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 Baqery092@yahoo.com  

 

  

  :چكيده

بازي حتي به كمك  مي توان با مسائل پيچيده فراواني را چه بسا يادگيري اهميت به سزايي داردو  بازي يكي ازراههايي است كه درآموزش

  .قبل ازدبستان آموزش داد سنين پائين و كودكان در

بازي هدف  در .حال آموزش است  روي عالقه در زا سرگرمي و به جهت تفريح و حقيقت كودك درضمن بازي بدون اينكه متوجه باشد در

توجه به  با بازي همه افراد در به چشم ميخورد ركمت يا كه هيچ تفريحي ندارد كالس معمولي اصلي تفريح وسرگرمي است برخالف آموزشهاي

 و گردد كه باعث نشاط مي شود وسايل مختلفي استفاده مي بازي از در .كسل نمي شوند هيچكدام خسته و و نقششان درحال فعاليت هستند

مطالب ارائه .است  اليتش كمترفع درحاليكه دريادگيري هاي معمول نقش يادگيرنده و .دهد شيوه هاي متنوع بازي حالت جذابي به آن مي

بازي همه  درحاليكه در گردد مي پيگيري او فراموشي مانع عالقمندي و ترس از و مي شود باعث سردرگمي فرد بوده و زمان كوتاه زياد شده در

ناموزون خبري  ن وگينالفاظ س بازي از در ه وطراحي هاي خاص به مخاطب ارائه مي شودژرنگ لعاب وي با به نحوي ساده شده و آموزشها

  .زيبا مي رسد به نظر همه چيز و نيست

هدف از ارائه اين مقاله اين است كه نگاه مختصري به جنبه ها و شرايط مختلف يادگيري بيندازيم و عوامل موثر در اين زمينه را بيابيم 

ذكر اسباب بازيها با كاربردشان رفي نمونه هايي از و تسهيل امر آموزش را ياد آور شده و در نهايت مع يادگيرياسباب بازيها در سپس نقش 

ي در همگاني رتوانند نقش موثبعلم شيمي و مباني آن با اسباب بازيها مي باشد مثالي كه در حقيقت تلفيق اميدوارم همه اينها و . گرديده است

  .يادي داشته باشندنكردن اين علم ب

 ارئه كنند طراحي و جذابيت مباحث تربيتي بازيهايي را زيباسازي و ن به جهت ساده سازي،مربيا و مي رسد كه اوليا اين مقدمه به نظر با

مقطع  در تاآموزش دهد  غيرمستقيم به دانش آموزان  به طور را مطالب علوم پايه سنين پائين تر يك سري از در ساعات غيردرسي يا در تا

  .يري بپردازندانگيزه بيشتري به يادگ با و مشكل شده دچار مربوطه كمتر
  

  :مقدمه

هر عاملي كه بتواند در راستاي رسيدن به اين هدف موثر باشد بايد  امروزه سرعت در امر آموزش و يادگيري از اهميت بااليي برخوردار است

را ز مهارتهاي كافي كودكان كه هنو در موردبه خصوص در يادگيري دارند  در سنين مختلف افراد توانايي هاي متفاوتي. مورد مطالعه قرار گيرد

حتي گاهي برقراري ارتباط با آنها مشكل مي باشد چه برسد به اينكه بخواهيم آنها را وادار به يادگيري مطالبي بكنيم پس ابتدا  پيدا نكرده اند

  .بايد با جنبه ها و شرايط مختلف يادگيري آشنا شد و سپس بر اساس اين اطالعات گامهاي بعدي را برداشت
  

  يادگيري

اما مهمترين آنها . دگيري كه يكي از عاليترين جلوه ها و ويژگيهاي بدني ،و رواني آدمي به شمار مي آيد داراي تعريف واحدي نيستيا

مزيت اين تعريف آن است كه وقتي يادگيري .يادگيري را تغييري نسبي مي داند كه بر اثر تجربه و آموزش در رفتار موجود زنده پديد مي آيد

