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سخنی با همكاران بزرگوار 

»علوم تجربی« بخشی از دانش امروزی است که حاصل مطالعه و جست وجوی 
انسان درجهت شناخت جهان مادی و پی بردن به اسرار و قوانین حاکم بر آن می باشد. 
انسان، برای کشف و شناخت این اسرار، غالباً از ابزارهای حسی خود استفاده می کند، 
 از همین رو برای توسعه و تقویت این حواس به ساخت دستگاه های گوناگونی نیز 
دست زده است. تولید ابزارهای گوناگون، موجب افزایش توانایی انسان برای کشف 
از  استفاده  که  است  بدیهی  می سازد.  متحّول  را  او  زندگی  و  شده  جهان  رازهای 
دستاوردهای علم و فناوری، باعث فراهم آمدن رفاه نسبی در برخی جهات شده و 
موجب می شود تا آنچه که در گذشته با رنج و سختِی بسیار صورت می پذیرفته است، 

بسیار راحت تر و سریع تر انجام گیرد.

 دانش آموزی که وارد محّل تحصیل خود می شود، از یك سو »کنجکاو« بوده و 
برای  مناسب  پاسخی  کردن  پیدا  و  تازه  دانشی  به  دست  یافتن  به سوی  لحظه  هر 
پرسش های بی شمار خود است، و از سوی دیگر الزم است تا برای زندگی در دنیای 
علم و فناوری »آماده« گردد. به این ترتیب، برنامه ریزی در نظام آموزشی باید به گونه ای 
صورت گیرد که عالوه بر شکوفا کردن قّوۀ جستجوگری و لذت بخش کردِن فرآیند 
دانستن و کشف مجهوالت برای دانش آموزان، آنچه را برای زندگی در دنیای امروز 
و فردا به آن نیازمند هستند نیز به آنها بیاموزد. در این راستا الزم است تا درس علوم 
تجربی نیز به نوبۀ خود بتواند به هر دو هدف گفته شده، دست یابد. در این درس، 
محتوا و روش باید به شکلی طراحی شود که از یك سو پاسخگوی نیازهای فطری 
دانش آموزان در زمینۀ شناخت محیط بوده و به آنان در پی بردن به شگفتی های جهان 
خلقت کمك کند، و از سوی دیگر موجب آشنایی آنها با دانش و بینِش مورد نیاز 
زندگی حال و آینده شود. به واقع باید گفت که هدف نهایی، رسیدن به واژۀ عمیق و 

تأّمل برانگیز »سواد علمی - فنّاورانه« است.



دانش آموزان نخبه و تیزهوش به فراخور استعداد خدادادی که در وجودشان نهفته 
است، دارای نیازها و استعدادهایی هستند که گاهی در قالب برنامه های عادی مدارس 
و مراکز آموزشی برآورده نشده و به درستی پرورش نمی یابند. از این رو، ایجاد تغییراتی 
در این نوع برنامه ها اجتناب ناپذیر است؛ به همین منظور سال گذشته با هّمت مسئولین 
محترم و همکاران بزرگوار مرکز مّلی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در اّولین گام از اجرای بخشی از 
تکمیلی  »علوم  کتاب های  از  پرورش، نخستین جلد  آموزش و  بنیادین  تحّول  سند 
و  حق تعالی  لطف  به  درآمد.  تحریر  رشتۀ  به  درخشان«  استعدادهای  مدارس   ویژۀ 
با تالش ستودنِی همکاران ارجمند هر دو مجموعه، دومین جلد از این کتاب ها نیز با 
هدف غنی سازی مطالب کتاب درسی با تولید قطعات مناسب مهیّا گردید. قبل از ارائۀ 
محتوای هر قطعه مشخصات آن شامل نوع قطعه، موضوع مطرح شده و شمارۀ صفحۀ 
ارجاعی به کتاب درسی، درج شده است. لذا همکاران محترم با توجه به نشانی مربوط 

به هر یك از قطعات، می توانند موارد مطرح شده را مورد استفاده قرار دهند.

بر خود الزم می دانیم از کلیۀ همکاران بزرگوار در شهرهای مختلف کشور که 
با کمك ها و راهنمایی های سازندۀ خود در بهبود کیفیت این مجموعه یاری رسان ما 
بودند تقدیر و تشکر نماییم. هر چند به دلیل محدودیت ها و رعایت سرفصل های ارائه 
شده در کتاب درسی امکان استفاده از برخی مطالب میّسر نگردید؛ اما همراهی این 
بزرگواران مایۀ دلگرمی است. سپاس ویژۀ خود را تقدیم به دوستان گرانقدر جناب 
آقایان سید محمد هاشمی نسب، علیرضا منسوب بصیری، رضا سازمند و سرکار خانم 
رقیه موحد می کنیم که بدون لطف آنان تهیّۀ مجموعۀ حاضر دشوار می نمود. همچنان 
بر این عقیده ایم که مجموعۀ حاضر نیز خالی از اشکال نیست و با اصالح و بازنگری 
و  نظرات  از  بهره گیری  راستا  این  در  شد.  خواهد  تبدیل  منسجم تر  مجموعه ای  به 

پیشنهادات همکاران گرانقدر مزید امتنان است.
                                   با سپاس  



شيوه نامۀ استفاده از كتاب
همان گونه که در مقدمه کتاب نیز اشاره شده است، هدف از تألیف این کتاب 
»غنی سازی« مطالب کتاب درسی وزارتی بوده و استفاده از آن »به  جای« کتاب درسی 
امکان پذیر نیست. در واقع الزم است تدریس این دو کتاب در کالس به صورت 
هم زمان و موازی صورت پذیرد. به همین منظور و با توجه به درخواست همکاران 

ارجمند، دستورالعمل استفاده از کتاب تکمیلی به شرح زیر ارائه می گردد.

به عنوان مثال در صفحۀ 5 کتاب درسی مطلبی با عنوان اصلی »چه مقدار حل 
شونده را می توان در آب حل کرد؟« مطرح و پس از توضیح این عنوان نیز یك آزمایش 

ارائه شده است.

 

الزم است پس از تدریس مباحث گفته شده در کتاب درسی توسط همکاران محترم، 
 قطعۀ متناظر طراحی شده در کتاب تکمیلی برای این بخش مورد استفاده قرار گیرد. 



در باالی هر قطعه عنوان اصلی آن مطابق با عنوان مطرح شده در کتاب درسی نوشته 
شده است. در ادامه نیز مشخصات قطعه شامل نوع قطعه، نام كتاب درسی، شماره 
فصل، نام قطعه و شمارۀ صفحۀ ارجاعی به کتاب درسی مشاهده می شوند. به این 
ترتیب پیدا کردن قطعۀ متناظر با کتاب درسی و استفاده از آن در زمان تدریس به 

راحتی قابل انجام است.

 

با توجه به تعّدد انواع قطعات )شامل متن تکمیلی، فعالیت، بیشتر بدانید، خود 
را بیازمایید و...( پیشنهاد می شود قبل از شروع تدریس با مطالعه موارد طرح شده 
در هر دو کتاب، راه کار مناسب برای ترتیب ارائه مباحث در کالس را انتخاب کنید. 
بدیهی است که در این راه نباید از اهمیت كتاب درسی غافل بود و الزم است توجه 

دانش آموزان را نیز به این مهم جلب نمایید.

در پايان هر فصل نیز پرسش های متنوعی طرح شده اند که عالوه بر به چالش 
کشیدن آموخته های دانش آموزان، در تفهیم بهتر مطالب به آنها تأثیر مطلوبی خواهند 

داشت.   

براى مقایسۀ میزان انحالل پذیرى مواد الزم است تا بیش ترین مقدار ممکن از آنها را که در مقدار مشخصى از 
حالل (در یک دماى ثابت) حل مى شوند، مشخص کنیم. معموالًً براى این منظور، از 100 گرم حالل استفاده مى شود؛

به عنوان مثال انحالل پذیرى برخى از مواد در دماى C° 20 در 100 گرم آب برابر است با:

صفحۀ 5فصل 1علوم تجربى انحالل پذیرى متن تکمیلى

چه مقدار حل شونده را مى توان در آب حل کرد؟

آب  در  گازها  همۀ  انحالل پذیرى  میزان 
با افزایش دما کم تر مى شود؛ حتّى در مورد 
برخى از مواد جامد نیز چنین شرایطى وجود 
دارد و با افزایش دماى محلول، مقدار کم ترى 

از آنها را مى توان در حالل حل کرد!
با جست وجوى کتاب ها و منابع اینترنتى 
نام چند مادة شیمیایى جامد یا مایع را پیدا 
کنید که میزان انحالل پذیرى آنها با دما رابطۀ 

معکوس دارد.

صفحۀ 6علوم تجربى انحالل پذیرى متفاوت 

آیا دما بر روى میزان حل شدن مواد تأثیر دارد؟
فصل 1 فعالیت

 پذیری )بر حسب گرم(انحالل حالت فیزیکی نام ماده

 871/0 گاز اکسیدکربن دی
 1/18 گاز آمونیاک

 70 گاز هیدروژن کلرید
 نهایتبی مایع متانول

 18/51 جامد سدیم کلرید
 501 جامد شکر
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نام قطعهشمارۀ فصلنام كتاب درسینوع قطعه

عنوان اصلی قطعه )مطابق با عنوان كتاب درسی(

شمارۀ صفحۀ ارجاعی به كتاب درسی



ـت نگاه کنیـد، مواد گوناگـون و متنوعـی را می توانیـد ببینید. 
ّ
اگـر بـه محیـط اطـراف خود به دق

برخی از این مواد فقط از یک نوع ماده تشـکیل شـده اند؛ اّما بعضی دیگر از دو یا چند ماده به دسـت 
آمده اند. بیشتر موادی که ما در زندگی با آنها سرو کار داریم، از دو یا چند ماده تشکیل شده اند. این 
مواد، مخلوط نامیده می شـوند. در این فصل با مخلوط ها و برخی روش های جدا سـازی آنها آشـنا 

می شوید.

مخلوط
و جدا سازی  مواد

فصل

1

 برخی از مواد خالص و بعضی مخلوط اند
هر روز که از خواب بیدار می شویم و به فعالیت های روزمره زندگی می پردازیم، با اجسام و مواد مختلفی 

روبه رو می شویم. شکل ۱ برخی از این مواد را نشان می دهد. 

۱

ـت نگاه کنیـد، مواد گوناگـون و متنوعـی را می توانیـد ببینید. 
ّ
اگـر بـه محیـط اطـراف خود به دق

برخی از این مواد فقط از یک نوع ماده تشـکیل شـده اند؛ اّما بعضی دیگر از دو یا چند ماده به دسـت 
آمده اند. بیشتر موادی که ما در زندگی با آنها سرو کار داریم، از دو یا چند ماده تشکیل شده اند. این 
مواد، مخلوط نامیده می شـوند. در این فصل با مخلوط ها و برخی روش های جدا سـازی آنها آشـنا 

می شوید.

مخلوط
و جدا سازی  مواد

فصل

1

 برخی از مواد خالص و بعضی مخلوط اند
هر روز که از خواب بیدار می شویم و به فعالیت های روزمره زندگی می پردازیم، با اجسام و مواد مختلفی 

روبه رو می شویم. شکل ۱ برخی از این مواد را نشان می دهد. 

۱

فهـــــــــــــرست
مطــــــــــــــا لب
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