسخ که کنيممي تقاضا هرگروه از سپس

 کنند. بيان هایشانهمکالسي پاسخ به نسبت را خود نظر خواهيم کهمي

به روی تخته  هاآن pHآموزان، چند اسيد و باز را به همراه دانش هایي پاسخ به توجه با معلم حال 

 ها از اسيد و بازهایي که در کتاب هستند، نباشد(.نویسد )مثالمي

دهد، يدر دمای اتاق را نشان م pHخواهد که به تصویری که گسترة آموزان ميمعلم از دانش 

 توجه کنند:

 

 
 

 خواهد:آموزان ميسپس از دانش 

 دهد؟در دمای اتاق را نشان مي pHچه عددی گسترة  (1

 رد؟چه حالتي دا 14؟ عدد شود یا بازیتر ميهرچه به سمت عدد صفر برویم، محيط اسيدی (2

 دهد که:ها، معلم توضيح ميپس از شنيدن پاسخ

ترین بازی14ترین محيط و عدد ( است. عدد صفر اسيدی0~14از ) pH گستره( c25 °) در دمای اتاق

 .شودتر ميکم pH بازه د. با باال بردن دما، گسترهدهمي نشانمحيط را 

 درpH کاغذ  هستند. اما هيدرونيوم و هيدروکسيد های یون محتوی آبي، های محلول همه و آب 

 و ومهيدروني هاییون غلظت برابری که رفتاری دهد،نمي رنگ تغيير خالص آب و هامحلول برخي

 محلولي با در چنين دمایي،دهد؛ یعني محلول خنثي است. نشان مي هاسامانه این در هيدروکسيدرا 

pH=7  شودخنثي در نظر گرفته مي. 
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حيط مبودن دهندة خنثينشان ۷، اسيدی است و عدد ۷در نظر داشته باشيم که گسترة صفرتا  

 دهندة بازی بودن آن است.نشان 14تا ۷است و گسترة 

ای شيوا گونه تر وارد مباحث شویم، بعنوان معلم وظيفه داریم تا مسائل را بهپيش از این که بيش 

 کنيم:پس به ترتيب پنج گام زیر را طي ميبرای دانش آموزان شرح دهيم؛ 

کتاب،  22خواهيم تا بر اساس صفحه آنان مي آموزان یونش جزئي آب را نوشته و ازبرای دانش. 1

 رابطۀ ثابت یونش آب را در دفتر خود بنویسند. 

 

 
ن، از خوانيم و طبق توضيحات آکتاب را در کالس مي 26.در گام بعد، بادهم بيندیشيم صفحه 2

 مایند.نگيری اندازه 2۷را با توجه به شکل صفحه   OH-و   H+ خواهيم که غلظت آموزان ميدانش

 

 
 

(1)           W= K 14-10] = -] [OH+O3= [H²O]2K .[H  



 

 

 ییایمیمواد ش تةیدیاس زانیم نییو تع pHآموزش موضوع  یبرا یواحد آموزش یطراح

(2)             7-10=  ]-]= [OH+O3[H 

اریتم حساب خواهيم به صورت گروهي، رابطۀ زیر را بر اساس لگآموزان مي. در گام بعدی از دانش3

 را به دست آورند.  ]O3H+[و  pHکرده و 

]+O3log[H -pH=         (3) 

محيط  pHکه  خواهيمدست آوردیم، از آنها ميآموزان بهای که با دانش. سپس بر اساس رابطه4

 دست آورند. به 26خنثي را با توجه به با هم بيندیشيم صفحه 

]+O3log[H -pH= 
7-10log -pH= 

pH=7 

 مایند. نرا گروهي حل  24با هم بيندیشيم صفحه  4خواهيم که سواالت .  در ادامه از آنها مي5

 
 کنيم که:مي سؤال را مطرحسپس این  

  اگر به یك محلول خنثي، اسيد اضافه کنيم، غلظت]+O3H[  و]-OH[ کند؟چه تغييری مي 

]+O3H[ شود.زیاد مي 

]-OH[ شود.کم مي 

  اگر به یك محلول خنثي، باز اضافه کنيم، غلظت ]+O3H[  و]-OH[ کند؟چه تغييری مي 

]+O3H[ شود.کم مي 

]-OH[ شود.زیاد مي 

 پرسد: آموزان ميدهد و از دانشپس از آن معلم مفهوم خنثي بودن آب را توضيح مي 

 ( آیا آب خنثي است؟1

 ( آیا خنثي بودن آب، به این معناست که هيچ یوني در آن وجود ندارد؟2
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دارد، نآب خنثي است، اما بدین معني نيست که هيچ یوني در آن وجود دهد که معلم توضيح مي 

و یون با دهای اندکي از هيدروکسيد و هيدرونيوم در آن وجود دارد؛ ولي چون غلظت این بلکه یون

 هم برابر است، محلول خنثي است.

