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قدردانىقدردانىقدردانىقدردانىقدردانى
انشناسان، استادان دانشگاه و دبيرديك به دو سال تالش شمارى از كار نز�كتابى كه پيش روى شماست نتيجه

نظـاماى دستيابى به هدف هـاى نامه*ريزى منسجـم بـر يك بر�دهآورا فران آن* رشيمى كشور است.اين كتاب كـه مـى*تـو
مان اين مرز و بوانه در ميان آينده*سازاد علمى ــ فناورش سوشى كشور دانست،به*طور عمده به *منظور گستـرآموز
چك، گامى كوش شيمى در كشورد كيفى آموزهى ضمن بهبو اين كار گرو�اريم نتيجهليد شده است. اميدواحى و توطر
ان اسالمى باشد.داى اير امروز و فر�اى جامعهندانى آگاه براى تربيت شهروبر

ان عالقه*مند شيمى كـه دران به ويژه شمارى از دبير اين عزيـز�ا يارى دادند.از همهستان بسيارى مـا راه دودر اين ر
مان*هايى كه ماكت*ها و ساز شر�دانى مى*كنيم.همچنين از همكارى صميمانهدند، قدراه بوانى منت كتاب با ما همرخوباز
كت*هامان*ها و شراريم.اين سازاى تأليO هر بخش يارى دادند، سپاسگزد نياز برها و داده*هاى مورا در تأمين تصويرر

ت*اند از:عبار
كتشيمى؛ شركت ملى صنايع پترومان حفاظت محيط زيست؛ شران؛ سازدارى تهراد شهرمان بازيافت و تبديل مو«ساز
ان وده*هاى نفتـى ايـراوركت ملى پااليش و پخـش فـرت نفت؛ شـرارمـى وزابط عمـو **كل رو�شيمـى؛ ادارهگانى پـتـروبازر
اشناسى كل كشور»مان هوساز

لفاناى مؤشور

اعضاى شوراى مؤلفاناعضاى شوراى مؤلفاناعضاى شوراى مؤلفاناعضاى شوراى مؤلفاناعضاى شوراى مؤلفان

��ويراستار علمى و هماهنگ*كنندهويراستار علمى و هماهنگ*كنندهويراستار علمى و هماهنگ*كنندهويراستار علمى و هماهنگ*كنندهويراستار علمى و هماهنگ*كننده ��  محتوا با برنامه ى درسى محتوا با برنامه ى درسى محتوا با برنامه ى درسى محتوا با برنامه ى درسى محتوا با برنامه ى درسى�
شدىنعمت*الله ار

Oدبيران شيمى همكار و مشاور در طراحى، گردآورى و تأليOدبيران شيمى همكار و مشاور در طراحى، گردآورى و تأليOدبيران شيمى همكار و مشاور در طراحى، گردآورى و تأليOدبيران شيمى همكار و مشاور در طراحى، گردآورى و تأليOدبيران شيمى همكار و مشاور در طراحى، گردآورى و تألي
انىا ارزهرگان آبى و زخامن*ها: مهين جبل*عاملى، مريم صباغان، مژ

د هادى كيايى و بهروز مصيبيانّآقايان: محمد*امين نظامى، سي
ويراستارى ادبى و بازنويسى منتويراستارى ادبى و بازنويسى منتويراستارى ادبى و بازنويسى منتويراستارى ادبى و بازنويسى منتويراستارى ادبى و بازنويسى منت
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توجهتوجهتوجهتوجهتوجه
لى از آن*جا كه تنهاامى است و كتاب الز�د در حاشيهجو تدريس مطالب مو

انخى از پيش دانسته*هاى دانش آموزاى يادآورى بربر
انش شيمى مطرح شده*اند، همانند مطالبى كه با عنوشى آموزشى ـ نگرو اشاره به جنبه*هاى ارز

«بيشتر بدانيد»
ند.ار گيرسش قرد پرشيابى*هاى پايانى مور در منت كتاب آمده*اند، نبايد در ارز

سى ابتدايى ونتى گروه شيمى دفتر تأليO كتاب*هاى درديد از پايگاه اينترانيد ضمن بازشما مى*تو
ا با ما در ميان بگذاريد.د رگاه*هاى خوديد www.dccdc.ir سسطه نظرى به آدرمتو
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شيمىشيمىشيمىشيمىشيمى
دانشى براى همه*ى روزگاراندانشى براى همه*ى روزگاراندانشى براى همه*ى روزگاراندانشى براى همه*ى روزگاراندانشى براى همه*ى روزگاران     

هاىا عنصر ر آتـش وخاك، هوا،  آبكيب چهار عنصر ساخته شده است. آن*ها،دند كه جهان، تنها از تـر*اين باور بونانيان باستان بريو
ا به دستا همان آب مى*دانستند كه سختى سنگ ردند و يخ را و آتش تصور مى*كرطى از هوا مخلوشيد رنده*ى جهان مى*دانستند. نور خورساز
د. يكى از اينك امروزى ما از جهان دارف بر درهايى ژرسد، اما آشنايى با آن اثرگاه بسيار عاميانه به نظر مى*رده است. اگر چه، اين ديدآور
ا يادآور حالتاقع، خاك نماينده*ى حالت جامد،  آب نمادى از حالت مايع و هوجه همگان به حالت*هاى مختلO ماده است. در وها، جلب تواثر

مفى آتش است. آتش،نماينده*ى مفهو، معرند. اثر ديگرا يادآور مى*شوتيب سه عنصر نخست، سه حالت مختلO ماده رگازى است. به اين تر
ا به آسانـىم ماده و انرژى رتيب، مفهـود. به اين تـرد مى*آورجواتى است كه انرژى در ماده و حالت*هـاى آن بـه*وانرژى است و يادآور تغييـر

د.داشت كرگاه پيشينيان، بران از ديدمى*تو
ار مى*دهيم. در بخـشسى قرد بررا با نگاهى امروزى، مـورنانيان باستان ردر اين كتاب طى چهاربخش، چهار عنصر پيشنهـادى يـو

م،، آشنا مى*شويم.در بخش دوگى امروزندگى*ها و اهميت آب در زاقعى پا مى گذاريم و در قالب داستانى شنيدنى با ويژنخست، به دنياى و
ا به مطالعه*ىم ر*گو مى*نشينيم. بخش سوفته است، به گفـت وا و آن*چه طى اين سال*ها بر آن رامون هوها، پيراص گازضمن  آشنايى با خو

دهان*بهايى كه استفاده*ى گسترخته*هاى گرد ما گذاشته شده*اند. اندوشمندى اختصاص داده*ايم كه  در  اين كره*ى خاكى، به امانت نزمنابع ارز
ا جلوه*ى ديگرى بخشيده است.گى امروز ما رندده*هاى آن*ها، زاوراز فر

ا بـاده*ايم تا شـمـا را كه نمادى از انرژى است، بـهـانـه كـردر آخرين بـخـش، آتـش ر
مين  انرژى�ادى كه پيش*تر منبع عمده*ى تااد شيميايى آشنا كنيم. مودسته*ى ديگرى از مو

اويه*ى ديگرى به آن*ها بنگريم!ده*اند و اكنون، ناچاريم از زبو
ا بـه، شيمـى ردر همه*ى اين بخش*ها، تالش شده است كه شما دانـش*آمـوز عـزيـز

ك كنيد و در كنار معلم و با همكارى هم*كالسى*هاىد درگى خوندان بخش مهمى از زعنو
دداشت خوگيرى آن همت*گماريد. در پايان اين كتاب از شما انتظار داريم كه برد به يادخو

شاموا در جهان امروز شرح دهيد. اما، فرا از شيمى در چند خط بيان كنيد و جايگاه آن رر
ختن مطالب اين كتاب تنها در گرو عمل به آن*هاست.نكنيد كه آمو
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