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 یمیالکترو ش میدانش آموزان از مفاه یها یکج فهم
 یفرزانه بلور

 fboluri@gmail.comآموزش و پرورش0  تهران،0 ایران0یمیش ریدب 

 

 تیاهم یدرس میمفاه ی[اگر به کج فهم1مفهوم ،متفاوت باشد.] کیدرست  فیشخص با تعر دهیافتد که ا یاتفاق م یهنگام یکج فهم
و مطالعه  رستانیدر دب یمیش سیسالها تدر ی[ ط2خواهد ماند.] یراز باق کیدانش آموزان بصورت  یاز مطالب برا یاریبس مینده

است، نقش پل  یعبارتنداز: همواره آند مثبت و کاتد منف یمیهادر مبحث الکتروش یکج فهم نیا قیاز مصاد یبرخ افتمیدر یکتابخانه ا
شود، درجدول  یانجام نم یواکنش چیاثر ه یب یمدار در داخل محلول است،در سطح الکترودها لیتکم یبرا ترونهاحمل الک ینمک

حرکت  یآب یتوانند درمحلول ها یآنها مرتب کرده اند، الکترونها م یریاستاندارد،فلزات را بر اساس کاهش واکنش پذ یکاهش یلهایپتانس
ادامه  انیشود جر نیگزیجا میس کی یپل نمک یبجا یبار آن نسبت داد،وقت برابر یشیاکسا عددتوان  یم یچند اتم یگونه  کیکنند،به 

رسانه  یو حت رانیتوسط دب ای یدرس یتواند ارائه نامفهوم مطالب در کتاب ها یمشکل م نی[ و... منشا ا2است] یهاد میچون س ابدی یم
نادرست از ذهن  میکه مفاه یدهد:تا زمان یمطالعه نشان م نیا ی جهی.نتدو... باش یتست زن یسطح یتب و تاب کنکور وروشها زیها و ن

نمود و  یرا در ذهن آنان بازساز حیدانش صح دیابتدا با نیبنابر ا رفتیانجام نخواهد پذ دیجد میمفاه یریادگیدانش آموزان پاك نشود، 

استدالل  یروین تیدر کالس وتقو یگروه یث هاانجام بح قیطرکرده و از  ییآنان را شناسا یها یکج فهم دیکار معلم با نیانجام ا یبرا
کردن  یدرون یدر آزمونها برا یو استفاده از سواالت مفهوم سیفعال تدر یها وهیو به کار بردن ش دیدر آنها و ارائه مثالها و اطالعات مف

را  می،مفاه یکتب درس فیدر تال دیبا زیآموزش و پرورش ن انیم نیمهارت حل مسئله در آنها تالش کند .در ا جادیدانش د ذهن آنان و ا
 یریادگیباشد نه  یو مفهوم قیعم یریادگیدهد که جو غالب در مدارس،  بیترت یرا طور یدرس یزیبرنامه ر زینموده و ن انیب حیصر

 و تب و تاب کنکور . یتست زن یسطح یروشها
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