 
 ها در دمای اتاق نشان داده است که:گيریو اندازه

14-10=]-][OH+[H       (4) 

 ۷-10 پس در آب خالص، غلظت یون هيدرونيوم و هيدروکسيد با هم برابر است و برابر با عدد 

 توان گفت که آب خالص، رسانایي الکتریکي اندکي دارد.است. بنابراین مي

 پرسد:آموزان مياز دانش سؤالسپس معلم با استفاده از تصویر کتاب چند  

 است؟ چرا؟تر ( در کدام نمودار خاصيت اسيدی بيش1

 تر است؟ چرا؟( در کدام نمودار خاصيت بازی بيش2

 ؟تر نشانۀ چيستکم pHدهد؟ طبق آنچه گفته شد، تری را نشان ميکم pH( کدام نمودار 3

هد تر خواکم ]OH-[تر باشد، غلظت بيش ]H+[ دهد که هرچه غلظتدر ادامه معلم توضيح مي 

  ]OH][+H-=[10-14ن، باهم در ارتباط است و از رابطهبود. این بدین معناست که غلظت این دو یو

 کند.پيروی مي

 
تر یكبه عدد صفر نزد pHتر باشد، بيش ]H+[توان نتيجه گرفت که هرچه غلظت بنابراین مي 

تر نزدیك 14به عدد  pHتر باشد، بيش ]OH-[تر خواهد بود و هرچه غلظت است و محيط اسيدی

 شود.تر مياست و محيط بازی

 و رسانایي الکتریکي را توضيح دهد: pHاکنون معلم باید ارتباط بين  



 

 

 ییایمیمواد ش تةیدیاس زانیم نییو تع pHآموزش موضوع  یبرا یواحد آموزش یطراح

 
 

 ر است؟تدهند،کدام یك از آنها نشان دهندة باز قویها دو محلول بازی را نشان مياین شکل 

تر يز بيشهای حاصل از آن در محلول نتر باشد، تعداد یوندهد که هرچه باز قویمعلم توضيح مي

 تر خواهد بود.نایي الکتریکي آن نيز بيشاست، پس رسا

تر است و ی دارد، نشان دهندة محلولِ باز قویاویژهبنابراین شکل سمت چپ که چراغ روشنایي  

 تر است.شکل سمت راست که روشنایي اندکي دارد، نشان دهندة محلولِ باز ضعيف

 تر است.نزدیك 14به عدد  pHتر باشد، و نيز آموختيم که هرچه باز قوی

 اشت؟دو رسانایي را بيان   pHتوان ارتباط بينپرسد: آیا ميآموزان ميمعلم حاال از دانش

رچه تر و هکوچکتر است، پس رسانایي بيشpH تر باشد، پاسخ این است که هرچه محيط اسيدی 

 تر خواهد بود.تر و رسانایي بيشبزرگ pHتر باشد، محيط بازی

 قشه مفهومي نبندی، ارائه به ارزشيابي، جمع ،از تکميل فرایند یادگيریدر ادامه برای اطمينان  

 .شودپيشنهاد ميو برای تکميل فرایند آموزش تکليف و کار و دوره در منزل پردازیم مي

 ارزشیابی: 

شارکت و خواهيم با مها ميکنيم. از گروههای چهار نفره تقسيم ميآموزان را به گروهدانش 

 شده، پاسخ دهند. زیر را در زمان تعيين سؤاالتهمفکری یکدیگر 

نابراین باست.  10-4*8/4و  10-5*8/1در دمای اتاق به ترتيب برابر با  COHو  BOH . ثابت یونش1

 .........محلول آبي.  pH تر است و در غلظت یکسان،.......... قویCOH توان گفت باز........مي

BOH.کمتر است............ 

