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 فعالیت دانش آموز فعالیت  معلم
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برخی خواص که در حل مسائل شیمی کاربرد 

دارد بیان شده است . بعد از حل این قسمت از 
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 . 
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ل به گروه ها سر زده و در صورت  داشتن مشک

آن ها را راهنمایی می کند . در ادامه از یکی از 

گروه ها خواسته می شود این تمرین را پای 
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آموزان با مسئله رو به رو می 

شوند و در ذهن خود راه حل های 

 مختلف را تجسم می کنند . 

در مورد حل مسئله ، اطالعات 

زیادی از منابع مختلفی جمع 
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 باید معتبر و علمی باشند . 
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آموزشی و کمک آموزشی و فیلم 

ه عنوان منابعی که باینترنت 

دانش آموز می تواند از آن ها بهره 

 اختیارشانقرار می گیرد( بگیرد در

فرضیه سازی می کنند و برای 

حل مسئله چندین راه را بر می 

 گزینند . 

فرضیه خود را بر اساس اطالعات 

پیشین و شواهد موجود آزمایش 

 می کنند . 
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دست آمده ، نتیجه گیری می 
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