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سخنی با شما دانش آموز عزيز
كتابی كه پيش روی شماست مجموعه ای شامل پنج بخش مهم از دانش شيمی است. بخش هايی كه 
اصل ساختار، واكنش پذيری و رابطۀ ميان آنها، وجه مشترك مفاهيم بيان شده در آنهاست. در تأليف اين كتاب 
تالش شده است تا از طريق ارايۀ فعاليت های ذهنی و عملی متعدد و بيان برخی مطالب جذاب و انگيزاننده، 
زمينه برای درك عميق مفاهيم ارايه شده در هر بخش فراهم آيد. اگرچه مفاهيم موجود در اين كتاب كم شمار 
است ولی مشاركت فعال شما در فعاليت های فردی يا گروهی درون يا برون كالسی و ارايۀ دستاوردهای آنها 
در كالس می تواند محتوای كتاب را هرچه بيشتر پربار كند. درواقع طی سال حتصيلی انتظار می رود كه شما 
از طريق همكاری با هم كالسی ها و معلم گرانقدرتان افزون بر محتوای موجود در كتاب، محتوايی فراگيرتر 
و كامل تر توليد كنيد و به اين ترتيب با مشاركت فعال در فرايند ياددهی ــ يادگيری در كنار فراگيری دانش 
الزم در اين سطح، بار ديگر تالش كنيد تا به جای يادگيری تعداد كمی مفاهيم علمی از پيش تعريف شده، 

يادگيری روش يادگيری را سرلوحۀ كار خود قرار دهيد. اميد است چنني كنيد.
در ضمن يادآور می شود كه تدريس و يادگيری همۀ مطالب ارايه شده در كتاب الزامی است ولی به 
معلمان محترم توصيه شده است فقط در ارزشيابی های درون كالسی (ارزشيابی مستمر) از بخش های بيشتر 
بدانيد و آزمايش كنيد پرسش مطرح كنند. همچنني استفاده از ماشني حساب ساده و جدول تناوبی عنصرها 

در امتحان های پايانی اين درس مانعی ندارد.
گروه شيمی دفتر برنامه ريزی و تأليف كتاب های درسی

از اظهارنظر شما عزيزان پيرامون ساختار و محتوای اين كتاب به گرمی استقبال می كند و 
در پايگاه اينترنتی خود به آدرس

chemistry-dept.talif.sch.ir

چشم انتظار ارايه آنها می ماند.
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