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  خالصه

آموزش شيمي همراه با آموزش مهارت هاي زندگي وتوام كردن آن با فعاليت هاي عملي مناسـب از مسـائل پـيش روي همـه دسـت      

 ،ضـرورت  امع از فعاليت هـاي مكمـل بـه اهميـت و    در اين مقاله ضمن ارائه يك تعريف گسترده وج.اندركاران آموزش شيمي بوده و هست

همچنين به .پرداخته شده و فرضيه هاي مورد نظر بيان شده استبه موضوع به عنوان يك مسئله  راهكارهاي مربوط اشاره شده و اهداف و

زمايشگاهي مناسـب ارائـه   بررسي پيشينه اين موضوع در ساير كشورها نيز اشاره شده و درپايان به عنوان نمونه چند فعاليت طراحي شده آ

  .شده است

  

  فعاليت هاي مكمل،اهميت و ضرورت،اهداف،تفكر خالق، پيشينه فعاليت هاي مكمل :كليد واژه 

  

  : مقدمه 

معموال نظام هاي اموزش و پرورش در دنيا بر مبناي ديد گاه هاي انديشمندان و نظرات صاحبنظران و انديشمندان ، حاكم بر جامعـه  

رند و مقصد نهايي انديشمندان  سياستگذاران و حاكمان جامعه نيز پديد آوردن فرصت هاي آموزشي مناسبي است كه نسـل  شكل مي گي

آموختن مهارت هاي الزم بپردازند تا به وسيله آن با آگاهي و درايـت كامـل زنـدگي    . جوان ونوپاي جامعه بتوانند به كسب نگرش و دانش 

از آنجا كه يكي ازكاركردهاي بنيادين آموزش و پرورش ايران نيز پيوند زدن شـناخت، آگـاهي   . يزي نمايند خود را به طور واقع بينانه پي ر

وبينش افراد جامعه با اهدا في است كه حاكمان و سياستگذاران جامعه به منظور ثبات اجتماعي و توسعه پايـدار تجـويز مـي كننـد ، لـذا      

يت بايد پيوسته اين آمادگي را داشته باشند تا هدف هـاي آموزشـي را متناسـب بـا تغييـرات      برنامه ريزان درسي و كارشناسان تعليم و ترب

  . اساسي كه در جامعه در حال وقوع است ، تعيين و انتخاب نمايند

و  تغيير و تحوالتي كه در جهان كنوني در حال وقوع مي باشد و با سرعت شتابان دانش و اطالعات ، نگرش  و تفكـرات  ،از طرفي سير

را تحت تاثير قرار داده است ، مي طلبد كه نظام هاي تعليم و تربيت در سراسر دنيا آماده پذيرش اين  21نياز و مهارتهاي انسان هاي قرن 

لذا بايـد اهـداف ، برنامـه هـا     . در اين ميان نظام آموزش و پرورش ايران نيز ناگزير از پذيرش اين تحوالت خواهد بود . دگرگوني ها باشند 

هاي قابل درك و آموزش در هزاره سـوم ، اصـالح و بازسـازي نمايـد و      روش هاي خود را متناسب با تفكرات ،نيازها ، چالش ها و مهارتو

  . امكان سازگاري و تعامل فعال با تغييرات موجود در دهكده جهاني را فراهم آورد

  : مبتني بر اصول و موارد ذيل طراحي و تدوين گرددبدين منظور الزم است رويكردهاي جديد برنامه درسي و نظام آموزشي   

  ) برنامه ريزي غير متمركز ( تمركز زدائي و مدرسه محوري  -1

 تلفيق و درهم تنيدگي آموزش و پرورش  -2

 دانش آموز محوري و تقويت نقش برنامه ريزي معلم  -3

 . خودمداري و تعقل گرايي و يادگيري متكي بر پرورش شوق دانستن در دانش آموزان  -4

 توجه به آموزش همه جانبه  -5
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 توسعه و تقويت مهارت هاي زندگي  -6

بنابراين اگر نمي خواهيم دانش آموزان ما به صورت مخزن دانش و انبار اطالعات در آيند، الزم است از همان سالهاي نخستين زندگي 

را بـه   رفت در مشاركت هاي جمعيطعم موفقيت در كارهاي گروهي و پيش را به آنان بياموزيم و چگونه كشف كردن محيط شان

قـادر   ،تربيتـي خـود را حفـظ نماينـد     –چنانچه مدارس ما صرفا با اتكا به آموزش هاي رسمي بخواهند جـذابيت فرهنگـي   . آنها بچشانيم 

ابي از خالء موجود در برنامه هاي درسـي رسـمي را جبـران و نشـاط و شـاد      مگر اينكه از طريق طراحي فعاليت هاي مختلف .نخواهند بود

دست رفته خود را از طريق اصالح نظام يادگيري وپرداختن به مهارت هاي  زندگي در محتواي برنامه درسي و نيز ارجحيت دادن سـاعات  

  . ست به برنامه هاي موظف درسي ، باز يابندبفوق برنامه ن

ي كردن آموزش دن و كاربردبوده و هست ، هدفمند كر مسايلي كه هميشه در آموزش علوم پايه مطرح يكي از مهمترين

روزمره براي پرورش تفكر خالق مـي باشـد ضـمن اينكـه انجـام       ط ميان موضوعات مختلف علمي و زتدگيو برقراري ارتبا

 . كمك زيادي مي كند  نآموزادانش فعاليتهاي مناسب به پايداري آموخته هاي 

آنها نيز بسيار  داشته و هزينه وجوداغلب در آزمايشهاي خاص  كه شونداغلب آزمايش هاي مطرح در كتب درسي با موادي انجام مي   

بـه   لـذا .  شـوند واب نمي رسند و موجب بروز مشكالتي در فرآيند آموزش مي جاز طرفي برخي از آزمايش ها نيز به سادگي به . زياد است 

گر بتوان آزمايش هايي را طراحي كرد كه ضـمن در  بنابراين ا. نمي شود  خوبي ها در مدارس استقبال هگااز آزمايش اين دليل وداليل ديگر

قابـل   همراه بـا جـذابيت هـاي بصـري    تربرداشتن همان نتايج علمي با مواد خانگي و ساده 

مكمل بـراي كـار بـردي     فعاليت هايمي توان گام موثري در روي آوردن به ، د نانجام باش

   .كردن علوم و ارتباط آن با زندگي و پرورش تفكر خالق برداشت 

  

  تعاريف 

فعاليتي است كه برمبناي محتواي دروس يك موضـوع درسـي نظيـر     :فعاليت مكمل 

  ) 1381آقازاده ،. ( طراحي مي شود.... فارسي ، علوم تجربي ، فيزيك ، شيمي ، و 

از مفهوم مكمل تحت عنوان برنامه ريزي ضمني يا مستتر هم ياد كرده اند كه مشتمل 

ير ملموس نظام ارزشها ، هنجارها، طرز تلقي ها و جنبه بر تدريس ضمني ، غير رسمي و غ

هاي غير آكادميك مدارس مي باشد كه متاثر از كل نظام تربيتـي ، سـاختار و بافـت كـل     

  ) 82فضلي خاني و ديگران ، .  (جامعه است

  

نبه اهداف مواد درسي و ايجاد به كليه فعاليتها و راهبردهايي اطالق مي شود كه در راستاي تحقق همه جا:  فعاليت هاي مكمل متصل

  . فرصت هاي الزم براي انتقال دانش نظري به مسائل زندگي و تمرين مهارت ها، با محوريت معلم طراحي و اجرا مي گردد

  : هاي فعاليت هاي مكمل متصل  ويژگي

  . در طول برنامه درسي هستند - 

 . هم جهت و هم سو با محتوايي برنامه درسي مي باشند - 

 . ينگونه فعاليتها واقع بينانه است زمان بندي ا - 

 همه دانش آموزان در توليد و انتخاب فعاليت سهيم هستند  - 

 ) . انجام مي شود( در خالل برنامه هاي درسي اتفاق مي افتد  - 

 . منجر به تعميق يادگيري و توسعه آن از مدرسه به جامعه مي شوند  - 

 . اي درسي را مورد توجه قرار مي دهنداين فعاليتهاي بيشتر ابعاد نگرشي و مهارتي برنامه ه - 

 . در راستاي خوشايند كردن برنامه ها و ساعات زندگي مدرسه اي مي باشند - 

 . دارند) ابعاد نگرشي و مهارتي برنامه هاي درسي ( تاكيد بر آموزش غير مستقيم  - 
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 . موجب تقويت نقش مداخله گري موثر معلم در طراحي برنامه درسي مي شوند - 

  

  :اهداف

  :همترين هدف هايي كه دراين طراحي مد نظر مي باشد مي توان به موارد زير اشاره كرد از م

  .تهيه و تدوين يك منبع آموزشي مكمل مناسب و قابل دسترس براي دبيران و دانش آموزان  -1

خانـه و   گسترش فرهنگ چراچويي و پرورش تفكر خالق در دانش آموزان از طريق طراحي فعاليتهاي مكمـل و انجـام آنهـا در    -2

 .مدرسه 

يـادگيري و درونـي سـازي و     –درگير كردن فراگيران در فرآينـد يـاددهي    -3

 . تعميق مفاهيم يادگيري و كاربرد آن در زندگي واقعي و روزمره 

رو آوردن دبيران و دانش آموزان به فعاليتهاي عملي و آزمايشگاهي و كسب  -4

 . مهارتهاي فرآيندي الزم 

هوش طبيعت گرا ،درون : هاي چندگانه مانند  بكارگيري و استفاده از هوش -5

 .يادگيري  -گرا ، ميان فردي ، منطقي ، تصويري و جسمي در فرآيند ياددهي 

  

  : اهميت و ضرورت 

در نظام الهي ، تعليم و تربيت وسيله اي براي رشد و تكامل انسـان و رسـيدن بـه    

شرايط مناسـب را بـراي    تعليم و تربيت زمينه و. توسعه پايدار، معرفت و آگاهي است 

گسترش و توسعه هدفمند و كسب فضائل اخالقـي در دانـش آمـوزان فـراهم كـرده و      

رسـالت تعلـيم و تربيـت    . انسانهايي برخوردار از شايستگي ، قابليت و توانمندي ضروري براي زندگي فردي و اجتمـاعي تربيـت مـي كنـد    

ه گاه از دانش و اطالعات موجود در كتابهاي درسي و گاه از جريان برنامـه هـا و   مجموعا از خالل مجموعه برنامه ها و فعاليت هايي است ك

  . تالشهايي كه با فعاليت معلم و مربي از زمانهاي مختلف براي تثبيت و تعميق يادگيري انجام مي گيرد، حاصل مي گردد

ش در سطوح مختلف نواقص و كاستيهايي در مسير متاسفانه علي رغم تالشها و برنامه ريزي مديران و مسئولين نظام آموزشي و پرور  

  . تحقق اين اهداف وجود دارد

متخصصين تعليم و تربيت به اتفاق براين باورند كه آموزش علوم پايه بدون انجام آزمايش هاي مناسب و ملموس بـراي فراگيـران    -1

 . كه خود در آن درگير باشند نمي تواند كامل باشد 

  . ايش هاي مناسب باعث افزايش ميزان يادگيري و پايداري آن در فراگيران مختلف مي شود آموزش شيمي همراه انجام آزم -2

استفاده از آزمايش هايي كه حتي در خانه قابل انجام باشد ضمن عالقمند كـردن دانـش آمـوزان بـه درس شـيمي آنهـا را بطـور         -3

  .ردي كردن آنها و پرورش تفكر خالق مي گردد مستقيم در فعاليت يادگيري درگير كرده و باعث تعميق مفاهيم علمي و كارب

همانطور كه مي دانيم در بسياري از مناطق و شهرستانها منابع ، مواد و وسايل كافي و مناسب جهت انجـام آزمـايش هـاي كتـب      -4

  . درسي وجود ندارد 

كه كاربرد آنهـا را در خـارج از محـيط     و در بسياري از موارد آزمايش هاي معمول معرفي شده در كتب نياز به مواد و يا وسايلي دارند

  . آزمايشگاه و يا خانه بعنوان يك فعاليت مكمل غيرممكن مي سازد

عدم استقبال دبيران از آزمايشگاهها و آزمايش هاي موجود بدليل نبودن برخي مواد يا وسايل و يا عـدم اطمينـان ازگـرفتن جـواب      -5