به و آموزش تعريف مي شود هر گونه تغيير ديگري كه بر اثر گرايشهاي فطري زيستي، رشد طبيعي يا حالتهاي موقتي خستگي و در نتيجه تجر
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به اعتقاد روانشناسان هر رفتاري . حتي اگر اين گونه دگرگونيها معلول تجربه نيز باشند .كنار مي گذاردرا  تاثير داروها در رفتار بوجود مي آيد

  .مي زند معلول يادگيري است بدين معنا كه يك رشته از يادگيريهاي ساده تر موجب يادگيريهاي پيچيده تر مي شوندكه از ما سر 
  

  شرايط مهم يادگيري

زيرا اكثر روانشناسان  .شرايط الزم يا آمادگي شاگرد براي يادگيري يكي از بنيادي ترين پايه هاي يك آموزش و پرورش پويا و پيشروست

  :كه به ترتيب اهميت عبارتند از.را كيفيتي مي دانند كه الزمه آن رشد مطلوب بدني و رواني يادگيرنده استآمادگي 

و از نظر زماني به كوتاه مدت، ميان . هدف يكي از شرايط بنيادي و موثري است كه موجب برانگيختن شاگردان به يادگيري مي شود: هدف

معلمان در امر آموزش و پرورش بايد .دت هدف امري نسبي است و به صاحب هدف بستگي دارداما طول م .مدت و بلند مدت تقسيم مي شود

زيرا اين گونه هدفها به لحاظ كاميابيهاي زود رس آنها . هدفهاي كوتاه مدت را مانند پله هاي نردبان دانند يعني روش گام به گام را برگزينند

هنگامي كه شاگرد  .توانند در راه رسيدن هدفهاي بلند مدت كوششهاي بيشتري به خرج دهندانگيزه ومايه تشويقي براي دانش آموزان است تا ب

در هدفهاي كوتاه مدت و ميان مدت كامياب مي شود در جهتگيري و تجهيز نيروهاي خود براي دست يافتن به هدفهاي بلند مدت بينش و 

  .دورانديشي بيشتري كسب مي كند

يادگيري در ان  بدني و رواني است كه در اثر وراثت و مرور زمان پديد مي آيد و وني هاي رشديك رشته دگرگ: رشد طبيعي يا رسش

تنها با آموزش و تمرين نمي توان اين مهارت را  اگر رشد بدني كسي به آن پايه اي نرسد كه بتوان مهارت تازه اي را كسب كند،. دخالتي ندارد

 .در او به وجود آورد

. موثر در يادگيري هوش است كه البته هنوز تعريف جامع و قابل پذيرشي براي همه روانشناسان وجود ندارد يكي ديگر از عوامل: هوش

به عقيده او هوش استعداد پي بردن به رمز و راز جهان، كاربرد . تعريف روانشناس معروف وكسلر بيشترين توجه را به خود جلب كرده است

 . دهاي زندگي استانديشه منطقي و بهره گيري موثر از رويدا

وقتي محركي از طريق حواس پنج گانه وارد دستگاه عصبي مي شود، از طريق حافظه كوتاه مدت و به ياري توجه و تكرار به  :حافظه

 .آوري شوند بايد ويژگيهاي زير را داشته باشند دبراي اينكه آموخته ها به هنگام نياز بهتر يا. حافظه بلند مدت سپرده مي شود

  .معنا با آموخته هاي قبلي پيوند و ارتباط  پيدا مي كند و زمينه ياد آوري را آسانتر فراهم مي آورد: بودن معنادار .1

را براي دانش مسائلي  يعني ما مشكلي كه اكنون در آموزش شيمي كشور وجود دارد اين است كه آموزش به طور معنادار اتفاق نمي افتد،

ع داريم كه او آشنايي قبلي الزم و كمك كننده در فهم اصطالحات، تعاريف و ساير جنبه هاي آن را آموز ارائه نموده و توقع يادگيري سري

 .ندارد

در واقع تعميم به منزله نوعي ساختار كالمي .سپرده مي شوند مطالب كلي بهتر از مطالب مجزا و پراكنده به حافظه :عميم پذيريت .2

 .به شمار مي آيد

  اد و مطالبي كه به رمز در آيند بهتر و سريعتر آموخته و يا آورده مي شوند مانند عدددر شرايط مساوي مو :رمز پذيري .3

