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سخنی با دبیران ارجمند
علــوم جتربــی یكــی از حوزه هــای 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. 
 از آموخته هــای خــود در زندگــی فــردی و اجتماعــی بهــره بگیرنــد تــا زندگــی ســالم 

و بــا نشــاطی بــرای خــود و جامعــه فراهــم کننــد. 
ــود  ــال خ ــر اعم ــر ب ــر و حاض ــد را ناظ ــال خداون ــه ح ــند و در هم ــدار باش ــاق م  اخ

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

برسند:
 بــا درك ماهیــت، روش و فراینــد علــوم جتربــی، ایــن علــوم را در حــل مســائل واقعــی 
زندگــی )حــال و آینــده( بــه کار گیرنــد و محدودیت هــا و توامنندی هــای ایــن علــوم را 

در حــل مســائل گــزارش کننــد.
 بــا اســتفاده از منابــع علمــی معتبر و بهره گیری از علم جتربی، بتوانند 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 علمی مشــارکت کنند.
علــوم جتربــی حاصــل تــاش انســان بــرای درك دنیــای اطــراف، روابــط علــت و 
معلولــی بــن اجــزای مــادی جهــان هســتی و در واقــع بــه مثابــۀ کشــِف بخشــی از فعــل 
خداونــد اســت کــه بــا ظهــور شــواهد و دالیــل جدیــد تغییــر می کند. قلمــرو  علــوم جتربی، 
ســامانه ای بــه بزرگــی جهــان هســتی اســت کــه خــود از ســامانه های خــرد و کان و 

ــی ســاخته شده اســت  که: ــی تشــكیل شــده اســت. هــر ســامانه از اجزای گوناگون
 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 
اساســی مرتبــط بــا ایــن اندیشــه های کلیــدی را آمــوزش دهــد. درس شــیمی یكــی 
از درس هــای ایــن حــوزۀ یادگیــری اســت کــه بــه بررســی ســاختار،  رفتــار و تغییــر 
ــی و  ــوم جترب ــته های عل ــرای رش ــطه ب ــن درس در دورۀ دوم متوس ــردازد. ای ــواد می پ م
ریاضــی و فیزیــك به طــور مشــترك به میــزان ســه ســاعت در پایــۀ دهــم، ســه ســاعت در 
ــت  ــن اس ــایان گف ــود. ش ــه می ش ــم ارائ ــۀ دوازده ــاعت در پای ــار س ــم و چه ــۀ یازده پای
ــوم جتربــی و ریاضــی و  ــرای رشــته های عل ــوم« نیــز ب ــا عنــوان »آزمایشــگاه عل درســی ب
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، دومــن 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 
افــرادی اســت کــه بــا کســب ســواد علمــی شــیمی مبتنــی بــر اصــول نقشــۀ جامــع علمــی 
کشــور، بتواننــد زندگــی خــود را در همــۀ ســطح ها بهبــود بخشــند. بــر همــن اســاس، 
رویكــرد ســازماندهی محتــوا در ایــن درس،  زمینــه محــور، ارتبــاط بــا زندگــی و توســعۀ 
پایــدار و رویكــرد آموزشــی محتــوا، یادگیــری فعــال و کشــف مفهــوم اســت. گفتنی اســت 
انتخــاب رویكــرد زمینــه محــور،  ســبب شــده اســت تــا از ارائــۀ منســجم و متمرکــز محتــوا 
در یــك پایــه پرهیــز شــود. بــرای منونــه مبحــث اســتوکیومتری و ســاختار لوویــس در هــر 
ــه آمــوزش داده خواهــد شــد. مــاك انتخــاب و گســترۀ محتــوا در ایــن مــوارد،  ســه پای

ارتبــاط آن موضــوع بــا زندگــی اســت.  
بــرای حتقــق رویكردهــای انتخــاب شــده، در تدویــن و تألیــف محتــوا از عنوان هــای 
گوناگونــی ماننــد بــا هــم بیندیشــیم، کاوش کنیــد، پیونــد بــا زندگــی، پیونــد بــا صنعــت، 



پیونــد بــا ریاضــی، آیــا می دانیــد، خــود را بیازماییــد و در میــان تارمنــا، اســتفاده شــده 
اســت.

یكــی دیگــر از ویژگی هــای كتــاب شــیمی یازدهــم،  تصویــر محــور بــودن آن اســت. 
مؤلفــان تــاش كرده انــد تــا حــد امــكان از تصویرهــا، منودارهــا و شــكل های گوناگونــی 
ــوا آســان تر و  ــری محت ــر ایجــاد جذابیــت و شــادابی، یادگی ــزون ب ــا اف ــد ت اســتفاده كنن
مانــدگاری آن را بیشــتر كننــد. همچنــن بــرای آشــنایی شــما همــكاران گرامــی با منونه 
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. 
ــا  ــس آن ضــروری اســت، ام ــاب و تدری ــوای كت ــری همــۀ محت ــی اســت كــه یادگی گفتن
ارزشــیابی از »آیــا می دانیــد« ممنــوع اســت. در عــن حــال بایــد نــكات اشــاره شــده در 

حاشــیۀ كتــاب در خصــوص حــدود محتــوا و ارزشــیابی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
گــروه شــیمی واحــد توســعه، حتقیــق و آمــوزش علــوم دفتــر تألیــف كتاب هــای درســی 
ــاب گامــی در جهــت  ــن كت ــدوار اســت كــه آمــوزش ای عمومــی و متوســطه نظــری، امی
حتقــق اهــداف برنامــۀ درســی، تربیــت شــهروندان مســئول و آگاه و بهبود ســطح زندگی 
ــر  ــتاقانه منتظ ــن مش ــروه همچن ــن گ ــذا، ای ــد. ل ــرفت باش ــای پیش ــت معیاره ــا رعای ب
پیشــنهادها، انتقادهــا و نظرهــای ســازندۀ شــما همــكاران گرامــی و صاحب نظــران 

آموزشــی اســت.
ــه« و »در  ــر نّقادان ــا می دانید«،»تفک ــوای »آی ــش از محت ــه پرس ــرح هرگون ــه: ط توج
میــان تارمنــا« در آزمون هــای هماهنــگ کشــوری، نهایــی و کنکــور سراســری 

ممنــوع اســت.



سخنی با دانش آموزان گرامی
بــه دنبــال کتــاب شــیمی 1، ایــن کتــاب در دورۀ دوم متوســطه بــرای پایــۀ یازدهــم 
تألیــف و چــاپ شــده اســت. در شــیمی 1 بــا پیدایــش عنصرهــا و رفتار آنهــا، هواکره 
و اجــزای ســازنده و در پایــان بــا اهمیــت و نقــش کلیــدی آب در زندگــی آشــنا 
ــۀ آن هســتند  ــرای زندگــی و ادام ــی ب ــاز حیات شــدید. از آجنــا کــه هــوا و آب دو نی
می تــوان پــس از ایــن دو، برداشــت از منابــع زمینــی بــرای تهیــۀ غــذا و پوشــاك را 

بــرای زندگــی ضــروری دانســت.
در ایــن راســتا کتــاب پیــش رو در ســه فصــل بــا عنوان هــای قــدر هدایــای زمینــی را 
بدانیــم، در پــی غــذای ســالم و پوشــاك نیــازی پایان ناپذیــر تألیــف شــده اســت. هــر 
فصــل بــا رویكــرد زمینــه محــور بــه رشــته حتریــر درآمــده و دانــش شــیمی بــر اســاس 
نیازهــا، جتربیــات و رویدادهــای زندگــی آمــوزش داده می شــود. بــرای حتقــق ایــن 
رویكــرد در تدویــن و تألیــف شــیمی 2 از عنوان هــای گوناگونــی اســتفاده شــده کــه 

هــر عنــوان و نقــش آن در فراینــد آمــوزش بــه شــرح زیــر اســت:
 بــا هــم بیندیشــیم:  در نظــام آموزشــی نویــن بــه روش هــای فعــال و تعاملــی 

ــوا در فعالیــت گروهــی بــا هم کاســی ها،  ــن محت ــود. در ای ــه ویــژه ای می ش توج
یــك محیــط یادگیــری جــذاب، بــا نشــاط و فعــال فراهــم منــوده تــا یادگیــری بهتــر، 
از  بــا بهره گیــری  ایــن گروه هــا   از  یــك  عمیق تــر و لذت بخــش شــود. در هــر 
مهارت هــای ذهنــی، دربــارۀ یــك یــا چنــد مفهــوم می اندیشــید، بــا گفــت و گــوی 
علمــی آن را بررســی،  جتزیــه و حتلیــل می کنیــد و پــس از کشــف مفهــوم، آن را 

توســعه و تعمیــم می دهیــد یــا تثبیت می کنیــد.
ــت.  ــن اس ــوق انگیز عج ــای ش ــام آزمایش ه ــا اجن ــیمی ب ــد: واژۀ ش  کاوش کنی

در ایــن بخــش بــا اجنــام فعالیت هــای عملــی و آزمایشــگاهی افــزون بــر کشــف یــا 
ــه کســب مهارت هــای دســت ورزی، مشــاهده، ثبــت  تعمیــق یــك مفهــوم علمــی ب

ــد. ــزارش کار می پردازی ــه گ ــج و ارائ نتای



 پیونــد بــا زندگــی: در زندگــی روزمــره بــا پدیده هایــی روبــه رو می شــوید كــه بــرای درک، 
توصیــف و تعمیــم آن بــه ســواد شــیمی نیــاز اســت. ایــن محتــوا از یــک ســو اهمیــت و جایــگاه 
دانــش شــیمی را در زندگــی نشــان می دهــد و از ســوی دیگــر دقــت شــما را در مــواد و 

ــد. ــش می ده ــون افزای ــای پیرام فرایند ه
 پیونــد بــا صنعــت: یكــی از مبانــی پیشــرفت صنعــت، رشــد و گســترش علــوم جتربــی و 
كاربــردی اســت. شــیمی بــه عنــوان علــم مــواد، فرایندهــا و  واكنش هــا در ایــن راســتا اهمیت 
و جایــگاه كلیــدی دارد. هــدف از ایــن عنــوان، معرفــی پیشــرفت ها و دســتاوردهای صنعتــی 
جهــان و نقــش شــیمی در گردشــگری ها بــه ویــژه توامنندی هــای صنعتــی و بومــی كشــور 

ایــران اســت.
 پیونــد بــا ریاضــی: محتــوای ارائــه شــده در ایــن عنــوان از یــک ســو  ارتبــاط بــن حوزه های 
گوناگــون علــوم را معنــادار می كنــد و از ســوی دیگــر بــه شــما می آمــوزد كــه چگونــه می تــوان 
مفاهیــم و داده هــای شــیمیایی را بــه كمــک روابــط ریاضــی فرمول بنــدی كــرد. ایــن موضــوع 
ســبب خواهــد شــد تــا بتــوان  پیش بینی هــای درســتی را در موقعیت هــای جدیــد اجنــام داد. 
 آیــا می دانیــد: ایــن عنــوان شــامل اطاعــات و موضوعــات گوناگونــی ماننــد تاریــخ علــم، 
ـــ اســامی، نقــش  داده هــای عــددی، یافته هــای  علمــی و فّنــاوری، فرهنــگ و متــدن ایرانــیـ 
ــما  ــی ش ــش آگاه ــور افزای ــه منظ ــه ب ــت ك ــم و .. اس ــترش عل ــلمان در گس ــمندان مس دانش

تألیــف شــده اســت. 

 خــود را بیازماییــد: ایــن بخــش شــامل مترین هــا، پرســش ها و فعالیت هایــی اســت كــه 
براســاس پیش دانســته ها و آموخته هــای شــما از مفاهیــم و موضوعــات مرتبــط بــا كتــاب درســی 
طراحــی شــده اند. هــدف از ایــن بخش هــا، تثبیــت، تعمیــق، یــادآوری و آمــاده ســازی زمینه هــای 

الزم بــرای فراینــد یادگیــری اســت. 
 در میــان تارمنــا: در ایــن بخــش بــا مراجعــه بــه پایگاه هــای اینترنتــی یا منابــع علمی معتبر 
بــه اطاعاتــی دربــارۀ اهمیــت، نقــش و كاربردهــای شــیمی در زندگــی، جامعه، صنعــت و ... 

دســت می یابیــد و می توانیــد آن را به صــورت یــک گــزارش علمــی در كاس ارائــه كنیــد.
 گروه شیمی دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری


