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سخنی با دبیران ارجمند
علوم جتربی یكی از حوزه های تربیت و یادگیری برنامۀ درسی ملی است که رسالت اصلی آن تربیت 

افرادی توامنند با ویژگی های زیر است:
 مسئولیت پذیر، نوع دوست، جمع گرا و جهان اندیش باشند.

 ضمن بهره برداری از منابع طبیعی، آنها را امانت الهی بدانند و این منابع را برای نسل های آینده حفظ 
کنند. 

 از آموخته های خود در زندگی فردی و اجتماعی بهره بگیرند تا زندگی سالم و با نشاطی برای خود و 
جامعه فراهم کنند. 

 اخالق مدار باشند و در همه حال خداوند را ناظر و حاضر بر اعمال خود بدانند.
بر اساس این برنامه، دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه باید به این شایستگی ها برسند:

 با درك ماهیت، روش و فرایند علوم جتربی، این علوم را در حل مسائل واقعی زندگی )حال و آینده( 
به کار گیرند و محدودیت ها و توامنندی های این علوم را در حل مسائل گزارش کنند.

بر جتارب  مبتنی  اندیشه هایی  بتوانند  علم جتربی،  از  بهره گیری  و  معتبر  علمی  منابع  از  استفاده  با   
شخصی، برای مشارکت در فعالیت های علمی ارائه دهند و در این فعالیت ها با حفظ ارزش ها و اخالق 

علمی مشارکت کنند.
علوم جتربی حاصل تالش انسان برای درك دنیای اطراف، روابط علت و معلولی بنی اجزای مادی 
جهان هستی و در واقع به مثابۀ کشِف بخشی از فعل خداوند است که با ظهور شواهد و دالیل جدید تغییر 
می کند. قلمرو علوم جتربی، سامانه ای به بزرگی جهان هستی است که خود از سامانه های خرد و کالن 

و گوناگونی تشكیل شده است. هر سامانه از اجزایی ساخته شده است  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 این رو برنامۀ درسی نیز به گونه ای طراحی و تدوین شده است که مفاهیم اساسی مرتبط با این 
اندیشه های کلیدی را آموزش دهد. درس شیمی یكی از درس های این حوزۀ یادگیری است که به بررسی 
ساختار،  رفتار و تغییر مواد می پردازد. این درس در دورۀ دوم متوسطه برای رشته های علوم جتربی و 
ریاضی و فیزیك به طور مشترك به میزان سه ساعت در پایۀ دهم، سه ساعت در پایۀ یازدهم و چهار ساعت 
در پایۀ دوازدهم ارائه می شود. شایان گفنت است درسی با عنوان »آزمایشگاه علوم« نیز برای رشته های 
علوم جتربی و ریاضی و فیزیك در نظر گرفته شده است که در پایۀ دهم دو ساعت و در پایۀ یازدهم یك 

ساعت خواهد بود.
کتابی که پیش روی شماست، سومنی کتاب شیمی در دورۀ دوم  متوسطه است که با تالش و کوشش 
مشتاقانه و دلسوزانه جمعی از استادان، کارشناسان و دبیران، تدوین و تألیف شده است. رسالت اصلی 
محتوا در این کتاب تربیت افرادی است که با کسب سواد علمی شیمی مبتنی بر اصول نقشۀ جامع علمی 
کشور، بتوانند زندگی خود را در همۀ سطح ها بهبود بخشند. بر همنی اساس، رویكرد سازماندهی محتوا 
در این درس،  زمینه محور و ارتباط با زندگی و رویكرد آموزشی محتوا، یادگیری فعال و کشف مفهوم 
محتوا  متمرکز  و  منسجم  ارائۀ  از  تا  است  شده  محور،  سبب  زمینه  رویكرد  انتخاب  است  گفتنی  است. 
در یك پایه پرهیز شود. برای منونه مبحث استوکیومتری و ساختار لوویس در هر سه پایه آموزش داده 

می شود. مالك انتخاب و گسترۀ محتوا در این موارد، ارتباط آن موضوع با زندگی است.  
برای حتقق رویكردهای انتخاب شده، در تدوین و تألیف محتوا از عنوان های گوناگونی مانند با هم 
بیندیشیم، کاوش کنید، پیوند با زندگی، پیوند با صنعت، پیوند با ریاضی، آیا می دانید، خود را بیازمایید 

و در میان تارمنا، استفاده شده است.
یكی دیگر از ویژگی های کتاب شیمی دوازدهم،  تصویر محور بودن آن است. مؤلفان تالش کرده اند تا حد 
امكان از تصویرها، منودارها و شكل های گوناگونی استفاده کنند تا افزون بر ایجاد جذابیت و شادابی، 
یادگیری محتوا آسان تر و ماندگاری آن را بیشتر کنند. همچننی برای آشنایی شما همكاران گرامی با 



منونه پرسش های ارزشیابی و مرور یافته های دانش آموزان، در پایان هر فصل تعدادی پرسش با عنوان 
»مترین های دوره ای« طراحی و تألیف شده است. 

گفتنی است که یادگیری همۀ محتوای کتاب و تدریس آن ضروری است، اما ارزشیابی از »آیا می دانید« 
ممنوع است. در عنی حال باید نكات اشاره شده در حاشیۀ کتاب در خصوص حدود محتوا و ارزشیابی 

مورد توجه قرار گیرد.
گروه شیمی واحد حتقیق و توسعه و آموزش علوم دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری، 
امیدوار است که آموزش این کتاب گامی در جهت حتقق اهداف برنامۀ درسی، تربیت شهروندان مسئول 
و آگاه و بهبود سطح زندگی با رعایت معیارهای پیشرفت باشد. لذا، این گروه همچنان مشتاقانه منتظر 

پیشنهادها، انتقادها و نظرهای سازندۀ شما همكاران گرامی و صاحب نظران آموزشی است.

در  تارمنا«  میان  »در  و  نّقادانه«  می دانید«،»تفکر  »آیا  محتوای  از  پرسش  هرگونه  طرح  توجه: 
آزمون های هماهنگ کشوری، نهایی و کنکور سراسری ممنوع است.



سخنی با دانش آموزان گرامی
به دنبال کتاب شیمی 1و 2، این کتاب در دورۀ دوم متوسطه برای پایۀ دوازدهم تألیف و چاپ شده است. 
در شیمی 1 با پیدایش عنصرها و رفتار آنها، هواکره و اجزای سازنده و در پایان با اهمیت و نقش کلیدی 
آب در زندگی آشنا شدید. از آجنا که هوا و آب دو نیاز حیاتی برای زندگی و ادامۀ آن هستند می توان پس 

از این دو، برداشت از منابع زمینی برای تهیۀ غذا و پوشاك را برای زندگی ضروری دانست.
در این راستا کتاب  شیمی 2 در سه فصل با عنوان های قدر هدایای زمینی را بدانیم، در پی غذای سالم 
و 2، در آخرین کتاب شیمی دورۀ دوم  به دنبال شیمی 1  تألیف شده است.  پایان ناپذیر  نیازی  پوشاك  و 
متوسطه، فصل های »مولكول ها در خدمت تندرستی«، »آسایش و رفاه در سایه شیمی«، »شیمی جلوه ای 
از هنر، زیبایی و ماندگاری« و »شیمی راهی به سوی آینده روشن تر« تألیف شده است. از آجنا که انتظار 
می رود، دانش آموزان پس از یادگیری مفاهیم شیمی، بتوانند آموخته های خود را برای حل مسائل زندگی 
به ویژه درموقعیت های جدید به کار گیرند، در فصل پایانی این کتاب منونه هایی از مسائل پیش روی جوامع 
ـ فناورانه مورد توجه قرار گرفته است.  همراه با راه حل نگارش شده است. نگارشی که در آن رویكرد زیستـ 
هر فصل با رویكرد زمینه محور به رشته حتریر درآمده و دانش شیمی بر اساس نیازها، جتربیات و رویدادهای 
زندگی آموزش داده می شود. برای حتقق این رویكرد در تدوین و تألیف شیمی 3 نیز همانند کتاب های پیشنی 