 .پي مي بريم 7تا  1كه اگر به دقت به ارتباط ارقام توجه شود به رمز مربع اعداد  14916253649

شوند بهتر آموخته وبه ياد  آن دسته از موادي كه به صورت عيني تجسم مي يابند يعني با چشم ديده مي  :عينيت و تجسم پذيري .4

   .شايد دليل آن اين است كه حواس بيشتري در ورود اطالعات به حافظه و خروج آن از حافظه درگير مي شوند. آورده مي شوند

 ازيها گنجاند تا در حافظهه اي در اسباب ببراي فهم شيمي بكار مي برند به گون چه خوب است مدلها و مثالهايي كه معلمان در مدرسه

 .بلند مدت كودك قرار گيرد و در آينده مورد استفاده قرار گيرد

در . آشنايي نسبي فرد با مطالب آموختني سبب مي شود كه مطالب جديد آموزشي آسانتر و زودتر آموخته و حفظ شوند :شناخت .5

 .وسيله و انگيزه اي براي آموختن همه مطالب مي شود واقع مختصر آشنايي با مواد آموزشي،
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اگر موادي كه بايد آموخته شوند به گونه اي منطقي و با نظم و ترتيب در ساختار شناختي يادگيرنده سازمان يابند  :ر پذيريساختا .6

 .بهتر آموخته و به ياد آورده مي شوند

بسيار مفيد  اسباب بازيها در زمينه كمك به معنادار بودن، تعميم پذيري و حتي ايجاد شناخت قبلي در زمينه تدريس شيمي مي توانند

  .البته همه اينها به ساختار پذيري بهتر دروس بخصوص شيمي كمك فراواني مي كند .باشند

توجه به معناي دقيق كلمه، عبارت از تمركز دادن همه  .در يادگيري توجه نقش بسيار مؤثر و كارسازي را به عهده دارد  :اهميت توجه

مرحله نخست شامل جهت دادن .كه از دو مرحله تشكيل يافته است .طالعاتي استنيروهاي حسي فرد به داده ها و درون داده هاي ا

مرحله دوم توجه حفظ تماس با .يادگيرنده به جنبه هاي برجسته و نمايان آن چيزهايي  است كه او بايد بياموزد يا مساله اي را حل كند

منظور از . بروني يا آشكار و هم دروني يا نهان را در بر مي گيرددر هر دو مرحله توجه هم پاسخهاي . كيفيتهاي برجسته كار يا مساله است

اما در پاسخهاي دروني يا . به وضعي در آوردن تا شخص بهتر بتواند بيند يا بشنود پاسخها يا رفتارهاي آشكار آن است كه دست يا سروتن را

، آنها را با هم مقايسه كند و معنايي را كه با سياق جمله نهاني فرد، براي مثال مي كوشد تا معناهاي مختلف يك مفهوم را ه خاطر آورد

  .برگزيند تطبيق مي كند

   .قرار گيري در كالس درس دارد زمان واضح است دانش آموز هنگام كار با اسباب بازي به مراتب توجه بيشتري نسبت به

ه ميان محرك و پاسخ برقرار مي شود كه يك عامل در نظريه هاي محرك و پاسخ و گونه هاي مختلف آنها هنگامي رابط :پاداش و تقويت

دانش . تحسين، تشويق يا سرزنش مي باشد: يكي از انواع تقويت كننده ها، محركهاي اجتماعي مانند .تقويتي يا يك پاداش در كار باشد

        .                      .                                شود آموزي كه درس را سريع ياد مي گيرد دائم با تشويق مواجه مي

اما اين عامل از ديدگاه روانشناسان . تنبيه را بعضي از پرورشكاران به عنوان يك عامل مؤثر در يادگيري به كار مي برند :تنبيه و اضطراب

 .راي يادگيري مي شوداضطراب نيز با يادگيري رابطه دارد و در حد الزم و معيني موجب فعاليت شاگرد ب. يك تقويت كننده منفي است

هيچ تالشي نمي كند از سوي ديگر اضطراب بيش از حد نيز اختالل آور وزيان بخش  شاگردي كه هيچ گونه اضطرابي ندارد براي يادگيري

