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مقدمه
علوم تجربی حاصل کوشش انسان برای درک دنيای اطراف است و دانشی است آزمودنی که با ظهور و شواهد و داليل جديد 
در معرض بحث و تغيير می باشد و از گستره ی وسيعی از روش های تحقيق بهره می گيرد. بديهی است علوم تجربی هم در مرحله ی تکوين 
و شکل گيری چارچوب های مفهومی و هم در عرصه ی چگونگی کاربرد و عمل و تصرف در طبيعت در بستر گستره ی ديگر حوزه های 
معرفتی بشر شکل می گيرد و نشو و نما پيدا می کند. از اين رو تعاملی انکارناپذير با فلسفه، باورها و ارزش های پذيرفته شده ی فرد و جامعه 

دارد.
در  را  علمی  دانش  و  مفاهيم  تنها  ديگر  عبارت  به  يا  علمی  فرآورده های  و  يافته ها  آموزش  تنها  تجربی  علوم  يادگيری  حوزه ی 
اندازه گيری،  اطالعات،  جمع آوری  (مشاهده،  فرايندی  مهارت های  چون  هم  آموزی  علم  روش  و  علمی  فرايندهای  بلکه  نمی گيرد،  بر 
تفسيريافته ها، فرضيه و مدل سازی، پيش بينی، طراحی تحقيق و برقراری ارتباط) را مورد توجه قرار می دهد. هم چنين توجه به پرورش 
نگرش های ناشی از علم و نگرش های ناظر به علم و فناوری اجزای جدايی ناپذير تربيت علمی فناورانه و دريچه ی ورود مبانی فلسفی پذيرفته 
فعاليت های  تمامی  محور  يادگيرنده در  نگرش  اين  محسوب می شود. در  آموزشگران  دغدغه های  مهم ترين  ابعاد از  اين  شده به حوزه ی 
يادگيری قرار می گيرد و آموختن روش و مسير کسب علم، آگاهی و توانايی يکی از اهداف اصلی هر نوع آموزشی تلقی می گردد و هر 
فعاليت علمی در يک چارچوب تعادل جو به ايفای نقش اصلی يا مکمل خود در پرورش انسانی متفکر و عاقل، مؤمن و عالم، تالشگر و 
متخّلق مدد می رساند. ظرفيت باالی حوزه ی علوم تجربی در ارتباط با ديگر حوزه های يادگيری و انعطاف پذيری ابعاد دانشی، مهارتی و 

نگرشی اين حوزه، امکان پرداختن به بسياری از صالحيت ها را فراهم می سازد.١
از اين رو تالش های برنامه ريزان آموزشی در اين راستا است که شيوه هايی بيابند تا با استفاده از آن ها بتوان، دانش آموزان امروز 

را برای زيستن در دنيای غيرقابل پيش بينی فردا آماده کنند.
در تدوين و برنامه ريزی درس های علوم سه هدف زير دنبال می شود:

١ــ کسب دانستنی های ضروری
٢ــ کسب مهارت ضروری

٣ــ کسب نگرش های ضروری
درباره ی کسب دانستنی های ضروری بايد توجه کرد که تشخيص اين که آموختن چه چيزی به دانش آموزان ضروری است و چه 
چيزی ضروری نيست، اهميت زيادی دارد. درباره ی کسب مهارت های ضروری بايد گفت که امروزه مهم ترين وظيفه و نقش آموزش 
در مدرسه ها، ياد دادن شيوه های يادگيری و پرورش مهارت هايی است که خود فرد بتواند به کمک آن ها، راه های حل مسئله و کشف 

مجهوالت را بيابد.
و  فردی  زندگی  کيفيت  که  شود  ارزش هايی  و  اعتقادات  به  منجر  بايد  آموزش  که  گفت  بايد  ضروری  نگرش های  کسب  درباره 

اجتماعی ما به آن ها بستگی دارد.
در  تغيير  گيرد،  صورت  فيزيک  جمله  از  تجربی  علوم  آموزش  روش  کلی  وضعيت  در  بايد  که  تغييری  مهم ترين  ميان،  اين  در 
رويکردهای آموزشی، از شيوه های سنتی و انفعالی (شيوه ی سخنرانی و حفظ مطالب) به شيوه های فعال ياددهی ــ يادگيری است. نبايد 
«به خاطر سپردن مطالب» مترادف با «ياد گرفتن» تلقی شود. در طرح امروزين آموزش فيزيک؛ هدف آن است که دانش آموزان ضمن کسب 
تجربه ی مستقيم و درگير شدن در فعاليت های ياددهی ــ يادگيری، عالوه بر دست يافتن به دانش پايه در زمينه ی فيزيک، با روش يادگيری 
علوم و به کارگيری آن و به عبارت علمی تر، با مهارت های فرايندی نيز آشنا شوند و نگرش های ضروری از قبيل توجه به عظمت خلقت و 
تعظيم خالق، کنجکاوی و ميل به يادگيری مادام العمر، احترام به حقوق خود و ديگران، احساس مسئوليت و جديت در کار، روحيه ی اتکا 

به نفس، هويت دينی و ملی و  احساس مسئوليت در قبال خلقت (محيط زيست و منابع ماده و انرژی) نيز در آنان پرورش يابد.

١ــ برگرفته از دومين نگاشت برنامه ی درسی ملی جمهوری اسالمی ايران 
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سخنی با همکاران
در دنيای امروز، دسترسی به دانش و اطالعات، بسيار متنوع و آسان شده است؛ از اين رو، بی اطالعی از دانش و فّناوری روز، 
ناتوانی در به کارگيری و پردازش آن ها، عدم مهارت در دست يابی و تحليل اطالعات، عدم مهارت در برخورد با يک مسئله ی جديد و عدم 
تصميم گيری مبتنی بر پردازش اطالعات، برای شهروند دنيای امروز غيرقابل قبول است. به همين منظور، نقش معلمان نسبت به سابق 
تغيير اساسی کرده است. نقش معلمان ديگر انتقال صرف دانش نيست، بلکه ايجاد نگرش مثبت و ياد دادن چگونگی برخورد با مسئله 
است؛ يعنی، دانش آموزان بايد ياد بگيرند که سؤال های اساسی در يک مسئله با يک موضوع را استخراج و اطالعات مورد نياز خود را 
جمع آوری، پردازش و نتيجه گيری کنند. در اين راستا، ابتدا معلم با طرح پرسش، نشان دادن يک تصوير و يا فيلم، طرح يک فعاليت، 
آزمايش يا… در دانش آموزان ايجاد انگيزه کرده و آن ها را با موضوع درگير می کند و سپس آن ها را هدايت می کند تا در توليد مفاهيم علمی 
مشارکت کنند. آموزش بايد به گونه ای باشد که دانش آموزان نحوه ی برخورد منطقی و علمی با مسايل را بياموزند؛ لذا شايسته است، ما 
هم در به کارگيری شيوه های نوين آموزشی، آشنا شدن با دانش های جديد، کسب مهارت های موردنياز، استفاده از شبکه های اطالعاتی، 

افزايش خالقيت خود و… بکوشيم.
ساختار اين کتاب پس از مطالعه، تحقيق، بررسی و بحث های بسيار مفصل بين کارشناسان آموزشی و هم چنين مطالعه و بررسی 
کتاب های راهنمای معلم چند کشور مختلف تنظيم شده است و با ارايه ی الگوهايی، مشارکت هرچه بيش تر دانش آموزان را در فرآيند 

ياددهی ــ يادگيری و کسب تجربه، فراهم می کند. در ادامه، به شرح مختصر عناوين مطرح شده در اين کتاب می پردازيم.
الف) هدف ها: در مواردی که هدف يک بخش، فصل، آزمايش و يا… خيلی مشخص نمی باشد، هدف های دانشی، مهارتی و 

نگرشی آن آورده شده است.
با  مرتبط  شده و  مطرح  پايين تر  تحصيلی  پايه های  در  دانش آموزان که  قبلی  دانسته های  قسمت،  اين  در  قبلی:  دانسته های  ب) 

بخش است، آورده شده است.
پ) محدوده ی بحث: به منظور تأکيد روی مفاهيمی که در کتاب درسی به آن ها پرداخته شده است، حوزه و محدوده ی يادگيری 

در موارد ضروری، تعيين شده است.
آن،  هدف  می شود.  شروع  فصل  آن  موضوع  با  مرتبط  کاربردهای  از  تصويری  نمايش  با  فصل  هر  فصل:  اّول  تصوير  ت) 
درگير کردن دانش آموزان با موضوع فصل و ايجاد انگيزه در آن ها است. برای رسيدن به اين اهداف، تشويق دانش آموزان برای بيشتر 
دانستن و پرورش مهارت مشاهده در آن ها، پرسش هايی پيشنهاد شده است که دانش آموزان بايد در قالب فعاليت گروهی به آن ها پاسخ 
از  می توانيد  شما  واداشت.  گفت وگو  و  بحث  به  را  دانش آموزان  می توان  پرسش ها  اين گونه  با  دانش آموزان  پرسش های  تلفيق  با  دهند. 
تصاوير مناسب ديگری نيز استفاده کنيد؛ به اين طريق از دانسته های قبلی دانش آموزان آگاه می شويم و آن ها را برای يادگيری موضوع 

موردنظر آماده می کنيم.
ث) راهنمای تدريس: در اين قسمت، روش هايی برای شروع درس به معلم پيشنهاد شده است. اين روش ها کامًال انعطاف پذيرند 
و معلم می تواند با توجه به شرايط و اقتضای کالس، هر روش ديگری را که بتواند دانش آموزان را بيش تر ترغيب کرده و آن ها را به موضوع 

درس عالقه مند کند، به کار گيرد. هم چنين، به منظور شفاف شدن مطالب درسی توصيه هايی نيز ارايه شده است.
ج) فعاليت های پيشنهادی: به منظور درک عميق تر مفاهيم درسی و درگير کردن دانش آموزان به منظور توليد مفهوم، در هر 
واحد يادگيری، تعدادی فعاليت پيش بينی شده است که برخی از آن ها به صورت فعاليت های خارج از کالس تدارک ديده شده است. تأکيد 
می شود که انجام همه ی اين فعاليت ها ضروری نيست و يک معلم مجرب، با توجه به وضعيت کالس می تواند هر فعاليت ديگری را که مؤثر 

واقع شود، به دانش آموزان پيشنهاد کند.
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چ) آزمايش های پيشنهادی: در اغلب موارد، قسمت عمده ای از يادگيری توسط انجام دادن آزمايش و کارهای عملی صورت 
می گيرد. برای افزايش عمق يادگيری و لذت بيش تر از آموختن و يادگيری تجربی، به آزمايش های متنوع و متعددی نياز است؛ از اين رو، 
در  را  آن ها  می توانند  دانش آموزان  که  است  شده  پيشنهاد  جديدی  و  ساده  آزمايش های  يا  يافته  تعميم  کتاب  آزمايش های  مواردی،  در 

گروه های خود انجام دهند.
ح) دانستنی های ضروری: برای آشنايی همکاران با برخی از موضوعات مرتبط با هر فصل، مباحثی در غالب «دانستنی های 
ضروری» تدارک ديده شده است. ضرورتی در انتقال اين مفاهيم به دانش آموزان نيست و تنها می توان تحقيق در مورد برخی از آن ها را 
به عنوان فعاليت خارج از کالس به گروه های دانش آموزی واگذار کرد. در اين کتاب در اغلب موارد نام دانستنی و اين که در مورد چه 
موضوعی بحث می شود، در جعبه هايی آورده شده است و برای دسترسی به کل دانستنی می توانيد به CD همراه کتاب و يا سايت گروه 

فيزيک به آدرس http://physics-dep.talif.sch.ir مراجعه نماييد.
خ) پاسخ فعاليت ها و تمرين ها: در بسياری از موارد ابتدا اهداف تمرين ها و فعاليت های داخل هر فصل تعيين شده و سپس 

پاسخ آن ها و پاسخ تمرين های آخر فصل آورده شده است.
د) CD همراه: برخی از امکانات نرم افزاری که می تواند همکاران را در فرايند ياددهی ــ يادگيری از طريق IT ياری کند، در 
اين CD ارائه شده است. اين CD شامل فيلم، شبيه سازی، آزمايشگاه مجازی، دانستنی های ضروری، زندگی نامه ی دانشمندان، آزمون، 
ثابت های فيزيکی و… است و می تواند موجب تسهيل، تسريع و تعميق يادگيری شود. تجربه نشان می دهد همکاران می توانند با استفاده از 

محتويات اين CD و نمونه های مشابه، در تحقق اهداف آموزشی موفق تر باشند.
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علمى  لذت  به  تا  بچشد  … را  يا  اصل  يك  قانون،  يك  كشف  طعم  بايد  بار  يك  حداقل  درس  هر  در  دانش آموز  هر 
دست  يابد و انگيزه هايش فراوان شود.

نقش معلم فراهم آوردن شرايط انجام اين امر است.
هانس موراليس

در اين کتاب، آزمايشگاه و درس، به طور همزمان و در هم تنيده ارائه شده است. به اين معنا که دو درس مجزا با نمره های خاص 
فعاليت های  و  آزمايش ها  انجام  با  دانش آموز  درس،  اين  در  ندارد.  وجود  آزمايشگاه  عنوان  به  ديگری  و  فيزيک  عنوان  به  يکی  خود، 
هدف داری که در کتاب آورده شده است و يا توسط معّلم طراحی می شود، در فرايند ياددهی ــ يادگيری به طور فعال شرکت می کند. روش 
ارايه ی محتوای اين کتاب به گونه ای است که ديگر معلم محور کالس نمی باشد؛ زيرا در روش معلم محوری، يا آزمايشگاه به کلی کنار 
گذاشته می شود و يا انجام هر آزمايش، توسط معلم به نمايش گذاشته می شود، و تنها در بهترين شرايط، وسايل آزمايش، شرح آزمايش، 
دستور کار و … از قبل تهيه شده و آزمايش با نظارت معلم توسط دانش آموز اجرا می شود. در اين شيوه، دانش آموز با ديدن نتيجه ی 
آزمايش و تطبيق آن با مفهوم های ارائه شده در کالس درس، از درستی مفهوم ها مطمئن می شود. در اين شيوه دانش آموز در توليد آن چه 

که قرار است بياموزد، نقشی ندارد، مهم ترين و شايد تنها نقش دانش آموز، حفظ کردن مطالب ارائه شده است.
و اّما در شيوه ی آموزش فّعال که اساس روش ارائه محتوای کتاب فيزيک ٣ و آزمايشگاه مطابق آن است، دانش آموز در توليد 
آن چه که بايد ياد بگيرد فعاالنه شرکت می کند. در بيشتر موارد به دانش آموز حتی مطلب از پيش تعيين شده ای ارائه نمی شود. بلکه او به 
انجام فعاليت ها و آزمايش های هدف داری رهنمون می شود که با انجام آن ها به مفهوم های درسی موردنظر، دست می يابد. آن چه که به دست 
می آورد، حاصل فعاليت های خود اوست. از اين رو نسبت به آن احساس تمّلک می کند و در نتيجه فراگيری، تداوم و پايداری بيشتری 
ـ يادگيری» انجام می شود؛ به طوری که آزمايش جزء الينفک درس است  خواهد داشت. در اين روش، آموزش به صورت فرايند «ياددهیـ 

و نمی تواند جداگانه و در يک کالس مجزا ارائه شود. 
محتوای کتاب فيزيک ٣ به گونه ای سازمان يافته است که برای تدريس به شيوه ی مبتنی بر فرايند ياددهی ــ يادگيری فّعال مناسب 
است. در فرايند ياددهی ــ يادگيری فعال، يادگيرنده خود از طريق تجربيات دست اول، آزمايش های مستقيم و درگير شدن در تحقيق و حل 
مسئله به علم آموزی می پردازد. اساس روش ياددهی ــ يادگيری فعال کمک به دانش آموز برای فرضيه سازی، پيش بينی، کاوش، برقراری 
ارتباط، استنباط و کسب تجربه های گوناگون علمی و … است. اين شيوه موجب پرورش مهارت های مختلفی چون انديشيدن، نقد کردن، 

به کارگيری آموخته ها در موقعيت های مختلف برای يافتن پاسخ پرسش های موجود و يا ابداع روش های نوين و … می شود.
يادگيری در او به وجود آيد و به گونه ای  يادگيرنده زمانی بهتر ياد می گيرد که انگيزه ی  براساس نظريه های جديد تعليم و تربيت، 

فعال، به يادگيری بپردازد.



گاه
ايش

آزم
 و 

ك 3
يزي

م ف
معل

ى  
نما

راه

5

١ــ اساس روش تدريس مبتنی بر فرايند ياددهی ــ يادگيری فعال
در اين جا جنبه های اساسی فرايند ياددهی ــ يادگيری فعال را فهرست بندی می کنيم:

١ــ فعاليت های آموزشی دانش آموزان گروهی است و تأکيد عمده بر هم ياری است.
٢ــ مسئول يادگيری دانش آموز، خود اوست.

٣ــ معلم نقش تسهيل کننده ی يادگيری و راهنمای دانش آموز را دارد.
٤ــ به مهارت های تفکر و مطالعه، بهای بيشتری داده می شود.

٥  ــ فرصت های يادگيری برابر برای همه ی دانش آموزان فراهم می شود.
٦  ــ اعتماد به نفس در دانش آموزان تقويت می شود.

٧ــ رقابت فردی تضعيف می شود و در مقابل احساس موفقيت گروه تقويت می شود.

٢ــ مراحل اجرايی تدريس به شيوه ی ياددهی ــ يادگيری فعال
در فرايند ياددهی ــ يادگيری فعال، دبير و دانش آموز هر يک نقش فعالی دارند. در ادامه مجموعه ی کارهايی که هر يک بايد انجام 

دهند به طور خالصه فهرست بندی می شود.
الف ــ آن چه که دبير بايد انجام دهد:

١ــ تبيين اهميت و نقش فرايند ياددهی ــ يادگيری فعال برای دانش آموزان
٢ــ واقف کردن دانش آموزان به قبول مسئوليت يادگيری

٣ــ وادار کردن دانش آموزان به تفکر به وسيله ی مسئله سازی و با شيوه های مختلف
٤ــ قرار دادن فرصت های يادگيری گوناگون در اختيار دانش آموزان

٥  ــ ارائه هر گونه فعاليت يا فعاليت هايی که دانش آموزان را به سوی يادگيری فعال سوق می دهد.
٦  ــ تشويق و ترغيب دانش آموزان به انجام آزمايش های کتاب و اخذ گزارش از آنان

٧ــ تشويق و ترغيب دانش آموزان به انجام آزمايش هايی که خود و يا هم کالسی هايشان طراحی و ابداع کرده اند.
٨  ــ تشويق و ترغيب دانش آموزان به کنجکاوی در محيط اطراف برای يافتن مصداق آن چه که در کتاب خوانده اند.

٩ــ تشويق و ترغيب دانش آموزان به بررسی کارهای يکديگر و نقد اين کارها
١٠ــ ارزشيابی دانش آموزان به صورت يک فرايند

١١ــ ايجاد انگيزه به صورت يک فرايند
ب ــ آن چه که دانش آموز بايد انجام دهد:

١ــ شرکت در فعاليت های يادگيری از روی عالقه
٢ــ انجام آزمايش ها و فعاليت هايی که در کتاب توصيه شده است.

٣ــ ابداع آزمايش ها، طرح ها و روش های جديد و انجام آن ها
٤ــ تبيين نظريه ها و روش هايی که فرا می گيرد و مربوط ساختن آن ها با آموخته های قبلی خود

٥  ــ ارزيابی دائم خود در حين يادگيری و پس از آن
٦  ــ تجربه و آزمايش نظريه های خود و در صورت لزوم اصالح آن ها

٧ــ ارائه ی نتايج فعاليت های خود در گروه (و در صورت لزوم به کالس)
٨  ــ ارائه ی نتايج فعاليت های گروه به کالس

٩ــ حل مشکالت خود و گروه
١٠ــ بحث و گفت وگو و تبادل نظر در گروه

١١ــ نقد کارهای خود و ديگران
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قضاوت  معيار  است.  آن ها  يادگيری  ميزان  اندازه گيری  و  تحصيلی  پيشرفت  کردن  مشخص  دانش آموزان  ارزشيابی  از  منظور 
درباره ی آن ها، هدف های آموزشی هستند. ارزشيابی پيشرفت تحصيلی تعيين می کند که دانش آموزان تا چه اندازه به هدف های آموزشی 
دست يافته اند و يا از آن فاصله دارند. ارزشيابی با دادن بازخوردی سودمند به دانش آموزان به آنان امکان خود ارزيابی می دهد. ارزشيابی 
با فرايند آموزش درهم تنيده است و در هر زمان برای هدفی مشخص طراحی و اجرا می شود. بر اين اساس ارزشيابی به دو نوع تقسيم 

می شود:

ارزشيابی

پايانی (با هدف نمره دادن)مستمر(با هدف يادگيری)

تکوينیآغازين (تشخيصی)

برای  آگاهی  اين  است.  دانش آموزان  آموزشی  نيازهای  و  پيش دانسته ها  از  آگاهی  هدف  مستمر  ارزشيابی  از  آغازين  بخش  در 
گروه بندی و تعيين سياست و چگونگی روش تدريس، ضروری است. در بخش تکوينی بازخورد فعاليت های آموزشی به معلم و دانش آموز 
داده می شود تا ضمن بازنگری به اصالح فرايند ياددهی ــ يادگيری بپردازند. مهم ترين نقش ارزشيابی مستمر در آموزش، ارائه ی بازخورد 
اهداف  چه  به  است  الزم  که  بدانند  بايد  دانش آموزان  نيست.  دانش آموز  به  رتبه  و  نمره  دادن  آن  هدف  که  است  آموزشی  فعاليت های  از 
آموزشی دست يابند و با ضابطه های ارزشيابی کار خود نيز آشنا باشند. آن چه برای دانش آموزان اهميت دارد تشخيص نقاط ضعف و 
قوت يادگيری و آگاهی از موقعيت خودشان در مقايسه با هدف های آموزشی است. اين بازخورد را پيشنهادهای معلم، نظرات هم کالسی ها 
خود  پيشرفت  نحوه ی  مورد  در  سازنده  راهنمايی های  دريافت  با  دانش آموزان  واقع  در  می کند.  فراهم  آن ها  برای  دانش آموزان  خود  و 
می توانند مراحل بعدی يادگيری خود را سر و سامان بخشند. در اين مرحله معلمان بايد از تأثير صحبت ها و نظرات بر اعتماد به نفس و شور 
و شوق دانش آموزان مطلع باشند و نتايج ارزيابی خود را به گونه ای سازنده ارائه کنند. ارزشيابی با تأکيد بر پيشرفت دانش آموزان به جای 
شکست های آن ها می تواند مشوق يادگيری باشد و برای دانش آموزان ايجاد انگيزه کند. حتی ارائه ی نتايج می تواند به گونه ای باشد تا به 

دانش آموزان امکان خلق راه های يادگيری جديد را بدهد.
معلمان برای ارزشيابی، نظارت بر يادگيری، تحليل و تفسير نتايج ارزشيابی، ارائه ی نتايج ارزشيابی به دانش آموز و کمک به او در 

جهت خودارزيابی نياز به دانش و مهارت های حرفه ای دارند که می توانند آن ها را در دوره های بازآموزی ضمن خدمت کسب کنند.
اين  می شود.  انجام  پايانی  ارزشيابی  معلم،  کار  اثربخشی  درباره ی  قضاوت  و  گواهی نامه  يا  نمره  دادن  برای  آموزش  پايان  در 
ارزشيابی نمی تواند نقشی در آموزش فراگيران ارزشيابی شده داشته باشد و فقط معلم می تواند نتايج تحليل آن را برای گروه يا گروه های 

بعدی به کار برد.

ارزشيابى



گاه
ايش

آزم
 و 

ك 3
يزي

م ف
معل

ى  
نما

راه

7

اصول حاکم بر انتخاب روش و ابزار مناسب ارزشيابی پيشرفت تحصيلی درس فيزيک
١ــ هماهنگی با رويکرد و هدف های برنامه ی درسی فيزيک
٢ــ تناسب بين شيوه ی ارزشيابی و ماهيت درس فيزيک

٣ــ تناسب شيوه ها و ابزار ارزشيابی با خصوصيات فراگيران
٤ــ استفاده از ابزارهای متنوع ارزشيابی متناسب با حيطه های يادگيری
٥  ــ هماهنگی ارزشيابی با روش های ياددهی ــ يادگيری درس فيزيک

٦  ــ هماهنگی ارزشيابی درس فيزيک با آيين نامه ها و مقررات مربوط و نيز شرايط اجرايی مدرسه ها
بديهی است ميزان تأثير اين اصول بر سنجشی که معلم به عمل می آورد و قضاوتی که براساس آن می کند متفاوت است. مثًال در 

ارزشيابی پايانی هدف برنامه ی درسی است و خصوصيات فراگيران در ابزار ارزشيابی چندان تأثيری ندارد.

روش های ارزشيابی
معلم بايد دانش ها و مهارت هايی را مورد ارزشيابی قرار  دهد که در آموزش آن ها کوشيده است.

برای مثال اگر هدف يک درس، آموزش «طبقه بندی اطالعات» باشد بايد توانايی دانش آموز در «طبقه بندی اطالعات» ارزشيابی 
شود نه تکرار طبقه بندی اطالعاتی که ديگران انجام داده اند. به عبارت ديگر از به خاطر سپردن روش کار ديگران در «طبقه بندی اطالعات» 

فقط می توان ارزشيابی حافظه ای انجام داد نه ارزشيابی توانايی ها.
جای  به  و  بپردازند  راه حل ها  حفظ  کردن  به  حل  راه  يافتن  و  مسئله  درک  جای  به  که  باشيم  داشته  انتظار  دانش آموزان  از  اگر 
پروراندن ذهن خود به تراکم معلومات آماده اکتفا کنند و به جای انتخاب تفکر واگرا به تفکری همگرا روی آورند، ارزشيابی پايانی را نيز بر 
پايه ی همين انتظارات انجام خواهيم داد. به اين ترتيب دانش آموز برای موفقيت در ارزشيابی به درک کامل مفهوم ها نيازی ندارد و تنها 
به حافظه اتکا می کند. روشن است که اين نوع يادگيری حاصلی جز فلج کردن ذهن و از ميان بردن کنجکاوی و سرکوب شدن خالقيت 

ندارد.
امروزه انتظار داريم که ارزشيابی بيشتر براساس عملکرد دانش آموز و به صورت مستمر انجام شود. زيرا آموزش علوم فرايند 
توليد مفاهيم است وارزشيابی از اين آموخته نيز در طی همين فرايند يک ارزشيابی معتبر است. در ارزشيابی مستمر زمينه هايی همچون 
مهارت ها، دانستنی ها، نگرش ها و فعاليت های خارج از کالس و... . موردنظر هستند. در هر يک از اين زمينه ها موضوع های متعددی 

قابل ارزشيابی اند:
مهارت ها و دانستنی ها: از آن جا که پرورش مهارت ها و کسب دانش در هر فعاليت يادگيری به طور همزمان حاصل می شوند اين 

دو زمينه را نمی توان از هم جدا دانست. در ارزشيابی عملی از مهارت ها و دانستنی ها می توان به موارد زير توجه کرد:
پيش بينی،  اندازه گيری،  يافته ها،  ميان  ارتباط  برقراری  داده ها،  نمايش  و  اطالعات  طبقه بندی  اطالعات،  گردآوری  مشاهده، 
در  که  دانستنی هايی  تحقيق،  طراحی،  مدل سازی،  کردن،  آزمايش  تفسيريافته ها،  فرضيه سازی،  متغيرها،  کنترل  و  شناسايی  نتيجه گيری، 

حين انجام فعاليت های يادگيری حاصل می شود و گزارش کار نويسی.
نگرش ها: در هنگام تدريس با زيرنظر گرفتن فعاليت ها، رفتارها و عملکرد دانش آموزان می توان از ميزان و نوع نگرش آن ها مطلع 

شد برای اين منظور موارد زير مدنظرند:
کنجکاوی، همکاری گروهی، مسئوليت پذيری، توجه به محيط زيست، اعتماد به اين که داشتن سواد علمی فناورانه برای او زندگی 

بهتر و با صرفه تری فراهم می کند.
فعاليت های خارج از کالس: فعاليت هايی هستند که براساس هدف های برنامه ی درسی طراحی می شوند و تا حدودی پيچيده تر 

از تکاليف معمولی اند و شامل موارد زير می شوند:
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شناسايی سؤال برای تحقيق و طراحی  تحقيقات،  گزارش، انجام  اطالعات، تهيه ی  آزمايش، جمع آوری  ساخت وسيله و انجام 
تحقيق.

ارزشيابی پايانی: ارزشيابی پايانی عمدتًا از دانستنی ها و بعضی از مهارت ها انجام می شود که شامل موضوع هايی چون مفاهيم، 
اصول، قوانين، تعاريف و مهارت هايی مثل فرضيه سازی، تفسير يافته ها، پيش بينی، به کارگيری اصول علمی برای حل مسئله است.

فرايند  مهارت «مشاهده»  در  مثًال  کند.  طراحی  جدول هايی  خود  سليقه ی  مهارت ها به  اين  از  يک  هر  سنجش  در  معلم می تواند 
به کار بردن حواس در جمع آوری اطالعات از پديده ها، وقايع و اجسام موردنظر است. و يا در مهارت «اندازه گيری» انتخاب مناسب ترين 

وسيله و استفاده ی درست از آن و کاهش درصد خطا مورد توجه قرار می گيرد.
در مواردی که تدريس از طريق گفت وگوی کالسی انجام می شود انتظارات معلم از دانش آموز آن است که: ١ــ پرسش ها را به 
درستی بفهمد، ٢ــ پاسخ های درست بدهد، ٣ــ داليل منطقی بياورد، ٤ــ پرسش های به جا و مناسب طرح کند، و … و معلم برای هر يک 

از اين موردها امتياز يا درجه ای در نظر می گيرد.
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مقدمه
هر فصل از کتاب درسی با يک تصوير آغاز شده است. 
دبيران محترم می توانند از آن برای ايجاد انگيزه و معرفی موضوع 

اصلی فصل استفاده کنند.

 فصل
ترمودينامي   1 

دانسته های قبلی
انواع  با  آزمايشگاه  و   ١ فيزيک  کتاب  در  دانش آموزان 
نيروگاه های توليد انرژی الکتريکی (بادی، آبی، خورشيدی،…) 
آشنا شده اند و تبديل انرژی در توربين را می شناسند. در کتاب 
و  گرما  و  دما  مفاهيم  يادگيری  از  پس  آزمايشگاه  و   ٢ فيزيک 

روش های انتقال گرما با قانون عمومی گازها آشنا شده اند.
از  يکی  در  کاری  نوبت  يک  پايان  در  انگيزه:  ايجاد 
درون  شستشوی  مشغول  خدمه  راه آهن  بار  حمل  ايستگاه های 
يکی از مخازن فوالدی با بخار آب داغ بودند. در نتيجه فضای 
درون مخزن  پر از بخار گرم بود که با پايان يافتن ساعت کاری، 
خدمه بالفاصله همه ی دريچه های مخزن حاوی بخار را بستند و 

محل را ترک کردند.

روبه رو  شگفت انگيزی  منظره ی  با  همه  بعد  روز  صبح 
موجودی  که  بود  اين  مثل  و  شده  له  مخزن  ديواره های  شدند. 

شکل (١)
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عظيم الجثه از روی آن عبور کرده بود.
افتاده  مخزن  برای  اتفاقی  چه  شب  طول  در  شما  نظر  به 

است؟
شما با مطالعه ی مطالب اين فصل می توانيد به اين پرسش 

پاسخ قانع کننده ای بدهيد.
پاسخ:  بخار آب داغ در درون مخزن به هنگام بسته شدن 
وقتی  است.  داشته  بيرون  هوای  فشار  با  هم اندازه  فشاری  درها 

در طول شب دما کاهش پيدا کرده بخار نيز سرد و چگاليده شده 
کاهش  آن ها  دمای  هم  و  گاز  مولکول های  تعداد  هم  پس  است. 
فشار  کاهش  موجب  مخزن  حجم  ماندن  ثابت  با  که  است  يافته  
جو  بيرونی  فشار  اثر  در  نتيجه  در  است.  شده  مخزن  درون  گاز 
ديواره های مخزن له شده اند، و اين در حالی است که اگر خدمه 
پس از شستشوی مخزن دريچه های آن را باز می گذاشتند هرگز 

چنين اتفاقی نمی افتاد.

١ــ به تصوير صفحه ی ١ کتاب درسی نگاه کنيد و متن زير آن را بخوانيد. با توجه به نمودارهای تبديل انرژی 
در فيزيک ١ و آزمايشگاه شکل زير را کامل کنيد:

? ?

٢ــ اگر بدانيم در نيروگاه، انرژی حاصل از سوزاندن سوخت، آب را به جوش می آورد و با استفاده از بخار 
مناسب  عبارت های  سؤال ها،  عالمت  جای  به  زير  شکل  در  کند.  توليد  الکتريسيته  تا  می چرخد  توربين  پره های  آب، 

بنويسيد:

?⇒⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒⇒ ?

حرارتی
نيروگاه   

انرژی حاصل 
از سوخت

 نيـ   
توربينبخار آبآبحرا

 روگاه 
   رتی 

انرژی 
الکتريکی

١ــ گاز طبيعی و نفت کوره (انرژی شيميايی، انرژی الکتريکی)   
پاسخ:

٢ــ گرمای داده شده به - کار انجام شده بر روی  

توجه: در اين فعاليت می خواهيم توجه دانش آموزان را 
به اين نکته جلب کنيم که در نيروگاه های سوخت فسيلی بخشی از 

گرما به کار تبديل می شود. در واقع اين موضوع يکی از بحث های 
اصلی فصل يک است.

 فعاليت 1

شکل (٢)

شکل (٣)

}
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هدف های فصل:
چگونگی  و  ترموديناميکی  خاص  فرايندهای  شناخت  ــ 

تبادل کار و گرما در هر کدام
ــ تشخيص برخی از فرايندهای ترموديناميکی در محيط 

پيرامون 
ــ آشنايی با قانون های اول و دوم ترموديناميک

با  يخچال  و  گرمايی  ماشين های  عملکرد  بررسی  ــ 
به کارگيری قانون های ترموديناميک.

دانسته های قبلی
دانش آموزان با مفاهيم مقدماتی ترموديناميک مانند گرما، 
دما، تعادل گرمايی، گاز کامل، حجم، فشار، کار، قانون عمومی 
گازها در فيزيک ٢ آشنا شده اند و در کتاب های دوره ی راهنمايی 

مطالبی در مورد موتورهای بنزينی و يخچال خوانده اند.

در  انرژی  تبديل  مورد  در  پرسش  با  تدريس:  راهنمای 
می دهند  رخ  خودبه خود  که  پديده هايی  يا  و  دستگاه ها،  از  بعضی 
به بحث اصلی يعنی چگونگی تبديل گرما به کار می رسيم. سپس 
گرمايی  ماشين های  اولين  از  يکی  عملکرد  نحوه ی  بررسی  به 

(نيوکامن) می پردازيم.
از دانش آموزان می خواهيم در هر يک از رويدادهای زير 

تبديل انرژی ها را بيان کنند.
کمی  از  پس  تا  می کنيم  پرتاب  ميز  روی  را  جسمی  ١ــ 
انرژی  به  جنبشی  (انرژی  شود  متوقف  آن  روی  ُسر خوردن، 

درونی جسم و سطح و هوا).
می دهيم (انرژی  مالش  هم  به  را  خود  دست های  کف  ٢ــ 

جنبشی به انرژی درونی).
٣ــ دو سر يک باتری قلمی را با يک تکه سيم برای مدتی 

به هم وصل می کنيم (الکتريکی به درونی).
با اين توضيح که در بعضی از اين رويدادها گرمای توليد 
شده محسوس و در بعضی ديگر نامحسوس است از دانش آموزان 
می خواهيم چند وسيله را مثال بزنند که به کمک آن ها توليد گرما 
می کنيم و در هر يک مشخص کنند که چه نوع انرژی ای به گرما 

تبديل شده است.
پاسخ: (مثًال سماور برقی: الکتريسيته به انرژی درونی يا 

بخاری گازی: شيميايی به انرژی درونی)
و   ١ فيزيک  کتاب های  از  گرما  فصل  در  يادآوری: 
آزمايشگاه و فيزيک ٢ و آزمايشگاه می دانيم وقتی افزايش انرژی 
درونی جسمی با باال رفتن دمای آن همراه باشد طوری که دمای 
پيرامون آن بيشتر شود آن گاه بين جسم و  جسم از دمای محيط 
محيط اطراف تبادل انرژی صورت می گيرد. يعنی جسم به محيط 
گاهی  پس  می کند.  منتقل  گرما  صورت  به  انرژی  خود  پيرامون 
اوقات به جای آن که بگوييم نوعی از انرژی به انرژی درونی جسم 
و سپس به گرما تبديل شده است، مستقيمًا می گوييم آن نوع انرژی 

به گرما تبديل شده است.
از دانش آموزان می خواهيم وسيله هايی را نام ببرند که در 
آن ها؛ اختالف دمای دو محيط، سبب ايجاد اختالف فشار شده و 

انرژی مکانيکی توليد می شود (چيزی به حرکت درآيد).
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پاسخ: چرخيدن فرفره ای که روی بخار آب خروجی از 
به دليل  است،  شده  نگهداشته  جوش  آب  کتری  لوله ی  دهانه ی 
ايجاد  پره ها  از  هريک  طرف  دو  در  که  است  فشاری  اختالف 
فشار  می کند،  برخورد  پره ها  به  آب  بخار  که  سمتی  در  می شود. 
پره  بر هر  نيروی خالصی  درنتيجه،  ديگر است.  سمت  بيش تر از 

اعمال می شود که سبب چرخش پره ها می شود و…

به شکل ١ــ١ با دقت نگاه کنيد و عملکرد اين ماشين را توضيح دهيد و بگوييد چگونه در اين ماشين گرما به 
کار تبديل می شود؟

ماکروسکوپی،  کميت های  ترموديناميک  علم  معرفی  با 
دستگاه و محيط را توضيح می دهيم. برای آن که ارتباط و اهميت 
دانش آموزان  برای  ميکروسکوپی  و  ماکروسکوپيک  کميت های 

تک  تک  ارتباط  و  نقاشی  تابلوی  مثال  از  می توانيم  شود  روشن 
نقطه های رنگی با کل تصوير استفاده کنيم.

فعاليت 2
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مطالعه ی ترموديناميک
در ترموديناميک نه از روی اطالعات مربوط به رفتار اجزای مولکولی دستگاه بهره می گيريم و نه در اين مورد 
می توان از آن اطالعاتی به دست آورد. اما چنان که می دانيم در نهايت پاسخ ديناميکی و حرکت همين مولکول هاست 
که به شکل تغييرات فشار يا دما آشکار می شود. ترموديناميک را می توان به يک تابلوی نقاشی تشبيه کرد که آثار بسيار 
ريز قلم مو (نقطه ها) در آن اثر کّلی را نمايان می کنند. وقتی به تابلو به عنوان يک مجموعه نگاه کنيم، اين نقطه ها ديده 
نمی شوند. فقط در صورتی که جزء کوچکی را به دقت بررسی کنيم، می توانيم تک تک نقطه های رنگی را ببينيم، اما 

در چنين حالتی ديگر نمی توان گفت که کل تابلو منظره است يا چهره.
ميکروسکوپی  ترموديناميکی (ماکروسکوپی) و  متغيرهای  بين  رابطه ی  رنگی،  نقطه های  نقاشی و  بين  رابطه ی 

هستند.
ترموديناميک که علم بررسی گرما و تبديل آن به انرژی مکانيکی است قبل از به وجود آمدن نظريه ی اتمی و 
مولکولی ماده شکل گرفت و افرادی که در اين مورد تحقيق می کردند، شناخت مناسبی از اتم ها نداشتند و از مدل های 
اساس  می کردند.  استفاده  انرژی  انتقال  در  آن ها  نقش  و  دما  فشار،  مکانيکی،  کار  مانند  کميت هايی  و  ماکروسکوپی 
سرد  جسم  به  داغ  جسم  از  خود  به  خود  گرما  که،  می دهد  تشکيل  حقيقت  اين  و  انرژی  پايستگی  را  ترموديناميک 
جريان می يابد. اين علم اساس ماشين های گرمايی چون ماشين بخار، نيروگاه های برق، موتور اتومبيل ها، يخچال ها و 

پمپ های گرمايی را تشکيل می دهد.

سير تاريخی کشف ماشين نيوکامن
شيميايی ذخيره شده در سوخت ها و سير تاريخی طراحی  دانستنی؛ توجه انسان به استفاده از انرژی  در اين 

ماشين نيوکامن مورد بررسی قرار می گيرد.

متن کامل اين نوع دانستنی ها در CD همراه و همچنين در سايت گروه فيزيک دفتر برنامه ريزی و تأليف، به آدرس http://physics-dept.talif.sch.ir موجود است.

دانستنى* 

دانستنى 
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به  نامرئی  شاره ای  گرما  می کردند  گمان  قبل  سال  دويست 
نام کالريک است که مثل آب از اجسام داغ به اجسام سرد جريان 
بدون  يعنی  است  پايسته  کالريک  که  می شد  تصور  می کند.  پيدا 
خلق و نابود شدن از جايی به جايی ديگر می رود. اين فکر پيش 
از قانون پايستگی انرژی وجود داشت. در اواسط قرن نوزدهم 

بخار  ماشين  از  کلی  طرح  مقابل  شکل 
وات را نشان می دهد. با توجه به شکل، طرز کار 
اين ماشين را توضيح دهيد. تفاوت اين ماشين با 
ماشين نيوکامن را شرح دهيد (ماشين بخار وات 
اختراع  نيوکامن  ماشين  از  بعد  سال   ٥٠ حدود 

شد!).

چرخ طيار

بار

 آب خنک کننده  

چگالنده   

بخار چگاليده

 پيستون  
شير

سيلندر
ديگ بخار

پاسخ: وقتی که دريچه ی A باز شود، بخار با فشار وارد سيلندر می شود و پيستون را به باال می راند و همزمان 
دريچه ی B بسته می شود؛ وقتی که پيستون در حوالی باالی سيلندر است دريچه ی A بسته شده و منبع بخار مسدود 

می شود. سپس دريچه ی B باز می شود. بنابراين بخار از سيلندر خارج و وارد چگالنده می شود.
در  هوا  فشار  می کند  ترک  را  سيلندر  بخار  که  همان طور  می دارد.  نگاه  سرد  همواره  را  چگالنده  جاری  آب 
آن جا کاهش می يابد. فشار جو (با کمک حرکت چرخ) پيستون را به پايين می راند. وقتی پيستون به ته سيلندر رسيد، 
دريچه ی B بسته می شود و دريچه ی A باز می شود و چرخه دوباره تکرار خواهد شد. دريچه های A و B به طور 

مستقيم به پيستون وصل اند، از اين رو حرکت پيستون، خود به خود آن ها را کنترل می کند.
به  چگالش  و  شدن  سرد  برای  بخار  وات،  ماشين  در  که  است  آن  در  نيوکامن  ماشين  با  ماشين  اين  تفاوت 
محفظه ی جداگانه ای هدايت می شود و اين مسأله باعث می شود تا در ادامه ی چرخه، گرما در پيستون تلف نشود و 

در مصرف سوخت صرفه جويی شود.

بنابراين  نيست.  انرژی  جريان  جز  چيزی  گرما  جريان  شد  معلوم 
نظريه ی کالريک به تدريج کنار گذاشته شد. امروز گرما را نوعی 
از  مولکول ها  برخورد  اثر  بر  معموًال  که  می گيريم  نظر  در  انرژی 
گرما  ديگر  عبارت  به  می شود.  منتقل  ديگر  نقطه ی  به  نقطه ای 

انرژی درگذر است.

قانون صفرم ترموديناميک
در اين دانستنی؛ قانون صفرم ترموديناميک و استفاده از آن برای دستگاه دمانما مورد بررسی قرار می گيرد.

ه ئ نا ای شا ا گ دند ک ان گ ل ق ال ت ند ا نا ت ن ژی ان ان ز زی ا گ ان شد ل

فعاليت 3

شير

شکل (٤)

دانستنى 

A B
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١ــ١ــ معادله ی حالت
همگی  می خواهيم  دانش آموزان  از  تدريس:  راهنمای 

به  يک چيز مثًال «شمع» فکر کنند و سپس آن را توصيف کنند.
پاسخ: با ذکر ويژگی هايی چون رنگ و شکل و اندازه ی 
توصيف  را  آن  می توان  و…  شعله  اندازه ی  شعله،  رنگ  شمع، 

کرد.
گاز  مقداری  مورد  در  بخواهيم  اگر  که  می پرسيم  سپس 

صحبت کند چه ويژگی هايی از گاز را بايد مشخص کنيم؟
پاسخ: نوع گاز، مقدارآن (جرم)، حجم، دما و فشار

از دانش آموزان می خواهيم به شکل ١ــ٢ توجه کنند و بعد 
از معرفی قسمت های مختلف اين شکل از آن ها می خواهيم دستگاه 
را مشخص کنند و سپس حالت تعادل دستگاه را توضيح می دهيم و 

از دانش آموزان می خواهيم فعاليت ١ــ١ را انجام دهند.

فعاليت ١ــ١
بين  باشد،  متفاوت  گاز  مختلف  نقطه های  دمای  اگر  پاسخ: 
آن ها تبادل گرما صورت گيرد تا دمای همه يکسان شود. همين طور 
ذرات گاز از نقطه های پرفشار به کم فشار جريان می يابد تا وقتی که 

دستگاه به تعادل برسد.

بکشيم  پيستون را به چپ  ناگهان  ١ــ٢  شکل  در  اگر 
برای  را  گاز  مولکول های  وضعيِت  برود،  جلو  مقداری  تا 
توضيح  و  کنيد  رسم  پيستون  حرکت  از  بعد  ابتدايی  لحظات 

دهيد آيا اين حالت پايدار است يا خير؟
پاسخ: اين حالت پايدار نيست در لحظه های اوليه  فشار گاز در مجاورت پيستون بيشتر از بقيه ی قسمت ها خواهد 
بود اما پس از مدتی دوباره دستگاه به حالت تعادل خواهد رسيد و البته در اين حالت فشار گاز از حالت اول بيشتر است. 
با معرفی متغيرهای ترموديناميکی می پرسيم وقتی پيستون را حرکت می دهيم کدام متغيرهای ترموديناميکی تغيير 

می کنند.
             پاسخ: (حجم، فشار و دما)

فعاليت 4

شکل (٥)

که می تواند موجب تغيير حالت دستگاه شود توضيح می دهيم.در مورد حالت دستگاه، معادله ی حالت و تحول يا فرآيند 
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قانون  به  مربوط  رابطه ی  می خواهيم  دانش آموزان  از 
ديده اند  آزمايشگاه  و   ٢ فيزيک  کتاب  در  که  را  گازها  عمومی 
اين  آيا  بگويند  و  ببرند  نام  را  ترموديناميکی  متغيرهای  و  بنويسند 

رابطه می تواند معادله ی حالت گاز باشد؟
PV
T

= ثابت  پاسخ: 
متغيرها: فشار، حجم و دما

توجه:
١ــ احتماًال دانش آموزان قانون عمومی گازها را به شکل 
P می شناسند. زيرا به کمک اين رابطه به حل مسأله  V P V

T T
=1 1 2 2

1 2

پرداخته اند اما الزم است بدانند اين رابطه، نتيجه ی اين واقعيت 
. PV

T
= است که ثابت 

و در اين رابطه مقدار ثابت به مقدار گاز بستگی دارد يعنی 
 PV n

T
∝

(تعداد   n از  درستی  تصور  دانش آموزان  احتماًال  ٢ــ 
مول ها) ندارند.

چه  هيدروژن  گاز  مول  «يک  می پرسيم  دانش آموزان  از 
مقدار از اين گاز است؟ و هم چنين چه تصوری از يک مول گاز 

اکسيژن دارند؟

جرم مولکولی چيست؟
مورد  آن  از  مثالی  بيان  و  ترموديناميک  مبحث  در  گازها  جرم  برای  مناسب  مقياس  انتخاب  دانستنی؛  اين  در 

بررسی قرار می گيرد.

هر  از  مول  يک  مورد  در  توضيحاتی  لزوم  صورت  در 
ماده، تعداد ذرات هر مول از ماده و حجم متعارفی يک مول گاز 

می دهيم.

پيش از آن که به حل تمرين و مسأله ی مربوط به معادله ی 
فشار  و  حجم  يکاهای  تبديل  مورد  در  بايد  بپردازيم  حالت 

يادآوری های الزم را انجام دهيم:

يادآوری:
 ٠/٠٠١ و  سانتی مترمکعب   ١٠٠٠ با  معادل  ليتر  هر  ١ــ 

مترمکعب است.
٢ــ هر يک اتمسفر معادل ١٠١٣٢٥ پاسکال است که آن 

را معموًال در مسايل معادل با ١٠٥×١ پاسکال می گيرند.

دانستنى 
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استوانه ای به حجم ٢٠ ليتر را در نظر بگيريد. هريک از ابعاد اين استوانه (شعاع قاعده و ارتفاع)، چند متر يا 
سانتی متر می توانند باشند؟

پاسخ: پاسخ ها می تواند متعدد باشد. ٢٠ ليتر معادل ٠/٠٢٠ مترمکعب است پس اگر به دلخواه سطح قاعده را 
٠/٠٢ مترمربع انتخاب کنيم يعنی شعاع آن تقريبًا ٠/٠٨ متر باشد ارتفاع آن بايد يک متر باشد. و يا می توانيم شعاع قاعده 

را ٢٠cm يعنی ٠/٢m انتخاب کنيم تا سطح قاعده تقريبًا ٠/١٢٥٦ مترمربع و ارتفاع استوانه تقريبًا ٠/١٦ متر باشد.

مثال: اگر انگشتان را روی سطح ميز طوری قرار دهيد 
که سطح تماس حدود ١cm٢ باشد، چه نيرويی بايد وارد کنيد تا 

فشار در محل انگشتتان تقريبًا ١٠٥Pa×١ باشد؟
FPa F N−× = ⇒ =

×
5

4
1 10 10

1 10
پاسخ: 

R محاسبه ی مقدار تقريبی
کامل،  گاز  معادله ی حالت  از  استفاده  با  متعارفی،  شرايط  در  گاز  يک  گرفتن  قرار  فرض  با  دانستنی؛  اين  در 

مقدار تقريبی R محاسبه می شود.

در شکل زير کدام کميت ها در گاز تغيير می کنند؟

 فعاليت 5

فعاليت 6

شير
سيلندر گاز

شير
سيلندر گاز

شير

سيلندر گاز ١
٢ ٣

دانستنى 

شکل (٦)
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اگر با يک منبع گرما، دمای گاز را ثابت نگه داريد، در معادله ی حالت گاز مقدار ثابت را بنويسيد.
پاسخ: 

ــ حجم و تعداد مول های گاز
RTPVــ چون دما و فشار گاز ثابت است پس داريم: nRT V ( )n

P
= ⇒ =  

RT مقدار ثابت در اين حالت است.
P

توجه: در بعضی از کتاب های شيمی پيشرفته، اين مطلب با عنوان «قانون آووگادرو» آورده شده است.

با توجه به فعاليت قبل، هنگام نوشيدن يک نوشابه ی پاکتی با نی، کدام دو کميت تغيير می کنند؟ چرا پاکت نوشابه 
مچاله می شود؟

معادله ی حالت گاز کامل
در اين دانستنی؛ سير تاريخی و آزمايش های رابرت بويل و ژاک شارل و ژوزف گی لوساک معرفی می شود و 

نتيجه ی قانون های کشف شده به وسيله ی آن ها به شکل معادله ی حالت گاز کامل ارائه می شود.

فعاليت 7

دانستنى 
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ديده  زير  نمودار  در  فشار)  به  مطلق  (دمای   T
P

نسبت  برحسب  حجم  تغييرات  برای  آزمايش  يک  نتيجه های 
می شود.

الف) شيب نمودار معرف چه کميتی است؟
ب) چرا نمودار خط راست است؟

پ) با توجه به مقدارهای تجربی روی نمودار تعيين کنيد آزمايش مربوط به چند مول گاز است؟
(R=٨/٣١٤J/molK ) 

50

40

30

20
1/2       1/6       2/0       2/4       2/8       3/2
      1/4       1/8       2/2       2/6        3/0

V(cm3 )

( T / P )

برای آن که دانش آموزان با گاز کامل و معادله ی حالت گاز 
بهتر آشنا شوند می توانيم مثال هايی شبيه مثال ١ــ١ طرح کنيم.

تعميم مثال ١ــ١: تعداد مولکول های هوا در اين اتاق 

فعاليت 8

شکل (٧)

پاسخ: 
،nR (الف

PV=nRT ب) بر طبق معادله ی حالت گاز کامل 
TV nR( )
P

= ، معادله ی خط راست است.  T
P

رابطه ی V بر حسب 
TV nR( )
P

= پ) 
n / ( ) n / mol− −× = × × ⇒ =6 350 10 8 314 3 10 0 002

را نيز به دست آوريد.
/ /× × ×23 251589 6 02 10 9 57 10 پاسخ: 
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مثال پيشنهادی:
الف) حجم يک مول گاز هيدروژن در دمای صفر درجه سلسيوس و فشار ١ اتمسفر را محاسبه کنيد.

ب) آيا اين عدد به نوع گاز بستگی دارد؟
n =1mol  PV nR

T
= پاسخ: الف) 

T K=273  nRT /V / m
P

−× ×
= = × 3 31 8 314 273

22 4 10
101325

 
P Pa=101325   
V ?=   

ب) خير به نوع گاز بستگی ندارد.

مثال پيشنهادی:
الف) حجم يک مول گاز هيدروژن در دمای صفر درجه سلسيوس و فشار ١ اتمسفر را محاسبه کنيد.

ب) آيا اين عدد به نوع گاز بستگی دارد؟
n =1mol PV nR

T
= پاسخ: الف)

T K=273273
nRT /V / mnRT

P
−= = × 3 3m3 3314 273/1 8 314 2731 8 314 273/1 8 314 273×1 8 314 273/× ×1 8 314 273× ×1 8 314 273/× ×1 8 314 273

1/22 4 1022 4 10//= = ×22 4 1022 4 10/
101325P Pa=1 1325101325

V ?=

ب) خير به نوع گاز بستگی ندارد.

١ــ٢ــ فرايندهای ترموديناميکی
فرايند  يک  از  مثالی  طرح  با  تدريس:  راهنمای 
ترموديناميکی برای ايجاد انگيزه، می توانيم به روش پرسش و پاسخ 

تدريس را دنبال کنيم.
گازدار  نوشابه ی  شيشه ی  در  که  وقتی  انگيزه:  ايجاد 
خنک را باز می کنيم در اطراف دهانه ی شيشه ِمه رقيقی تشکيل 
کميت های  آيا  می ريزد.  بيرون  به  نيز  مايع  از  مقداری  و  می شود 
ترموديناميکی مثل دما، فشار و حجم مايع درون شيشه در اثر باز 
شدن در آن تغيير می کنند؟ عامل اين تغييرات چيست؟ برای آن که 
اقدام های  چه  نريزد  بيرون  به  نوشابه  شيشه،  در  کردن  باز  از  پس 

احتياطی بايد صورت گيرد؟

به دست  بخش  اين  مطالعه ی  با  را  پرسش ها  اين  پاسخ 
خواهيد آورد. 

از دانش آموزان می پرسيم که: چه وقت حالت يک دستگاه 
برای ما معلوم است؟ يعنی يک گاز را می توانيم توصيف کنيم؟

پاسخ: وقتی که متغيرهای ترموديناميکی آن دستگاه برای 
ما معلوم باشد.

شکل (٨)
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پرسش: چه وقت حالت يک دستگاه متشکل از گاز تغيير می کند؟
پاسخ: وقتی حداقل يکی از متغيرهای ترموديناميکی (V ،P يا T) آن تغيير کند.

پرسش: چگونه ممکن است يکی از متغيرهای ترموديناميکی تغيير کند؟
پاسخ: اگر دستگاه کار يا گرما مبادله کند.

فعاليت ١ــ٢
پاسخ: در پديده های طبيعی مثل دم و بازدم، تبديل ذرات 
زدن  يخ  آب،  تبخير  يخ،  بلورهای  به  يخچال  يخ گير  در  آب  بخار 

آب، باال رفتن دمای اتاق يا آب سماور و…  .
جالب: بد نيست بدانيد که منبع مهم تأمين آب برای شتر 

امکان  که  است  شتر  گنده ی  بسيار  دماغ  بلکه  نيست  کوهانش 
می کند.  فراهم  وی  برای  را  بازدم  رطوبت  از  آب  استخراج 
بخش های داخلی بينی شتر طوری است که عمًال بيشتر رطوبت 
موجود در هوای اشباع از بخار آب گرم خروجی از ريه هايش را 

جذب می کنند.

پرسش: هرگاه بخواهيم اطالعات مربوط به حالت های دستگاه های گازی را در نمودار ثبت کنيم، 
الف) چند نوع نمودار می توان رسم کرد؟

ب) اگر هر نقطه از نمودار معرف حالتی از دستگاه باشد، با چه شرطی می توان نمودار رسم کرد؟
پاسخ:

داريم،  ترموديناميکی  متغير  سه  چون  الف) 
هر بار می توان نموداری رسم کرد تا تغييرات يکی از 
نمودار  مثًال  دهد  نشان  ديگری  برحسب  را  متغيرها 

VــT يا PــT ،PــV
ب) حالت دستگاه وقتی برای ما معلوم است 
ترموديناميکی آن معلوم و ثابت باشند  متغيرهای  که 
يعنی دستگاه در حالت تعادل باشد يعنی می خواهيم 
حالت  به  نزديک  هميشه  فرايند  حين  در  دستگاه 
تعادل باقی بماند. همان طور که قبًال هم اشاره شد هر 
تغيير سريع، دستگاه را دچار اغتشاش می کند و بايد 
صبر کنيم تا دوباره حالت تعادلی برقرار شود. پس 
فرض  می توانيم  دهيم  انجام  آرامی  به  را  فرايند  اگر 

کنيم که دستگاه همواره در حالت تعادل است.
زنبور  در  گرما  به  درونی  انرژی  تبديل 

تبديل انرژی درونی به گرما در
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١ــ٣ــ تبادل انرژی
ايجاد انگيزه: زنبورهای سرخ زنبورهای عسل را شکار 
جالبی  روش  خود  از  دفاع  برای  عسل  زنبورهای  اما  می کنند. 
دارند: هر گاه زنبور سرخی به کندوی عسل حمله کند، چند صد 
زنبور کارگر در اطراف آن جمع می شوند و يک گلوله ی متراکم را 
تشکيل می دهند و بعد از چند دقيقه زنبور سرخ بدون آن که مورد 
حمله ی مستقيم زنبورهای عسل قرار گيرد، می ميرد. به نظر شما 
علت مرگ زنبور سرخ چيست؟ و چگونه شرايط مرگ اين زنبور 
سرخ فراهم می شود؟ با مطالعه ی اين بخش پاسخ اين پرسش ها را 

به دست می آوريد.

تبديل انرژی درونی به گرما در زنبور عسل
اگر صدها زنبور عسل گلوله ی متراکمی را در اطراف يک زنبور سرخ حمله کننده به کندوی خود تشکيل دهند، 
می توانند دمای بدنشان را از دمای عادی ٣٥ºC به سرعت تا ٤٧ºC  باال ببرند، اين دمای باال برای زنبور سرخ مزاحم 
کشنده است، اما برای زنبورهای عسل خطری ندارد. در واقع هر زنبور بايد به طور متوسط مقداری انرژی اضافی 
توليد کند تا دما به مقدار ٤٧ºC برسد. دمای سطح گلوله ی حاصل از زنبورها پس از تشکيل شدن گلوله باال می رود و 
زنبورهای عسل انرژی اضافی را به صورت تابش گرمايی از دست می دهند، بد نيست بدانيد انرژی حاصل از بال زدن 

زنبور آن قدر زياد است که می تواند خود بال ها را ذوب کند!
شده اند.  آشنا  خوبی  به  آزمايشگاه  و   ٢ فيزيک  نيز  و  آزمايشگاه  و   ١ فيزيک  در  گرما  مفهوم  با  دانش آموزان 
پس فقط برای يادآوری؛ به روش پرسش و پاسخ؛ مفهوم گرما، شرط  انتقال گرما و روش های انتقال گرما را مطرح 

می کنيم.

هرگاه  است.  شده  مسدود  پيستون  يک  با  که  بگيريد  نظر  در  گاز  مقداری  حاوی  فلزی  استوانه ای  پرسش: 
استوانه را روی شعله های چراغ قرار دهيم دمای گاز و در نتيجه وضعيت آن چه تغييری می کند؟

پاسخ: دمای گاز زياد می شود يعنی به وضعيت جديدی، تغيير حالت می دهد.
باالتر  دمای  با  جسمی  با  تماس  در  را  استوانه  چراغ،  شعله های  از  استفاده  جای  به  می توان  آيا  پرسش: 

قرارداد؟
پاسخ: بله

دانستنى 
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