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 پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی 

 1، مریم صباغان1، صغری ابراهیمی قوام 1الهه کشاورز

 30/09/1399پذیرش:                                   1399/ 08/ 11دریافت: 

 
 چکیده

نند کها برخورد می مفاهیم انتزاعی با آنهای جدیدی که فراگیران در محتوای علوم پایه و دروس دارای اندیشه

شود. بنابراین  اغلب خارج از قلمرو مفهومی آنان قرار دارد و معموال به ایجاد مفاهیم بدیل و بدفهمی منجر می 

مدرسان به روشی برای آموزش که محتوا و فرایند، در مسیر یادگیری فراگیر با مفاهیم بدیل مسدود نشود نیاز 

شود. روش پاژیل اله روش پاژیل به عنوان رویکردی برای بهبود یادگیری فراگیران معرفی می دارند. در این مق

شناسی و بسیاری  های زیستلیسانس شیمی توسعه یافت و اکنون به شیمی دبیرستان و کالس اولین بار برای دوره

وشگرانه و فعال، این امکان را های دیگر تسری پیدا کرده است. رویکرد پاژیل با برخورداری از پایه کااز رشته

گری خود های مختلف، نقش هدایتهای پاژیل و روشکند تا مدرس در میدان عمل با تلفیق فعالیتفراهم می 

هایی از فعالیت  گردد و سپس نمونهدر این مقاله مراحل اجرای رویکرد پاژیل تبیین می  را بهینه به انجام رساند.

های اشباع و شیمی از قبیل ماده خالص و ناخالص، ترکیب، مخلوط، محلولپاژیل در خصوص آموزش مفاهیمِ 

 گیرد.مورد بررسی قرار می  غیراشباع
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)طالب هستند  برخوردار  کارا  و  موثر  توانمند،  روش1378زادگان،  پرورش  در  (.  آموزش  سنتی  های 

های سنتی  (. اگرچه روش1996، 1اند )اسمیت و متزموفق نبوده ایجاد تغییرات مفید در ادراک فراگیران  

در   اما  باشند،  موفق  حوزه  یک  الگوهای  و  فرایندها  قوانین،  حقایق،  انتقال  در  است  ممکن  آموزش 

بی علمی  مفاهیم  مورد  در  خود  باورهای  ساخت  برای  فراگیران  به  و    نتیجه کمک  )ریچی  هستند 

در روش2000،  2استیسی معموال  فراگیران خواسته  (.  از  و  شده  بیان  علمی  مفاهیمِ صحیحِ  سنتی،  های 

که فرصت و راهنمایی کمی برای رسیدن فراگیران  شود که این مفاهیم را درک کنند، غافل از اینمی

)کشاورز،   دارد  وجود  درک  این  روش2017به  مقابل،  در  کاوش(.  آموزشی  اساس های  بر  محور 

ا و  ایجاد  در  فراگیران  میدرگیری  تعریف  شواهد  اساس  بر  علمی  مفاهیم  همه    البته   شوند.رزیابی 

در  روش مثال،  برای  نیستند.  موثر  فراگیران  شناخت  افزایش سطح  در  یکسان  به طور  کاوشگری  های 

های ارائه شده  شده توسط آزمایشهای گردآوری شده« فراگیران از میان داده »کاوشگری هدایت روش

آن  در  به  برای ها،  فراگیران  معموال  باز«،  »کاوشگری  روش  در  اما  هستند،  خاص  الگوی  جستجوی 

(. هدف یک  1994،  3کنند )الزارویتز و تامیرپرداختن به یک عنوان کلی، آزمایش خود را طراحی می

کنترل  معلممحیط آموزشی  بین آموزش سنتیِ  تعادلی  نقطه  به  اکتشافی شده رسیدن  یادگیری  و  محور 

کند تا مسئولیت یادگیری خود را بپذیرد و در عین حال نیازمند این امر فراگیر کمک می  است که به

ایده  یادگیرنده در مورد  نتایج خود را  های خود فکر کند، آناست که  ها را توضیح دهد و شواهد و 

و    شود )مینر، لوی های متعددی تعریف میشده با روشکاوشگری هدایت  (.1392بیان نماید )صباغان،  

روش2010  4سنچری موثرترین  از  یکی  هدایت(.  کاوشگری  هدایت ،  شده های  شده  یادگیری 

در پژوهشی به بررسی تاثیر استفاده از روش کاوشگری مور و  ( است.  5)پاژیل   کاوشگرانه فرایندمحور 

شد.   پرداخته  بناب  شهر  متوسطه  اول  سال  پسر  شاگردان  شناختیِ  حیطه  در  یادگیری  میزان  بر  پاژیل 

عملکرد بهتری داشتند و میزان  در آزمون نهایی  فراگیرانی که به روش کاوشگری آموزش دیده بودند  

یکدیگر   با  معناداری  تفاوت  بلوم  یادگیریِ  تمامی سطوح  در  و  شناختی  حیطه  در  شاگردان  یادگیری 

ژیل با  ( فراگیران با کمک فعالیت پا2011و همکاران ) 6(. در پژوهش لوکسفورد1393داشت )شفاهی،  

تسهیلگرِ   برای  را  موقعیتی  پاژیل  فعالیت  پژوهش،  این  نتایج  بنابر  شدند.  آشنا  تقارن  به  وابسته  مفاهیم 
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فراهم می تعیین کند.  پاژیل  تداخل است  دانش جدید در  با  را که  پیشین شاگردان  دانش  در  کند که 

مودند. آموزش مجازیِ ای دیگر پژوهشگران فعالیت پاژیل را طی دوره آموزش مجازی اجرا نمطالعه

فرصت کردن  فراهم  با  پاژیل  بر  منزل  مبتنی  در  فراگیران  موقعیت  با  که  مسیری  از  یادگیری  های 

)ریندرز گردید  ارتباطات  و  گروهی  کار  انتقادی،  تفکر  ارتقای  به  موفق  داشت،  بیشتر  و    1هماهنگی 

 (. 2020همکار، 

 

 گیریبحث و نتیجه . 2
 کاوشگرانه فرایندمحور، پاژیل شده  . یادگیری هدایت1.2

شود. تفاوت در  تدریس در کالس درس با توجه به سه وجه متفاوتِ فرایند، فرآورده و محتوا انجام می

تواند کلید  کند و میشود که چگونه یادگیرنده درک میبه چگونگی یادگیری محتوا اطالق می  فرایند

تعمیم مفاهیم،  مهارت حقایق،  پ ها و  را  این موضوع که  یدا  های موضوعی  به  فرآورده  تفاوت در  کند. 

می تولید  را  چیزی  چه  موضوع  یک  در  مهارت  اثبات  برای  برمیفراگیران  در  کنند،  تفاوت  گردد. 

شامل   مسکارپوشهفرآورده  حل  از  نمایشی  به  أ،  نیز  محتوا  در  تفاوت  است.  نوشتاری  تکلیف  یا  و  له 

ویژه  موضوعیِ  یاد  محتوای  فراگیران  که  میمیای  اطالق  آالن گیرند  و  )تاملینسون  (. 2000،  2شود 

شده کاوشگرانه فرایندمحور( مثالی از تفاوت در فرایند، فرآورده و  پداگوژی پاژیل )یادگیری هدایت 

ای که محتوا و فرایند یادگیری در مسیری که موفقیت فراگیر با مفاهیم  شده محتوا است. روش هدایت

نمی مسدود  الگویبدیل  لیسانس   شود،  دوره  در  شیمی  آموزش  پیشرفت  به  نیاز  دلیل  به  است.  پاژیل 

سسه ملی علوم انجام شد. پاژیل اولین بار  ؤگذاری م(، توسعه پداگوژی پاژیل با سرمایه2006، 3)هانسون 

سال   دوره   1990در  )بونیفیسبرای  یافت  توسعه  شیمی  لیسانس  شیمی  2009،  4های  به  اکنون  و   )

فراتحلیل با موضوع    های پژوهشیِیافتهشناسی نیز تسری پیدا کرده است.  ای زیستهدبیرستان و کالس 

بر پایه کاوشگری نشان می شده  دهد، وقتی فراگیران درگیر آموزش کاوشگری هدایتآموزش علوم 

کالس می به  نسبت  میشوند،  دست  به  بیشتری  موفقیت  سخنرانی  سنتیِ  پاژیل  های  استراتژی  آورند. 

کردن محیط یادگیری مناسب  وب نظری نیوپیاژیسم بنا شده است و تمرکز آن بر فراهماساس چارچبر
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پشتیبانی   مفهوم  و  مهارت  فرایندیِ  شکل  در  شیمی  جدیدِ  دانش  ساختن  هنگام  را  فراگیر  که  است 

 (. 2004، 1هانسون و اپل  ؛2009ند )بونیفیس، ک می

مب     یادگیری  محیط  از  پشتیبانی  برای  پاژیل  گروه پداگوژی  از  پژوهش،  بر  از  تنی  یادگیری،  های 

االت مربوط به ارتقاءِ تفکر انتقادی و تحلیلی، از  ؤ درک، از س  های مبتنی بر پژوهش برای توسعهفعالیت

ابزارهایی برای    یادشده لفه  ؤبرد. هفت مدهی، فراشناخت و مسئولیت فردی بهره میحل مسئله، گزارش

آوردن دانش  تسلط بر محتوا هستند. در این ساختار فراگیران برای بدستهای فرایندی و  مهارت  توسعه

االت تفکر  ؤها و از طریق پاسخ به سها، مدل یا مثالو توسعه ادراک از طریق پژوهش و بررسی داده 

ل  ئکنند. آنان این دانش جدید را در تکالیف و حل مسایادگیری همکاری می  انتقادی با اعضای گروه 

می میگیربکار  ارائه  کالس  در  را  خود  نتایج  تند،  آموختند  آنچه  مورد  در  میأدهند،  و  مل  کنند 

انجام دادن آن این که چگونه میچگونگی  توانند بهتر عمل کنند، تفکر  ها را ارزیابی کرده و درباره 

ان را  رود که آموزشگر فقط دانش را انتقال دهد، بلکه او فراگیرکنند. در کالس پاژیل، انتظار نمیمی

کند. در این ها هدایت و راهنمایی میها و در توسعه درک آندر فرایند یادگیری، در توسعه مهارت

کند: رهبر،  کند و چهار نقش را در این زمینه ایفا میخصوص، آموزشگر به عنوان یک مربی عمل می

تسهیل  ارزیابیناظر،  و  ویژگکننده  دارای  پاژیل  آزمایشگاه  یا  کالس  یک  زیر  یکننده.  عمومی  های 

 (:2005، 2است )آبراهام 

 شود.  هایی به آنان واگذار مینفره( کار کرده، نقش  4یا  3های کوچک )معموال فراگیران در گروه  •

 که سخنران باشد، تسهیلگر فرایند یادگیری است. آموزشگر، بیش از آن •

انجام میفعالیت • فراگیران  با دقت و معموالًهایی که  یادگیری  دهند  اساس دیدگاه چرخه  طراحی    3بر 

 االت دشوار انتهای هر فصل نیستند(.ؤ ها فقط شامل سشده است )فعالیت 

 کنند. فراگیران هم درباره یادگیری و هم درمورد فرایند یادگیری خود تفکر می •

به گونهفعالیت پاژیل معموال  (  1ل  شوند که سه مرحله را در چرخه یادگیری )شکای طراحی میهای 

الگو   جستجوی  به  موجود  اطالعات  میان  از  فراگیران  »اکتشاف«،  مرحله  اولین  در  کنند:  دنبال 

کند که این اطالعات  شده، فراگیران را به سمتی هدایت میاالت طراحیؤ ای از سپردازند. مجموعهمی

هوم« یا »معرفی را درک و هرگونه الگوی مرتبط با آن را شناسایی کنند. در مرحله دوم که »ابداع مف
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ها، مفهوم شوند که با استفاده از داده ت به سمتی هدایت میسؤاالعبارت« نام دارد، فراگیران با کمک  

ارائه می مفهوم  توضیح  برای  این مرحله عبارت جدیدی  کنند. در  البته عبارتایجاد  های جدید  شود. 

اند )این  باط با آن عبارت ایجاد کرده شوند که فراگیران ساختار ذهنی خود را در ارتهنگامی ارائه می

ها تفاوت دارد، زیرا در روش نوع دوم، ابتدا  ها یا سخنرانیروش با شیوه معمول ارائه مطالب در کتاب

شود(. در پایان و در مرحله  ها آورده میهایی درمورد کاربرد آنمفاهیم جدید ارائه شده و سپس مثال

مفاهیم   باید  فراگیران  مستلزم  تهآموخکاربرد،  امر،  این  که  ببندند  کار  به  جدید  موقعیت  در  را  شده 

 (. 1986، 1توانایی استدالل استقرایی است )آبراهام و رنر 

 

 
 

 (2012، 2. پاژیل چیست؟ )والس 1شکل 

اولیه،       »اکتشاف«  این که در  به دو مورد توجه داشت. نخست  پاژیل، الزم است  در طراحی فعالیت 

آنباید   تا  گیرد  قرار  فراگیران  اختیار  در  مناسبی  است  اطالعات  مدنظر  که  مفاهیمی  به  بتوانند  ها 
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که  دست این  دوم  و  هدایتسؤاال یابند  گونهت  به  باید  افزایش  کننده  ضمن  که  شوند  طراحی  ای 

یاریتوانایی  مطلوب  نتیجه  به  نیل  برای  را  آنان  فراگیران،  مختلف  بهای  یک جدول  بازنویسی  ا  کند. 

کند تا با آمادگی هایی خاص، یا رسم نمودار و توصیف روابط به فراگیران کمک می استفاده از داده 

 ها استخراج کنند.بیشتری، الگوها را از داده 

می     نهایت  بهره در  پاژیل،  فلسفه  به  توجه  با  گفت  تواناییتوان  از  اساسی گیری  و  مختلف  های 

مسئله،   اطالعات، حل  اصلی  )پردازش  محور  خود(،  از  سنجش  و  کارگروهی  ارتباط،  انتقادی،  تفکر 

تواناییفعالیت بهبود  برای  درسی،  مفاهیم  از  پاژیل  است.  کالس  در  های  تفکر  شامل  مختلف  های 

کند. این شیوه، موقعیت  سطوح باالتر و توانایی یادگیری و استفاده از دانش در محیط جدید استفاده می

افزایش ت برای  را  واناییمناسبی  ارزیابی( در محیطی  پیشنهاد،  برای شواهد،  معیار  )تعیین  پژوهشی  های 

ت بر اساس سلیقه فراگیران از اهمیت  سؤاالآورد که در آن، پیشرفت دانشِ مفهومی و طرح  فراهم می

 (. 2008، 1خاصی برخوردار است )مووگ و اسپنسر

ت      پاژیل برای  نمونه چند فعالیت  ادامه به عنوان  های  بودن محلول دریس مفاهیم اشباع و غیراشباع در 

فعالیت می  معرفی  2شیمیایی اجرای  از  قبل  البته  اشباع شود.  خصوص  در  پاژیل  غیر   های  بودن  اشباع و 

 های پاژیل بپردازد: نیاز با کمک فعالیتتواند به یادآوری مفاهیم پیشها، تسهیلگر پاژیل میمحلول
 

برای  2.2 پاژیل  فعالیت  محلول.  مفاهیم  غیرآموزش  و  اشباع  همراه  های  به  اشباع 

 (2( و )1نیاز )مفاهیم پیش

 (: آشنایی با مفاهیم عنصر، ماده خالص و ناخالص، ترکیب و مخلوط: 1نیاز )پیش
 مرحله اکتشاف 

 یابی به الگو توسط فراگیر(:  )دست 

 

 

ناخالص، ترکیب و مخلوط است. جاهای خالی را با انتخاب  های زیر درباره عنصر، ماده خالص و سؤال

 های مناسب کامل کنید.عبارت یا عبارت

 
1 Moog and Spencer 
2 POGILTM Activities for High School Chemistry from 
http://www.conejousd.org/Portals/49/Departments/Science/Cord%202015/Ch%2015%20and%2016%20Soln/

H%20Hw%20and%20SG%20key.pdf?ver=2018-04-03-163328-447 
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 ماده ............... )خالص/ناخالص( شامل فقط یک نوع از اتم یا مولکول است.  -

کوچک  - مواد  به  عنصر  ................یک  خود  از  در  تواند/نمی)می  تر  )مگر  شود  جدا  تواند( 

 ای(. های هستهواکنش

 شوند. بندی میجدول تناوبی( دسته/. )جدول ستونیصر وجود دارد که به صورت ......بیش از صد عن -

ها  ها اغلب با یکدیگر گروهی از اتم شوند. آنها به طور ............... )فیزیکی/شیمیایی( ترکیب میاتم  -

 سازند. به نام مولکول را می

 شوند.  های فیزیکی جدا توانند( با روش توانند/نمی...............)میها در ترکیب اتم -

معموالً  - ترکیب  یک  آن  خواص  از  که  است  عناصری  خواص  از(  به/متفاوت  ....................)شبیه 

 تشکیل یافته است. 

شوند و به  می  فاز( شوند ............... )همگن/ناهمگن( نامیده توانند یک شکل )همهایی که میمخلوط   -

 شوند. عنوان محلول شناخته می

های .........................)فیزیکی/شیمیایی( به اجزای خود تفکیک  توانند با کمک روشها میمخلوط  -

 شوند. 

 

 مرحله ابداع مفهوم:  

 

 

 کنید.نشانگر اولین لحظه قرارگیری بلور در آب را رسم تصویری،  1در فضای مربوط به شکل  -

 تصویری که نشانگر انحالل کامل یک بلور در آب است را رسم کنید.   2در فضای مربوط به شکل  -
 

 2شکل  

 

 

                            1شکل  

 

 بخوانید!  
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اند. بلورها و آب  ها بسیار بسیار کوچکها ذرات سازنده همه چیز هستند. اتماید. آن ها شنیده درباره اتم

ها میلیون  های بلور و آب نشان داده شده است. البته میلیون مختلفی از اتم دارند. در تصویر زیر اتم انواع  

 توان رسم نمود.حباب نیز وجود دارد که نمی

 
 

 هر تصویر را به توصیف مناسب آن وصل کنید. از هر تصویر فقط یک بار استفاده کنید. 
 

 
 مخلوط دو عنصر    -ب       عنصر خالص                           -آ

 مخلوط ترکیب و یک عنصر  -مخلوط دو ترکیب          ث  -ترکیب خالص                            ت -پ

 
 

 1ت تکمیلی سؤاال

 : مرحله کاربرد 

 

 

 

ستون سوم  شامل دو خاصیت فیزیکی از همان ماده است. در  2نام مواد آمده است. ستون   1در ستون 

 تعیین نمایید که ماده عنصر، ترکیب، مخلوط ناهمگن و یا محلول است؟

 

 3ستون  2ستون  1ستون 

 
1 Critical Thinking Questions 
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  مایع، شفاف  آب
  ای جامد، قهوه  خاک
  گاز، داغ بخار 

  مایع، شفاف  آب نمک 
  جامد، خاکستری سرب

 

 (: جداسازی اجزای مخلوط و محلول: 2نیاز )پیش
 یابی به الگو توسط فراگیر(:مرحله اکتشاف )دست

   های بله و خیر کامل کنید.جاهای خالی را در جدول زیرا با کلمه -1
 

 شناوری در آب انحالل در آب  ماده

   براده آهن 

   خاک اره

   نمک 

   مهره پالستیکی 

 

را در نظر بگیرید. ظرف اول آب خالص و دومی آب نمک است. پس از گذشت    2و    1دو ظرف    -2

 دهد؟ زمان کدام پدیده رخ می

 یابد.یابد ولی سطح آب خالص بیشتر کاهش میآ( سطح هر دو کاهش می

 ب( فقط سطح آب خالص کاهش می یابد و سطح آب نمک بدون تغییر است.
 

 مرحله ابداع مفهوم:  

 مشاهده تبخیر محلولِ آب و نمک:

 را از ظرف در حال تبخیر رسم نمایید. تبخیر محلولی از آب و نمک را مشاهده کنید. مشاهدات خود 
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 محل رسم شکل 

 

 های زیر پاسخ دهید. سؤالبه 

 افتد؟ شود، چه اتفاقی میوقتی محلول آب و نمک بخار می -

 افتد؟ ماند؟ برای آب موجود در محلول، چه اتفاقی میچه موادی در ظرف باقی می -

 است؟      به نظر شما چقدر نمکِ باقی مانده، شبیه نمک اولیه -
 

 : آزمایش

میلی لیتر آب به هم بزنید.  20گرم از هر کدام از جامدات نمک و خاک اره را در بشری ریخته و در  3

 بشرها را برچسب بزنید.  

 شوند؟ های موجود در بشر، با کاغذ صافی جدا میاجزای کدام یک از مخلوط  -

 شود؟ کاغذ صافی انجام میتوضیح دهید که چگونه عمل جداسازی با استفاده از  -

 

 
 

 : مرحله کاربرد

   های بله و خیر و در ستون دوم با عبارت مناسب کامل نمایید.جاهای خالی را در ستون اول با کلمه
 

 شود؟ چگونه از مخلوط خود با آب جدا می انحالل در آب  ماده

   شن

   شکر

 

 

 اشباعغیرهای اشباع و فعالیت پاژیل برای آموزش مفاهیم محلول
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 :1هدف یادگیری
 اشباع آشنا شود. های اشباع و غیر با محلول  -
 

 معیارهای موفقیت )مرحله کاربرد در چرخه یادگیری(: 

 را از یکدیگر تشخیص دهد.  غیراشباعهای اشباع و بتواند محلول -1

 تهیه نماید.  غیراشباع های اشباع، در فضای آزمایشگاه و یا در موقعیت کار عملی، محلول -2

 
 

 )آگاهی فراگیران(  2اطالعات 

شود، همگی  سازی یکی از رخدادهای معمول زندگی است. هوا، غذا و نوشیدنی که مصرف میمحلول

انحاللنمونه  محلولهای  هستند.  حلپذیری  شامل  حلسازی  از  شدن  بسیاری  است.  حالل  در  شونده 

توان  گیرد. با استفاده از این دانش در سطح اتمی میانجام میهای مهم صنعتی در محیط آبی  واکنش

کاربرد  و  اهمیت  درباره  موارد ذکرشده  به  توجه  با  داد.  زندگی سوق  کیفیت  بهبود  به سمت  را  مواد 

محلولمحلول انواع  با  آشنایی  شیمیایی،  صنایع  و  روزمره  زندگی  در  امری  ها  آنان  خصوصیات  و  ها 

اید. در این  ا قبال با اتم، مولکول، عنصر، ماده خالص و ناخالص آشنا شده رسد. شمضروری به نظر می

انواع محلول با  بر مفاهیم گذشته  با مروری  اشباع،  جا الزم است  های  آشنا شده، تفاوت   غیراشباعهای 

 ها را بیاموزید. ها را درک نموده و روش تهیه آنآن
 

 

 غیراشباع های اشباع و محلول  -مدل پاژیل

 یابی به الگو توسط فراگیر(:اکتشاف )دستمرحله  

 

 

 چیست؟  غیراشباعمنظور از محلول اشباع و  -1

 های زیر با ذکر دلیل انتخاب کنید. شکل مناسب را برای هر یک از عبارت - 2

 

 
1 Learning Objectives 
2 Information 
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 شونده در حالت جامد در آب قرار دارند.ذرات حل -آ

 قرار دارند. شونده در حالت آبی ذرات حل -ب
 

 مربوط به محلول ساکاروز )شکر( در آب است.  زیرهای شکل -3

 به نظر شما کدام محلول اشباع و کدام غیراشباع است؟  

 

 

 

           a                    b      
 

 

 

 بخوانید!  

لنزهای تماسی از محلولِ لنز  داشتن  شود. افراد برای مرطوب نگهها به طور روزمره استفاده میاز محلول

می نوشیدنیاستفاده  از  تمرین  از  پس  که  ورزشکارانی  میکنند.  استفاده  ورزشی  از های  کنند، 

شود که آیا  شوند. فعالیت زیر باعث کشف این مطلب میمند میهای موجود در محلول بهره الکترولیت

 و یا خیر.محدودیتی برای میزان ماده حل شده در ماده دیگر وجود دارد  

 

 

 مرحله ابداع مفهوم:  

 
 

شددونده حددل به جدول زیر دقت کنید و ذرات موجود در بشرها را شمارش کنید. تعددداد ذرات حددل  -1

شددونده یکسددان و همدده شونده جامد را در جدول بنویسید )در همدده بشددرها حددلشده و تعداد ذرات حل
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ساعت هم زده  2ها راد است؛ همه محلولگسانتیدرجه  20گرم آب هستند؛ دمای همه بشرها   10شامل 

 شوند(.می
 

 غیراشباعهای محلول 

 مشاهده و پاسخ  1بشر  2بشر 

  

 

 محلول تک فاز 

 

 شوندهمقدار )گرم( حل شونده اضافه شدها گرم حل شونده اضافه شدهگرم حل 2

 شوندهتعداد ذرات حل 5 ؟

 انحاللتعداد ذرات جامد بعد از  0 ؟

 

 های اشباعمحلول

 3بشر  4بشر  5بشر 

  

 

 شونده اضافه شود گرم حل 6/3 شونده اضافه شود گرم حل 7 شونده اضافه شود گرم حل 9

 18 ؟ ؟

 ؟ ؟ ؟

 

 شوند؟ چه متغیرهایی در پنج بشر باال کنترل می -2
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توانند تصایری از  همچنین میها  نشانگر پنج حالت مختلف از محلول هستند. آن   5الی    1بشرهای    -3

شونده در طی  یک محلول در گذر زمان در نظر گرفته شوند. به عبارت دیگر، اگر مقادیر افزودنیِ حل

 شوند. ایجاد می  5الی  2حل شود، بشرهای  1زمان در بشر 

شونده  افزوده شود، چه اتفاقی برای تعداد ذرات حل  غیراشباعشونده به محلول  مقدار کمی حل  اگر  -آ

 یید نماید.أای از بشرها فراهم کنید تا پاسخ شما را تشواهد ویژه    افتد؟می

اتفاقی برای تعداد ذرات حلمقدار کمی حل  اگر  -ب شونده  شونده به محلول اشباع افزوده شود، چه 

 یید کند.أپاسخ شما را تفراهم کنید تا  1ای از مدل شواهد ویژه    افتد؟می

 افتد؟ زده شود، چه اتفاقی میهم 5شونده در بشر بینی کنید که اگر مقدار کمی حلپیش -پ

 
 

 

را با توجه به کاربرد روزمره طرح  "اشباع"هر یک از دانشجویانِ گروه، مثالی از مفهوم  -1

 کند. 
اند برچسب خورده  "اشباع"به عنوان    5و    4یک جمله صحیح برای توضیح این که چرا بشرهای    -2

حل کلمات  که  کنید  حاصل  اطمینان  در  بنویسید.  و  دارند  وجود  شما  توضیح  در  حالل  و  شونده 

سازد، با نگاه کردن به بشر به آسانی محلول اشباع  شخص را قادر می  1چه ویژگی در بشرهای مدل    -3 روه خود به توافق برسید.گ

 تشخیص دهد؟   غیراشباعرا از 

 صحیح است.  3است. توضیح دهید که چرا این عنوان برای بشر  "اشباع" 3بشر  -4

حل  -5 )هیچ  باشد  شفاف  محلولی  حاوی  بشری  و  اگر  ندارد(،  وجود  ظرف  ته  در  جامدی  شونده 

ای برای پاسخ به  بودن آن را تعیین کنید، چه آزمایش ساده  "غیراشباع"و یا    "اشباع"بخواهید  

 دهید؟ انجام می سؤال
 

 

 ت تکمیلی  سؤاال

 :مرحله کاربرد 
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 گیری. نتیجه3

االزم   اندک  بسیار  اگر  مفاهیم حتی  باو در دوره نوجوانی شروع شده    دوره   ز است آموزش    الترهای 

و    شود  کامل قوام  کتاب(.  1398،  مقدم  پورعلی)ابراهیمی  از  در  بعضی  دبیرستان  شیمی  درسی  های 

ها در قالب روش پاژیل قابل اجرا است و آگاهی دبیران و آشنایی آنان با روش مذکور بسیار  فعالیت

است.   مهم  و  مهارتضروری  و  مفاهیم  یادگیری  پاژیل،  بار  روش  کاهش  با  را  شیمی  پیچیده  های 

تسهیل می آینده  شناختی در حافظه کاری  بلندمدت، جایی که در  به محل ذخیره  را  اطالعات  و  کند 

میآسان انتقال  گیرد  قرار  یادگیری  و  استفاده  مورد  پاژیل تر  دستورالعمل  از  استفاده  واقع،  در  دهد. 

به بخش  را  انتزاعی  دارای مفاهیم  به دروسِ  متعلق  از اطالعاتی که حافظه  بارشناختی  کنترل  قابل  های 

اری مورد نیاز  کند. رهنمودهای فعالیت پاژیل، فضای حافظه ک تواند پردازش کند، تقسیم میکاری می

 (. 2008، 1دهد )المدا را با یادآوری طرحواره ایجاد شده در حافظه بلند مدت کاهش می

این  از آن     از  استفاده  با  است، آموزشگر  برخوردار  فعال  و  پایه کاوشگرانه  از  پاژیل  جا که رویکرد 

از میان فعالیت انتخاب مناسب  با  نقش تسهیلگری خود را    تواند های پاژیل میروش و در میدان عمل 

بی و  میبهینه  شده  انجام  مطالعه  راستای  در  همچنین  رساند.  انجام  به  تنظیر  کار  أتوان  که  کرد  کید 

زمینه آموزشگر  با  فراگیر  و  فراگیر  با  فراگیر  سازنده  تعامل  برقراری  و  پرورش گروهی  و  رشد  ساز 

ای را در اختیار  وم پایه عرصه خالقانههای شاگردان در دروس است. بنابراین آموزشگرانِ علتوانمندی

ت با  تا  داشت  تجربه أخواهند  بر  کالسمل  در  خود  ابعاد  های  آموزشی،  محیط  امکانات  و  درس  های 

 ها را آزموده و معرفی کنند.گوناگون این روش

و در نتیجه فراگیران ما ناشناخته    معلمانکاربرد آن نزد    وپاژیل    روش  شود از آن جا کهپیشنهاد می    

  و معرفی شود. به این منظور باید از مراکز تربیت معلم شروع کرد    نانآ  به   روش است، در اولین قدم این  

دوره همچنین   برگزاری  معلمبا  برای  خدمت  ضمن  آن  روشاین    انهای  به  را  تا  سودمند  شناساند  ها 

نتایج  با توجه به  همچنین    استفاده کنند.  از آن  گردان خودشا  یادگیری معنادارِ  ارتقای بتوانند در جهت  

اثربخشی  و  کجبر    پاژیل  روش  پژوهشی  میزان  دانشجویان کاهش  می  فهمی  که  پیشنهاد  شود 

کجبرای    دانشجومعلمان خوداصالح  کارگروهی  مهارت  بهبود  و  فعالیت  فهمی  انجام  پاژیل به   های 

 همت بگمارند.

 

 

 
1 Lamda 
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 تشکر و قدردانی 

است.  مستخرج    مقاله حاضر پژوهشی  فرصت  مطالعات طرح  فرهنگیان  از  از  دلیل حمایتدانشگاه  و    به  مادی 

 شود.  سپاسگزاری می  ی طرح مزبوردهنده به عنوان دانشگاه پذیرشدانشگاه عالمه طباطبایی  ازمعنوی و 
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