د كه اگر معلمين عزيز توجه داشته باشند مباحث جديد كه هيچ آشنايي قبلي دانش آموز با آنها ندارد اضطرابي در او ايجاد مي كن( .است

 .يادگيري او را مي گيرد و از آنچه هست سخت تر به نظر مي رسدجلوي 

رديده يادگيري به صورت تغيير در رفتار بر اثر آموزش و تجربه، تغيير در توانايي و استعداد و تغيير در ساختار عصبي تعريف گ چون

بازي  اسباب ( .ي شاگردان را به آمادگي براي يادگيري تبديل كنددر ايجاد اين تغيير توفيق پيدا كند و مقاومت منف معلم بايد بتواند است،

ي و افزايش عالقه و فلي ايجاد مي كند و باعث آمادگي دانش آموز شده و نتيجه آن كم شدن مقاومت منبتغييرهاي الزم را در مراحل قها 

  ).انگيزه و يادگيري در زمان كوتاه مي باشد

تدريس هنگامي مؤثر  .ه در امر آموزش و يادگيري مراحل منظم و وابسته به يكديگر وجود دارندو پيروان او عقيده داشتند ك هربارت

   :است كه توالي و اجراي اين مراحل را شامل شود

a.  آماده سازي 

b. عرضه مطالب 

c. مقايسه 

d. تعميم 

e. كاربرد 

دآوري مطالب گذشته يا در ارائه مطالب جديد و يا بسياري از بازيها مي توانند در مراحل مختلف به كمك ما بيايند مثالً در آماده سازي و يا

  .در مقايسه مطالب جديد با مطالب قبلي

به اين . از هوش و استعداد بيشتري برخوردار خواهد شد به عقيده ثورانديك يادگيرنده هر چه واژه ها و مفاهيم را بيشتر و دقيق تر بشناسد

  .ناي تقريبي مفاهيم اكتفا كنندسبب معلمان نبايد در آموزشهاي خود به پاسخها و مع
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منظور از يادگيري معنادار . يادگيري معنا دار يا يادگيري دريافتي يكي از نظريه هاي شناختي است كه بوسيله آزوبل مطرح گرديده است

اما اگر مفهوم يا انديشه اي لفظ به لفظ آموخته شود و داراي  اين است كه محركي يا مفهومي در ساخت شناختي يادگيرنده داراي سابقه باشد ،

  .  از ديگر ويژگيهاي بازي به موارد ذيل مي توان اشاره كرد .سابقه ذهني نباشد آن را يادگيري طوطي وار مي نامند

  ارزش اجتماعي بازي. 1

  ارزش اخالقي بازي. 2

  ارزش آموزشي و تربيتي بازي. 3

بدون فشار و با ميل و رغبت فرا گرفته مي شوند و به همين علت برخي مربيان معتقدند كه هر گونه مطالب  تني،در حين بازي مطالب آموخ 

   .درسي را بايد فقط همراه با بازي به كودكان آموخت

                                                                                         

  :اسباب بازيها

در زندگي اجتماعي و رواني و در رشد فكري و  بازيها چنانچه بر طبق اصول روانشناسي و هدفهاي آموزشي تهيه و انتخاب شوند اسباب

  .تربيتي كودكان بسيار مؤثر مي باشند

  :ويژگيهاي اسباب بازي مناسب عبارت است از

 مناسب سن كودك .1

 وسيله رشد كودك .2

 و محرك داراي انگيزه .3

 پرورش حواس كودك .4

 عه تصورات كودك توس .5

 افزايش مهارتهاي حركتي .6

 مطمئن و بي خطر  .7

 شادي آفرين و لذت بخش .8

بحث ما بيشتر روي اسباب بازي هايي  .مخصوص اطفال مي باشد.........اسباب بازي انواع مختلفي دارد كه دسته اي مثل موبيل ها وكراولهاو

  .در آن جاي داداست كه مناسب كودكان بزرگتر باشد و بتوان مباحث آموزشي را 

با . كودك اشكال هندسي را مي شناسد به كمك اين اسباب بازيها، :اسباب بازي هايي براي تقويت قوه تميز و تشخيص .1

