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مدیریت آماده سازی هنری:  اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
لیدا نیک روش )مدیر امور فنی و چاپ( ـ مرضیه مختاری )طراح گرافیک( ـ شهرزاد قنبری 
)صفحه آرا(ـ  مریم دهقان زاده )رسام(ـ  سیده فاطمه محسنی، زهرا ایمانی نصر، سپیده ملک ایزدی، 

علیرضا کاهه، علیرضا ملکان ،  فاطمه رئیسیان فیروزآباد، ناهید خیام باشی )امور آماده سازی(

شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
 تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گاه

نشانی سازمان:

کرج   ـ  مخصوص  جادۀ   ١٧ کیلومتر  ـ  تهران  ایران:  درسی  کتاب های  ونشر  چاپ   شرکت 
پستی:  صندوق   ،44985160 دورنگار:  ـ ٤٤٩٨٥١٦١،    ٥ تلفن:  خیابان ٦١  )داروپخش( 

ـ  ٣٧٥١٥  ١٣٩

ناشر:

چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص «
1396 سال انتشار:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان،  به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به این گل های 

معطر و نوشکفتٔه جهان اسالم سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید و 

خودتان را برای یک مبارزٔه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقالب اسالمی آماده کنید.

               امام خمینی)رحمة الّله علیه(



مقدمه
اصلی  عوامل  از  گرامی  دبیران  و  معلمان  آموزشی شما  عملکرد  و  توانایی  تردید  بدون 
موفقیت برنامه درسی و رسیدن به هدف های قصد شده در برنامه است. بنابراین، تولید 
انواع منابع رسانه های آموزشی حمایتی برای معلم از اولویت باالیی برخوردار است. 

کتاب معلم یکی از این منابع است که سه هدف کلی زیر را دنبال می کند.
آ( تبیین هدف های آموزشی برای هر یک از دروس کتاب درسی

ب( افزایش سطح علمی و دانش تخصصی دبیران
پ( گسترش روش های یادگیری فعال

گروه شیمی نیز در راستای وظایف سازمانی خود تألیف کتاب های راهنمای معلم را شروع 
مصداق ضرب المثل  اما  شده اند،  دیرهنگام شروع  فعالیت ها  این  چند  هر  است.  کرده 

هستند که: »ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است!«
به بیان دیگر تهیه و تألیف منابع آموزشی حمایتی برای معلمان، محدودیت زمانی ندارد. 
راهنمای  کتاب های  و   )1( معلم شیمی  راهنمای   CD تولید  و  تهیه  از  پس  رو،  این  از 
معلم شیمی )2( و )3(، اکنون کتاب راهنمای معلم شیمی پیش دانشگاهی آماده شده و 
و  همکاران  و جدی  بی وقفه  تالش های  کتاب حاصل  این  تألیف  اختیار شماست.  در 

کارشناسان گروه شیمی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی است.
در این کتاب تالش شده است که هدف های ذکر شده در باال محّقق شود. برای این منظور 



از تجربیات چندین نفر از دبیران مجرب شیمی استفاده کرده و هر یک از فصل های کتاب 
درسی به واحد های یادگیری کوچک تقسیم شده اند )منظور از واحد یادگیری، قسمتی از 
فصل است که در یک جلسه آموزشی تدریس می شود(. سپس برای هر واحد یادگیری 

محتوای مناسب، مؤثر و جامعی تحت عنوان های زیر تهیه و تألیف شده است.
1ــ هدف های آموزشی

 2ــ ازرشیابی تشخیصی
 3ــ رو تدریس پیشنهادی

 4ــ بر دانش خود بیفزایید.
الزم به یادآوری است است که در انتهای هر فصل واحدی به نام »خودارزشیابی« تألیف 
شده است. منظور از خودارزشیابی این است که معلمان و دبیران گرامی پس از مطالعه 
فصل، صحت یافته های خود را بسنجند. همچنین گفتنی است که روش های تدریس 
پیشنهادی به عنوان نمونه ارائه شده اند. شما می توانید با الگو گرفتن از این روش ها، 

روش های دیگری را طراحی و بر اساس آن تدریس خود را پیش ببرید.
اعالم  پایان  در  باشد.  همکاران  شما  نیاز  پاسخگوی  بتواند  کتاب  این  که  است  امید 

می کنیم، مشتاقانه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.
گروه شیمی دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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