2.pH 100  موالر پتاسيم هيدروکسيد چند است؟ 1/0ميلي ليتر محلول 
1-mol.L1-10=0.1]=[KOH]=-[OH 

 14-10] = -] [OH+O3[H 
14-10=1-10×]+[H 
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13-10]=+[H 

]+O3log[H -pH= 

pH= 13 
 بندی:جمع 

رزشيابي ا سؤاالت خواهيممي آموزاني که در کالس فعایت کمتری داشتند،در این مرحله از دانش 

پس از سآموز در مورد درس امروز یك جمله بيان کند. را بر روی تختۀ کالس حل کرده و هردانش

 جا بگوید.خواهيم دریافت خود را از مباحث از ابتدای درس تا اینهرگروه مي

  نقشه مفهومی: 

 
 تکالیف: 

 ایم:کرده بندی طبق سطوح زیر تقسيمبرای بازده بيشتر تکاليف را  

 فردی(-سطح یک )اجباری 

 زیر با دقت پاسخ دهند: سؤاالتبه  

پيروی  OH+2[Mg][-=[1.5×10-11  ها از رابطه. در محلول منيزیم هيدروکسيد در آب، غلظت یون1

چند  برابر =۹pHکند، حداکثر غلظت منيزیم سولفات قابل حل در محلول سدیم هيدروکسيد با مي

 است؟مول بر ليتر 
1-mol.L 9-10=PH-10] = -[OH 
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 14-10] = -] [OH+O3[H 
5-10]=-[OH 

2 .pH  موالر سدیم هيدروکسيد چند است؟ 01/0محلول 
1-mol.L 2-10]=[NaOH]=-[OH 

 14-10] = -] [OH+O3[H 
14-10=2-10] *+O3[H 

1-mol.L 12-10] =+O3[H 

12=12-10log-]=+O3log[H -pH= 

 فردی(-سطح دو )اجباری 

pH  مواد شویندة موجود در خانۀ خود را با یکدیگر مقایسه کرده و با توجه بهpH ،کاربرد و  هریك

يزان ميزان خطر آن را در هنگام تماس با پوست و یا تنفس بررسي نمایند و توضيح دهند که م

د سبت دانتوان آن مي pHپذیری آنها را به تر است و آیا قدرت واکنشپذیری کدام یك بيشواکنش

 یا خير؟ 

 گروهی( -سطح سه )اختیاری 

ارند و هم موادی که هم خاصيت اسيدی دpH با همکاری هم و با استفاده از منابع معتبر، در مورد 

 بازی، تحقيق کرده و نتيجه را در کالس ارائه نمایند. 
 

 نتیجه گیری 

 نتشارا با که است آموزاندانش علمي افزودن سواد دبيرستان، علوم دورة آموزش در اصلي هدف 

 اد شيميایيسو تعریف برای تالش و ارزیابي و آموزش محتوا، مورد در جدید معيارهای و استانداردها

 فرصت انشود، اما این هدف در تضاد با روش آموزش سنتي است؛ بنابراین باید به معلممي آشکار

 پایه طحس از خاص طور به و دبيرستان شيمي محتوای و اهداف مورد در را خود برداشت تا شود داده

 (. 2006)شوارتز و همکاران،  دهند تا بتوان به یك آموزش نوین در مدارس دست یافت تغيير

راحي در این پژوهش تالش شده است تا بر اساس اهداف برنامۀ درسي، راهبردهای تدریس با ط 

ا نتيجۀ رشناخته و آن آموز، درس شيمي را به عنوان یك فعاليت انساني نویني همراه شود و دانش

چنين کنجکاوی و هوشمندی و اميد انسان برای داشتن سهمي کوچك در پيشرفت زندگي بداند و هم

ي یادده -یتعامل دوجانبۀ شيمي و جامعه و شيمي و زندگي را دریابد و این تدریس بر اساس یادگير

داده  ادن و کشف کردنکردن، شرح دآموز فرصت انتخابآموز محور باشد. همچنين به دانشدانش

 شود. 



 

1400 تابستان، 2، شماره ومسپژوهش در آموزش شيمي، سال    

آموز را نشکنندة یادگيری، داآموز محور، معلم در نقش یك راهنما و آساندر این رویکرد دانش 

(. اميد است 13۷۹کند )راهنمای برنامۀ درسي، به نقشي مؤثر در رویکرد یاددهي و یادگيری وارد مي

س درس به اهيم انتزاعي شيمي را در کالبا به کارگيری و ارائه الگوهای مناسب آموزشي، بتوان مف

يشتر بشکلي جذاب و پرکاربرد در زندگي بيان کرد. هدف از ارائه این الگوی آموزشي، آشنایي 

سيدیتۀ و ميزان ا pHدانشجومعلمان و معلمان با اهداف آموزشي و داشتن محتوای کافي در زمينۀ 

 .باشدمواد شيميایي برای یك آموزش مفيدتر و مؤثرتر مي
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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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