
دانش 

)Knowledge(

آنچه دانش آموز خواهد دانست!

مهارت 

)Skill(

تواانیی که دانش آموز  کسب خواهد کرد!

درک 

)Understanding(

آنچه دانش آموز خواهد فهمید!

هدف 

)Goal/ Wisdom(

آگاهی که دانش آموز به آن یم رسد!

 آشنایی با واژه نانو که در تبلیغ محصوالت تجاری 
شنیده است

ــه  ــول ک ــری ط ــدازه گی ــای ان ــاس ه ــا مقی ــنایی ب  آش
متــداول هســتند ماننــد متــر، ســانتی متــر و میلــی متــر 

 ارتباط بین شکل های هندسی مختلف و طبقه بندی 
ساختارها

  آشنایی با مفاهیم جرم، حجم و مساحت 
  آشنایی با فرآیند انحالل مواد جامد در مایع

  آشنایی با پساب ها و اهمیت تصفیه آن ها
 آشــنایی بــا رنگ هــا بعنــوان یکــی از آالینده هــای 
کارخانجــات  جملــه  از  کارخانجــات  پســاب  در  موجــود 

نســاجی و رنگســازی 

 آشنایی با خواص ماده مثل جرم و حجم و رنگ و ... 
 آشنایی با مفهوم واکنش پذیری شیمیایی ماده 

  مفهوم مدار باز و بسته
  تفاوت ماده رسانا و ماده نارسانا 

  اندازه گیری با مقیاس های مختلف روی خط کش 
 تجسم بزرگی و کوچکی اجرام در قیاس با یکدیگر

 مهــارت انجــام عملیــات ریاضــی ضــرب و تقســیم 
طــول  گیــری  انــدازه  مقیاس هــای  تبدیــل   بــرای 
) مثــال : تبدیــل مقیــاس “متــر” بــه “میلــی متــر” و 

بالعکــس(.

 ساخت مدل اتمی  ساختارهای کربنی
  جستجو در اینترنت برای کشف انواع ساختارهای 

مواد کربنی 

 محاسبه مساحت  مکعب 
 محاسبه حجم مکعب 

 تشخیص خواص مختلف ماده 
 بستن  یک مدار الکتریکی ساده  

 نانو متر چیست؟
 یک نانو متر چقدر کوچک است؟

 ماده نانو چیست؟
ــو  ــد چــون  از نان ــژه دارن ــو خــواص وی  محصــوالت نان

ــد. مــواد تشــکیل شــده ان

 ساختار چیست؟
ظاهریشــان چگونــه  بــر حســب شــکل   ســاختارها 

طبقه بندی می شوند.
 نانوساختارها کدامند؟

ــه از کنارهــم قــرار گرفتــن اتــم   نانوســاختارها چگون
ــوند. ــکیل می ش ــا تش ه

ــا  ــژه آن ه ــاحت وی ــدازه ذرات مس ــدن ان ــز ش ــا ری  ب
می یابــد. افزایــش 

 نانو مواد مساحت سطح ویژه باالیی دارند.
 علــت ایجــاد خــواص شــگفت انگیــز در محصــوالت 

ــت. ــواد اس ــو م ــاالی نان ــطح ب ــاحت س ــو مس نان

 مفهوم خاصیت ماده چیست؟
 منظور از تغییر در خواص ماده چیست؟

 اثر تغییر اندازه ذرات برخواص ماده چگونه است؟
 تغییردادن خواص مواد چه اهمیتی دارد؟

ــه  ــدازه ذرات  چ ــش ان ــا کاه ــاده ب ــواص م ــر خ  تغیی
کاربردهایــی می توانــد داشــته باشــد.

  آشنایی با مفهوم نانو

ــدی  ــه بن ــی طبق ــاختارها و چگونگ ــا نانوس ــنایی ب   آش
ــاختارها س

  کشف علت تغییر خواص ماده با کاهش اندازه 
ذرات آن

  آشنایی با مفهوم خواص ماده و تغییر آن ها در 
مقیاس نانومتر

بخش اول:
اب اننو آشنا شویم

بخش دوم:
آشنایی اب اننوساختارها

بخش سوم:
چرا مواد اب اننو شدن خواص 
شگفت انگیزی پیدا یم کنند؟

بخش چهارم:
اب برخی از خواص 

اننومواد آشنا شویم

محتوای بســته 

در یــک نگاه


