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علــوم جتربــی یكــی از حوزه هــای تربیــت و یادگیــری برنامــۀ درســی ملــی 
اســت کــه رســالت اصلــی آن تربیــت افــرادی توامننــد بــا ویژگی هــای زیــر اســت:

 مسئولیت پذیر، نوع دوست، جمع گرا و جهان اندیش باشند.

 ضمــن بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی، آنهــا را امانــت الهــی بداننــد و ایــن منابــع 

را بــرای نســل های آینــده حفــظ کننــد. 
ــا زندگــی  ــد ت  از آموخته هــای خــود در زندگــی فــردی و اجتماعــی بهــره بگیرن

ســالم و بــا نشــاطی بــرای خــود و جامعــه فراهــم کننــد. 
 اخــاق مــدار باشــند و در همــه حــال خداونــد را ناظــر و حاضــر بــر اعمــال خــود 

بداننــد.
بر اساس این برنامه، دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه باید به این شایستگی ها 

برسند:
ــوم را در حــل مســائل  ــن عل ــوم جتربــی، ای ــا درك ماهیــت، روش و فراینــد عل  ب
ــد و محدودیت هــا و توامنندی هــای  ــه کار گیرن ــده( ب واقعــی زندگــی )حــال و آین

ایــن علــوم را در حــل مســائل گــزارش کننــد.
 بــا اســتفاده از منابــع علمــی معتبــر و بهره گیــری از علــم جتربــی، بتواننــد 
اندیشــه هایی مبتنــی بــر جتــارب شــخصی، بــرای مشــارکت در فعالیت هــای 
علمــی ارائــه دهنــد و در ایــن فعالیت هــا بــا حفــظ ارزش هــا و اخــاق علمــی 

مشــارکت کننــد.

  .... مقدمه .....



ــرای درك دنیــای اطــراف، روابــط علــت و  ــوم جتربــی حاصــل تــاش انســان ب عل
ــی از  ــِف بخش ــۀ کش ــه مثاب ــع ب ــتی و در واق ــان هس ــادی جه ــزای م ــن اج ــی ب معلول
فعــل خداونــد اســت کــه بــا ظهــور شــواهد و دالیــل جدیــد تغییــر می کنــد. قلمــرو علــوم 
جتربــی، ســامانه ای بــه بزرگــی جهــان هســتی اســت کــه خــود از ســامانه های خــرد و 
کان و گوناگونــی تشــكیل شــده اســت. هــر ســامانه از اجزایــی ســاخته شده اســت  که:

 ساختار و عملكرد ویژه ای دارند.

 با هم در ارتباط اند و بر یكدیگر اثر می گذارند.
 برای حفظ پایداری تغییر می کنند.

از ایــن رو برنامــۀ درســی نیــز به گونــه ای طراحــی و تدویــن شــده اســت کــه مفاهیــم 
ــدی را آمــوزش دهــد. درس شــیمی یكــی  ــن اندیشــه های کلی ــا ای ــط ب اساســی مرتب
ــه بــه بررســی ســاختار،  رفتــار و تغییــر  ــت ک ــری اس ــن حــوزۀ یادگی ــای ای از درس ه
مــواد مــی پــردازد. ایــن درس در دورۀ دوم متوســطه بــرای رشــته های علــوم جتربــی 
و ریاضــی و فیزیــك به طــور مشــترك به میــزان ســه ســاعت در پایــۀ دهــم، ســه ســاعت 
در پایــۀ یازدهــم و چهــار ســاعت در پایــۀ دوازدهــم ارائــه می شــود. شــایان گفــن اســت 
درســی بــا عنــوان »آزمایشــگاه علــوم« نیــز بــرای رشــته های علــوم جتربــی و ریاضــی و 
فیزیــك در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در پایــۀ دهــم دو ســاعت و در پایــۀ یازدهــم یــك 

ســاعت خواهــد بــود.
کتابــی کــه پیــش روی شماســت، نخســتن کتــاب شــیمی در دورۀ دوم  متوســطه 
اســت کــه بــا تــاش و کوشــش مشــتاقانه و دلســوزانه جمعــی از اســتادان، کارشناســان 
و دبیــران، تدویــن و تألیــف شــده اســت. رســالت اصلــی محتــوا در ایــن کتــاب تربیــت 
ــا کســب ســواد علمــی شــیمی بتواننــد زندگــی خــود را در همــۀ  افــرادی اســت کــه ب



ســطح ها بهبــود بخشــند. بــر همــن اســاس، رویكــرد ســازمان دهی محتــوا در 
ایــن درس،  زمینــه محــور و ارتبــاط بــا زندگــی و رویكرد آموزشــی محتــوا، یادگیری 
فعــال و کشــف مفهــوم اســت. گفتنــی اســت انتخــاب رویكــرد زمینه محــور،  ســبب 
شــده اســت تــا از ارائــۀ منســجم و متمرکــز محتــوا در یــك پایــه پرهیــز شــود. بــرای 
ــوزش داده  ــه آم ــه پای ــر س ــس در ه ــاختار لووی ــتوکیومتری و س ــث اس ــه مبح منون
خواهــد شــد. مــاك انتخــاب و گســترۀ محتــوا در ایــن مــوارد، ارتبــاط آن موضــوع 

بــا زندگــی اســت.  
از  محتــوا  تألیــف  و  تدویــن  در  شــده،  انتخــاب  رویكردهــای  حتقــق  بــرای 
عنوان هــای گوناگونــی اســتفاده شــده کــه هــر عنــوان و نقــش آن در فراینــد 

آمــوزش بــه شــرح زیــر اســت:
 بــا هــم بیندیشــیم:  در ایــن بخش هــا، دانش آمــوزان در یــك فعالیــت گروهــی 
ــا  ــارۀ یــك ی ــا بهره گیــری از مهارت هــای ذهنــی، درب و مشــارکت فعــال و مؤثــر، ب
چنــد مفهــوم می اندیشــند، گفــت و گــوی علمــی می کننــد و آن را بررســی،  جتزیــه 
ــا  و حتلیــل می کننــد و پــس از کشــف مفهــوم، آن را توســعه و تعمیــم می دهنــد ی

تثبیت می کننــد.
ــی  ــای عمل ــام فعالیت ه ــا اجن ــوزان ب ــش آم ــوا، دان ــن محت ــد: در ای  كاوش كنی

و آزمایشــگاهی، مفهــوم علمــی قصــد شــده را کشــف و مهارت هــای فراینــدی را 
کســب و تقویــت می کننــد. 

 پیونــد بــا زندگــی: هــر چنــد رویكــرد کلــی محتــوا ارتبــاط بــا زندگــی و زمینــه 
محــور اســت؛ امــا به منظــور نشــان دادن جایــگاه دانــش شــیمی در زندگــی، 
مــواردی از زندگــی روزانــه کــه بــا مفهــوم و موضــوع درســی ارتبــاط دارد،  طــرح و 



ــه شــده اســت.  ــارۀ آن توضیحــات مناســبی ارائ درب
 پیونــد بــا صنعــت: هــدف از ایــن عنــوان، معرفــی پیشــرفت ها و دســتاوردهای 
توامنندی هــای  ویــژه  بــه  گردشــگری ها  در  شــیمی  نقــش  و  جهــان  صنعتــی 

ــت. ــران اس ــور ای ــی کش ــی و بوم صنعت
 پیونــد بــا ریاضــی: محتــوای ارائــه شــده در ایــن عنــوان از یــك ســو ارتبــاط بــن 
حوزه هــای گوناگــون علــوم را معنــادار می کنــد و از ســوی دیگــر بــه دانش آمــوزان 
می آمــوزد کــه چگونــه می تــوان مفاهیــم و داده هــای شــیمیایی را بــه کمــك 
روابــط ریاضــی فرمول بنــدی کــرد. ایــن موضــوع ســبب خواهــد شــد تــا اثر بخشــی 
محتــوا افزایــش یابــد، بــه گونــه ای کــه بتــوان  پیش بینی هــای درســتی را در 

ــام داد.  ــد اجن ــای جدی موقعیت ه
ــد  ــی مانن ــات گوناگون ــات و موضوع ــامل اطاع ــوان ش ــن عن ــد: ای ــا می دانی  آی
ــاوری، فرهنــگ و متــدن  ــم، داده هــای عــددی، یافته هــای  علمــی و فّن ــخ عل تاری
ایرانــی ــــ اســامی، نقــش دانشــمندان مســلمان در گســترش علــم و .. اســت کــه 

بــه منظــور افزایــش آگاهــی فراگیــران تألیــف شــده اســت. 
 خــود را بیازماییــد: ایــن بخــش مترین هــا، پرســش ها و فعالیت هایــی هســتند کــه 
بــر اســاس پیش دانســته ها و آموخته هــای دانش آمــوزان از مفاهیــم و موضوعــات 
مرتبــط بــا کتــاب دهــم طراحــی شــده اند. هــدف از ایــن بخش هــا، تثبیــت، تعمیــق، 

یــادآوری و آمــاده ســازی زمینه هــای الزم بــرای فراینــد یادگیــری اســت. 
 مــا می توانیــم: هــدف ایــن عنــوان تقویــت هویــت ملــی، فرهنگــی، علمــی و 
فّنــاوری، اقتصــادی و... اســت. از ایــن رو منونه هایــی از توامننــدی دانشــمندان، 
پژوهشــگران و صنعتگــران کــه نقــش بســزایی در توســعۀ کشــورمان داشــته اند، 



بــاور را منتقــل کنــد کــه مــا  تــا بــه نســل های جــوان ایــن  بررســی می شــود 
ــورمان  ــرفت کش ــتقال و پیش ــت اس ــازنده در جه ــر و س ــای مؤث ــم گام ه می توانی

ــردارمی.  در همــۀ ســطح هــا ب
ــت.  ــودن آن اس ــور ب ــم،  تصویرمح ــیمی ده ــاب ش ــای کت ــر از ویژگی ه ــی دیگ یك
مؤلفــان تــاش کرده انــد تــا حــد امــكان از تصویرهــا، منودارهــا و شــكل های 
ــری  ــادابی، یادگی ــت و ش ــاد جذابی ــر ایج ــزون ب ــا اف ــد ت ــتفاده کنن ــی اس گوناگون
محتــوا را آســان تر و مانــدگاری آن را بیشــتر کننــد. همچنــن بــرای آشــنایی 
شــما همــكاران گرامــی بــا منونــه پرســش های ارزشــیابی و مــرور یافته هــای 
دانش آمــوزان، در پایــان هــر فصــل تعــدادی پرســش بــا عنــوان »مترین هــای 

دوره ای« طراحــی و تألیــف شــده اســت. 
گفتنــی اســت کــه یادگیــری همــۀ محتــوای کتــاب و تدریــس آن ضــروری اســت، امــا 
ارزشــیابی از »آیــا می دانیــد« مجــاز نیســت. در عــن حــال بایــد نــكات اشــاره شــده 

در حاشــیۀ کتــاب در خصــوص حــدود محتــوا و ارزشــیابی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــای  ــف کتاب ه ــر تألی ــوم دفت ــوزش عل ــق و آم ــعه، حتقی ــد توس ــیمی واح ــروه ش گ
درســی عمومــی و متوســطه نظــری، امیــدوار اســت کــه آمــوزش ایــن کتــاب گامــی 
در جهــت حتقــق اهــداف برنامۀ درســی، تربیت شــهروندان مســئول و آگاه و بهبود 
ــن گــروه همچنــن مشــتاقانه منتظــر پیشــنهادها،  ــذا، ای ســطح زندگــی باشــد. ل
انتقادهــا و نظرهــای ســازندۀ شــما همــكاران گرامــی و صاحب نظــران آموزشــی 

اســت.
توجــه: طــرح هرگونــه پرســش از محتــوای »آیــا می دانیــد« و »در میــان تارمنــا« 
در آزمون هــای هماهنــگ كشــوری، نهایــی و كنکــور سراســری ممنــوع اســت.
 گروه شیمی دفتر تألیف كتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری


