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  چكيده 

از راههاي آموختن اصول و نتايج كلي علم است كه مي تواند دانش آموزان را وادار به تفكر، بحث، نتيجه گيري و  يكي آزمايش كردن

به علت ولي  .با استفاده از ابزار كمك آموزشي بسيار ساده تفهيم بسياري از مطالب آسان تر مي گردد. در نهايت يادگيري را مطلوب كند

و داليل متعدد ديگر در زمينه انجام فعاليت هاي علمي معلمان كمتري  تجربه در مدارس و ايشگاهيامكانات آزموسايل و كافي نبودن 

آموزش علوم تجربي باالخص؛ فيزيك، شيمي، و زيست شناسي كه همگي علوم آزمايش محور محسوب مي شوند، بيشتر  باعث شده است

اما در . مي شود كه پس از مدت كوتاهي به فراموشي سپرده مي شوند به تشريح و بيان حقايق و اصول اوليه شناخته شده علمي پرداخته

همچنين گران بودن مواد و تجهيزات، وجود خطر احتمالي كار با مواد شيميايي هيچ يك نمي تواند  و دسترس نبودن يك آزمايشگاه مجهز

وسايل و ابزارهاي موجود و قابل دسترس قابل انجام  چرا كه بسياري از آزمايشها با .ملي باشدعآزمايش هاي انجام ندادن بهانه اي براي 

كمي خالقيت و ابتكار ميتواند با استفاده از وسايل ساده و در دسترس و معلم با . و نياز به خالقيت در انجام آزمايشها دارند باشند مي

نيز و كارآمد در آموزش علوم تجربي در اين زمينه، آموزش شيمي در مقياس خرد به عنوان يك روش جديد . آزمايشاتي را طراحي كند

  .مي تواند راهگشا باشد
 

  در مقياس خرد، طراحي آزمايشهاي ساده ت هاي عملي آزمايشگاهي، آزمايشفعالي :واژه هاي كليدي
   

  قدمهم

ه حساب مي حس كنجكاوي وي ب زمايشگاه به عنوان مكاني مناسب براي اقناعآاز آن جايي كه انسان ذاتاً كنجكاو و جستجو گر است، 

دانش آموزان با انجام كارهاي آزمايشگاهي مي توانند در درستي مطالب نظري پژوهش نموده، توانايي انديشيدن و استدالل خود را . آيد

افزايش داده، به علوم تجربي عالقه مند گرديده، معلومات خود را به آساني منتقل نموده و حس همكاري با ديگران را در خود ايجاد و يا 

 .فعاليتهاي عملي باعث يادگيري عميق تر مطالب علمي شده و فرد را به يك يادگيرنده مادام العمر تبديل مي كند .قويت نمايندت

متأسفانه توجه بيش از حد به بحث هاي نظري و كم اهميت جلوه دادن كارهاي عملي و آزمايشگاهي نه تنها كيفيت علوم تجربي را ]1[

  ]5[.كاهش مهارت هاي عملي و حتي سلب آن از دانش آموزان گرديده است پايين آورده است بلكه سبب

پس معلم بايد دست به كار  .خيلي از آزمايشهاي شيمي را مي توان با وسايل و ابزار در دسترس به كمك خود دانش آموزان انجام داد

كشش سطحي آب را با مي توان به طور مثال  .بپردازدد و قابل انجام با توجه به امكانات و ابزار موجو شده و به طراحي آزمايشهاي ساده

چندين آزمايش ساده در آخر . كرد تهيهبا كلم سرخ شناساگر اسيدي و بازي يا . داد نمايشب ،يك سوزن و دسمال كاغذي آيك ليوان 

 .الگوي براي طراحي آزمايشات مشابه باشد دمقاله آورده شده است كه مي توان

مي  امكانات محدود، طراحي و توليد كيت آموزشي آزمايشگاه شيمي در مقياس كوچك له با مشكالت ويك روش ديگر براي مقاب

