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  ها مولکول  هندسي  شکل  این مقاله به بيان و تحليل یک تجربه آموزشي در رابطه با آموزش و تدریس 
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مدل  فعاليت  معرفي  به  خود  معلمي  و  سادهزیسته  بپردازدسازی  بر  ای  عالوه    های فعاليت  تنوع  افزایش  که 

  هایي ایده  درباره  بحث  برای  محرکي  است،  شده  طراحي  هامولکول  هندسي  شکل  تدریس  آموزشي که برای
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 مه مقدّ

  هم   و   باشند  معتبر  نظر علمي  از  هم   که  شوند  ارائه  ایگونه  به  باید هامدرسه، ایده   علوم  در آموزش

  . (183، ص.  2010و همکاران،   1باشند)ناهام   درک  قابل و  ساده  کافي،  اندازه  به  فراگيران  مفاهيم برای

در ميان تمام علوم و فنون بشری ، دو  "نویسد :  در کتاب تعليم و تربيت خویش مي  2امانوئل کانت 

(، این جمله 14، ص  1372)کانت،  "فن حکومت داری و فن تعليم و تربيت  ؛فن از همه مشکل تر است

روش اهميت  خوبي  مي به  را مشخص  کردن  تدریس  و چگونه  و ها  ارائه درس  شيوه  که  چرا  کند، 

فراگير مي یادگيری  در  تعيينتدریس،  و  بسيار مهم  با  تواند  قياس کشورها  در  امروزه  باشد.  کننده 

شود و این  متفکر و صاحب سبک و روش باشند پيشرفته محسوب مي  یکدیگر ، کشوری که افرادش

، 1391)خنيفر،    نظران رشته تعليم و تربيت استمسئله به عنوان تئوری محکمي، مورد توافق صاحب

(.  از اینرو معلم، مدرس و استادی که شاگردان خود را به تعقل، تفکر و بالندگي اندیشه وا  12ص.  

ندی، تفکر و روشمندی خو دهد موفق محسوب مي شود. الزمه چنين امری دارد و آنها را به هوشم

های گذشته و  ها و شيوهپذیرش فراگير و شاگرد به عنوان محور کار و یادگيری است و برخالف روش

را از معلم و آموزشگر به شاگرد و فراگير سوق داد. در این   "وظيفه تفکر و اندیشيدن"سنتي باید  

ای موفق خواهند بود که فقط در پي ارائه اطالعات و دانش صرف نبوده بلکه  ختهراستا معلمان فرهي

بتوانند قدرت درک و فهم و به دنبال آن تجزیه و تحليل، ارزشيابي، استقالل رای و نظر افراد را ارتقا  

 (.  18، ص. 1391بخشند )خنيفر، 

یادگيری را نتيجه برقراری ارتباط پردازان مشهور نظریه شرطي،  یکي از نظریه  3ادوارد ثرندایک

ها در انسان، یادگيری از راه کوشش و خطا دانست و معتقد بود مشخص ترین یادگيریعصبي مي

(. از سویي دیگر، براساس نظریه یادگيری اکتشافي، جهت ایجاد  137، ص.  1386)هرگنهان،    باشدمي

  باید  ي آن به فراگير ارائه شود بلکهیادگيری، هدف آموزشي )موضوع یادگيری( نباید به صورت نهای

.  ( 546، ص.  1395)سيف،    شوند  هدایت  آن  به  کوشش  و  اندیشه  ، تفکر  نتيجه  در  فرصت داد  آنان  به

  ها   معلوم  و  هادانسته  برابر  در  مطلقا  نباید  را  فراگير  که  است  معتقد  روش این  پردازان  نظریه  از  4برونر

  به  کوشش و تالش اثر بر خود تا  ساخت روبرو مسئله با توانمي تا را آنان باید برعکس، بلکه. داد قرار

 .  (546، ص. 1395)سيف،  کنند اقدام آن حل به و پرداخته امور ميان روابط کشف

 
1 Nahum 
2 Immanuel Kant 
3 Edward Lee Thorndike 
4 Bruner 



 

 

 ...  اهمولکول یشکل هندس  ینبی شیو پ  VSEPR یآموزش قاعده یبررس

  دارند  ادعا  ذهني   باورهای  در  کم دست  شفافيت،  و  صراحت  با   مربيان  و   معلمان   نظران،صاحب  اغلب

 دخالت   و  فراگيران  فعال  مشارکت  طریق  از  که  است  موفق  تربيت  و  تعليم  نظام  در  هایيبرنامه  که

  در  اصلي  مخاطب  حضور  دارند،   نظر اتفاق   آن  بر  همگي  آنچه  بنابراین،.  گيردمي  صورت  آنان  مستقيم

نتایج   .تا(ایرانيان، بي  الکترونيکي  و  مجازی  آموزش  )بنياد  است  تربيت  و  تعليم  یصحنه    همچنين، 

  تدریس   های   روش  در  مُنفعل  و  سنتي  تدریس   های  روش  خالف  بر  که  است،  داده  نشان  تحقيقات

  تحصيلي   پيشرفت  یادگيری،   و  آموزش  فرایند   در   مشارکت  ميزان  تناسب  به   مشارکتي   و   فعال 

استفاده از روش های فعال به جای روش های  از اینرو،   .(1396)طوالبي،    یابد  مي  افزایش  دانشجویان

بر اساس هرم  .  (35، ص. 1397)غالمي،کياني و مقصودی،  بسيار ضروری استسنتي در امر آموزش 

اند را از آنچه را که شنيده  %20خوانند و  آنچه را که مي  %10، معموال فراگيران،  1یادگيری ادگار دیل 

(.  2007،  3و ریوز 2)لي  آورنداند را به یاد ميآنچه را که انجام داده %90آورند، در حالي که به یاد مي

سازه   بنابراین، دست  از  روشدر    هااستفاده  ایبسهقالب  نظير  از    تواند ميتدریس  در    4هایي  یکي 

، تدریس را جالب و یادگيری را یادگيرندهکه عالوه بر ایجاد خالقيت و نوآوری در    باشدراهکارهایي  

 (.  35، ص. 1397)غالمي و همکاران،  نمایدميآسان و شوق انگيز 

،  5)سوتوکووا   ایبسه یک استراتژی کارا و مبتني برکاوشگری در فرآیند یاددهي ـ یادگيری است

است. این روش با پرسيدن سوال شروع    ( که امروزه در آموزش علوم مطرح شده 499، ص.  2020

  یک  در   که  ترتيب   یابد. بدین  شود و با کشف و جستجو تا رسيدن به درکي جدید و بدیع ادامه ميمي

به واسطه   باید  بلکه  شود  نمي  ارائه  مستقيم  بطور  یادگيری  و حقایق موضوع  اطالعات  ،  تحقيق)کاوش(

تحقيقاتي  هافعاليت  انجام توسط  و  مي   خود  که  دیگر،    .شود  گيرد،کشفیادگيرنده صورت  بعبارتي 

آزمایش  انجام  نتيجه  در  فعاليتیادگيری  یا  ميها  ایجاد  شده،  هدایت  آندرا6شود)کلوتيلد هایي  ،  7و 

ی این نوع یادگيری مبتني بر نظریات افرادی چون دیوی و گوتسکي است. در (. فلسفه1، ص.  2016

ی ذهني به مهارت عملي برسد و همچنين تعامل گروهي را نيز تجربه این روش فراگير باید از مرحله

 .   (71، ص. 1398, عبدالهي , نماید )ذبایحي
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ها  شکل هندسي مولکول  بيني و تشخيص آرایش و مبحث پيش  موزش شيمي، از آنجائي که در آ

بخش محوری و مرکزی    آموز دبيرستاني یکفراگيران در هر سطحي اعم از دانشجو، یا دانش  برای

کنند و همچنين، برای  شود و بسياری از فراگيران موضوع را انتزاعي و دشوار تلقي ميمحسوب مي

مفهومي چالش است  اغلب معلمان،  آموزش  و  تدریس  بر    برانگيز در  مبتني  و  رویکرد سنتي  بعضا 

  اصول   به  توجه  با   مقاله  این  (. از اینرو؛ در1073، ص.  2016،  1)تورنر   تواند پاسخگو باشدسخنراني نمي

  موضوعات   از  یکي  آموزش و بيان روش تدریس  چگونگي  به  یادگيری،  –  یاددهي  فرآیند  نظریات  و

  کارشناسي   هایرشته  از  بسياری  کارشناسي  درسي  برنامه  در  که  است؛شده  پرداخته  عمومي  شيمي

ی حاضر، تجربه شخصي نگارنده است طي  دارد. مقاله  عموميت.....    و  کشاورزی  مهندسي،  پایه،علوم

های مختلف؛که عملکرد مثبت و  های متعدد و با دانشجویان رشتهها تدریس این مبحث در دوره سال

موفق، رضایت دانشجو، ایجاد فضایي فعال و بانشاط در کالس، انتقال و آموزش عملي روش تدریس 

 فعال به دانشجومعلمان و ... از بازخوردهای این تجربه زیسته بوده است.

 

 یان مسالهب

آموزش  که  آنجا  از رود  مي  انتظار  عملي  شيمي  اغلب  باشد،  تجربي  و   ماهيتي   برای  داشته 

  بتواند   که  باشند  هایيها و روشفعاليت  بکارگيری و اجرای  دنبال  به  که  است  مناسب  آموزشگران

درمدل.  بيشترکند  نظری  مباحث  تدریس  در  را  ورزیدست   2زارا   ریچارد.  است  رایج  شيمي  سازی 

  هامولکول  و   ببينند  را"  شيمي  "خواهندمي  که  بصری  بسيار  افراد...  "  عنوان  به   را  هاشيميدان  (،2002)

   .کند مي توصيف  "تصویر بکشند به را افتدمي اتفاق که  شيميایي انتقال نحوه و

متفاوت ميمدل دو شکل  به  را  شيمي  در  تقسيمسازی  و  توان  خارجي  که  آنهایي  نمود:  بندی 

اند و آنهایي که به صورت نمادهای دروني و ذهني هستند. وسایل مورد نياز در روش ی  هابيروني 

  معموال   سازی کامپيوتری ـ که  اند، اما، شبيه   فيزیکي   هایمداد و مدل  کاغذ،   معموال  خارجي  نمادین

  شيمي  "دیدن"  برای تداعي و   هامهارت  فراگيران به منظور توسعه به  جهت کمک  شيمي  آموزش  در

توان در دسته دروني شود ـ را مي مي  الکتروني استفاده  انتقاالت  و  مولکولي   شکل  نظر  از  آنها  ذهن  در

رایج داد.    هایيکيت  شود،مي  استفاده  شيمي  آموزش  در  که  فيزیکي  هایمدل  ترین  و ذهني جای 

،  2016شود)تورنر،  مي  استفاده  ها اتم   بين  اتصال   و  مولکولي  هندسه  تجسم  برای  که  تجاری هستند

 (. 1074ص. 
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 اهميتي   از  شيمي  آموزش  در  ها، مولکول  هندسي   شکل  و   آرایش  و   شيميایي   پيوند   ماهيت  درک

-یون  یا  هامولکول  برخي  برای  را  لوویس  ساختارهای  (.1073، ص.  2016است)تورنر،    برخوردار  ویژه

توان نمي  هشتتایي  قاعده  مبنای  بر  را  6SFیا    5PCl  نظير  کوواالنسي،  پيوند  دارای  چنداتمي  ایه

تعيين  قادر  لوویس  ساختارهای  همچنين،.  نوشت پيوندهایمولکول  هندسي  شکل  به  با    هایي 

  بينيپيش  به  قادر(   1VSEPR)  ظرفيتي  یالیه  الکترون  زوج  دافعه  ینظریه  اما،.  نيستند  کوواالنسي

-فعاليت  (.122، ص.  1383باشد)مورتيمر،  مي   هایيیون  یا  مولکول  چنين   یک  در  هااتم  هندسي  آرایش

 روی   بر   کوواالنسي  پيوند  هایمدل  رسم   و  تحليل   و  تجزیه  بر  با تمرکز  موضوع  این  در   آموزشي  ایه

 نخواهد   فراهم  را  فراگيران  از  بسياری  برای  الزم  انگيزه  و  چالش  شک  بي  و  تکراری  است  کاری  کاغذ،

  شده   معرفي  رایج  هایتقسيم  در  را  آن  بخواهيم   اگر  که  است  تدریسي  روش  این  که  حالي  در  نمود

ایبسه  "مسئله  حل"  نوع  از  "  فعال  هایروش"یدسته  در  را  آن  توانمي  دهيم  قرار   داد   قرار  یا 

 . (93، ص. 1393، به نقل از عاشوری و صفاریان، 2008، 2)سانتراک

 شکل   آموزش  برای مطالعاتي برنامه  یک  در   دانشجویي  هایفعاليت  تنوع  افزایش   برای  فعاليت  این

  "هشتایي  قانون"  فراتر از  هایيایده  درباره   بحث  برای  محرکي   و  استشده  طراحي  هامولکول  هندسي

-متنوع  هایمولکول  با  ،VSEPR  یی نظریهمطالعه  در  دانشجویان.  کند مي  فراهم  دانشجویان  برای  را

  قانون  هایمحدودیت   با  را  دانشجویان  تواند مي  درسي  برنامه  در  فعاليت  این   و  شوند مي  روبرو  ریت

  لوئيس،   ساختار  با   بيشتر  آشنایي  به  توانمي  ها مدل   این  مزایای  از.  کند   آشنا  آن  گسترش  و  هشتایي

سبک  و  هارسانه  طریق  از  هاالکترون  گذاریاشتراک  به  اوليه  اصول  تقویت به    یادگيری  هایتوجه 

  محرکي  و  انگيزه  ببرند، تا  خانه  به   توانندمي  را  شده   تمام  هایمدل  دانشجویان.  نمود  اشاره  مختلف

 بيشتر   تقویت  برای  هایيسازه  دست  عنوان  به   آنها  از  استفاده  یا  و   خانه  در  بيشتر  بحث  برای  باشد

 است.    یادگيری

ها و تاثيری که استفاده از آنها بر فرآیند یاددهي ـ یادگيری دارد  سازیدر رابطه با انواع مدل 

- 14آموزان  سازی برای دانش  (، فعاليت مدل 2016)  3است. تورنر پژوهش های متعددی انجام شده

های تسبيح های پالستيکي توخالي مشابه دانهساله دبيرستاني پيشنهاد نمود که با استفاده از دانه  16

شد او در این فعاليت سعي داشت؛  کن مانندی انجام ميهای گوش پاکهای مختلف و لولهدر رنگ

یافتن فراگير، به درکي عميق تر از پيوند تهای واالنس را نشان دهد و به دسگذاری الکتروناشتراک

بازی کودکان، را سازی با استفاده از لوگوهای اسبابکوواالنسي کمک نماید. همچنين، فعاليت مدل
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بينا و نابينای دبيرستاني یا دانشجویان ( ارائه نمودند که به فراگيران کم2016و همکارانش)  1مالکو

های جدول تناوبي را مونتاژ  ی مناسب بتوانند گروهصفحه  کرد تا بر روی یککارشناسي کمک مي

پيکربندی و  جدول  ای  دوره  تغييرات  و  کنند.    را  عنصر  یک   الکتروني   نمایند  تصور 

شد.  سازی را ارائه نمود که در گسترش درک مفهوم مول بکار برده مي(، مدل2019)2سوکولوسکي 

از  بررسي استفاده  که  داد  نشان  او  آماری  پاسخگویي صحيح  این مدل ميهای  افزایش  تواند سبب 

(  2008) شود. هنرپرور و بدریان  %80/20به  %16/4آموزان، در تبدیل کيلوگرم ماده به مول از دانش

ساز مولکولي، افزارهای شبيهتوان از نرممعتقدند جهت تسهيل و تسریع فرآیند یادگيری شيمي مي

کردآزمایشگاه استفاده  و...  مجازی  نقصان  های  ترتيب  بدین  کاستي  و  و  را ها  آموزشي  مراکز  های 

( باراک  کرد.  شبيه  2007برطرف  مدل(،  آزمایشگاهي،  تجارب  به  مربوط  بررسي  سازهای  و  سازی 

و مورد استفاده    3گرایي مندی از نظریه ی سازنده ساختار مواد شيميایي را ابزارهای مناسبي جهت بهره

کر معرفي  دانش  ساخت  در  ميفراگير  مذکور  ابزارهای  است  معتقد  او  توسعه د.  و  بسط  در  توانند 

 فهمي ها، کاوشگری و حل مسئله موثر واقع شوند. الگوهای ذهني در سطح مولکولي و اصالح کج

و...   3FB،  5PCl, 6XeF:    نظير  کنند  پيروی  هشتایي  اصل  از  توانندنمي  هامولکول  و  هایون  برخي

  لوئيس  ساختارهای   توسط  چنداتمي  هاییون  و  ها مولکول  هندسي   شکل  تعيين  و   بيني پيش  همچنين  .

  زوج  یدافعه  نظریه  طبق  را  چنداتمي  یون  یا   مولکول  یک  هندسي  شکل  توانمي  اما  نيست،  پذیر امکان

 . نمود بيني پيش( VSEPR) ظرفيت یالیه الکتروني

  جفت  ها،الکترون  زوج  بين  یدافعه   علت  به  چنداتمي،  هاییون  و  هامولکول  براساس این نظریه در

  کنند مي  اشغال   همدیگر  به  نسبت  را  ممکن هایمکان  دورترین   مرکزی، اتم  ظرفيت  الیه  هایالکترون

(.  آزاد)  ناپيوندی  و  پيوندی  از  اعم  هاست،الکترون  زوج  این  هایدافعه  حاصل  یون،  یا  مولکول  و شکل

  و  زاویا  مولکول،  یا  یون  در  هااتم  سایر  موقعيت  تعيين  در  آزاد  هایالکترون   زوج  که  داشت  توجه  باید

، ص.  1383)مورتيمر،    شوندنمي  مشاهده   اتمي   هایهسته  مانند   اگرچه  موثرند   یون  یا   مولکول  شکل

122.) 
 

 روش پژوهش 

ای نظير یک جعبه قوطي در این مطالعه از دانشجویان خواسته شد تا با استفاده از وسایل ساده 

های شيميایي با توجه به بيني و ساخت شکل مولکولسازی اقدام به پيشکبریت و خمير مجسمه

 
1 Melaku 
2 Sokolowski 
3 Constructivism 
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تر، رسد برای فراگيران یادگيری را عينينمایند که به نظر مي  VSEPRاصول ذکر شده در قاعده  

 کند. تر ميبخشمعنادارتر و لذت

 

 ایبسه و ساخت شکل های هندسی مولکول ها به روش    فعالیت  اجرای 

آرایش الکتروني الیه   به  نسبت  ایاوليه  آشنایي  که  دانشجویاني  با  توانمي  سازی رامدل  فعاليت 

کوواالنسي، برانگيختگي الکترون و ساختارهای ککوله دارند انجام داد، هم چنين آنها    واالنس، پيوند 

 باید معنای جفت الکترون پيوندی ، ناپيوندی )آزاد( را هم آموخته باشند.  

توان نوع خاصي از روش تدریس ایبسه شرح فعاليتي که در ادامه به آن خواهيم پرداخت را مي 

قلمداد نمود، زیرا عالوه بر تحریک حس کنجکاوی و ابتکار فراگيران آنها را به آزمون و خطا نيز وادار 

 مرحله، تقسيم کرد:   7توان به کند. این روش را مي مي

های قبلي  اولين گام آموزشگر به منظور برهم زدن تعادل فکری و طرح واره: در  طرح سوال - 1 

ای متناسب با موضوع آموزشي فراگير و ایجاد نوعي درگيری ذهني در او، اقدام به طرح سوال یا مسئله

های برنامه ریزان،  داند و از مهمترین تالشنماید. پياژه، راهکار رشد عقالني را »عدم تعادل« ميمي

کند  يان و معلمان را معطوف به مواجه ساختن یادگيرنده با مسئله یا موقعيت مسئله دار بيان ميمرب

ها به آموزش شکل هندسي مولکول  (. به عنوان مثال در103، ص.  1375)به نقل از مهرمحمدی،  

ایبسه پرداخته ميروش  مولکول  از چند  ارائه چند ساختار ککوله  به  ابتدا  در  با ذکر ،    شود. سپس 

از  بيني شکل هندسي مولکولکاستي ها و عدم توانایي ساختارهای لوئيس در پيش ها چند نمونه 

یونمولکول و  اتم مرکزی معرفي  های چندها  اطراف  پيوندی  الکترون  از چهار جفت  بيش  با  اتمي 

هایي  بيني کنند و به صورت مدلشود شکل هندسي آنها را پيششود و از فراگيران خواسته ميمي

 نشان دهند. 

را   : در گام دومپاسخ های فردی و گروهی  - 2  راهکارهایي  باید  فراگيران جهت حل مسئله 

توان وسایل و موادی که مي توانند بکارگيرند به آنها عرضه جستجو کنند، همچنين، در این بخش مي

فعاليتي گروهي، از باشد، در  شود. از آنجایي که، کار گروهي و تعامل اعضای گروه در اولویت ميمي

و طرح   شود تا طرح های خود را به بحث گذاشته و بررسي کنند و نتيجهاعضای گروه خواسته مي

ها معموال، راهکارهای  نهایي را مکتوب نمایند. در اجرای این مرحله از آموزش شکل هندسي مولکول

یا   2HgCl  ای نظير،های سادهمولکولشود که برای  ها پيشنهاد ميو متفاوت و متنوعي از افراد و گروه 

3BF  ها اغلب صحيح بود اما با افزایش دشواری سوال و پيچيدگي در شکل مولکول، فراواني  پاسخ

اولين سواالت مشکلپاسخ با  یافت مثال،  تر کاهش ميهای درست خصوصا در  برای مولکولي  اغلب 

 کردند.     پيوند عمود بر هم را پيشنهاد ميچهار جفت الکترون پيوندی اطراف اتم مرکزی چهار 
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نقشهگروه  ارائه:- 3  و  طرح  بخش  این  در  مي ها  دفاع  آنها  از  و  کرده  ارائه  را  خود    کنند.های 

ی اجرای این کند. در تجربههای دیگر را فراهم ميهمچنين، این بخش فرصتي جهت آشنایي با ایده 

مولکول آموزش شکل هندسي  از  در  مرحله  نقشهها  و  طرح  اغلب،  کالس  ارائه  یک  گوناگوني  های 

 تر هستند و از دقت نظر بيشتری برخوردارند.  شود که برخي ساده و برخي پيچيدهمي

در این قسمت گروه اقدام به اجرایي نمودن طرح یا حل مسئله مي کند و با استفاده    آزمایش: - 4 

کنند. آموزشگر از امکانات و ابزاری که از قبل تهيه و به آنها معرفي شده است طرح خود را اجرا مي

ارائه هرگونه راهنمایي یا اعمال نظر باید خودداری نماید.   از  در  در این مرحله نقش ناظر داشته و 

قاعده پيش VSEPR  یآموزش  مولکول  بينيو  هندسي  دانشجویانشکل  خمير   ها  از  استفاده  با 

دانند، اقدام به ساخت  ی دیگری که خود مناسب ميسازی و چند چوب کبریت و یا هر وسيلهمجسمه

   .2و  1شکل  نمایند مانند، های پيشنهادی خود ميها براساس طرحمدل و شکل هندسي مولکول
 

 
 2HgCl. آرایش خطی مولکول 1شکل
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 3BF. آرایش مثلث مسطح مولکول2شکل

 

ها و اشکال ساخته شده خود را مورد ارزیابي قرارداده و چنانچه  ها طرحگروه  اصالح ایده:  - 5 

عملياتي شدن  کنند. در این مرحله به دليل  رسد را اجرا ميشان ميتر به ذهنایراد یا ایده ای مناسب

تر انتخاب و جایگزین خواهند  های بهتر و خالقانهها نقاط قوت و ضعف هر طرح نمایان و ایدهطرح

(،  3)شکل   های پيوندی اعمال مي نمایدشد. برای مثال، تاثيری که جفت الکترون ناپيوندی بر جفت

  .4SF های آزاد در مولکولیا موقعيت قرارگيری جفت الکترون

شود تا  پس از انجام آزمایش و ساخت مدل های مختلف، موقعيتي فراهم مي  تولید دانش:- 6 

ها را یافته و به کشف برسند.  کم ارتباطات و مدلافراد از طریق آزمون و خطا و جستجوی اطالعات کم

(.  50، ص.  1398ها تحصيل دانش، مفاهيم و تعميم آنهاست)عالي نژاد و چراغاني،  نتيجه این کشف

ر این مرحله، زمان آن رسيده است که موضوع اصلي آموزش و توليد محتوا صورت گيرد. این بخش  د

باشد. در  از کار در واقع بخش نتيجه گيری از عملکردها و انتخاب بهترین مدل برای هر مولکول مي

  VSEPRی  ها و قاعدهفراگير به واسطه فعاليت و عملکرد خویش شکل هندسي مولکول  این مرحله

 گيرد. فرا ميرا 
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(b) 

 
(a) 

( حذف جفت  2SnCl .bهای پیوندی و ناپیوندی مولکول  ( آرایش جفت الکترون a. 3شکل 

 های پیوندی ی بین جفتالکترون و ناپیوندی به دلیل نامریی بودن و کاهش زاویه

   

فهم، تعميق  ی روش ایبسه طرح سواالت جدید است که به دنبال  مشخصهطرح سوال جدید:  - 7 

ای از سوی آموزشگر گيرد. بعبارتي دیگر، ایبسه با طرح سوال یا مسئلهو تعميم موضوع صورت مي

فراگير خاتمه مي   از  یا سواالتي  با سوال  و  ایده   یابد.آغاز  به چرخه در حالت  این بخش، منجر  آل 

سواالتي در رابطه مثال،  (. برای463،ص 2016، 3و پترز 2، ورهوف1شود)وان اوم جدیدی از ایبسه مي

-های پيوندی و ناپيوندی متفاوت یا پيوندها و جفت الکترونهای متنوع مولکولي با تعداد اتمبا حالت

موقعيت  آید نظير، چگونگي شکل هندسي و  های چندگانه و شکل هندسي برای دانشجویان پيش مي

2-یا  3NO- های چند اتميدر یون  قرار گرفتن پيوند دوگانه
3CO   . 

 

 ها پیش دانسته

دانشجویانمدل  های فعاليت  معرفي   از  قبل    و  اتمي   ساختار   از  ایپایه  دانش   باید   سازی، 

 و   اصلي  انرژی  هایتراز  در  الکتروني  هایکنفورماسيون  باید  آنها  .باشند  داشته  الکترون  کنفورماسيون

تناوبي را صحيح   جدول  در  عنصریک    موقعيت  از  استفاده  با  ظرفيت  هایالکترون  تعداد  بينيپيش

 . ها نيز آشنا باشندبنویسند. همچنين با رسم ساختارهای لوئيس و برانگيختگي الکترون

 
1 Van Uum 
2 Verhoeff   
3 Peeters 
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       فعالیت  انجام   برای   نیاز  مورد  وسایل

سازی برای نمایاندن اتم مرکزی و  چند چوب کبریت برای نشان دادن پيوندها و خمير مجسمه 

 وسایل مورد نياز است.های اتمي تنها سایر هسته

  سطح  تدریج  . سپس به، آغاز نمود2HgClهای ساده ای چون  ابتدا از مولکول  ،شودتوصيه مي    

، 4HC  ،3NH  ،O2H، 5PCl  ،4SF  ،3ClF،2XeF  هایي همچون،  مولکول  انواع  و  برده  باال  را دشواری

6SF ،5BrF،4IF ،2CO، 2COCl نمود.  را معرفي ...  و 

  خمير   از  ایگلوله  ساختن  و  مرکزی  اتم  سازی تشخيصمدل  در  قدم   اولين  که  داشت  توجه  باید  

  و  پيوندی  هایالکترون  تعداد جفت  نمودن  مشخص  سپس.  است  مرکزی  اتم  یهسته  بيانگر  که  است

  حداکثر  رعایت  با(  خميری  گلوله) مرکزی  اتم  روی  کبریت  چوب  با   آنها  قراردادن  و  مرکزی  اتم  ناپيوندی

به گروه  در  فاصله به متذکر شدن  بنا به صالحدید خود مجاز  افراد در  فضاست، که آموزشگر  یا  ها 

  و   آزاد الکترون مناسبي با طرح سوال در مورد جفت  هایموقعيت  همچنين، در   .فرصت مناسب است

های پيوندی،  پيوندهای چندگانه و... را مطرح  شان با جفتفضا؛ تفاوت  گرفتن آنها در  قرار  وضعيت

 نماید.   

بخواهد    آنها  به منظورجمع بندی درس، از  تواندمي  آموزشگر  ساختند  را  هامدل  فراگيران  که  زماني  

  البته .  خواهد شد  ککوله  ساختارهای  رسم  به  منجر  نهایتا  بکشند که  کاغذ  روی  بر  های نهایي رامدل

 ضروری   مبحث  بهتر  و  بيشتر  تثبيت وتعميق  تکرار،  تمرین،  منظور  به  بيشتر  های  مولکول  معرفي   و  ارائه

 .است

  توانایي با که کند مي فراهم را فرصتي دانشجویان برای  ککوله،  ساختارهای سازی ازمدل فعاليت 

 ساختار   و  شکل  ناپيوندی  پيوندی،  زوایای  ،VSEPR  مورد نظریه  در  بحث  به  بتوانند  بيشتری  انگيزه  و

  هشتایي   قانون  لوئيس،  ساختارهای  مجدد  مرور  حتي  و  هامولکول  بودن  قطبي  غير  و  قطبيت  ها،مولکول

 . بپردازند آن هایمحدودیت و

  

  گیری بحث و نتیجه

 طرف   یک  از  آموزش  امر  به  دسترسي  برای  روزافزون  تقاضای  و یادگيری  -یاددهي   موضوع  اهميت 

  هایچالش  از  امروزه، یکي  آن،  هایهزینه  کاهش  ضمن  آموزش،  بودن  اثربخش  بر  تاکيد   دیگر  طرف  از  و

  های مدل  ساخت  و  هافعاليت  این چنين  از اینرو، انجام  .است  آموزشي  هایسازمان  یهمه  پيشروی

  که باشد  یا کالسي  گروهي هایبحث و  گفتگوها برای مفيد و کارا روشي  تواندمي ساز دست مولکولي

همچنين، این روش    .منجرشود  مولکولي   هندسه  و  پيوند کوواالنسي  مفهوم  از  بهتری  و  بيشتر  درک  به

با روشي که مرادی تعيين شکل هندسي  1386پور)در مقایسه  برای  عنوان » روشي ساده  (، تحت 



 

1399بهار ، 1، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

به  مولکول و  نيازمند حفظ  فرمول محاسباتي که  دارد که هيچگونه  را  تفاوت  این  نمودند  ارائه  ها« 

ی باشد در آن نيست، این امر از نظر نگارنده مي تواند از نقاط قوت و مثبت این روش محسوب یادسپار

 شود.    

 فعالیت  آموزشی هایویژگی

  دیگر  از  و   سو  یک  از  شده  کاغذی و  قلم  های فعاليت جایگزین  چون   ورزی  دست  این  کهآنجایي  از 

  هایکالس  کبریت ـ در چوب و سازی مجسمه خمير همچون، ایساده وسایل از استفاده دليل به سو

  نشاط  و    تنوع  شود ـ ایجاد مي  استفاده   کمتر  آموزشي  هایرسانه  و  وسایل  از  معموال   که  دانشگاهي 

های  برخي از ویژگي  توانمي  فعاليت  اجرا و انجام این  ترم  طي چند  شده   حاصل  یتجربه  به  بنا   .کند مي

  زیر را برای آن برشمرد:

(  فراگيران 1394)مومني و همکاران،    های مختلف یادگيریهای فردی و سبکبه تفاوت ✓

 توجه دارد. 

 . نمایدمي جلب کالس  و  گروه  با  همراهي و  فعاليت  انجام به را مخاطب توجه و  عالقه ✓

 . کندمي حفظ آموزشي فعاليت  پایان تا را فراگير توجه ✓

 .  نماید مي  ترغيب پاسخگویي  و واکنش ابراز به را دانشجویان ✓

 فعالیت   فنی   هایویژگی

  هندسي   شکل  و  ،  RPESV  نظریه  با  آشنایي)نظر  مورد  آموزشي  هدف  و پيام  انتقال  قابليت ✓

 (  هاملکول

 نقل  و  حمل قابليت ✓

 بودن  دسترس در ✓

   بودن و هزینه اندک تهيه وسایل و مواد مورد نياز  اقتصادی ✓

 . دارد را ...و مجدد  استفاده امکان ✓

 فعالیت  هایمحدودیت  و   موانع

ی کمک آموزشي دیگری طبيعتا الزم به ذکر است که در این فعاليت نيز مانند هر رسانه و وسيله 

توان به ناتوانایي آن در  نشان گير بودن آن ميهایي مواجه است که عالوه بر وقتبا موانع و محدودیت 

کنند؛ اشاره نمود.  که در زوایا ایجاد ميهای آزاد، پيوندهای چندگانه و انحرافي  دادن جفت الکترون

 باشد. ها یا افراد ميهایي به گروه از اینرو، آموزشگر جهت رفع آنها ناگزیر به ارائه تذکرات و راهنمایي
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Abstract 

      This article describes and analyzes an educational experience related to 

teaching the geometric shape of molecules and the VSEPR rule using IBSE 

modeling (Inquiry-Based Science Education) and has a qualitative approach. In 

this article, the author tries to mention her lived teaching experience to introduce 

a simple modeling activity, which in addition to increasing the variety of 

educational activities designed to teach the geometric shape of molecules, is a 

stimulus to discuss ideas beyond the "octet rule. As a result of this handwork, a 

greater and better understanding of the covalent bond and geometric shape of 

molecules is obtained for the learner without the need to memorize the material 

and the formula. Also, low cost, easy access to the necessary tools and materials, 

psychological approach, attention to individual differences and different learning 

styles, attracting the audience's attention, etc. are the advantages of this method. 

 

Keywords: Modeling, VSEPR rule, Geometric shape of molecules, IBSE 

method. 
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