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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

راهنمای معلم شیمی) 1( ـ پایه دهم دوره دوم متوسطه ـ 110372نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپديدآورنده:
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریمديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:
)اعضای شناسه افزوده برنامه ريزی و تألیف:  بنکدار سخی  اردبیلی،   راضیه  شاه محمدی  عابدینی،   معصومه   حسن حذرخانی،    علیرضا 

گروه تألیف(ـ حسن حذرخانی )ویراستار علمی(
اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمديريت آماده سازی هنری: 
لیدا نیک روش )مدیر امور فنی و چاپ(ـ  جواد صفری )مدیر هنری(ـ  رضوان جهانی )صفحه آرا(ـ  مرضیه شناسه افزوده آماده سازی:

 ، فاطمه محسنی و سوروش سعادتمندی  ـ سیده  و رسامی(  مختاری، مریم دهقانزاده )عکاسی 
الهام جعفرآبادی، سیما لطفی، سپیده ملک ایزدی، فاطمه   رئیسیان   فیروزآباد )امور آماده سازی(

موسوی(نشانی سازمان: )شهید  پرورش  و  آموزش   ٤ شمارۀ  ساختمان  ـ  شمالی  ایرانشهر  خیابان   تهران: 
تلفن: ٩ـ٨٨٨311٦1، دورنگار: ٨٨30٩2٦٦، کد پستی: 1٥٨٤7٤73٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه
شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران تهران: کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج ـ خیابان ٦1 ناشر:

ـ ٤٤٩٨٥1٦1، دورنگار: ٤٤٩٨٥1٦0، صندوق پستی: 13٩ـ  37٥1٥ )داروپخش( تلفن: ٥  

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«چاپخانه: 
چاپ اّول 13٩٦سال انتشار و نوبت چاپ:



جوان ها قدر جوانیشان را 
بدانند و آن را در علم و 
تقوي و سازندگي خودشان 
صرف کنند که اشخاصي 
امین و صالح بشوند. 
مملكت ما با اشخاص امین 
مي تواند مستقل باشد.

امام خمیني 
س سّره الّشريف« »قدِّ



کلیه حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی 
و الكترونیكی و ارائه در پايگاه های مجازی، نمايش، اقتباس، تلخیص، تبديل، ترجمه، 
عكس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تكثیر به هر شكل و نوع، بدون کسب مجوز ممنوع 

است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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مقدمه
هاي  برنامه  تولید  آموزشي  برنامه ریزي  و  پژوهش  سازمان  اصلي  هاي  رسالت  از  یکي 
درسي و انواع رسانه هاي آموزشي  است. به دنبال تغییر نظام آموزشي از ٥، 3، ٤ به 3،3،3،3 
مطابق با اسناد باالدستي ،  کتاب هاي درسي تغییر کردند و نونگاشت شدند. براي هر کتاب 
درسي،یک بسته آموزشي تولید مي شود که شامل رسانه هاي آموزشي گوناگوني است.  البته 
تولید رسانه هاي آموزشي با استاندارد باال،کاري دشوار و تخصصي است و از این رو شوراهاي 
خروجي  کیفیت  از  تا  هستند  فعالیت  به  مشغول  رسانه ها  این  تولید  فرایند  در  گوناگوني 

اطمینان حاصل کنند.
کتاب شیمي 1 یکي از اجزاي بسته آموزشي است که براي دوره دوم متوسطه در پایه 
دهم تألیف شده است. به منظور تقویت صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي دبیران شیمي 
اجزاي بسته  از  به عنوان یکي دیگر  ،کتابي که پیش روي شماست،  راهنماي معلم  کتاب 
آموزشي نیز طراحي و تألیف شده است. براي حمایت فکري شما همکاران گرامي فیلم برفراز 
آسمان و سایر قطعات پشتیبان تولید شده و روي سایت رشد و گروه شیمي بارگذاري شده 

است. 
درسی  کتاب های  تألیف  دفتر  در  علوم  آموزش  و  تحقیق  توسعه،  واحد  شیمی  گروه 
عمومی و متوسطه نظری، امیدوار است تولید این اجزاي بسته کمک کند تا در رسیدن به 
اهداف برنامه، قدم هاي مؤثري برداریم. لذا، این گروه همچنان مشتاقانه منتظر پیشنهادها، 

انتقادها و نظرهای سازندۀ شما همکاران گرامی وصاحب نظران آموزشی است.


