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ΣΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μάθημα: ΦΗΜΕΙΑ 

Τάξη: Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ενότητα: Ατομική θεωρία και ςύςταςη του ατόμου 

 
 
Διδακτικοί ςκοποί 
1.  Οι μαθητϋσ να εξοικειωθούν με την επιςτημονικό μεθοδολογύα (παρατόρηςη, 

διατύπωςη υπόθεςησ, επαλόθευςη υπόθεςησ, ςυμπϋραςμα).  

2. Οι μαθητϋσ  να αναπτύξουν θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτη ςυνεργατικό μϋθοδο εργαςύασ. 

 
Διδακτικοί Στόχοι  
Να είναι ςε θέςη οι μαθητέσ μετά το τέλοσ τησ διδαςκαλίασ: 

1. να εκφρϊζουν την κεντρικό ιδϋα τησ ατομικόσ θεωρύασ, καθώσ και τα ςτϊδια από τα 

οπούα πϋραςε ϋωσ την καθιϋρωςό τησ . 

2. να διατυπώνουν τον οριςμό του ατομικού αριθμού και του μαζικού αριθμού.  

3. να εξηγούν γιατύ ςτο ϊτομο τα πρωτόνια του πυρόνα εύναι ιςϊριθμα με τα ηλεκτρόνια 

που περιφϋρονται γύρω από τον πυρόνα του. 

4. να προβλϋπουν τη μεταβολό που θα προκαλϋςει ςε ϋνα ϊτομο  η πρόςληψη ό αποβολό 

α) ενόσ ηλεκτρονύου, β) ενόσ νετρονύου. 

5. να ςχεδιϊζουν  ςτο περιβϊλλον του λογιςμικού PHET το μοντϋλο ενόσ ατόμου του 

οπούου δύνεται η ςυμβολικό παρϊςταςη.   

6. να προςδιορύζουν το φορτύο ενόσ μονοατομικού ςωματιδύου όταν δύνεται η ςύςταςό 

του και να το παριςτϊνουν ςυμβολικϊ. 

 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

Η  διεξαγωγό τησ διδαςκαλύασ θα πραγματοποιηθεύ ςτο Εργαςτόριο Πληροφορικόσ,  οι 
μαθητϋσ θα εργϊζονται ςε ομϊδεσ των τριών μελών, ςτισ οπούεσ θα ανατύθεται  η ύδια 
εργαςύα.  
Ο ρόλοσ του καθηγητό εύναι να καθοδηγεύ, να ενιςχύει, να ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ.    
Η διϊτα ξη των θϋςεων θα αντιςτοιχεύ  ςε πϋταλο ώςτε ο καθηγητόσ να μπορεύ να 
επικοινωνεύ και να καθοδηγεύ ταυτόχρονα  όλεσ τισ ομϊδεσ.  
 

Μορθή διδαζκαλίας:  Ομαδοςυνεργατικό.  
 

Μέθοδοι διδαζκαλίας 
Εφαρμόηεται ζνασ ςυνδυαςμόσ μεκόδων  που περιλαμβάνει ςτοιχεία από :  
α) τθν άμεςθ , β) τθν κακοδθγοφμενθ ανακάλυψθ 
 
Απαιηούμενη σλικοηετνική σποδομή 

Θα χρηςιμοποιόςουμε το  λογιςμικό περιβϊλλον του PHET - Αύθουςα Η/Τ με 10 Η/Τ 
1. Υύλλα εργαςύασ 
2. Λογιςμικϊ PHET 
3. Μηχανό αναζότηςησ Coogle Chrome 
 

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Μια  διδακτικό ώρα. 
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Σε έλα δνρείν δηαζέηνπκε κία πνζόηεηα από κηθξέο ζθαίξεο, από ην δνρείν παίξλνπκε κηα 

πνζόηεηα από ηηο ζθαίξεο απηέο θαη ηε ρσξίδνπκε ζε δύν κηθξόηεξεο πνζόηεηεο, παίξλνπκε 

ηε κηα πνζόηεηα από απηέο θαη ηε ρσξίδνπκε ζε δύν κηθξόηεξεο πνζόηεηεο θαη 

επαλαιακβάλνπκε απηή ηε δηαδηθαζία ...  

Πνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ από ηελ παξαπάλσ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία(ζηελ νπνία 

δηαηξνύκε κηα πνζόηεηα από κεκνλσκέλα αληηθείκελα ζε δύν κηθξόηεξεο πνζόηεηεο θαη 

ζπλερίδνπκε θνθ …); 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Αο ππνζέζνπκε όηη δηαζέηνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ρσξίδνπκε κηα πνζόηεηα ύιεο ζε δύν κέξε, 

αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη πνιύ κηθξή θαη δελ κπνξνύκε λα ηελ αληηιεθζνύκε 

άκεζα κε ηηο αηζζήζεηο καο. 

Αο ππνζέζνπκε όηη ρσξίδνπκε κηα πνζόηεηα ύιεο ζε δύν κηθξόηεξεο πνζόηεηεο θαη 

ζπλερίδνπκε λα επαλαιακβάλνπκε απηή ηε δηαδηθαζία δηαίξεζεο ζε δύν κηθξόηεξα κέξε.  

Σε πνηα ζπκπεξάζκαηα ζαο νδεγεί ην παξαπάλσ λνεηηθό πείξακα;     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Πνηα είλαη ε θεληξηθή ηδέα ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο;     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

Σηε εμέιημε ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο δηαθξίλνπκε ηξία ζηάδηα:  

ζην πξώην δηαηππώλεηαη από ηνπο αξραίνπο  Έιιελεο θηινζόθνπο ηνλ 5ν αηώλα πρ σο 

θηινζνθηθή δνμαζία,  

ζην δεύηεξν ρξεζηκνπνηείηαη ην 1803 σο εξκελεπηηθό εξγαιείν γηα ηελ εξκελεία 

πεηξακαηηθώλ  απνηειεζκάησλ από ηνλ Άγγιν ρεκηθό Dalton  

θαη ζην ηξίην θαζηεξώλεηαη σο επηζηεκνληθή ζεσξία, επεηδή επηβεβαηώλεηαη πεηξακαηηθά ην 

1896 κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ ειεθηξνλίνπ από ηνλ Άγγιν θπζηθό Thomson.   

Να βξείηε πόζνο ρξόλνο κεζνιάβεζε, από ηελ αξρηθή δηαηύπσζή ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο από 

ηνπο Λεύθηππν θαη Δεκόθξηην κέρξη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηεο από ηνλ Dalton γηα εξκελεία ησλ 

λόκσλ ηεο Χεκείαο πνπ είραλ ήδε αλαθαιπθζεί πεηξακαηηθά;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Γηαηί θαηά ηε γλώκε ζαο δελ γίλεηαη απνδεθηή  ε αηνκηθή ζεσξία σο επηζηεκνληθή ζεσξία, 

ακέζσο κεηά ην 1803, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε γηα ηελ εξκελεία πεηξακαηηθώλ 

απνηειεζκάησλ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

Τν άηνκν απνηειείηαη από ηνλ ππξήλα θαη από ειεθηξόληα. Ο ππξήλαο ζπγθξνηείηαη από 

πξσηόληα (p), πνπ θέξνπλ ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν, θαη από νπδέηεξα λεηξόληα (n). 

Τα ειεθηξόληα (e) θέξνπλ αξλεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν θαη θηλνύληαη γύξσ από ηνλ ππξήλα 

ζε ζρεηηθά κεγάιεο απνζηάζεηο απ' απηόλ. 

Χξεζηκνπνηήζηε ην ζρνιηθό ζαο βηβιίν γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.           

Να γξάςεηε ηηο ηηκέο ηεο κάδαο θαη ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ησλ ηξηώλ ππναηνκηθώλ 

ζσκαηηδίσλ.   
 

 πξσηόλην λεηξόλην ειεθηξόλην 

κάδα …… …… …… 

ειεθηξηθό θνξηίν …… …… …… 
  

Να ζπγθξίλεηε ηε κάδα ηνπ πξσηνλίνπ κε ηε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 

Τν άηνκν είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξν ελώ απνηειείηαη από ζσκαηίδηα πνπ θέξνπλ ειεθηξηθό 

θνξηίν. 

Πνπ νθείιεηαη ε ειεθηξηθή νπδεηεξόηεηα ηνπ αηόκνπ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 

Πώο εμεγείηαη όηη ε κάδα ηνπ αηόκνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηνλ ππξήλα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 

Αηνκηθόο αξηζκόο Ζ είλαη ν αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα, καδηθόο αξηζκόο Α είλαη ν 

αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ λεηξνλίσλ ηνπ ππξήλα. 

Ο αξηζκόο ησλ λεηξνλίσλ ηνπ ππξήλα ζπκβνιίδεηαη κε Ν. 

Τα ειεθηξόληα πεξηθέξνληαη γύξσ από ηνλ ππξήλα ηνπ αηόκνπ θαη είλαη ηζάξηζκα κε ηα 

πξσηόληα ηνπ ππξήλα. 

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ε ζύζηαζε αηόκσλ(αξηζκόο πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη 

ειεθηξνλίσλ) θαη δεηνύληαη νη ηηκέο ησλ Ζ, Α θαη Ν ηνπ αηόκνπ θαη αληίζηξνθα. 

 

Να ζπκπιεξώζεηε  ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

ζύζηαζε αηόκνπ 7p,7e,8n … p, … e, … n 19p,19e,22n … p, … e, … n 

Τηκέο Ζ, Α θαη Ν 

Ζ=… 

 

Α=… 

 

Ν= … 

Ζ=12 

 

Α=26  

 

Ν= … 

Ζ=… 

 

Α=… 

 

Ν= … 

Ζ=25 

 

Α=15  

 

Ν= … 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 

Να κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ δηαδξαζηηθή άζθεζε Build an atom  ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ PHET.  

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ε ζύζηαζε αηόκσλ(αξηζκόο πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ, 

ειεθηξνλίσλ) 

 

http://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html
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Να θαηαζθεπάζεηε ηα άηνκα απηά ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ θαη λα ζπκπιεξώζεηε  ηε 

2ε ζεηξά ηνπ πίλαθα γξάθνληαο ην ζύκβνιν ηνπ ρεκηθνύ ζηνηρείνπ ζην νπνίν αλήθεη ην 

άηνκν. 

 

ζύζηαζε αηόκνπ 

1p 

0n 

1e 

1p 

1n 

1e 

1p 

2n 

1e 

2p 

1n 

2e 

2p 

2n 

2e 

3p 

3n 

3e 

3p 

4n 

3e 

4p 

5n 

4e 

4p 

6n 

4e 

ζύκβνιν ζηνηρείνπ Η         

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 

Τν ζύκβνιν ελόο αηόκνπ απνηειείηαη από ην ζύκβνιν ηνπ ζηνηρείνπ ζην νπνίν αλήθεη θαη 

από ηηο ηηκέο ηνπ αηνκηθνύ αξηζκνύ θαη ηνπ καδηθνύ αξηζκνύ. 

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ε ζύζηαζε ηνπ αηόκνπ θαη ζπκπιεξώλεηε ην ζύκβνιν ηνπ 

αηόκνπ θαη αληίζηξνθα.     

σύσταση ατόμου 

2p 

2n 

2e 

.... 

7p 

8n 

7e 

.... 

8p 

8n 

8e 

ζύκβνιν αηόκνπ 
 

.... 
C6

14  
 

.... 
F9

19  
 

.... 
 

Να κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα Build an atom  ηνπ PHET θαη λα ειέγμεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11 

η) Τη ζα ζπκβεί ζην άηνκν ηνπ  F9
19  αλ πξνζιάβεη 1 ειεθηξόλην; 

ηη) Τη ζα ζπκβεί ζην άηνκν ηνπ Ο8
16  αλ πξνζιάβεη 2 ειεθηξόληα; 

ηηη) Τη ζα ζπκβεί ζην άηνκν ηνπ  Li3
7  αλ απνβάιεη 1 ειεθηξόλην; 

ηλ) Τη ζα ζπκβεί ζην άηνκν ηνπ Be4
9  αλ απνβάιεη 2 ειεθηξόληα;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Να κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα Build an atom  ηνπ PHET γηα λα ειέγμεηε ηελ νξζόηεηα ηεο 

απάληεζεο πνπ δώζαηε. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12 

Τη ζα ζπκβεί ζην άηνκν ηνπ C6
13  αλ ν ππξήλαο ηνπ  

α) πξνζιάβεη έλα λεηξόλην  

β) απνβάιεη έλα λεηξόλην  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Να κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα Build an atom  ηνπ PHET, γηα λα ειέγμεηε ηελ νξζόηεηα ηεο 

απάληεζεο πνπ δώζαηε. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  13  

Τα ηζόηνπα είλαη άηνκα πνπ έρνπλ ηνλ ίδην αηνκηθό αιιά δηαθνξεηηθό καδηθό αξηζκό. 

Τα ηζόηνπα είλαη άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ κε δηαθνξεηηθή κάδα. 

Να εμεγήζεηε γηαηί ηα ηζόηνπα είλαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ρεκηθό ζηνηρείν.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14 

Να κεηαβείηε ζηελ ηζηνζειίδα Build an atom  ηνπ PHET  γηα λα ειέγμεηε ηε γλώζε πνπ 

απνθηήζαηε παίδνληαο ην δηαδξαζηηθό παηρλίδη πνπ έρεη.  

 

http://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html
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Πορεία διδακτικών ενεργειών  

 

Αξρηθά  ν θαζεγεηήο εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζην κάζεκα, πιεξνθνξεί ηνπο καζεηέο όηη ζα 

αζρνιεζνύλ κε ηελ αηνκηθή ζεσξία θαη κε ηε ζύζηαζε ηνπ αηόκνπ κε ηε βνήζεηα 

δηαδξαζηηθήο άζθεζεο ζην δηαδίθηπν. 

Ο θαζεγεηήο γηα λα πξνζειθύζεη ηελ πξνζνρή ησλ  καζεηώλ ηνπο δηαβάδεη ην παξαθάησ 

θείκελν:  

«Αν ςυνζβαινε κάποια βιβλικι καταςτροφι, ϊςτε να χακεί όλθ θ επιςτθμονικι γνϊςθ και να απομείνει μόνο μία 
πρόταςθ για να μεταβιβαςτεί ςτισ επερχόμενεσ γενιζσ, ποια διατφπωςθ κα εμπεριείχε τισ περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ με τισ λιγότερεσ λζξεισ;  

Πιςτεφω πωσ κα ιταν θ ατομικι υπόκεςθ.»  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 1 νη καζεηέο πξαγκαηνπνηνύλ κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία δηαίξεζεο 

κηαο πνζόηεηαο ύιεο πνπ απνηειείηαη από πνιιά όκνηα κηθξά θνκκάηηα. 
 

Η δξαζηεξηόηεηα απηή πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ην θάλνπλ λνεηηθό πείξακα ηεο 

επόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, πνπ απνζθνπεί λα ζπιιάβνπλ ηελ αζπλέρεηα ηεο ύιεο.  

Πξόθεηηαη γηα κεηάβαζε από ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν πνπ ζηνρεύεη λα δηεπθνιύλεη 

ηνπο καζεηέο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο λνεηηθήο αθαίξεζεο. 
 

Κάζε επαλαιεπηηθή δηαίξεζε πνπ εθαξκόδεηαη ζε πιηθά πνπ απνηειείηαη από πνιιά 

κεκνλσκέλα αληηθείκελα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

α) ε δηαδηθαζία  πάληα ηειεηώλεη κεηά από  έλα πεπεξαζκέλν πιήζνο δηαηξέζεσλ 

β)  θαη ηειεηώλεη επεηδή θαηαιήγνπκε ζε έλα αληηθείκελν πνπ δελ δηαηξείηαη πιένλ. 
 

Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ν θαζεγεηήο ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 2 νη καζεηέο θάλνπλ έλα λνεηηθό πείξακα πνπ απνζθνπεί λα ηνπο 

νδεγήζεη ζηε ζύιιεςε ηεο αηνκηθήο  ηδέαο. 

Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ν θαζεγεηήο ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα.  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 3 δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο 

αηνκηθήο ζεσξίαο.  

Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ν θαζεγεηήο ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα.  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 4 νη καζεηέο παίξλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο αηνκηθήο 

ζεσξίαο θαη δεηείηαη από απηνύο λα εζηηάζνπλ η) ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζαλ εξγαιείν 

εξκελείαο θαη ηη) ζηελ πεηξακαηηθή επηβεβαίσζή ηεο. 

Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ν θαζεγεηήο επηζεκαίλεη όηη ε 

επηζηεκνληθή ζεσξία: 

α) εξκελεύεη γεγνλόηα  

β) πξνβιέπεη γεγνλόηα 

γ) όηαλ ην πείξακα ηελ επαιεζεύζεη κόλν ηόηε γίλεηαη απνδεθηή από ηε επηζηεκνληθή 

θνηλόηεηα. 

 Επίζεο ν θαζεγεηήο θαιεί ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ όηη ελώ επί έλα αηώλα ε αηνκηθή 

ζεσξία  ρξεζηκνπνηνύηαλ ζαλ εξκελεπηηθό εξγαιείν δελ ήηαλ απνδεθηή σο επηζηεκνληθή 

ζεσξία. 

Η επηζηεκνληθή θνηλόηεηα είλαη ην κνλαδηθό ζύλνιν  πνπ αληηκεησπίδεη ηηο δηαθσλίεο 

απνθιεηζηηθά κε ηε ζπλδξνκή ηνπ πεηξάκαηνο.  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 5 δεηείηαη από ηνπο καζεηέο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζρνιηθό βηβιίν: 

α)  γηα λα  γξάςνπλ ηηο ηηκέο ηεο κάδαο θαη ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ησλ ηξηώλ ππναηνκηθώλ 

ζσκαηηδίσλ 

β) θαη λα ζπγθξίλνπλ ηε κάδα ηνπ πξσηνλίνπ κε ηε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ.  
 

Η δξαζηεξηόηεηα απηή πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πην εύθνια ηηο δύν επόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο. 
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Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ν θαζεγεηήο ειέγρεη ηα απνηέιεζκα ηεο 

ζύγθξηζεο ησλ δύν καδώλ πξσηνλίνπ κε ηε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ.  

Σηνλ πίλαθα πνπ ππάξρεη ζην ζρνιηθό βηβιίν αλαγξάθεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ζύγθξηζεο ησλ 

δύν καδώλ, αθνύ δίλεηαη ε ηηκή ηεο ζρεηηθήο κάδαο ηνπ πξσηνλίνπ.  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 6 δεηείηαη από ηνπο καζεηέο, λα εμεγήζνπλ ζε πνην ιόγν  νθείιεηαη ε 

ειεθηξηθή νπδεηεξόηεηα ηνπ αηόκνπ. 
 

Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ν θαζεγεηήο ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 7 δεηείηαη από ηνπο καζεηέο, λα εμεγήζνπλ γηαηί ε κάδα ηνπ αηόκνπ είλαη 

ζπγθεληξσκέλε ζηνλ ππξήλα. 
 

Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ν θαζεγεηήο ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα.  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 8 νη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ Ζ θαη Α όηαλ δίλεηαη ε ζύζηαζε 

αηόκσλ(αξηζκόο πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ) θαη ην αληίζηξνθν. 

Σηε δξαζηεξηόηεηα απηή δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα εθαξκόζνπλ νξηζκνύο.  
 

Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ν θαζεγεηήο ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα.  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 9 νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ κνληέια αηόκσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ινγηζκηθνύ PHET.  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 10 νη καζεηέο παξηζηάλνπλ ζπκβνιηθά ην άηνκν όηαλ ηνπο δίλνληαη νη 

ηηκέο ησλ Ζ θαη Α θαη ην αληίζηξνθν. Σηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπλ ην κνληέιν ηνπ αηόκνπ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ειέγρνπλ ηελ νξζόηεηα ησλ απαληήζεώλ ηνπο.  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 11 νη καζεηέο πξνβιέπνπλ ηε κεηαβνιή πνπ ζα ππνζηεί ην άηνκν όηαλ 

πξνζιάβεη ή απνβάιεη ειεθηξόλην.  

Σηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπλ ην κνληέιν ηνπ αηόκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ θαη 

ειέγρνπλ ηελ νξζόηεηα ησλ απαληήζεώλ ηνπο.  
 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 12 νη καζεηέο πξνβιέπνπλ ηε κεηαβνιή πνπ ζα ππνζηεί ην άηνκν όηαλ ν 

ππξήλαο ηνπ πξνζιάβεη ή απνβάιεη λεηξόλην. 

Σηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπλ ην κνληέιν ηνπ αηόκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ θαη 

ειέγρνπλ ηελ νξζόηεηα ησλ απαληήζεώλ ηνπο.  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 13 δεηείηαη από ηνπο καζεηέο, λα εμεγήζνπλ γηαηί ηα ηζόηνπα είλαη άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ρεκηθό ζηνηρείν. 
 

Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα ν θαζεγεηήο ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα.  

 

Σηε δξαζηεξηόηεηα 14 νη καζεηέο ειέγρνπλ ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ θάλνληαο πξαθηηθή 

εθαξκνγή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ PHET. 
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