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  چكيده

اموزان و برنامه ريزان كتب درسي يك تعامل مثبت وسازنده وجود داشته باشدتا با  انشبراي تغيير در نظام اموزشي،بايد بين دبيران ،د

در  .زمينه تصحيح كتب درسي و رفع يكسري ابهامات در متن كتاب هاي شيمي بر طرف شود ،ت و طر ح هاي پيشنهادياتبادل تجربي

ضيه هايي روبرو هستند كه به راحتي قابل درك و تجسم معلمان و دانش آموزان با نظريه ها و فر، آيند آموزش و يادگيري شيميفر

 .نيستند، بررسي ويژگي ها و رفتار مولد شيميايي كه در اندازه هاي مولكولي و اتمي هستند، اغلب مشكل بوده و سبب كج فهمي مي شود

انتخاب شودو راهكارهايي براي  سطهاميز از كتاب هاي شيمي دوره متو ابهام ضوعاتسري مو يك ،سعي شده است ن مقالهاز اين رو در اي

   .ني ودماوگرما موضوعاتي هستند كه به انها ميپردازيمژكنشهاي تعادلي،پوند هيدروارفع انها پيشنهاد گردد اعداد كوانتومي ،انتروپي،و
  

  اليه الكتروني- سامانه- ي يونشژانر- اعداد كوانتومي :انتروپي: كليد وازه ها
  

  بحث وتشريح نتايج

 نتومياعدادكوا

فصل اول، بخش اموزش شيمي كوانتومي، اعداد كوانتومي وطيف نشري خطي، براي دانش اموزان سنگين بوده 2در كتاب شيمي 

متاسفانه،  برنامه هاي اموزشي به گونه اي نيست كه بتواند رفتار .ودانش اموزان نمي توانند درك درستي از اعداد كوانتومي داشته باشند

بايد به .براي درك بهتر اين مطالب بايد از روش قياس استفاده كرد . سكپي را در ذهن دانش اموزان مجسم كندذرات در دنياي ميكرو

بنابراين با طرح يك پرسش ساده از دانش . سامانه هاي فيزكي اسان وقابل ديدن روي اورد تا بتوان كوانتوم و مفاهيم ان را بهتر درك كرد

مي خواهيم ادرس دوستي كه در بيمارستان خوابيده است براي ما بنويسند  نام بيمارستان، بخش،  اموزان شروع ميكنيم ازدانش اموزان

اتاق، شماره تخت ، با معرفي اعداد كوانتومي اين نكته درذهن دانش اموز تداعي مي كند كه اين اعداد كوانتومي ادرس يك الكترون دراتم 

اگر . ديگري را براي درك مكان الكترون در اتم و اعداد كوانتومي ميتوان مثال زداست مانند ادرس بيمار در بيمارستان، روش قياسي 

باغبان يك باغ را به عنوان هسته اتم در نظر بگيريم درختان باغ به عنوان اعداد كوانتومي ودو پرنده رنگي كه روي شاخه ها نشسته اند 

اي داشته باشيم كه اين اعداد كوانتومي از ه مبحث،  به  اين نكته اشار بايد در تدريس اين. الكترونها هستند  واسپين رنگ پرنده هاست

  .حل معادالت حركت موجي الكترون بدست مي ايند

 انندتو نميو با ابهاماتي روبرو ميشوند ،و آزمايشگاه 2كتاب شيمي  22ي  ارجمند پيرامون فكر كنيد صفحه دبيرانبسياري از  

براي رفع  ي هاي يونش رامقايسه كردژوفكر مي كنند بايد انر.پيداكنندبا يك ديگر و با متن درس  ميان دو بند اين فكر كنيد يارتباط

  .مكن ابهام و كمك به تدريس بهتر مفهوم مورد نظر توجه شما را به موارد زير جلب مي

و سطح انرژي   n ي اشاره به رابطه .آمده است  )n(و بعد از توضيح عدد كوانتومي اصلي  "مدل كوانتومي اتم"اين فكر كنيد در بحث  -1

هاي ذهني  اي براي طرح فعاليتي ذهني فراهم آورده است كه ضمن تقويت مهارت هاي الكتروني در دو سطر پاياني، مقدمه اليه

  .تر از ساختار اتم را به وجود آورد تر و كامل آموزان امكان يافت تصويري دقيق دانش

نموداري برگرفته » آ»  در پرسش. ي طرح دو پرسش فراهم شده است مقدمه "انرژي يونش"وم در متن اين فعاليت ضمن معرفي مفه -2

كند،  ي الكتروني را كه پيش از اين در متن اشاره شده بود تأييد مي هاي تجربي ارايه شده است كه روند افزايشي سطح انرژي اليه داده از