  . مناسب 

وسايل ساده تر باعث روي آوردن دبيران و دانش آموزان به آزمايشگاهها و فعاليتهـاي دانـش    طراحي آزمايش هاي مناسب با مواد و -6

  . آموزي مي گردد 

  . طراحي آزمايش ها و فعاليتهاي مناسب باعث ترغيب و تشويق دبيران و دانش آموزان به انجام فعاليتهاي مكمل آموزشي مي گردد -7
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تدريس سنتي معلم محور و آماده كردن زمينه الزم براي مشاركت دانش آموزان در فعاليت  فراهم آوردن زمينه تغيير در روش هاي -8

  .هاي آموزشي و فرآيند يادگيري 

  

   : بيان مسئله

استفاده از روش هاي تئوري و نبود فعاليتهاي مكمل آزمايشگاهي متناسب با نظام آموزشي و امكانات مدارس موجـب عـدم اسـتقبال    

آنهـا را در زنـدگي   دانش آموزان نمي توانند ارتباط ميان علـوم و كـاربرد    هبطوري كموزان از فعاليتهاي آزمايشگاهي شده دبيران و دانش آ

اين  در .شوندسپرده مي  يروزمره درك كنند و از طرفي آموخته هاي آنها از پايداري الزم برخوردار نبوده و بعد از مدت كوتاهي به فراموش

  . دانش آموزان نيز عقيم مي ماند راستا پرورش تفكر خالق

  

  :فرضيه ها 

  .فرضيه هاي زير تحقق يابند انتظار مي رود با عملي شدن اين طرح

همراه پرسش هاي هدفمند بعنوان يك منبع آموزشي مفيد براي دبيران و  ،طراحي آزمايش هاي مناسب قابل انجام در خانه و مدرسه

  . دانش آموزان خواهد بود 

فعاليت هاي مكمل  متصل منجر به عمق بخشيدن به يادگيري درس شيمي و گسترش آن از مدرسه به خانه و جامعه مـي   استفاده از

  . شود

آزمايشگاهي باعث روي آوردن بيشتر دبيران و دانش آموزان به آزمايشگاه و   -وجود يك منبع مناسب از فعاليت هاي مكمل آموزشي 

  . كاربردي كردن آموخته ها مي گردد

  

  : پيشينه 

فرصت دادن به افراد و بهره گيري از توانمندي هاي گوناگون آنان در انجام امور يكي از شيوه هايي است كه درنيمه دوم قرن بيستم و 

  . در دهه هاي اخير مورد توجه سياستگذاران و تصميم گيرندگان ملل و جوامع بشري بوده است 

نتيجه به دست مي آيد كه فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه به عنوان دغدغه هاي اصلي و  با بررسي آموزش و پروش ساير كشورها اين

بخشي از برنامه هاي اساسي اين كشورها را در بر ميگرد كه عمدتا با تعيين سياستها و خط مشي هاي كلي توسط ستاد و توليـد و اجـراي   

در ذيـل بـه تجربيـات     وتحقق فرضيه هاي تعريف شده اطمينان حاصل كنيم،براي اين كه از نتايج كار .آن بوسيله معلمان انجام مي گيرد 

  . برخي از اين كشورها در مورد فعاليت هاي مكمل اشاره مي كنيم 

  روسيه 

در كشور روسيه بر فعاليت هاي فوق برنامه و آموزش هاي تكميلي و فعاليتهاي خارج از مدرسه بسيار تاكيد شده است و اين برنامه ها 

ور مستقيم زير نظر مدرسه كنترل نمي شوند اما به صورت غير مستقيم ، از سوي مدر سه ، بچه ها به سوي مراكز ديگر فرستاده مـي  به ط

اين فعاليت ها با فراهم كردن موقعيت هاي اضافي و تكميلي براي رشد اخالقي ، ذهني ، بدني كودكـان و نوجوانـان طراحـي شـده     . شوند

علـوم اجتمـاعي ، تكنولـوژي و علـوم طبيعـي ، فرهنـگ و هنـر ، ورزش و        ( ي فوق برنامه در چهار محور كلـي  است و محتواي فعاليت ها

  . ارائه مي شود )سياست

  ) اقيانوسيه ( استراليا 

  : اهم اهداف فعاليت هاي جنبي و فوق برنامه اي كشور استراليا عبارتند از   

  لذت بخش كردن محيط آموزشي  -6

 ... در زمينه هاي مختلف علمي ، هنري وكشف استعداد بچه ها  -7

 هدايت شغلي آن ها  -8

 رشد اجتماعي آنها از طريق فعاليت هاي جمعي و گروهي  -9
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  . براي تحقق اين اهداف برنامه هاي جنبي و فعاليت هاي مكمل مختلفي طراحي و اجرا مي شوند -10

  سوئد 

يكـي از نكـات   . مدرسه ، معلمـان و والـدين دانـش آمـوزان اسـت      تنظيم فعاليت هاي مدرسه در كشور سوئد تا حد زيادي در اختيار 

امكانات و فعاليت هاي مراكز گذران اوقات فراقت . ارزشمند نقش موثري است كه به دانش آموزان در برنامه ريزي فعاليت ها داده مي شود 

مه اسـت وجزيـي از فعاليـت هـاي تربيتـي دانـش       اين فعاليت ها عين برنا. به طور طبيعي با فعاليت هاي روزانه مدرسه تلفيق شده است 

 ،سرگرمي ها و گرد همايي ها ،فعاليت هاي عقيـدتي ،هنرهـاي زيبـا ،آواز    . تلقي مي شود »فعاليت هاي آزاد « آموزان است و تحت عنوان 

وهـي ،مشـاركت و اداره   موسيقي ،نمايشنامه  ،كارهاي تصويري ،قصه گويي ،طراحي و نقاشي ،فعاليتهاي حفظ محيط زيست ،بازي هاي گر

را مي توان به عنوان بخشـي از محتـواي ايـن    ) كتابخانه ،پذيرايي ،امور بهداشتي ، اردوها  و مسافرت هاي دانش آموزي (بخشهايي از امور 

  . فعاليتها نام برد 

  آلمان  

  : ه شرح زير مي باشد دارد كه اهم آن ب ندر كشور آلمان در كنار دروس رسمي فعاليت هاي مكمل هم در مدرسه جريا

همچنـين مـدارس سـعي دارنـد     ... سياسي و  –جشن هاي تحصيلي منظم ، روزنامه مدرسه ، ورزش ، موسيقي ، فعاليت هاي كالسي 

نظارت و سرپرستي خود را بر اوقات زندگي دانش آموزان قبل و بعد از دروس رسمي گسترش دهند، چيزي كه منجر به تشكيل مراكز بعد 

  . در اين مراكز فعاليت هاي غير درسي و غير اجباري گوناگون به بچه ها ارائه مي شود. ده است از مدرسه ش

  كره جنوبي 

به منظور توسعه مديريت غير متمركز و مديريت محور ، شوراي مـدارس ، متشـكل از رئـيس ، معلمـان ،والـدين و مـديران محلـي و        

فعاليت هاي مكمـل در ، بخـش   . ورا تصميم گيري درباره فعاليت هاي مكمل استكارشناسان تشكيل شده است كه يكي از وظايف اين ش

اين شورا فعاليت ها را ساماندهي مي كند و دربـاره  . برنامه زمانبندي مدارس لحاظ شده و برنامه ريزي آن در اختيار شوراي مدرسه است 

از آنجـا  . جباري ، دروس اختياري و فعاليت هاي مكمل است دروس ا: برنامه درسي در كره جنوبي شامل سه گروه . آن تصميم مي گيرد 

موسيقي ، هنرهـاي زيبـا و هنرهـاي    : ( مثل . كه اين فعاليت ها داخل جدول زماني مدرسه آمده است ، مي توان آن را كمك برنامه ناميد

  . اند  فعاليت هاي مكمل در برنامه درسي شامل فعاليت هاي باشگاهي و فعاليت هاي گروهي) كاربردي 
Journal of Chemical Education   Vol.79.No.2.2002  

ارائه اين فعاليت ها باعث استقبال . فعاليت ها جهت انجام آزمايش هاي مكمل درس شيمي معرفي شده است  برخيدر نشريه فوق نيز

آموزشي كشورهاي توسعه يافته براي انجام اينگونه بطوري كه امروزه در اكثر برنامه هاي زياد دبيران و دانش آموزان از اين فعاليت ها شده 

  . فعاليت ها برنامه ريزي شده و از آنها استفاده مي كنند 

  

  نتيجه گيري

براي تحقق يافتن اهداف متعالي هر نظام آموزشي بايستي از تدابير و راه كارهاي مناسب ودرخورآن جامعه استفاده  كه با توجه به اين

ي از راه هايي كه مي تواند در كاربردي كردن درس شيمي وتعميق يادگيري و پرورش تفكر خالق فراگيران موثر كرد، به نظر مي رسد يك

 فعاليت هاي ،هاي هوشمندانهبازديد ،در خانه و مدرسه از آزمايش هاي قابل انجام ند اعمليت هاي مكمل هدفمباشد ،طراحي و اجراي فعا

كه در اين نوشتار بطوركلي به .باشند مي...گردهمايي ها و،فعاليت هاي سرگرم كننده محيطي،انجام  فعاليت هاي زيست  جمعي و گروهي،

  .عنوان فعاليت هاي مكمل و مكمل متصل به آن ها اشاره گرديد

  .ن مهم باشيمپيش به اياميد است در رويكردهاي جديد برنامه درسي و نظام آموزشي مبتني بر اصول شاهد توجه ببيش از 

  .ارايه شده است  آزمايشگاهي مكمل از نوع چند فعاليت اي نمونهبر ر پاياند

  

  بالون ضد آتش :1فعاليت 

در اين آزمايش مي خواهيم نشان مي دهيم كه مي توان بالون را به طور مستقيم روي 

  . شعله قرار داد ، بدون آن كه بتركد 
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  دو عدد بادكنك ،كبريت ، آب  :مواد وسايل مورد نياز

  روش كار 

آب بريزيد و سپس آنرا باد  ml 60در بادكنك ديگر ، يك چهارم فنجان حدود . آن را ببنديد يكي از بادكنك را باد كرده وسر بتداا -1

 . كرده ، و سر آن را ببنديد 

  چه روي مي دهد ؟ . حال كبريتي روشن كنيد و زير بادكنك اول بگيريد    -2

  . خواهيد ديد كه به بادكنك نمي تركد. م بگيريد كبريت ديگر را روشن كنيد وزير بادكنك دو – 3

  . اين آزمايش را مي توان به ظرفيت گرمايي باالي ارتباط داد و نتيجه گيري كرد 

  

  يك واكنش تعادلي  :2فعاليت

  . در اين آزمايش با استفاده از وسايل و موادي ساده ، اصل لوشاتوليه توليد در واكنش هاي تعادلي بررسي مي شود 

نمك يد دار ،كاغذ صافي يا تكه اي پارچه ، محلول هيدروژن پراكسيد ، سركه سـفيد ، آرد گنـدم ،دوكيسـه    : و وسايل مورد نياز  مواد

  نايلوني كوچك ، سه بشر ،آب گرم 

  . در يك بشر ، تا نيمه نمك يددار بريزيد و نصف ليوان آب را به آن اضافه كنيد و مخلوط را چند دقيقه بهم بزنيد  -1

 .   حاصل را صاف كرده و محلول زير صافي را در بشر بريزيد  مخلوط -2

آن را به هم بزنيد و سپس آن چه . يك چهارم ليوان ، هيدروژن پراكسيد و يك هشتم ليوان سركه سفيد به محلول ياد شده بيافزاييد  -3

 . را مشاهده مي كنيد يادداشت كنيد

مشاهده هاي خود . بشر ديگري بريزيد و به آن كمي نان خرد شده بيافزايد  چند قاشق از محلول بدست آمده از مرحله ي پيش را در -4

 . را يادداشت كنيد 

سـپس آن را بـه حـال خـود     . در يك بشر ديگر ، يك قاشق آرد بريزيد ، مقداري آب داغ به آن اضافه كنيد و مخلوط را به هم بزنيـد   -5

 . بگذاريد تا سرد شود 

. آماده كرده ايد بـه آن بيافزاييـد    3ط تهيه شده را بريزيد و دو قاشق از محلول يد راكه در مرحله در دو كيسه نايلوني ، كمي از مخلو -6

 . هواي درون كيسه را خارج كنيد و سپس در آن ها را محكم ببنديد 

هاي خـود را  مشاهده . يكي از كيسه ها را در يك ظرف آب سرد ، و ديگري را در يك ظرف آب داغ بگذاريد و چند دقيقه صبر كنيد  -7

 . يادداشت كنيد 

 .واكنش ميان نشاسته و يد به توليد كمپلكس آبي رنگي مي انجامد.گرم و سرد كردن كيسه ها را تكرار كنيد  -8

   I2+ نشاسته                  )بنفش (يد  كمپلكس نشاسته با

همچنـين  . با توجه به اصل لوشاتوليه توليد مي توان مشاهده هاي خـود را توجيـه كـرد   

  . را بعنوان نشانه گرما در تعادل مشخص كرد qجاي عالمت 

  

  تهيه استر :  3فعاليت 

در اين آزمايش به كمك وسايل ابتدايي مي توان اسـتر را كـه فراگيـران در زنـدگي     

  . روزمره با آن برخورد زيادي دارند ، تهيه كرد 

سه پالستيكي سركه ، ايزوپروپيل الكل ، آب جوش ، چند كي:مواد و وسايل مورد نياز

  ، ليوان 

  

  روش كار 

  . در كيسه اي پالستيكي به اندازه ي نصف ليوان سركه بريزيد  -1

 . هواي درون كيسه را خارج كرده سرآن را محكم ببنديد . دو قاشق ايزوپروپيل الكل به آن بيافزايد  -2
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دقيقه كيسـه را   10به مدت . ي آن بريزيد به آرامي كمي آب جوش رو. كيسه را با احتياط در كاسه يا ظرف مناسب ديگري بگذاريد  -3

 . در آب جوش تكان دهيد

اگر چه اسـتر ،  . بوي استر را از درون كيسه احساس مي كنيد . پس از پانزده دقيقه كيسه را خارج كرده و در آن را به آرامي بازكنيد  -4

 . خطري در بر ندارد اما بهتر است آن را زياد بو نكنيد 

طي اين فعاليت فراگيران ضمن تهيه استر بعنوان يك واكنش آلي به اثر دما در واكنش هاي . يزوپروپيل است استر تهيه شده استات ا

  .شيميايي نيز پي مي برند

   

  واكنش شيميايي : 4فعاليت 

  . اين آزمايش كه به موضوعات مختلفي در شيمي مرتبط است به سادگي قابل انجام مي باشد 

  M 1عدد ، نوار يا تيغه مسي ، نوار منيزيم ، هيدروكلريك اسيد  3بشر : وسايل و مواد مورد نياز

  

  روش كار 

 .دهيمميلي ليتر محلول هيدروكلريك اسيد يك موالر ريخته و در آن نوار باريكي از فلز مس را قرار مي 40درون آن حدود : بشر اول 

  . در اين آزمايش هيچ حبابي مشاهده نمي شود 

ميلي ليتـر محلـول هيـدروكلريك اسـيد يـك       40نيز حدود  در اين بشر: بشر دوم 

منيزيم به شدت بـا اسـيد   . موالر ريخته و نوار باريكي از منيزيم را در آن وارد مي كنيم 

  . واكنش داده و روي سطح آن حباب تشكيل مي شود 

يك نوار مسي و يك نوار منيزيم هم اندازه را به هم متصل كرده و درون : بشر سوم 

ميلي ليتر هيدروكلريك اسـيد يـك مـوالر اسـت، مـي       40كه آن هم محتوي  بشرسوم

تـا اينكـه نـوار    . در اين حالت ، روي سطح هر دو فلز حباب تشكيل مـي شـود   . اندازيم 

  . منيزيم تمام شود 

در بخش دوم آزمايش فلزات باقيمانده در هر ظرف را خـارج كـرده و بـه هـر بشـر      

در اين حالت . ، تا اينكه محلول اسيدي ، خنثي شودمحلول سديم هيدروكسيد بيافزاييد

  . ولي در بشر اول رسوبي تشكيل نخواهد شد . رسوب تشكيل مي شود 

از اين آزمايش مي توان در موضوعاتي چـون ، واكـنش پـذيري ، انـواع واكـنش ، مقايسـه فعاليـت، تشـكيل رسـوب ، اسـيد و بـاز و            

 . الكتروشيمي استفاده كرد 
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