 .اصوات و رنگها را شناسايي مي كند مفاهيم اندازه و حجم آشنا مي شود،

را ......لوزي و ،شكال هندسي نظير دايره، مثلث، مستطيلاز اين نوع اسباب بازيها هستند كه كودك ا نمونه مناسبي پازل هاي جاگذاردني،

كودك با مفاهيم  .اين قطعات سه بعدي وقتي درون حفره قرار مي گيرند به حالت دو بعدي در مي آيند .در جاي مناسب خود قرار مي دهد

هماهنگي چشم و دست در او تقويت مي دقت او افزايش مي يابد و . رنگ و اشكال هندسي آشنا مي شود عرض، ارتفاع، سطح، حجم، طول ،

  .شود

به جاي اشكال هندسي يا روي همين اشكال نماد شيميايي عناصر را قرار داد تا به طور ضمني چشم كودك با هوشمندانه مي توان به طور 

  .اين نماد ها آشنا شود

 :اسباب بازيهايي جهت تقويت قدرت تكلم و زبان كودك .2

بوق، سوت، بادكنك و ني باعث تقويت سيستم تنفسي و توليد صداي كودك مي شوند و اسباب بازيهاي  ،اسباب بازيهايي نظير ساز دهني

كارتهاي قصه گو و كتابهاي تصويري وجود دارند كه موضوعهاي متنوعي را براي صحبت كردن و مكالمه  ديگري نظير دومينو و لوتو وپازل،

  .مهارت الزم را بدست آورد كند و در تكلم، نت مناسب را بياكودك فرصت مي يابد تا كلما ،كودك فراهم مي سازند
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قطعات دومينو به گونه اي با يكديگر ارتباط  .قطعات مستطيل شكلي هستند كه در هر قطعه دو طرح و تصوير وجود دارد :دومينو :الف

ي كه از تصوير تشكيل شده اند مي توان درباره تصاوير در دو مينو هاي .قطعات را كنار يكديگر مي چينند دارند كه كودكان با پيدا كردن ارتباط،

گل يا ميوه است؟ كدام شكل پروانه يا  به طور مثال مي توان سئوال كرد كه كدام عكس،. با كودك صحبت كرد و از او پرسش به عمل آورد

  هواپيما ست؟ كدام تصوير قرمز رنگ است؟ صداي گربه چطوراست؟

كودك با اشكال، رنگها، . غات و دانش كودك افزايش مي يابد و در تكلم مهارت بيشتري به دست مي آورددامنه ل با طرح پرسشهاي متعدد،

همكاري با گروه و رعايت كردن نوبت را در بازي دو يا چند نفره فرا  .تفاوتها و اختالفها را شناسايي مي كند .آشنا مي شود......حيوانات و اعداد،

  .مي گيرد

تصاوير  .ارتست از يك قطعه اصلي و قطعات كوچك و مصور فرعي كه تصاوير آنها به نوعي با يكديگر در ارتباط هستندعب :رتباطالوتوي  :ب

مي توان از . كيك، هواپيما و كشتي ارتباط دارند ، آسمان، دريا باشد كه با تصاوير فرعي دزد،قطعه اصلي مي تواند شامل شكل پليس، آشپز

 پروانه چطور حركت مي كند؟ :مي توان پرسشهايي بدين شرح از او به عمل آورد عه اصلي صحبت كند ياكودك خواست راجع به تصاير قط

سپس از كودك مي خواهيم قطعاتي را كه به نوعي با قطعات فرعي ارتباط دارند شناسايي ........ و بالهاي او چه شكلي دارد؟ كار پليس چيست؟

حس كنجكاوي كودك را در مورد مفاهيم مختلف محيط زندگي، پرورش قدرت بيان،  تباط عالوه برلوتوي ار. و كنار هم يا روي هم قرار دهند

  .تحريك مي كند......مسائل اجتماعي، مشاغل و

پازلها به دو دسته . تصوير اصلي بدست مي آيد قطعات بريده يا جدا از هم يك تصوير است كه با قرار دادن آنها در محل خود، :پازل :ج

دك جاي اشياء خالي را يافته و قطعه را ودر پازل جاگذاردني ك. تقسيم مي شوند   (Jigsawe puzzle)و جوركردني (insert puzzle) جاگذاردني