خص شده است دو نوع روند افزايش در شم  هاي موجود در اليه مك جداسازي الكترونهاي الكتروني با ك جايي كه سطح انرژي اليه اما از آن

ي الكتروني و روند افزايش انرژي در هر اليه به دليل تغيير بار الكتريكي  نمودار قابل توضيح است؛ روند افزايش انرژي به دليل تغيير اليه

هاي  آموزان به اليه تري دارد جلب توجه دانش ند از فكر كنيد اهميت بيشآن چه كه در اين ب. شود اي كه الكترون از آن خارج مي ذره

در . توجه به ميزان تغيير انرژي پياپي و اشاره به منشأ احتمالي آن راهگشاي تدريس اين بند است. الكتروني و گنجايش هر اليه است 
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ايم يك  ي اتم شناخته اي كه پيرامون هسته م با اين سه اليهپايان اين مرحله از تدريس ممكن است اين سؤال به ذهن برسد كه اگر بخواهي

  .كند آموزان را فراهم مي  زمينه براي پاسخ به اين پرسش ذهني دانش "ب"بند  توان ساخت هايي را مي اتم بسازيم چه اتم

اما در بند . لكتروني به اثبات برسدهاي ا انتخاب شده تا به كمك يونش پياپي آن وجود اليه 12فلز منيزيم با عدد اتمي » آ«در بند  -3

جدول تناوبي تالش شده است اين بار به جاي خارج كردن الكترون، با وارد كردن الكترون در همان  با انتخاب دوازده عنصر نخست» ب«

در . دهد آموزان قرار مي شتري را نيز در اختيار دان ها را به اثبات رساند، ضمن آن كه اطالعات بيش هاي الكتروني بار ديگر وجود آن اليه

هاي الكتروني  آموزان با شناختي كه از اليه ي اصل آفبا است و مقصود مؤلف نيز اين بوده است كه دانش تداعي كننده» ب«واقع نمودار 

  .اند بتوانند اتم بسازند پيدا كرده

ها بخواهيم  د از طريق پرسش و پاسخ از آنآموزان به نمودار اين بن در كالس بهتر است پيش از جلب نظر دانش "ب"در بحث بند 

  :ها پاسخ دهند هاي زير و مانند آن گام به گام به پرسش

  گيرد؟ ي الكتروني قرارمي فكر كنيد تك الكترون اين اتم در كدام اليه. اتم هيدروژن با عدد اتمي يك را در نظر بگيريد - 1  

  هاي الكتروني قرار بگيرند؟ الكترون اين اتم بايد در كدام اليه يا اليهدو . اتم هليم با عدد اتمي دو را در نظر بگيريد - 2  

شود  ادامه دهيم انتظار داريد كه دوازدهمين الكتروني كه به منيزيم اضافه مي 12ها را اتم منيزيم با عدد اتمي  اگر كار ساختن اتم - 3  

  شود؟ ي الكتروني وارد  به كدام اليه

هاي دو نمودار را بيان  ها و شباهت ها بخواهيد تفاوت آموزان را به نمودار جلب كنيد و از آن دانش توجه ها پس از طرح اين پرسش

ها و  ترين شباهت در هر بخشي از نمودار از جمله مهم) اتم يا الكترون(ي الكتروني با تعداد مشابه نقطه  ي سه اليه بي ترديد مشاهده. كنند

با توجه به روش تدريس گفته شده ) ها( وجود شباهت. ترين تفاوت است هاي سوم تا دهم مهم طهتغيير شكل روند تغيير انرژي براي نق

اي است براي معرفي بحث بعدي كه مفهوم زيراليه  اين پرسش مقدمه. قابل انتظار است ولي تفاوت بيان شده پرسش برانگيز خواهد بود

ي نمودار بند  ي الكتروني به خوبي در ميانه تر در هر اليه هاي كوچك وجود گروه. شود معرفي مي 23ي  است و در دو سطر نخست صفحه

» ب«شود در حالي كه در نمودار  هاي مثبت جدا مي ها از يون الكترون» آ«البته اين موضوع كه در نمودار     .قابل مشاهده است» ب«

باشيد كه تفاوت مقياس انرژي نيز روي محورهاي   داشته توجه. هاست اند نيز از جمله تفاوت ها از اتم خنثي بيرون كشيده شده الكترون

ها ديده  ها در مقايسه با اليه تر بودن تفاوت انرژي آن ها به دليل كوچك وجود زير اليه» آ«عمودي دو نمودار سبب شده است كه در نمودار 

  .دنشو
  

   نهاژهالوازمايش 

 واين مطلب در ذهن دانشزياد انتخاب كرده را مقدارمواد  ،نهاژوازمايش فعاليت شيميايي هال 2كتاب شيمي  45درازمايش صفحه 

ه بر انتخاب حداقل ماده است ادر صورتي كه تاكيد معلم در ازمايشگ توان هر مقداري از ماده انتخاب كرد  شود كه مي اموزان تداعي مي

 .انتخاب كردبايدمحلول را نصف اين مقدار  وحجمشود يد به اندازه دانه برنج انتخاب اب پتاسيم كلريد.

  

  ساختار لوويس ونيروهاي بين مولكولي

ت كنكور سازگاري ونيروهاي بين مولكولي مختصر بيان شده وبا تمرينات وسواال مباحث ساختار لوويس 4بخش 2دركتاب شيمي 

شاره شده است بنابر اين دانش اموز در رسم تركيباتي وچون فقط به قاعده هشتايي ا.افي استضندارد وبراي رفع ابهام نياز به توضيحات ا

 .كه از قاعده هشتايي پيروي نمي كنند دچار ابهام مي شود

  

  نيژپيوند هيدرو

مورد بررسي قرار گرفته است هنگام تدريس اين  HF ,H2O ,NH3ونقطه جوش  نيژپيوند هيدرو ،وازمايشگاه 2كتاب شيمي 4فصلدر

ن در ژب بيشتر باشد وچون تعداد هيدروآن از آانقطه جوش  ايداست بنابراين بH2O قويتر ازHF هيدروزني ابهام بوجود مي ايد كه پيوند 

به اين موضوع اشاره  ،يد بيشتر باشد براي رفع اين ابهام در تدريسفلوئورن وژهيدرب و آامونياك بيشتر است بايد نقطه جوش ان از

براي تشكيل .از مولكول ديگر بر قرار مي شود N,O,Fت الكترونهاي اتمهاي و جف ازيك سو Hني بين ژپيوند هيدرو :كه ميكنيم

 آبدر.وجود داسته باشد  N,O,Fمتصل به اين عناصر بايد يك جفت الكترون نا پيوندي روي عنصرهايHني به ازائ هر اتم ژپيوندهيدرو

در .ني تشكيل مي دهند ژمهاي هيدروزن پيوند هيدرووات بر است وجفت هاي ناپيونديانها برژنا پيوندي باتعدادهيدرو هاي تعداد جفت
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 جفت ناپيوندي وجود دارد1ن ژاتم هيدرو 3در مقابل NH3جفت ازاين الكترونها مي تواتند در پيوند شركت كنند ودر  يكHF مولكول

ني در واحد حجم نسبت به ژتعداد پوندهاي هيدروتنها يكي موفق به تشكيل پوند هيدروژني مي شود و    N-H از هر سه پوند  بنابراين

  .ب كمتر استآ
  

  مفهوم انتروپي

 درتوجيه برخي مطالب دچار مشكل مي شويمو تعريف انتروپي كامل نبوده.مفهوم انتروپي مطرح شده است 3كتاب شيمي 2فصلدر 

يف ساده باعث مي شود كه تعر تر است ولي اين نظمي ذرات سامانه قابل لمس مكاني يا بي مفهوم انتروپي با درهم بر هم هر چند درك

  .حث در ترموديناميك اماري به گونه كاملتري تعريف شده استاين ب.شود دانش اموز ازدرك صحيح وكامل انتروپي گمراه

ي ژگنجاندن انر اصل شيوهايي يودر انتر "ي مي تواند بين ترازهاي مختلف تقسيم شودژهايي است كه انر لتتعداد حا، انتروپي "

گرم كنيم تا  با حجم ثابت اي مول گاز نجيب را در يك محفظه مثال اگر يك به عنوان.نيست موقعيت سامانه موردتوجهبين ترازهاست و

نظمي مكاني دارند بنابراين تعريف كتاب درسي نميتواند افزايش بي ن افزايش پيدا كند مولكول هاي گاز در دو دما به يك ميزان آدماي 

ول ژكيلو 17اگر.ما بر اساس توزيع انرژي بين ترازها ميتوان افزايش انتروپي در اين سامانه را توجيه كردا انتروپي اين گاز را توجيه كند

 تلواحدحا 8ذره1واحد و3ذره هريك3:حالت سوم  واحد 8ذره هر يك 2:دوم تلول حاژكيلو15يك ذره  :اول حالتشود گرماداده

  .ي كسب مي كنندژانرواحد3ذره وهر ذره 5:چهارم

افزايش تعداد ترازها در  -2ي ان ثابت است  ژترازهاي انر كه سامانه ايي در ژافزايش انر -1:ر دو بخش تعريف ميشود انتروپي د

  .استثابت  نآ يژانر كه سامانه اي
 

  دماوگرما
 

ه از گرما ودماداشت درستي تواند درك كه بااين توضيحات دانش اموز نمي دما وگرمارا برسي كرده3 كتاب شيمي 40در صفحه

كه تعيين مي كند ايا دو سيستم ضمن تماس  دما خاصيتي از سامانه است:به صورت زير توصيف شده است درترموديناميك اماريباشددما

بايداشاره شود كه دما يك . مانندودماي دوسيستم وقتي يكسان است كه در تعادل گرمايي باشند با يگديگر درتعادل گرمايي باقي مي

  .دما با گرما رابطه مستقيم دارد.دارد ندارد ولي گرما بستگي دما به مقدار ماده بستگي ي استژرمقياس است اما گرما ان
  

  واكنشهاي تعادلي

واكنشهايي .است بر اساس اصل لوشاتليه كنشهاي تعادليابرخي و توجيه ودبيران ابهام اميز است براي دانش اموزان كه يكي از مباحثي

  كه يكي ازمواد گاز بوده ومواد ديگر جامدند) پيش دانشگاهي(چهارم  1كتاب شيمي 30 مانند واكنش صفحه

  

  CO2     K= CaCO3                 CaO+CO2   تعادلرابطه ثابت 

  

 مي اگر حجم اين سامانه كاهش يابدفشار گاز افزايش.فشار گاز بستگي دارد  ثابت تعادل به ،نشان مي دهد كهتعادل  رابطه ثابت اين

كاهش يافته وبر خالف  CO2فقط تابع دما است بايد فشار گاز K اتليه تعادل به سمت چپ جابجا مي شود وچون يابد وطبق اصل لوش

يكسان  در دو طرف تعادل انهاآوتعداد مول  محلول بودهتعادل هايي كه بصورت  .ثابت بماندK اصل لوشاتليه به فشار اوليه برسد تا مقدار 

زيرا محلول رقيقتر شده وبايد با افزايش تعداد مولها ،اين كاهش غلظت را  ول بيشتر جابجا مي كندب تعادل را به سمت مآافزايش  ،نباشد

  .ل جابجا نمي شودادب ثابت است وتعآمي كنند كه غلظت  در صورتي كه برخي از دانش اموزان ودبيران توجيه تعديل كند

دو نوع  ،در شيمي.كتاب نوع ثابت تعادل را مشخص نكرده است اما   در باره يكاي ثابت تعادل پرسيده شده است ،در بحث تعادلها

ت ظ،اگر ثابت تعادل را نسبت حاصل ضرب غلثابت تعادل ترموديناميكي - 2ثابت تعادل غير ترموديناميكي -1.ثابت تعادل وجود دارد

هر جز تعريف شود در اين صورت  اورده ها به توان ضريب استوكيومتري هر جز به حاصل ضرب غلظت واكنش دهنده ها به توان ضريبفر

. ن ثابت تعادل غير ترموديناميكي مي گويندآ، كه به  اين كسر در اكثر مواقع داراي يكا خواهد بودو اين ثابت تعادل دركتاب تعريف شده
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تعادل غير ثابت تعادل ترموديناميكي بدون يكاست زيرا يك كميت نسبي است واز تقسيم ثابت تعادل غير ترموديناميكي بر ثابت 
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  دانش آموزان با درس شيمي ديدگاه و تعامل 

مدارس به موضوع مهم بسياري از مولفان كتاب هاي شيمي در مدارس معتقدند كه در طراحي و اجراي برنامه درس شيمي در سطح 

از جمله انگيزه پايين دانش آموزان براي يادگيري درس شيمي، نبود هماهنگي مفاهيم و نظريه هاي علمي طرح شده، در كتاب هاي 

يادگيري مفاهيم شيمي به دليل پديده هاي شيميايي .ه درسي در مدارس حائز اهميت استدرسي و نيز شيوه هاي نامناسب اجراي برنام

معلمان و دانش آموزان با  ،در فرآيند آموزش و يادگيري شيمي: دشوار است و غير قابل لمس به ويژه در سطح مولكولي اغلب پيچيده

نظريه ها و فرضيه هايي روبه رو هستند كه به راحتي قابل درك و تجسم نيستند، بررسي ويژگي ها و رفتار مولد شيميايي كه در اندازه 

، اغلب مشكل بوده و سبب كج فهمي مي شود برنامه هاي درس شيمي طوري تنظيم شده است كه روش هاي مولكولي و اتمي هستند

تدريس معمول آن ها در كالس درس، روش ديكته اي است كه در آن معلم سخنراني مي كند و دانش آموزان مطالبي را يادداشت كرده و 

ب هاي آموزش شيمي بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا دانش آموزان تدوين و طراحي كتا .آموزند تنها مطالب را به صورت تئوري مي

د كه اين امر سبب ارتقاي كيفيت آموزشي اين درس ميان دانش نبه طور فيزيكي و هوشمندانه با مواد آموزشي مناسب تعامل داشته باش

 .آموزان مي شود 
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