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آموزش فرمول نویسی ترکیب های یونی با استفاده از کارت های آموزشی
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1دكتري شیمی آلی و عضو هئیت علمی گروه شیمی دفتر برنامه ریزي و تألیف كتب درسی،تهران ،خیابان ایرانشهر شمالی شماره472
كارشناس شیمی  ،دبیر شیمی و عضو گروه آموزشی شهر تهران،خیابان طالقانی كوچه شهید دستخوش شماره ساختمان گروه هاي آموزشی
3كارشناس شیمی كاربردي ،دبیر وكارشناس گروه شیمی دفتر برنامه ریزي و تألیف كتب درسی ،تهران ،خیابان ایرانشهر شمالی شماره472

چکیده
تبدیل كالس درس به محیطی پویا ،جذاب وشاداب سبب افزایش انگیزه  ,توجه بیش تر به مفاهیم درسی و
كاهش خستگی دانش آموزان می شود .از این رو در قرن حاضر متخصصین آموزش به دنبال روش هایی
هستند كه قسمت هاي خسته كننده كالس درس را كاهش دهند .بر همین اساس بازي هاي آموزشی به شدت
مورد توجه قرار گرفته و تعداد بسیاري از انواع بازي ها براي آموزش مفاهیم مختلف طراحی و تولید شده است .
یکی از پایه اي ترین مباحث آموزش شیمی مهارت نوشتن فرمول و نام تركیب هاي شیمیایی است كه اغلب
براي دانش آموزان مشکل و خسته كننده است و نیاز به تکرار و تمرین بسیار دارد .لذا استفاده از كارت هاي
آموزشی می تواند در اثربخش و شاداب بودن فرآیند آموزش موثر واقع گردد.
در این پژوهش  4سري كارت با ویژگی هاي معین طراحی شده است به طوري كه دانش آموزان با اجراي
قواعد ارائه شده این كارت ها ,روش فرمول نویسی و نام گذاري تركیب هاي یونی را كشف می كنند  .این مقاله
به شرح چگونگی طراحی كارت ها ،نحوه اجرا در كالس و نتایج حاصل از آن می پردازد.

کلمات کلیدی
بازي هاي آموزشی ،كارت هاي آموزشي ،تركيب هاي يوني
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