اين آزمايشگاه با هزينه پايين و ضريب ايمني باال، در راستاي اصالح الگوي مصرف از يك سو، و همه گيرشدن انجام آزمايشهاي . باشد

آلودگي شيميايي كمتر شده و ايمني افزايش و تماس آزمايشگر با مواد .باشد شيمي در مناطق دورافتاده و محروم از سوي ديگر، موثر

  .محيط نيز كاهش ميابد
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  استاديارگروه شيمي دانشگاه شهيد رجايي 
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  دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش شيمي 
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   فعاليت هاي عملي در آموزش علوماهميت  •

دانش آموزان ضمن آزمايش پديده هايي را مشاهده مي كنند كه به ناچار بايد درباره ي آنها بينديشند و چنانچه الزم است براي  

در پيروي از اين شيوه است كه استعدادها شكفته مي شود، بحث هاي نظري با عمق . به آزمايش هاي تازه اي دست بزنند توجيه آنها

   ]1[. بيشتري انجام گرفته و نوآوري مي شود و در سطح هاي باالتر به كشف قانون يا ارايه ي نظريه مي انجامد

ثربخش علوم تجربي براي رشد و توسعه اقتصادي هر كشوري ضروري است از لحاظ سياسي و اقتصادي، به نظر مي رسد كه آموزش ا

در هر كشوري كه به سوي صنعتي شدن پيش مي رود، نياز به كارگران ماهر و افراد تحصيل . و بايد به طور جدي به اين امر اهتمام ورزيد

فزون تر مي شود؛ اما واحدهاي صنعتي نمي توانند به فناورانه و نيز مهارت هاي عملي روز به روز ا - كرده و آشنا به پديده هاي علمي

همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به اين نتيجه رسيده اند كه پرداختن . آموزش ويژه و اختصاصي افراد مورد نياز خود بپردازند

راه ممكن است و همه دانش آموزان  عملي در مدارس، مناسب ترين و اقتصادي ترين -به آموزش اثربخش علوم تجربي و مهارتهاي علمي

  . بايد علوم تجربي و مهارت هاي عملي الزم را فرا گيرند

  به مصداق . كار آزمايشگاهي براي دست يابي به نتايج و رسيدن به هدف هاي گوناگون انجام مي شود

ون انجام آزمايش يادگيري به آساني شنيدم فراموش كردم، ديدم به خاطر آوردم و عمل كردم آموختم، بد: ضرب المثلي كه مي گويد

  .حاصل نمي شود

               
     

  ديدگاه چند متفكر و صاحب نظر در رابطه با اهميت تدريس آزمايشگاهي  •

  : جان هولمن در مقاله اي تحت عنوان هماهنگي آموزش علوم به زندگي واقعي مي گويد

ا دانش آموزان انگيزه بيشتري براي فراگيري پيدامي كنند بلكه بزرگساالن اگر آموزش علوم به واقعيات زندگي نزديك گردد نه تنه«

علت روي گرداني در . درس هاي علوم بايد ميان كار آزمايشگاهي و زندگي ارتباط برقرار سازند. نيز آگاهي بيشتري به دست خواهند آورد

ند كه بين زندگي اجتماعي و درس فراگيري شده در سنين بزرگسالي از دروسي مانند شيمي وفيزيك ،آن دسته دانش آموزاني هست

  . دبيرستان نمي توانند ارتباطي برقرار نمايند

گروهي از صاحب نظران و كارشناسان يونسكو اعتقاد دارند كه هر كجا علوم تجربي به شيوه ي رياضي تدريس شود علوم تجربي نابود 

ن به روش تدريس رياضي و منطق پرهيز نموده و با به كارگيري تجارب علمي و از اين رو معلمان علوم تجربي بايد از تدريس آ. مي شود

  . آزمايشگاهي دانش آموزان را با دنياي واقعي آشنا نموده و اين نكته را مدنظر داشته باشند كه علوم تجربي مطمئناً رياضي يا منطق نيست

ي جايزه ي نوبل و بنيانگذار فرهنگستان علوم جهان سوم، آموزش  زنده ياد پروفسور عبدالسالم، فيزيكدان مسلمان پاكستاني و برنده

كه از مشكالت اصلي و بسيار ) فن آوري(رشد علوم و فنون : علوم را پايه اي براي رشد و توسعه دانسته و در اين باره چنين گفته است

از عمده ترين وظايفي كه در . علوم و نوآوري استتأثيرگذار از كشورهاي جهان سوم است، در گرو برنامه هاي اصولي براي آموزش بهينه 

  . پيش روي مراكز آموزشي جهان سوم قرار دارد تالش براي افزايش كمي و كيفي برنامه هاي آموزشي است

آزمون : مي گويد 1379در مورد تأثير كارهاي عملي و آزمايشگاه آقاي محمد اسداللهي برنده ي مدال برنز المپياد شيمي در سال 

وي مي گويد آموزش هايي كه براي شركت در .ياد شيمي در دو بخش تئوري و عملي انجام شد كه بخش عملي آن براي ما مشكل بودالمپ

 عهده از  براي همين آزمون تئوري براي بچه هاي تيم ايران ساده بود ولي به راحتي. مسابقات المپيادها داده مي شود، بيشتر تئوري است

  . آمدند نمي بر مايشگاهيآز و عملي هاي آزمون ي

با توجه به آنچه كه در اين بحث مورد بررسي قرار گرفت به جرأت مي توان گفت در شرايط فعلي يكي از مؤثرترين راه هاي آموزش 

 ]3[. ارگيري آزمايش و آزمايشگاه استپايدار در شيمي و علوم تجربي ديگر به ك
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  هاي آزمايشگاهي روش هاي ارائه فعاليت - 1

 هاي آزمايشگاهي مبتني بر حل مسئله فعاليت  •

تر است و نه تنها براي  پسند و همگاني هاي آموزش آزمايشگاهي موجود نسبتاً عامه اين سبك از يادگيري در مقايسه با ديگر سبك

در اين روش معلم فعاليتي را . هاي علوم تجربي و ساير علوم قابل استفاده است محور شيمي، بلكه براي كليه گرايش -آموزش آزمايشگاه

سپس با .  كند يجاد ميانتخاب كرده و با طرح يك مسئله، با انگيزش و تشويق فراگيران، شور و شوق پژوهش و حل مسئله را در آنها ا

هاي انتخابي و هدايت فراگيران در قالب گروههاي كوچك كاري، آنها را گام به گام به طرف حل  هايي از سرنخ فهرست كردن گزينه

كند و از دخالت  گشاي را براي فراگيران ايفا مي كننده يا گره در اين شيوه معلم نقش يك تسهيل. دهد آميز مسئله سوق مي موفقيت

  ]2[ . ...كند تقيم در حل مسئله خودداري ميمس

 پژوهش آزاد - هاي آزمايشگاهي مبتني بر كاوشگري  فعاليت يمعرف •

از  شود كه در راستاي حل مسائلي بر گرفته  دار و وابسته به هم را شامل مي هاي دنباله اي از فعاليت وشگري مجموعههاي كا فعاليت

در اين نوع . ورزند هاي علمي موجود در طبيعت و يا زندگي روزمره بوده و فراگيران از طريق انجام پژوهش به حل آنها مبادرت مي پديده

هاي علمي و كاربرد آنها در زندگي و جهان  ر يادگيري دانش، درك زيادي از مفاهيم، اصول، الگوها و نظريهها فراگيران عالوه ب فعاليت

در فعاليت هاي از نوع كاوشگري، فراگيران درگير انجام پژوهش آزاد شده و عالوه بر توصيف يك پديده علمي . كنند پيرامون خود پيدا مي

براي مثال . شوند و نوآوري موجب گسترش مرزهاي دانش، اختراع و توليد محتواي جديدي مي و نيز حل مسئله، با به كارگيري خالقيت

گردند، به  ها و يا ثبت اختراع مي هاي مختلف از جمله جشنواره خوارزمي مؤفق به ارايه نظريه آموزان و دانشجوياني كه در جشنواره دانش

  ]2[. اند  هاي كاوشگري به اين مرحله رسيده نوعي از طريق فعاليت

 پژوهش هدايت شده - هاي آزمايشگاهي از نوع اكتشافي  معرفي فعاليت •

ارايه شد و توانست مورد توجه پژوهشگران، معلمان و 3»آرمسترانگ«بيستم توسط  روش آموزش اكتشافي اولين بار در اوايل قرن

يابي از  اي را براي پاسخ هاي از نوع اكتشافي، در گام اول فراگيران نياز دارند تا سؤال و مسئله در انجام آزمايش. مربيان آزمايشگاه قرار گيرد

آموز به صورت ديكته شده  هاي دانش اي براي فعاليت هنما و يا دستورالعمل ويژهدر اين سبك كتاب را. طريق انجام پژوهش ابداع نمايند

طور واقعي در  در اين روش فراگير به. وجود ندارد و همچنين ميزان دخالت معلم در انجام پژوهش و راهنمايي فراگيران بسيار اندك است

 ]2[ .گيرد مسير پژوهش و اكتشافات علمي قرارمي

 هاي آزمايشگاهي از نوع توصيفي  معرفي فعاليت •

ابتدا معلم موضوع را طرح  در اين سبك. است توصيفيهاي آزمايشگاهي، سبك  ترين روش و مورد انتقادترين سبك فعاليت معمول

فراگيران نيز با به كارگيري دستور . خواهد تا طبق يك روش كار داده شده و زير نظر معلم به انجام آزمايش بپردازند كرده و از فراگيران مي

ام داده و به جواب مورد العمل انجام آزمايش طرح شده از طرف معلم و يا مطالعه از روي يك كتاب راهنما، فعاليت هاي آزمايشگاهي را انج

در اين شيوه به طور هم زمان، تعداد . برد هاي سنتي بهره مي بيشتر از روش توصيفيهاي آزمايشگاهي  سبك فعاليت. رسند نظر معلم مي

شيوه  اين. گيرد زيادي از فراگيران مشغول انجام آزمايش بوده و دخالت كمتري از طرف مربي يا معلم در نحوه فعاليت آنان صورت مي

رغم معايب زياد، به علت قابليت انجام  علي. ساعت قابل انجام است 3يا  2انجام آزمايش  با كمترين هزينه و در حداقل زمان مثالً در طول 

ها از آن استفاده  با حداقل منابع، زمان، وسايل، فضا و مربي امروزه اين سبك تكامل و توسعه يافته و در بيشتر مدارس و حتي دانشگاه

  ]2[ .شود مي
  

 اموزش در مقياسي خرد - 2

آموزش شيمي در مقياس خرد روشي جذاب است كه به دانش آموز امكان  ميدهد تا در كالس درس هم زمان با آموزش نظري 

در اين روش دانش آموز به صورت عملي در يك آزمايشگاه واقعي با . ا مفاهيم گوناگون آشنا شودشيمي بتواند به صورت تجربي نيز ب

با اين تفاوت كه در اين آزمايشگاه وسايل آزمايش كوچك است و مقدارهاي كم از مواد شيميايي مورد . مفاهيم بنيادي شيمي آشنا ميشود

موجب جذابيت اين رشته علمي شده است و نوآوري نيز در محيط آزمايشگاه و با  ارتباط تنگاتنگ شيمي و نوآوري. استفاده قرارمي گيرد

                                                             
٣Armstrong 
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به اين ترتيب دانش آموزان فرصت مي كنند تا با انجام آزمايش به مشاهده پديده ها بپردازند و به ناچار . انجام آزمايش تحقق مي يابد

اين روش به شكوفايي استعدادها، بحث هاي . اي ديگري انجام دهنددرباره آن ها بينديشند و در صورت نياز براي توجيه آن ها آزمايش ه

  .نظري عميق تر، نوآوري و كشف قانون در سطوح باالتر مي انجامد

  كيت آزمايشگاهي شيمي در مقياس خرد •

آزمايش،  كيت مجموعه اي شامل ريزلوله، ريزبشر، قطره چكان، سرنگ تزريق و ريزچراغ الكلي است كه به ترتيب، به جاي لولهيك 

طراحي آزمايشها به گونه اي است كه در آنها از مواد در حجم بسيار . بشر، پيپت، بورت و چراغ بونزن يك آزمايشگاه معمولي به كار ميروند

يك دستور  براي هر آزمايش.. و اين كار افزايش ايمني ، كاهش مصرف مواد و جلوگيري از آلودگي هوا را در بر دارد  كم استفاده ميشود

بر گه هاي داده هاي ايمني .آن پرسش هاي مربوط به آن آزمايش آمده است  ه و در پايانده شدهمراه نكته هاي ايمني آما بهكار ساده 

  . مواد شيميايي مورد آزمايش نيز در اختيا ر دانش آموز قرار مي گيرد 

ع گوناگون و فراواني دسترسي دارند اما اغلب نمي توانند به هم اكنون دانش آموزان در زمينه هاي توصيفي و نظري شيمي به مناب

استفاده از كيت آزمايشگاه شيمي در مقياس خرد، . درستي ميان شيمي نظري و شيمي عملي يا آزمايشگاه ارتباط مورد نياز را برقرار كنند

 ]4[.ت فرايند ياد دهي، يادگيري مي افزايدحس نوآوري را در جهت طراحي آزمايش هاي ساده در دانش آموزان برمي انگيزد و بر سرع

 

   طراحي چند آزمايش ساده و كم هزينه   - 3

  روي آبنگه داشتن يك سوزن  •

 آرامي سوزن يا يك تيغ نازك را روي سطح آب داخل يك ظرف قرار دهيد و با احتياط دستمال با استفاده از يك دستمال كاغذي به

با اين كه چگالي سوزن از آب . استفاده كنيد مال كاغذي از كاغذ يا چنگال نيز مي توانيدبه جاي دست. كاغذي را به داخل آب هل دهيد

  .آب فرو نرود در سوزن كشش سطحي آب باعث مي شودبيشتر است، 

سطحي آب را كم مي كند  در واقع مايع ظرفشويي كشش. ظرفشويي روي سطح آب بيندازيد، بالفاصله سوزن فرو مي رود قطره مايع

  ]9[ .فرو رفتن سوزن مي شودو باعث 

 
 

  ها فرار چوب كبريت •

ا آغشته به مايع ظرفشويي نوك چوب كبريت سوم ر .دو عدد چوب كبريت را به طور موازي و با فاصله كم روي سطح آب قرار دهيد

  .چوب كبريت ها به سرعت از هم دور مي شوند. دهيد كرده و در ميان اين دو با سطح آب تماس

بين دو چوب كبريت كاهش مي دهد و كشش آب از دو طرف چوب كبريت ها را از هم دور  در واقع مايع ظرفشويي كشش سطحي را در

       ]9[ .كند مي

            

www.chemyazd.com



5 

 

   كنيم باز تهيه-از كلم سرخ شناساگر اسيد •

ن ها در محلول هاي اسيدي به رنگ آنتوسياني. است ) يك نوع آنتوسيانين(كلم سرخ محتوي رنگدانه اي محلول در آب به نام فالوين 

در اين آزمايش مشاهده مي كنيد كه با خرد كردن و . سرخ در مي آيند و در محلول هاي بازي به زرد مايل به سبز تغيير رنگ مي دهند

اين آزمايش موادي كه در . باز تهيه كرد-آسياب كردن كلم سرخ و رقيق كردن آن با مقداري آب به راحتي مي توان يك شناساگر اسيد

براي تعيين خصلت اسيدي و بازي محلول هاي آن ها از اين شناساگر استفاده شده است به ترتيب عبارتند از سركه، محلول آمونياك 

در جدول زير به طور تقريبي . گرد جرم گير و گرد شيريني پزي رقيق، نوشابه گازدار، گرد رختشويي، پودر لك بر، محلول شيرمنيزيم،

بنابراين با مشاهده اين آزمايش و رنگ . هاي مختلف آورده شده است pHتلف محلول شناساگر كلم سرخ در محدوده ي رنگ هاي مخ

محلولهاي آبي هر كدام را حدس  pHهايي كه شناساگر پس از اضافه كردن مواد مختلف به خود مي گيرد بايد بتوانيد حدود تقريبي 

  .بزنيد

    

 pH 2 4 6 8 10 12 محدوده ي

 زرد مايل به بنفش سبز-آبي آبي بنفش زرشكي سرخ شناساگر كلم سرخ رنگ

  
 
    

  فواره آمونياكي •

در بشر محلول استيك اسيد همراه با نوعي شناساگر . در اين آزمايش طراحي زيباتري را از آزمايش فواره آمونياكي مشاهده مي كنيد

با باز كردن و سپس بستن شير، آب به درون قيف وارد . قيف جداكننده مقداري آب ريخته مي شوداز قسمت باالي . باز قرار دارد-اسيد

در اثر حل شدن آمونياك در آب، فشار گاز آمونياك كاهش مي يابد و فشار . درون قيف و بالون ها از گاز آمونياك پر شده است. مي شود

گاز آمونياك طي اجراي آزمايش در آب حل مي شود و اسيد را خنثي مي كند  .اتمسفر سبب فوران آب به درون بالون ها و قيف مي شود

به طوري كه در پايان، نخستين بالون داراي خصلت اسيدي بيش تري است و به تدريج تا قيف جداكننده، از خصلت اسيدي كاسته مي 

توان به زيبايي با تغيير رنگي كه در شناساگر تغيير تدريجي در خصلت اسيدي و بازي را مي . شود و محلول خصلت بازي پيدا مي كند

  ]5[. ايجاد مي شود نمايش داد

 
 

 

  نحقق روياي كيمباگران •

و قطعات فلزي روي و پس از گرم ) سود( كسيد در اين آزمايش با قرار دادن سكه ي مسي درون بشري داراي محلول سديم هيدرو

زيباي  با ادامه گرم كردن همين سكه، مشاهده مي كنيم كه به رنگ. كردن ماليم، شاهد تغيير رنگ سكه ي مسي به نقره اي خواهيم بود

ع يك واكنش اما علت اين تغيير رنگ هاي شگفت انگيز در چيست؟ در پاسخ مي توان گفت كه وقو. طاليي تغيير رنگ مي دهد

طي اين واكنش، سطح مس با روكشي نازك از فلز روي . الكتروشيميايي درون محلول و در سطح مس، تغيير رنگ اول را ايجاد مي كند

وقتي كه همين سكه را با شعله گرم مي كنيم، روكش فلزي روي در . پوشيده مي شود كه به سكه ي مسي جلوه اي نقره اي مي بخشد
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در سطح سكه ي مسي تشكيل ) آلياژ برنج(روي  -د و به دنبال اين پديده ي فيزيكي، اليه اي نازك از آلياژ مسسطح مس نفوذ مي كن

   ]5[ .مي شود كه به سكه ي مسي جلوه اي طاليي رنگ مي بخشد

  

  

  

  

  

ع به قطره صابون ماي  5الي  3. ميلي ليتري بريزيد    100حلول غليظ  هيدروژن پراكسيد را درون يك استوانه مدرج ميلي ليترم 30

واكنش شروع  و كف زرد رنگ زيبايي توليد . ميلي ليتر محلول غليظ پتاسيم يديد به آن اضافه كنيد 10  سپس به آرامي. آن بيفزاييد 

  .ما رپيچ بيرون مي ريزدشده كه از درون استوانه به صورت 
  

             
                               

واكنش مي دهند و در مرحله   H2O2سرعت قابل توجهي با مولكول هاي  با  I - يون هاي. يون يديد در اين واكنش كا تا ليزگر است

 IOبعد يون هاي 
 ]8[ .وارد واكنش مي شوند  H2O2حاصل با سرعت بسيار زيادي با مولكول هاي     -

 

  به داخل بطري شيشه اي انداختن تخم مرغ •

. را بپوشاند انجام دهيد كه سركه تمام سطح تخم مرغ اينكار را طوري. دسركه قرار دهي ساعت قبل درون 6حداقل  يك تخم مرغ را 

تخم مرغ كامالً  وقتي كه پوسته. شكل و انعطاف پذير مي گردد داده و تبديل به يك اليه الستيكي پوسته تخم مرغ با سركه واكنش

به الكل آغشته با احتياط آتش زده و درون بطري  مقداري پنبه را پذير گرديد، دهانه بطري را با وازلين چرب نموده سپس عطافان

. واكنش ناگهاني به درون بطري مكيده مي شود حال اگر تخم مرغ انعطاف پذيرتان را بر دهانه بطري قرار دهيد، طي يك .بيندازيد

در غير اينصورت . را كامالً بپوشاندبطري بريزيد تا سطح تخم مرغ  الكل در ن تخم مرغ داريد، بايد مقداريچنانچه تمايل به نگهداري اي

 مرغ به سرعت فاسد خواهد شد تخم

  

 آزمايش كوه آتشفشان •

ئن شده و در محيط مطم از نبودن مواد و وسايل قابل اشتعال پرمنگنات را بر روي يك سطح نسوز ريخته، به اندازه يك قاشق پتاسيم

سانتيگراد باشد، اشتعال خود به خود ناگهاني خواهيم  درجه 25در حدود  چنانچه دماي محيط. مقداري گليسرين روي آن بريزيد سپس

-  پتاسيم پرمنگنات نمود و از استنشاق آن بايد خودداري آزمايش تقريباً سمي است توجه داشته باشيد كه دود حاصل از اين .داشت

نيز در سوپر  گليسيرين. را از داروخانه ها تهيه نمود آن كننده قوي مي باشد كه مي توان پرمنگنات يك ضدعفونيپتاسيم .گليسرين

  ]7[. قابل خريد است ماركت ها به راحتي
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  رقص دانه هاي كشمش •

ميلي ليتر مقداري جوش شيرين و سيتريك اسيد ريخته و مقداري دانه كشمش يا مقداري ماكاروني را درون آن 500ن يك بشر درو

دليل رقص دانه هاي كشمش را از دانش آموزان .مي ريزيم اين دانه هاي كشمش و خرده هاي ماكاروني در بشر باال و پايين ميروند 

 ]9[ .ايجاد گاز كربن دي اكسيد است دليلش كاهش چگالي مواد با: بپرسيد

  

  شناسايي يد با نشاسته موجود در سيب زميني  •

 .و توليد رنگ آبي مي كند. مقدار يد موجود در آب را با سيب زميني قابل تشخيص است

  

  روغن نباتي تهيه صابون از •

گرم نمك مي ريزيم و حرارت مي  5سي سي سود يك موالر مخلوط كرده و  5سي سي الكل اتانول و  10گرم روغن نباتي را با  250

  . تا صابون تشكيل گردد دهيم
  

  در انجام فعاليتهاي عملي و مشكالت محدوديتها -4

اين مشكالت مانع از انجام تالش و فعاليت براي دستيابي و وجود .در راه رسيدن به هدف مشخص معموال محدوديت هاي وجود دارد

                                                                                             .با سعي و تالش و يافتن راههاي مناسب مي توان بر اين مشكالت فائق آمد.به هدف نخواهد بود

  :در درس شيمي عبارتند ازت هاي عملي محدوديت ومشكالت انجام فعالي

آموزان، دبيران، متصديان آزمايشگاه و كارشناسان گروههاي آموزشي در حد  هاي آزمايشگاهي از نظر دانش محتوا و برنامه فعاليت  -1

  .مناسب و مطلوب نمي باشد

  .اسب نمي باشداي دبيران و متصديان آزمايشگاه در حد مطلوب و من هاي حرفه و صالحيت  شايستگي  -2

 .فضا، مواد، وسايل و مواد آزمايشگاهي در حد مطلوب و مناسب نمي باشد  -3

آموزان، دبيران، متصديان آزمايشگاه و كارشناسان گروههاي آموزشي در حد  هاي آزمايشگاهي از نظر دانش شيوه اجراي فعاليت   -4

 .مناسب و مطلوب نمي باشد

  .باشند در طول سال تحصيلي و نيز آزمونهاي مستمر و پاياني، مطلوب و مناسب نمي هاي عملي شيوه ارزشيابي از فعاليت -5
  

  بحث و نتيجه گيري 

تمايل به ابتكار، خالقيت و نوآوري يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد انسان است و ارتباط تنگاتنگ علم شيمي و نوآوري موجب 

  .ه بيشتر در آزمايشگاه و با انجام آزمايش هاي گوناگون تحقق مي يابدنوآوري در اين رشت. جذابيت اين رشته ي علمي شده است

هاي برنامه درسي است كه  ترين بخش هاي عملي مناسب، يكي از ضروري در آموزش اثربخش علوم تجربي، انجام آزمايش و فعاليت

هاي كار با ابزار، مواد و وسايل آزمايشگاهي  تعالوه بر كمك به درك عميق مفاهيم و افزايش انگيزه فراگيران در علوم، سبب پرورش مهار

 از وجالب ساده ازمايش يك  انجام گردد هاي كاوشگري و حل مسئله مي هاي شناختي و مهارت يابي به سطوح باالتر حيطه و نيز دست

 شيمي ومعلمان برانگيزد شيمي درس اموختن براي را اموزان دانش وعالقه رغبت تواند مي دبيرستان اموزان دانش براي خصوص به شيمي

  ..ان گرددآموز دانش در تر عميق يادگيري تا پرداخته جلسه همان در درس هر به مربوط آزمايشهاي اجراي با كنند سعي بايد

معلم براي آموزش مي تواند روشهايي را در نظر بگيرد كه اين روشها حتي با وجود يادگيري علم شيمي تا حدي دشوار مي باشد و 

 در كه روشهاي كند مبدل وخالقيت فكر پرورش محيط يك به وتكرار حفظ محيط يك از را درس وكالس است  م قابل اجراامكانات ك

.                                                          ي قابل اجرا ميبا شد و ميتوان نتايج مثبتي را از بكارگيري اين روشها بدست اوردراحت به درس كالسهاي

چرا كه . هاي عملي مناسب براي آموزش علوم شده است اي براي عدم انجام فعاليت كمبود وسايل و ابزارهاي الزم در آزمايشگاه بهانه

راحي آزمايشات ساد با وسايل در دسترس و با ط. باشند بسياري از آزمايشها با وسايل و ابزارهاي موجود و قابل دسترس قابل انجام مي

 .نند ما را در رسيدن به اهداف آموزش ياري نمايندآزمايشگاه در مقياس خرد مي توا
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