كودك قطعات را بر حسب شكل، رنگ، اندازه و موضوع انتخاب كرده و  درون آن قرار مي دهد و تصوير را كامل مي كند و در پازل جور كردني،

هنگام ارائه پازل به كودك، او را به صحبت كردن راجع به موضوع پازل تشويق مي كنيم و  ( ر مي دهد و تصوير را كامل مي كنددر كنار هم قرا

فصل قبل و بعد از اين فصل چه  پرسشهايي پيرامون موضوع پازل از او به عمل مي آوريم مثالً مي پرسيم اين تصوير مربوط به چه فصلي است؟

  فصلي است؟

تشخيص فرم، رنگ، شناخت جزء از كل، پرورش قدرت بيان و يادگيري لغات جديد اشاره ف پازل مي توان به پرورش دقت بينايي، از اهدا

  .ردك
  

  :اسباب بازيهاي سازمان نيافته

اين . ابراز دارند اين دسته شكل از پيش تعيين نشده اي ندارند و كودكان مي توانند از ابتكار خالقيت خود استفاده كرده و فعاليتهاي نويني

ارزش تشخيص اين دسته  .كودك باز مي گذارند موقعيتهاي يادگيري متفاوتي را براي كودك فراهم مي سازند و راه را براي ابتكار اسباب بازيها،

 به اين وسايل مي دهدوسايل بسيار زياد است، زيرا كودك مي تواند فعاليتهاي خود را نا آگاهانه، فرا فكني نمايد و نظم و سازماني كه كودك 

  .سرنخهايي به پدران و مادران و مربيان نشان مي دهد، تا بتوانند ابعاد شخصيتي كودك را بهتر شناسايي كنند

وسايل براي -3وسايل براي بازيهاي خالقه -2) ساختماني(اسباب بازيهاي ساختني - 1: وسايل اين گروه به سه دسته عمده تقسيم مي شوند

  بازيهاي تصويري

  )ساختماني(اسباب بازيهاي ساختني - 1

اسباب بازيهاي متشكل از چند قطعه يا چند صد قطعه هستند كه توسط بازيكن به هم متصل مي گردند يا رويهم چيده مي شوند و 

  :شامل دو دسته هستند. ساختمانهاي خاصي را ظاهر مي سازند

  .مكعبهاي چوبي يا پالستيكي كه روي هم قرار مي گيرند - الف 

و معموالً پالستيكي هستند كه نمونه هايي از آن براي آموزش مفاهيم مختلف  كه به هم متصل مي شوند لگو، قطعات و حجمهايي -ب

  .بكار مي رود..... كلمه سازي يا جمله سازي و، مثل الفباي انگليسي
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  وسايل براي بازيهاي خالقه- 2

  وسايل براي بازيهاي تصويري- 3

با نقش اسباب بازي و انواع آن و راههاي يادگيري در كودكان و نقش سن، جنس، و محيط بر يادگيري مي تواند مطالعه تكميلي در ارتباط 

در زمينه . ايده هاي مفيد و ارزشمندي به اولياء و مربيان محترم ارائه كند تا بتوانند مفاهيمي را كه در ذهن دارند به گونه اي علمي ارائه دهند

  .انشناسي بازي كتب متعددي به چاپ رسيده كه مطالعه آنها بسيار مفيد و كارساز مي باشدو روروان شناسي يادگيري 

 پر و سنگين بسيار دهد به دانش آموزان ارائه مي براي اولين بار اي پراكنده و دبيرستان به جهت اينكه مطالب متعدددوم كتاب شيمي 

دراين مقاله سعي شده يك  .بودن مطالب گاليه دارند زياد وقت و كمبود شه ازدانش آموزان همي معموال معلمين و و حجم به نظر مي آيد

  .دوم دبيرستان به دانش آموزان آموزش داده شود اول و درسنين راهنمايي و و ضمن يك بازي ارائه شود اين مطالب در قسمت از

 شيميايي ، نام عناصر نماد ضمن آشنايي ابتدايي با در جذاب است و بسيار گيرد ضمن بازي صورت مي در چون يادگيري غيرمستقيم و

  .حتي يادگيري پايه اي شيمي دارد و 2فصول شيمي  يادگيري يكي از بسزايي در نحوه فرمول نويسي براي تركيبات دوتايي تاثير و ظرفيتها

بعبارتي كل جدول تناوبي  و شيميايي عنصر مادآنجائيكه مقدمه يادگيري هرزباني يادگيري الفباي آن است والفباي زبان شيمي همان ن از

 در و شوند اين الفبا آشنا ظاهر با نيز دبستان دانش آموزان حتي ارائه گردد تا كه كل اين جدول بصورت يك پازل شود مي پيشنهاد مي باشد

 بركت و و منشاء خير تا عملي سازند را اين زمينه ايده هاي خود در اميدوارم همكاران گرامي نيز و شود مي طرح پيشنهاد اين مقاله چند

  .زمينه آموزش شيمي بشود پويايي در

 گازنجيب، ،نافلز، شبه فلز، ظرفيت قبيل فلز، از مبين مسائل پايه اي زيادي مي باشدآن  در عنصر جايگاه هر طرفي جدول تناوبي و از

توسط دانش آموز كمك زيادي به فراگيران  دانستن اين جايگاهها و اليه آخرالكترون هاي  تعداد اليه ها، تعداد مقايسه شعاع اتم، حالت مواد،

  . كند آن مباحث مي

شود اما به يكباره  سه سال متوسطه روي حفظ بخشهاي كوچكي از آن تاكيد مي در حفظ اين جدول يكي ازمعضالت درس شيمي است و

كه  حفظ نمايند شود كه همه جدول را زني به دانش آموزان توصيه ميدوره پيش دانشگاهي به جهت افزايش در سرعت و دقت تست  در

موجب آزردگي خاطر او مي شود  دانش آموز بوده و اول با كند و از آنجائيكه اين دشواري از مسلما نگراني زيادي براي دانش آموز ايجاد مي

  .شود رفع مي ابه قسمت عمده اين نگراني هاروشهاي مش اين روش و با لذا هميشه نسبت به درس شيمي احساس تنفر مي نمايد

  :به طور خالصه نتايج حاصل از اين بازي به شرح زير مي باشد      

  گنجينه ذهني دانش آموز و افزايش آموخته ها-1

  لذت بخش  غيرمستقيم و آموزش بطور-2

  شدن دانش آموز درگير فعال بودن آموزش و-3

ثمربخش  و يادگيري پايدار-4  

شدن آموزش  همه معنادار از مهمتر -5  
   

  :جور چين تركيبهاي دوتايي

:هدف  

گروههايي كه مي توانند كنار هم قرار گرفته و  عناصر هم خانواده، ظرفيت اصلي گروهها، آشنايي با نماد عناصر،

  .و بسياري اطالعات ديگر كه با كمي تغيير قابل حصول است تشكيل تركيب دهند

   :نحوه بازي

مربعهاي بزرگ و يك سري عدد كه در مربعهاي كوچك  اين بازي شامل يكسري نماد شيميايي عناصر است كه در

  .قرار مي گيرد
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 .مربوط به يك گروه هستند و عددشان يكي است نگ دارندعناصري كه نماد شيميايي همر

 .عدد هر گروه همرنگ نماد آن است

  .بهاي شيميايي زيادي را بدست آوردبا يادداشت كردن نتيجه نهايي مي توان فرمول تركيي و رعايت قوانين زبعد از طي كردن مراحل با

  

                                                                                     :مثال

 

         
 

:مراجع  

  .1372، تهران، دانشگاه پيام نور، )رشته علوم تربيتي ( روانشناسي بازي: احمدوند، محمد علي .1

  .1377ن، دانشگاه پيام نور، چاپ دوم ، تهرا)و مفاهيم، رشته روانشناسي  نظريه ها( يادگيري  روانشناسي: پارسا، محمد .2

 

  

  

  

  

  

 

1گروه  2گروه   3گروه   4گروه   5گروه   6گروه   7روه گ   

Li Be B C N O F 

Na Mg Al Si P S Cl 

K Ca Ga Ge As Se Br 

Rb Sr In Sn Sb Te I 

Cs Ba Tl Pb Bi Po At 

2 Mg Cl    Mg 1 Cl 2 

C2 O4      CO2 
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