از عنوان های گوناگونی استفاده شده که هر عنوان و نقش آن در فرایند آموزش به شرح زیر است:
 با هم بیندیشیم:  در نظام آموزشی نوین به روش های فعال و تعاملی توجه ویژه ای می شود. در این 
محتوا در فعالیت گروهی با هم کالسی ها، یك محیط یادگیری جذاب، با نشاط و فعال فراهم منوده تا 
یادگیری بهتر، عمیق تر و لذت بخش شود. در هر یك از این گروه ها  با بهره گیری از مهارت های ذهنی، 
دربارۀ یك یا چند مفهوم می اندیشید، با گفت و گوی علمی آن را بررسی،  جتزیه و حتلیل می کنید و پس 

از کشف مفهوم، آن را توسعه و تعمیم می دهید یا تثبیت می کنید.
اجنام  با  بخش  این  در  است.  عجنی  شوق انگیز  آزمایش های  اجنام  با  شیمی  واژۀ  کنید:  کاوش   
مهارت های  کسب  به  علمی  مفهوم  یك  تعمیق  یا  کشف  بر  افزون  آزمایشگاهی  و  عملی  فعالیت های 

دست ورزی، مشاهده، ثبت نتایج و ارائه گزارش کار می پردازید.
 پیوند با زندگی: در زندگی روزمره با پدیده هایی روبه رو می شوید که برای درك، توصیف و تعمیم آن 
به سواد شیمی نیاز است. این محتوا از یك سو اهمیت و جایگاه دانش شیمی را در زندگی نشان می دهد 

و از سوی دیگر دقت شما را در مواد و فرایند های پیرامون افزایش می دهد.
 پیوند با صنعت: یكی از مبانی پیشرفت صنعت، رشد و گسترش علوم جتربی و کاربردی است. شیمی 
به عنوان علم مواد، فرایندها و  واکنش ها در این راستا اهمیت و جایگاه کلیدی دارد. هدف از این عنوان، 
معرفی پیشرفت ها و دستاوردهای صنعتی جهان و نقش شیمی در گردشگری ها به ویژه توامنندی های 

صنعتی و بومی کشور ایران است.
 پیوند با ریاضی: محتوای ارائه شده در این عنوان از یك سو  ارتباط بنی حوزه های گوناگون علوم را 
معنادار می کند و از سوی دیگر به شما می آموزد که چگونه می توان مفاهیم و داده های شیمیایی را به 
کمك روابط ریاضی فرمول بندی کرد. این موضوع سبب خواهد شد تا بتوان  پیش بینی های درستی را 

در موقعیت های جدید اجنام داد. 
آیا می دانید: این عنوان شامل اطالعات و موضوعات گوناگونی مانند تاریخ علم، داده های عددی،   
یافته های  علمی و فّناوری، فرهنگ و متدن ایرانی ــ اسالمی، نقش دانشمندان مسلمان در گسترش علم 

و ... است که به منظور افزایش آگاهی شما آورده شده است. 
 خود را بیازمایید: این بخش شامل مترین ها، پرسش ها و فعالیت هایی است که براساس پیش دانسته ها و 
آموخته های شما از مفاهیم و موضوعات مرتبط با کتاب درسی طراحی شده اند. هدف از این بخش ها، تثبیت، 

تعمیق، یادآوری و آماده سازی زمینه های الزم برای فرایند یادگیری است. 
اطالعاتی  به  معتبر  علمی  منابع  یا  اینترنتی  پایگاه های  به  مراجعه  با  این بخش  در  تارمنا:  در میان   
دربارۀ اهمیت، نقش و کاربردهای شیمی در زندگی، جامعه، صنعت و ... دست می یابید و می توانید آن 

را به صورت یك گزارش علمی در کالس ارائه کنید.

گروه شیمی دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری


