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  چكيده

از . يكي از اهداف عمده آموزش و پرورش در زمينه آموزش علوم، ايجاد توانايي حل مسئله، آفرينندگي و ابتكار در دانش آموزان است 

يكي از اركان آموزش علوم تجربي و  زير شاخه آن يعني علم شيمي مي باشد، متخصصـان امـر آمـوزش     آنجا كه فعاليت هاي آزمايشگاهي

انجـام فعاليـت   . برآنند تا با به كاربردن سبك هاي مختلف آموزش فعاليت هاي آزمايشگاهي گامي در جهت آموزش بهتر اين مقوله بردارند

ان دانش و آگاهي فراگيران مي شـود بلكـه يكـي از مهمتـرين روش هـا جهـت       هاي آزمايشگاهي مناسب نه تنها سبب عميق تر شدن ميز

علـي رغـم   . دستيابي به اهداف مهارتي و نگرشي در برنامه درسي محسوب مي شود و توانايي حل مسئله را در فراگيران افزايش مـي دهـد  

هاي آزمايشگاهي در مدارس نتوانسته اسـت  مشخص بودن نقش محوري آزمايشگاه در آموزش شيمي ، بررسي ها نشان ميدهد كه فعاليت 

اغلب آزمايشات شيمي دبيرستان ، شامل جزئيات روش كار، جمع بندي داده ها و آناليز يافته . عامل اصلي درك آموزش علوم تجربي باشد

فكـر و احسـاس   پيـدا شـدن سـطوح بـاالي ت    . اين دستوركارهاي مرحله به مرحله، اغلب فرصت كاوشگري را حذف مي كنند. ها مي باشد

در اين تحقيق سعي شده است تا برخي از آزمايشـات شـيمي دبيرسـتان بـه شـيوه حـل       . پيشرفت در دانش آموزان وابسته به كشف است

در اين روش دانش آموزان دچار چالش شده و در يك فرايند ويژه تحقيق مي كنند و پاداش آنها كشف جواب توسط . مسئله طراحي گردد

  .خودشان مي باشد

  :ين مقاله در پي پاسخ به چند سوال اساسي استا

  از چه برنامه ي آموزشي اصالح شده اي براي آموزش شيمي در آزمايشگاه مي توان استفاده كرد؟ )1

 نحوه طرح درس براي انجام فعاليت آزمايشگاهي با رويكرد حل مسئله چگونه بايد باشد؟ )2

  

  مقدمه .1

فرا گرفت ، كه در آن بـه خـاطر سـپاري، سـطح پايـه و       "اري، ادراك و بكارگيريبه خاطر سپ"هر محتوايي را مي توان در سه سطح 

ادراك مشتمل بر تركيب دانش جديد با ساختارهاي شناختي موجود از طريق برقرار كردن ارتباط هاي معنـادار بـا دانـش پيشـين و هـم      

صاحبنظران آموزشي دريافته انـد كـه   . ط مختلف استچنين مهارت بكارگيري شامل يادگيري، تعميم و انتقال كاربرد يك مهارت در شراي

چهارمين نوع يادگيري بنام تفكر برتر نيز وجود دارد كه شامل مهارت هاي تفكر، راهبردهاي يادگيري و فراگردهاي شناختي اي مي شـود  

ـ   . كه كاربردي وراي حيطه هاي محتوايي دارد د فـرد را بـه سـطح چهـارم     تنها شناخت و استفاده از روش هاي آموزشي مناسـب مـي توان

  ].1[برساند

با توجه به آنكه علم شيمي يكي از شاخه هاي مهم و پركاربرد علوم تجربي اسـت و بـه بررسـي انـواع مـواد، خـواص و سـاختار آنهـا،         

سيدن به تفكـر  مي پردازد، استفاده از روش هاي نوين آموزش شيمي در جهت ر... چگونگي تغيير و تبديل آنها، روش تهيه ي انواع مواد و 

در روش هاي نوين آموزشي، عالوه بر فعال بودن دانش آموز در جريـان يـادگيري، بـه فرآينـد اكتشـاف،      . برتر مورد توجه قرار گرفته است

آموزش مفاهيم شيمي از طريق مشاهده و اجراي آزمايش، به دانش آموزان كمك مـي  . پژوهش و حل مسئله اهميت زيادي داده مي شود

اي اطراف خود را بهتر شناخته، در باره ي قوانين فيزيكي و شيميايي موجود در جهان هستي اطالعات مناسب را كسب كـرده و  كند تا دني

  ].2[قادر شوند تا مسائل زندگي و جامعه خود را حل نمايند 
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فاهيم و حقايق علوم، قطعـي  نخست دانش آموزان برداشت مي كنند كه م: اعالم يافته ها به طور قطعي، دو اثر نامطلوب خواهد داشت

تحوالت و دگرگوني هايي به طور مداوم در رشته هاي علمي به وقوع مي پيوندد و يافته هاي . و همواره ثابت اند، در حالي كه چنين نيست

زسـازي و ارتبـاط   بنابراين، علوم امروز نسخه اي پيچيده شده براي فردا نيسـت، بلكـه دائـم در حـال با    . علمي نيز تغيير و تكامل مي يابند

اين باور جـايي بـراي   . دوم آنكه اعالم يافته ها به دانش آموزان، باوراندن كامل بودن علوم به آنهاست. مطالب جديد با مطالب قديمي است

  ].3[شاگردان در فرآيند بررسي هاي علوم و توسعه سريع و بي سابقه امروز باقي نمي گذارد

فراگيـر   ،مايشگاهي اين است كه ، عالوه بر آموزش مفـاهيم علمـي و درك كـاربردي نظريـه هـا     بنابراين هدف اصلي از فعاليت هاي آز

ولي آنچه قابـل توجـه خواهـد بـود، نحـوه طراحـي،       . بتواند بين پديده هاي طبيعي قابل مشاهده و تفكر علمي ارتباط منطقي برقرار نمايد

  . سازمان دهي و اجراي فعاليت هاي آزمايشگاهي است

برنامه . ، نشان دادن برخي از نتايج علوم در قالب روش و آزمون استPBL(1(شيمي در آزمايشگاه مبتني بر حل مسئله  هدف تدريس

هاي آزمايشگاهي بصورت قطعاتي كه دانش آموز را در بررسي يك مسئله واقعي شيمي وارد سازد، طراحي مـي شـوند و بـا ايجـاد چـالش      

  .هيم علمي ترغيب مي كنندذهني، آنان را به تحقيق و يادگيري مفا

  

  برنامه آموزشي براي فعاليت آزمايشگاهي .2

ايـن سـواالت از زنـدگي    . "... چگونه، چرا، چه وقت و ": سواالتي مانند. دانشمندان واقعي، علم را بوسيله ي طرح پرسش جلو مي برند

رخي فرايندها براي كشف طبيعي يـك پديـده و يـا    از ب. كاوش علمي واقعا جواب باز است. واقعي سرچشمه گرفته و مبناي كاوشگري دارد

بايد به خاطر داشـت كـه اطالعـات علمـي،     . جمع آوري داده ها و ارزيابي داده هاي بدست آمده ي جديد در متن دانش استفاده مي شود

ولـوژي، لـزوم تغييـر در    تغييرات دائمي و روزمـره دانـش و تكن  . براي رسيدن به اين علم، بايد آموزش را جدي گرفت. ديناميك و پوياست

اصالح در آموزش يعني درك آن علمي كه با تفكـر و كـار گروهـي درگيـر مـي      . آموزش به ويژه علوم را به عنوان يك الزام مطرح مي كند

كليـد آمـوزش درك اسـت و  بهتـرين روش رسـيدن بـه آن، داشـتن        . شود، نه آنكه فقط در جهت به خاطر سپاري مفاهيم دانـش باشـد  

  ].4[است "جستجوگر، كاشف، سوال كننده، يادگيرنده از خطا و اشتباه، تفسيركننده اطالعات و خالق": اييادگيرنده 

كه منظـور  ] 5[الگوهاي كاوشگري علمي براي استفاده و كاربرد دانش آموزان تمام سنين پيش دبستاني تا دانشگاهي تدوين شده اند 

، تدريس مفاهيم عمده رشته هاي تحصيلي و اطالعاتي است كه آن رشـته را بوجـود   اصلي آن تدريس فرايند اساسي علوم و همزمان با آن

اين فعاليت ها با استفاده از ابزار، مدل و نظريه علمي به تعامل با پديـده  . يكي از اين الگوها انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي است. مي آورند

بـه   "كتاب آشـپزي "گاهي بايد از يك فعاليت مرسوم و قراردادي بر مبناي فعاليت هاي آزمايش. ها پرداخته، كاوشگري را آموزش مي دهد

در فعاليت هاي مرسوم، هدف آزمايش كامال مشخص بوده ، مراحل آزمايش پي در پـي ليسـت   . يك فعاليت علمي واقعي تغيير مسير دهد

در حاليكـه در يـك فعاليـت علمـي واقعـي،      . شده و مي توان در طي فرآيند، مشاهدات، داده ها و خروجـي آزمـايش را پـيش بينـي كـرد     

تدريس و انجام آزمايش بر مبناي كاوشگري، مي توانـد  . كاوشگري و تحقيق در مسيري كه جواب پاياني آن نامشخص است ، طي مي شود

  ]. 6[قابليت تفكر در باره مفاهيم علمي را گسترش دهد

كاوشگري هدايت شـده و كاوشـگري آزاد و جـواب    ": بندي مي شودفعاليت آزمايشگاهي علمي بر مبناي كاوشگري در دو گروه طبقه 

در كاوشگري هدايت شده، راهنما يا دستورالعمل ويژه اي براي فعاليت دانش آموزان به صورت ديكته شده وجود نـدارد ولـي از يـك    . "باز

اين روش، دانش آمـوزان در مسـير واقعـي    در . دستور كار كلي استفاده مي شود و ميزان دخالت معلم در اجراي پژوهش بسيار اندك است

فعاليت با طرح يك مسـئله حـاوي   ) PBL(در كاوشگري از نوع باز و به عبارتي از نوع حل مسئله . پژوهش و اكتشاف علمي قرار مي گيرند

دانـش  . د نـدارد در اين روش دانش آموزان براي هرگونه اكتشاف و تحقيق آزاد هستند و دسـتوركار وجـو  . حداقل اطالعات شروع مي شود

 آموزان با گردآوري اطالعات موجود و تجزيه و تحليل آنها، فرضيه اي ارائه كرده و براي بررسي فرضيه، آزمايش يا فعاليتي را طراحي كرده

 در. در روش كاوشگري باز، جواب يا نتيجه ي پژوهش، هم براي معلم و هم براي دانش آموز نامشـخص اسـت  . و به بررسي آن مي پردازند

حالي كه در روش كاوشگري هدايت شده نتيجه ي عمل براي معلم مشخص بوده و دانش آموز بايد با اجراي درست روش كار ارائه شده از 
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، ابتدا ممكن است مطالبي كه براي دانشمندان موجود شـناخته  )(PBLدر شيوه ي حل مسئله  .طرف معلم، به جواب مورد نظر دست يابد

اما همچنان كه مسائل به تدريج پيش مي روند، آنهـا بـه مرزهـاي    . آنها شناخته شده را به دانش آموزان بدهند شده و مسائلي كه راه حل

سرانجام، استفاده از ]. 7[بنابر اين دانش آموزان از فعاليت تحقيقاتي دانشمندان شبيه سازي مي كنند. دانش نزديك و نزديك تر مي شوند

اين مسائل، دانش آموزان را به فعاليـت هـايي كـه آنهـا را     .سئله ناميده مي شود، مطرح خواهد شدموضوعي كه نمونه كاوشگري يا همان م

  ].3[براي پي گيري و مشاركت در استدالل مرتبط با مرز دانش مربوط به موضوع تحت بررسي يا يك مسئله توانمند سازد، وا مي دارد

معلـم و مربـي   . وجود نـدارد  "صحيح يا غلط"و يا، يافته و جواب   "غلط صحيح يا"در اين دسته از فعاليت هاي آزمايشگاهي، ديدگاه 

اين كار بوسيله طرح سوال مرتبط بـه  . آزمايشگاه تالش مي كنند تا دانش آموز را راهنمايي كنند و او را در مسير فعاليت علمي قرار دهند

اين سبك آموزشي، نقش جديـدي بـراي معلـم و    . مي شودمفهوم آموزشي و كمك براي پيدا كردن جواب بوسيله خود دانش آموز، انجام 

اين شيوه معموال به توليـد دانـش   . مربي آزمايشگاه مشخص كرده و آن را از فرد توضيح دهنده به تسهيل كننده يادگيري تغيير داده است

در حـالي كـه    . ادامه فعاليت بـاال مـي بـرد   جديد كه براي معلم و دانش آموز بار آموزشي بااليي دارد، منجر شده و انگيزه آنان را نيز براي 

به توسعه ي مهارت هاي شناختي سطوح باال منجر مي شود، اجراي آن زمان بر است و بايد به گونه اي طراحـي شـود كـه     PBLشيوه ي 

  . زمان انجام آزمايش و نيز رعايت نكات ايمني و حفظ محيط زيست در آن لحاظ شده باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  PBLدديت ها ي آموزش به شيوه مزايا و محدو .3

  ]:8[را ميتوان به صورت زير ليست نمود  PBLبرخي مزايا و مشكالت فعاليت هاي آزمايشگاهي مبتني بر 

 :مزايا

 يادگيري مهارت حل مسئله �

 كسب مهارت طراحي آزمايش براي بررسي مسئله �

 كسب مهارت دست ورزي در طراحي و اجراي آزمايش �

  لهرشد تفكر خالق در حل مسئ �

  تمرين و يادگيري زندگي فردي �

  در بلند مدت كشف جواب و ايجاد انگيزه �

  ايجاد قابليت براي تفكر انتقادي و حل مسئله �

 ايجاد قابليت براي جوابگويي يادگرفته ها �

  دريافت نتايج معنادار و قابل اعتماد �

  "طات فرديمسئوليت پذيري، كارگروهي و اهميت دادن به ارتبا"آموزش مهارت هاي زندگي مانند  �

 :محدوديت ها

   )PBL( چرخه يادگيري مبتني بر حل مسئله  -1نمودار 
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  و انجام آزمايش زمان بر بودن فرايند يادگيري �

 مبهم بودن نتايج آزمايش �

 انتخاب و طراحي مسئله و فرآيند آزمايش �

 ناآشنايي دانش آموزان �

 نااميدي و دلسردي دانش آموزان در آغاز و نياز به ايجاد انگيزه براي ادامه كار �

   نياز به كسب مهارت هاي جديد �

 ، به ويژه در كالس هايي با جمعيت زيادازي و اجراي فرايندپياده س �

  نياز به معلمي آشنا و مسلط به تدريس گروهي و فعاليت آزمايشگاهي �
  

 PBLمراحل انجام فعاليت آزمايشگاهي به شيوه   .4

  ]:8[اين الگو در واقع شامل عناصر يا گام هاي زير است كه ممكن است در توالي هاي متعددي قرار گيرند

 .با اجراي آزمايشي كوتاه كه نتيجه اي برخالف انتظار دانش آموز دارد، مطرح مي شود: ح مسئلهطر �

 .كه انگيزه دانش آموزان را افزايش مي دهد مشخص كردن و تعريف مسئله: تعيين مسئله �

  .كه در يك مسير علمي قابل بررسي باشد تبديل مسئله به يك شكل قابل پژوهش �

 .ارائه مي شود ،كه بر اساس اطالعات موجود و يا كسب شدهلف براي مسئله در نظر گرفتن فرضيات مخت �

 .طراحي آزمايش در جهت بررسي فرضيه و بررسي مواردي چون مواد اوليه، نكات ايمني و محيط زيست �

  .انجام آزمايش و بررسي مشاهدات انجام شده در طول فرآيند �

  . و طبقه بندي آنها مرتبط به مسئله جمع آوري اطالعات �

  .مشخص كردن نتايج يادگيري و توليد اطالعات جديد �

  .براي حل آن بكار بردن اطالعات جديد در مسئله �

 .د انجام شده و در صورت لزوم تكرار مراحل قبلارزيابي فراين �

 . تعميم نتايج به نمونه هاي جديد ديگر و تعيين علت �

]. 10[د كاوشگري و ترغيب دانش آموزان به تامـل در بـاره آن اسـت   در اين الگو وظيفه معلم، پرورش كاوشگري توسط تاكيد بر فرآين

بنابراين شاگردان بايد آزادانه براي . كاوشگري را نمي توان به صورت آموزش برنامه اي انجام داد و دامنه شيوه هاي مفيد آن گسترده است

  .ش آموز، او را براي انجام فرآيند علمي راهنمايي كندسواالت خود دست به آزمايش بزنند و معلم عالوه بر تشويق، ترغيب و انگيزش دان

  ]:11[در مثال زير، خم شدن نوار فلزي در اثر شعله سبب آغاز دور كاوشگري مي شود

ايـن  . غيرهم جنس و به يكديگر جوش خورده بوجود آمده است) معموال آهن و برنج(تيغه اي، از روي هم قرار گرفتن دو نوار فلزي  "

وقتي آن را حرارت دهيم، فلزات آن منبسط مـي شـود ولـي مقـدار     . اش به شكل يك كاردك يا چاقويي باريك درآمده استتيغه با دسته 

در نتيجه نصف ضخامت اين نوارهاي بهم جوش خورده نسبت به نصف ديگر قدري منبسط تر مي شود . انبساط براي دو فلز يكسان نيست

اط فلز دروني سبب مي شود كه تيغه به شكل منحني درآيد و قسمت بيرونـي آن همـان   و چون هر دو بهم جوش خورده اند، كاهش انبس

  ".فلزي است كه بيش تر منبسط مي شود

پيشنهاد مي شود تا پيش آمدهايي را انتخاب كنيد كه نتايج شگفت انگيز آن به حدي است كه، بي تفاوتي دانـش آمـوزان نسـبت بـه     

وقتي اين تيغـه فلـزي خـم مـي شـود، دانـش       . ارت مي بينند ولي به آن صورت خم نمي شوندمعموال اشياء حر. مشاركت را مشكل سازد

آموزان بطور طبيعي مي خواهنند بدانند چرا؟ فراگيران نمي توانند حل مسئله را به عنوان موضوعي آشكار رهـا سـازند و مجبورنـد بـراي     

بعـد از ارائـه موقعيـت    . نش، مفاهيم و نظريه هـاي جديـد اسـت   رسيدن به يك توضيح منطقي، دست به كار شوند كه حاصل آن ايجاد بي

ولي وي نبايد در باره ي پديده توضيح دهد، بلكه فقط مي تواند آنان را براي كسـب  . مسئله دار، دانش آموزان از معلم خود سوال مي كنند

فرآينـد  . كل سازمان دهند و به فرضـيه برسـند  دانش آموزان بايد تمركز كنند و بررسي هاي خود را براي حل مش. اطالعات راهنمايي كند

يكي از وظايف معلم، وسعت بخشيدن به كاوشگري دانش آموزان، توسـط  . تبديل فرضيه به يك آزمايش، آسان نيست و به تمرين نياز دارد
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مي توانند در آزمايش با فراگيران بعد از يك دوره تمريني در جلسات كاوشگري هدايت شده، ]. 3[گسترش نوع اطالعات مورد نياز آنهاست

بنابر اين توصيه مي شود تا مهارت كاوشگري به ترتيب بـه دانـش آمـوزان آمـوزش داده     . فعاليت كنند) حل مسئله (رويكرد كاوشگري باز 

ان، در در يك فعاليت مبتني بر حل مسئله، توسعه دانش بـا كمـك و نظريـات همكـار    . شود، تا انگيزه بيشتري را در فراگيران ايجاد نمايد

در بـاره ارائـه مسـئله بـه     . پس فعاليت گروهي ضامن موفقيت خواهـد بـود  . صورتي كه بتوانيم نظريات آنها را تحمل كنيم، آسان مي شود

  :فراگيران بدانيم

  .شاگردان وقتي با مسئله شگفت آوري مواجه مي شوند، بطور طبيعي دست به كاوشگري مي زنند �

  .خود آگاه شوند و تحليل آنها را ياد بگيرند مي توانند نسبت به راهبردهاي تفكر �

  .مي توان راهبردهاي جديد را بطور مستقيم آموخت و به راهبردهاي موجود دانش آموزان افزود �

كاوشگري مبتني بر تشريك مساعي، تفكر را توسعه مي دهد و به دانش آمـوزان در يـادگيري آزمـايش و نوخاسـته      �

 .رش توضيحات مناسب ديگر كمك مي كندبودن ماهيت دانش و آمادگي براي پذي
  

  PBLنمونه هايي از فعاليت آزمايشگاهي شيمي مبتني بر   .5

اگر به عنوان كارشناس در آزمايشگاهي مشغول به كار شده ايد و در يك انبار مواد بـا تعـدادي مـواد شـيميايي      " ):1(مسئله �

  ].12["ايي مي كنيد؟مجهول برخورد كرده باشيد، چگونه آنها را دسته بندي كرده و شناس

شناسايي و طبقه بندي خواص فيزيكي و شيميايي موادتعدادي ماده با حالتهاي جامد، مايع و محلول مطابق جـدول شـماره   : هدف *

دانسـيته، رنـگ، بـو، ايجـاد      ": سعي مي كنيم تا تنوعي از مواد شيميايي با تفاوت هايي مانند . در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد) 1(

مـواد چـه شـباهت هـا و چـه       ". در ليست وجود داشته باشـد  "دهي و تشكيل حباب در واكنش با ديگر مواد تغيير رنگ در فرايند رسوب

  "تفاوت هايي دارند؟ 
  

  مسائل و مواد شيميايي مطرح شده براي دانش آموزان - 1جدول شماره 

  مواد مورد نياز  طرح مسئله/سوال  

  چگونه مواد شيمايي ناشناخته را توصيف مي كنيد؟  1
HCl 1M, NaOH 1M, CaCO3 , Na2SO4 0.1 M, BaCl2 0.1 M, 

CuSO4�5H2O(s), Al(s), Zn(s), SrCl2(s), H2O, 

  سركه، ذرت، معرف هاي شيميايي، سديم پلي آكريالت جامد، سيتريك اسيد، ماسه

  Al(s), Zn(s), CaCO3(s), NaOH(s), HCl 1M, NaOH 1M  .دانسيته فلزات را تعيين كنيد  2

 2SO4, Ca(C2H3O2)2, CaCl2, CoSO4, Cu(C2H3O2)2,MgSO4,KBr(NH4)  در آب حل مي شود؟كدام نمونه   3

 يك شمع  در اثر سوختن شمع چه مقدار انرژي آزاد مي شود؟  4

 HCl 1M,NaOH 1M, KOH 1M, HCl 6M, NH4OH 1M, H3PO4 1M  آيا تمام اسيدها خواص مشترك دارند؟ آيا واكنش مشابه نشان مي دهند؟  5

 ----------------------   ازه گيري و رسم نمودار براي رابطه بين تغيير فشار، حجم و دماي گازهااند  6

  

نقطه ذوب، واكنش در شعله، حالليت در آب، تركيب با ساير نمونـه  : دانش آموزان عالوه بر مشاهدات بصري، با طرح آزمايشاتي مانند 

  . دمي توانند مواد را مورد بررسي قرار دهن... ها و 

دانش آموزان بايد قبل از انجام هر فعاليتي، آزمايش را از لحاظ ايمني، با مربي كنترل نمايند و پس از تاييد ، آزمـايش را انجـام   : نكته

يم ايجاد رنگ قرمز براي قرار گرفتن استرانسـ "مثال . با انجام آزمايش، هيجان و انگيزه براي ادامه كار كامال خود را نشان خواهد داد. دهند

  ."كلريد در شعله

آنها نياز دارنـد تـا   . طراحي آزمايش براي اندازه گيري دانسيته، نيازمند ايجاد ارتباط با مفاهيم علمي قبلي در ذهن دانش آموزان است

در ايـن   .تعريف دانسيته ، نحوه محاسبه ي دانسيته، فرمول محاسبه، واحد اندازه گيري و شرايط اندازه گيري را مرور و يـا كسـب نماينـد   

مسير، آنها مجبورند تا مفاهيم علمي پراكنده در ذهن خود را نظم داده و به يكديگر متصل نمايند و با طراحي آزمايش بـه فرضـيات خـود    

  :سواالتي بسيار مهم قابل طرح است مانند. جواب دهند
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چگونه محاسبه خواهد شد؟ صحت چگونه بايد حجم قرص هاي فلزي اندازه گيري شود؟ حجم هواي اشغال شده در بين ذرات  "

و دقت اندازه گيري چقدر بايد باشد و چگونه قابل محاسبه است؟ آيا مي توان تمام مواد را در آب وارد كرد؟ آيا تغيير عـواملي ماننـد   

ا دانسـيته فلـزات   دما، فشار و نوع سيال مي تواند در اندازه گيري دانسيته موثر باشد؟ كدام يك از اين مواد مي تواند فلز باشد؟ و آيـ 

  "متفاوت است؟ چرا ؟

را جداگانـه در نظـر گرفتـه و بـراي آن     ) V-T, V-P,T-P(در آزمايش قانون گازها، دانش آموزان مي بايست رابطه بين هر دو متغيـر  

غيـر را بدسـت   آزمايش طراحي كنند و پس از اندازه گيري، نمودار هريك را رسم نموده و در نهايت رابطه رياضي موجود بين ايـن سـه مت  

كتب علمي مرجع، اينترنت، مطالعه مقاالت علمي و يا مصاحبه بـا كارشـناس خبـره و    "دانش آموزان مي توانند، اطالعات خود را از . آورند

از دانـش آمـوزان   . كسب كرده و سپس اين اطالعات را ثبت و طبقـه بنـدي نماينـد    "هم چنين انجام آزمايش و جمع آوري داده هاي آن

در طـول آزمـايش   . ده تا فرآيند هاي انجام شده و اطالعات كسب شده ي خود را در گزارش آزمايشـگاهي گـروه ثبـت نماينـد    خواسته ش

در پايـان،  . گزارش دقيق از آناليز داده ها، جداول، فرايندهاي اختصاصي و داده ها تهيه شده و بطور مستمر مورد ارزيابي قـرار مـي گيـرد   

نتـايج  . رسي و بر اساس طراحي فرآيند هاي موفق، تفسير، تحليل و نقد داده ها، به مسئله پاسخ خواهنـد داد دانش آموزان نتايج خود را بر

  .نيز ارائه گردد... نهايي مي تواند به صورت پوستر، مجله، مقاله و 

سرما يا گرمـا   اغلب ورزشكاران براي درمان آسيب ديدگي هاي خود از بسته هايي استفاده مي كنند كه فوري " ): 2(مسئله  �

. طرز كار اين بسته ها كه از جمله ي وسايل كمك هاي اوليه به شمار مي آيند، بر پايه ي آنتالپي انحالل استوار اسـت . فراهم مي كند

به نظر شما آنها چگونه كار مي كنند؟ محتوي چه مواد شيميايي هستند؟ آيا اثر سرمازايي يا گرمازايي، سريع و لحظه اي است يـا بـا   

مي توانند باعـث  ) در هر گرم (خير زماني رخ مي دهد؟ مي دانيد كه دما چقدركاهش يا افزايش مي يابد؟ چگونه اين حل شونده ها تا

  ].13["افزايش دما شود؟ گرماي واكنش چيست؟/كاهش

  واكنش هاي گرماگير و گرماده: هدف* 

  :به دانش آموزان توصيه مي شود تا قبل از آزمايش

  .العه كنيدمتن آزمايش را مط �

 .با مفهوم ترموديناميك آشنايي داشته باشيد �

 .در باره نحوه كار خود با اعضاي گروه بحث كرده و تقسيم كار كنيد �

 .يك فلوچارت براي نحوه انجام فعاليت رسم كنيد و پژوهش را به شكل پرسش و پاسخ تعاملي، جلو ببريد �

ايمني متناسب با مواد شيميايي آزمايش را بررسي كنيـد و احتيـاط هـاي    با مراجعه به منابع اطالعاتي ، موارد احتياط و نكات  �

 .الزم را به عمل آوريد

  :  سواالت قابل طرح در اين مسئله 

  NaOH, KOH, NaCl , NH4Cl, CaCl2.2H2O, NaNO3انحالل تركيبات مقابل در آب گرماده است يا گرما گير؟  "

تركيب حل شده در آب دارد؟ آيا مقدار آب در اين ميزان موثر است؟ چه رابطه اي بين آيا مقدار گرماي مبادله شده بستگي به مقدار 

آيا تنها انحالل تركيبات يوني همراه با جذب يا آزادشدن گرما همراه است؟ در باره تركيبات مولكولي ... ) خطي، نمايي، (ايندو وجود دارد؟ 

و ) H, -∆H∆+(بـر نـوع واكـنش    ) مانند هيـدرات (؟ آيا حضور آب در كريستال مانند ساكارز، گلوكز و آسپارتيك اسيد چه مي توان گفت

  "در سيستم موثر است؟) Q(مقدار گرما 

كـار  . در اين كارخانه انواع مختلفي از نوشابه توليد مي شود. شما براي يك كارخانه نوشابه سازي كار مي كنيد  "): 3(مسئله  �

ميليون بطري  5/1در چند روز اخير كارخانه با درخواست برگشت . نوشابه مي باشد شما به عنوان يك شيميدان در بخش كربناسيون

مصرف كننده ها دليل برگشت محصوالت را بي مزه بـودن نوشـابه   . نوشابه مواجه شده كه كارخانه را با چالش بزرگي روبرو كرده است

تاده؟ راه حل مشكل چيست؟ و چه بايـد كـرد؟ دو روز فرصـت    شما مسئوليت داريد تا تعيين كنيد كه چه اتفاقي اف. ها اعالم كرده اند

  ".داريد تا برنامه پيشنهادي خود را به مديريت كارخانه تحويل دهيد

  درك مفهوم استوكيومتري و آشنايي با استفاده هاي مفهوم استوكيومتري در زندگي روزمره : هدف

  :سواالتي كه مي توان پيش بيني كرد
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  انجام مي دهد؟ واحد كربناسيون چه كاري*

  از چه اجزاء و عناصري در عمليات كربناسيون استفاده مي شود؟*

  از چه مقاديري براي اين كار استفاده مي شود؟ استوكيومتري ؟*

  كدام يك از مواد اوليه، واكنش دهنده محدودكننده است؟*

  چگونه مي توان مقدار واكنش دهنده ي محدودكننده را تعيين كرد؟*

  .آموزشي نيازمندآن دسته سواالتي است كه دانش آموزان بايد آنها را به عنوان نتايج يادگيري ليست كنندبرنامه : نكته

 نسبت مولي       *

  بازده درصد محصول، بازده نظري و بازده عملي                                                                    *

 جرم مولي         *

  .يا مول واكنش دهنده ها يا فراورده ها بر اساس معادله موازنه شده ي واكنشمحاسبه جرم *
 

  نتيجه گيري .6

با وجود اهميت فعاليت آزمايشگاهي در آموزش شيمي و تاييد كارشناسان بر تاثير آن در افزايش قدرت تفكر انتقـادي، ايجـاد انگيـزه    

ه يكي از بخش هاي چالش برانگيز برنامه درسي شيمي به ويـژه در سـطح   مطالعه علوم تجربي و  ارتقاي سطح شناختي دانش آموز، امروز

آمـوزش زمـاني تـاثير بيشـتري دارد كـه اسـتفاده از راهبردهـاي        . دبيرستان، انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي و چگونگي اجراي آن اسـت 

تحول در برنامه  ].1[داري و انتقال دانش مي شودزيرا باعث ارتقاي كسب، ياد. يادگيري مناسب را بصورت آگاهانه از دانش آموز طلب كنيم

هاي آموزشي به ويژه فعاليت هاي آزمايشگاهي امري ضروري و اجتناب ناپذير است كه لزوم بررسي بيشتر آن را يادآور شـده ومـوارد زيـر    

  :پيشنهاد مي گردد

و در كنـار آمـوزش   ] 15،16[نسـته  هاي مهم در آموزش علم شيمي اين است كه علم را يك نوع روش تفكـر دا يكي از هدف  �

هاي فرآيندي از جمله مشاهده كردن، طبقه بندي، اندازه گيري، برقراري ارتباط، ها، به روش تفكر علمي كه مهارتمفاهيم و واقعيت

 . ي برخي اجزاي اصلي آن است نيز توجه كنيماستنباط و پيش بيني از جمله

صرفاً بر جنبه هاي سخت افزاري و ايجاد تنوع و روز آمـد كـردن سـخت افزارهـا     به منظور حفظ قدرت افزايش انگيزه، نبايد   �

انفرادي كردن آموزش، استفاده از اصـول يـادگيري     ": اي زير دنبال شودتاكيد كرد، بلكه الزم است در برنامه هاي آموزشي رويكرده

رسانه هاي مختلف، ايجاد فرصت تمرين و تكرار به اندازه ساخت و ساز گرا، حفظ تعامل و افزايش قدرت انتخاب در برنامه، استفاده از 

  ")PBL(كافي، استفاده از روش هاي يادگيري مشاركتي و ابداع و بكارگيري رويكردهاي مبتني بر حل مسئله 

الزم است به جاي تاكيد بر استفاده از يك روش در يادگيري و پژوهش، تاكيد بر يادگيري چند وجهي داشت و از اينترنت و  �

 .ابزارهاي جست و جو براي كسب اطالعات در كنار كتاب و كتابخانه، آزمايشگاه، مشاهده و ساير ابزارهاي تحقيق استفاده كرد

چـون  تر مفاهيم ارزشي همي همكاري و درك عميقاجراي آزمايش به صورت گروهي، فرصتي مناسب را براي تقويت روحيه �

و مسايل محيط زيستي و نيز شناختن ]  18[آشنايي فراگير با فرهنگ ايمني ]. 17[وردآاعتماد به نفس و مسئوليت پذيري فراهم مي

چـون  هاي ذاتـي علـم شـيمي هـم    ها و ارزشو آشنايي با برخي نگرش] 15[ي انساني دانش شيمي به عنوان يك فعاليت هوشمندانه

هـاي  موزش شيمي است كـه آزمايشـگاه و فعاليـت   هاي مهم آها ، از جمله هدفي گزارشپرسشگري، دقت و صداقت در ثبت و ارايه

 ها فراهم آوردتواند بستري مناسب را براي تحقق اين هدفآزمايشگاهي مي

الزم است كه از شبيه سازها، در كليه عمليات آموزشي كه انجام آنها ممكن است به طبيعت و محيط زيست آسيب برساند يا  �

از طرفي بايـد در آمـوزش بـين اسـتفاده از     . هزينه هاي فراوان باشد، استفاده بعمل آيدآنكه تجربه واقعي خطرناك بوده و يا مستلزم 

 .شبيه سازها و تجربه واقعي كه از اجزاي اساسي يادگيري بشمار مي رود، توازن و تعادل برقرار گردد

هاي ذهني و عملي مهارتهاي نگرشي و هاي دانشي، بر هدفهاي آزمايشگاهي، افزون بر هدفاز آن جا كه در آموزش مهارت �

هـا در آزمايشـگاه و   هـاي درسـت اجـراي آن   شود، الزم است كه به موضوع الگوهاي مناسب و متناسب ارزشيابي و شيوهنيز تاكيد مي

 ].15[ارزيابي نتايج حاصل نيز توجه شود
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تمـرين هـايي اسـت كـه      منظور از تدوين آموزش كاوشگري، وارد كردن مستقيم فراگيران در فرآيند تفكر علمـي از طريـق   �

اين آموزش منجر به افزايش درك علوم، بهره وري تفكر خـالق، ايجـاد بـارش    . فرآيند علمي را در زماني بسيار كوتاه فشرده مي سازد

اين آموزش موثرتر از روش هاي متـداول در بدسـت آوردن اطالعـات    . مغزي و مهارت هايي براي دريافت و تحليل اطالعات مي شود

باعث عميق شدن يادگيري شده و فراگيران ياد مي گيرند كه چگونه با يك مسئله جديد برخـورد كننـد، طوفـان مغـزي      نيست، ولي

آنها قادر خواهند بود تا با آناليز انتقادي يافته هاي خـود، بـه جـواب    . داشته، يك طرح براي عمليات خود ارائه دهند و آزمايش كنند

 .وع كننددوباره شرجديدي دست يابند و يا هاي 

در چنين شرايطي، دانش آموزان براي طـرح سـوال، مشـكل گشـايي و     . نقش معلم در آموزش، نقش يك مربي و راهنماست �

اين روش آموزشـي، مهـارت   . معلم تنها آنها را در جهت هاي صحيح هدايت مي كند. كشف مهارت هاي برتر جديد تشويق مي شوند

مشكالت يادگيري و سوء تفاهم ها بايد بطور موثري شناسايي و تصحيح شود . مي طلبد معلم در تعيين ميزان و نوع هدايت صحيح را

 .تا دانش آموز براي ادامه ي استفاده از مهارت، تشويق گردد

دانشمندان نظريه ها و توضيحات را ارئه مـي  . نگرش فراگيران بايد چنان شود كه سرتاسر دانش را آزمايشي و موقتي بدانند �

اغلب مسائل . همواره مي توانيم در توضيحات خود كامل تر و مجرب تر شويم و ا همواره قطعي و هميشگي نيستندجواب ه ليدهندو

داراي چندين توضيح پذيرفتني و به ظاهر درست هستند اما فراگيران بايد ابهامات را بوسيله كاوشـگري واقعـي، مـورد بررسـي قـرار      

 . دهند
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