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سخنی با شما دانش آموز عزیز 
کتابی که پیش روی شماست، مجموعه ای شامل چهار بخش سینتیک شیمیایی، تعادل 

شیمیایی، اسیدها و بازها و الکتروشیمی است. چهار بخش که با عنوان کلی فرایندهای شیمیایی 

تالش دارد تا شما را با سازوکار، ویژگی های برجسته و کاربرد واکنش های شیمیایی آشنا سازد و دو 

مورد اساسی و بسیار مهم از فرایندهای شیمیایی یعنی واکنش اسید و باز و واکنش های اکسایش ـ 

کاهش را بررسی کند. ساختار هر بخش به گونه ای طراحی شده است که یادگیری مفاهیم ارایه شده 

بدون مشارکت فعال شما در فرایند یادهی ـ یادگیری آن هم از طریق درگیر شدن در فعالیت های 

کالسی بویژه بحث های گروهی پیرامون برخی مفاهیم چالش برانگیز و حل مسایل عددی و حتلیل 

داده های حاصل از آن ها ممکن نخواهد بود. 

درضمن برای گسترش آشنایی شما با مفاهیم علمی مطرح شده در هر بخش و کاربردهای 

آن ها در زندگی و صنعت، مطالبی جذاب و خواندنی با عنوان »بیش تر بدانید« در منت کتاب آمده  

است که تدریس آن ها الزامی است ولی به معلمان محترم توصیه شده است که در امتحان پایانی 

هیچ گونه پرسشی از آن ها مطرح نکنند.

در ضمن یادآور می شود که همراه داشنت ماشنی حساب ساده، جدول تناوبی عنصرها و 

جدول پتانسیل های کاهشی استاندارد در جلسه ی امتحان مانعی ندارد.

امید است ساختار و محتوای این کتاب در عالقه مند کردن شما به درس شیمی گامی به 

جلو برداشته باشد.

گروه شیمی دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
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