
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

17 
 

 رستانیدر دب یمیها در آموزش الکتروش یکج فهم
  2ی رستم میمر، 1ی باران نیحس

 hossinbarani28@yahoo.com ؛و پرورش شهرستان دامغانآموزش ، رفسنجان   ایران،ی، مرب1

 maryamqeshmi@ymail.com؛ آموزش و پرورش شهرستان دامغان، سنجان فر  ایران ،ی، مرب 2

دانش  لیمهم هستند که متاسفانه در هر مقطع از تحص اریدر آموزش و پرورش بس یعلم یها یهمان کج فهم ای میدرك غلط از مفاه
معلم در ادراك  کیآنها معلمان هستند اگر  نیدارد مهم تر ریدانش آموزان تاث یوجود دارد . چند منبع مهم در کج فهم یآموزان و در هر درس

و به نگارش  توانی، م یالقاء کج فهم گریدهد . از منابع د یبه دانش آموزان درس م حیصح ریداشته باشد ، بطور غ یکج فهم یو تصورات علم
 توانیرا م یآموزش یاز کتب کمک درس یاریبس نیشده در مثاله و آزمونها و همچن سیمفهوم تدر حیصح ریو کاربرد غ یکتب درس ناتیتمر

ساختار  -2 یکیالکتر یمدارها -1نمود :  انیب توانیرا م یمیمعمول مربوط به الکتروش یها یو کج فهم اشتباهنام برد . چند مورد از ادراك 
 -4 تیالکترول یتوسط محلولها تهیسیالکتر یینحوه رسانا -2و مصرف آن  یکیالکتر یانرژ دیو تفاوت دو نوع سلول در تول ییایمیسلول الکتروش

از  ینیمقدار مع دیمصرف شده در قبال تول ی تهیسیمحاسبه مقدار الکتر -2در مدار  یکیالکتر انیجر ریمس نییتع -1 یعملکرد و نقش پل نمک
ها  یو ...... بررس یمیدر الکتروش ییایمیو ش یکیزیف یاستفاده شده در روابط کم یها تیکم یکاهایمتناسب نبودن  -2فرآورده و بالعکس . 

نسبت به علوم مرتبط با آن مثل  یو اشراف کل دگاهید کیدست اندر کارند  یمیکه در امر آموزش الکتروش یرانیکه الزم است دب دهدینشان م

دانشگاه به طور  دیبا همکاران و اسات یموثر و واقع یبا تبادل نظر دائم نیداشته باشند و همچن یشناس ستیو ز تهیسیو الکتر یاضی، ر کیزیف
 ببرند . نیناخواسته را از ب یها یکج فهم نیمداوم ا

 

 . یو کمک درس ی، معلم ، کتاب درس یمی، الکتروش یکج فهم:کلمات کلیدی
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