شیمی ()1

،شیمی در مسیر توسعه پایدار

رشتههای علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک
پایۀ دهم
دورۀ دوم متوسطه

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
نام کتاب:

پدیدآورنده:
مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف:

شیمی ( ،)1شیمی در مسیر توسعه پایدار ـ پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه ـ 110210
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
دفتر تألیف کتابهای درسی عمومی و متوسطه نظری

شناسه افزوده برنامهریزی و تألیف:

حسن حذرخانی ،علیرضا عابدین ،نعمتاهلل ارشدی ،سیف اهلل جلیلی ،عابد بدریان ،راضیه بنکدار سخی،
معصومه شاه محمدی اردبیلی ،منصور مختاری( اعضای شورای برنامه ریزی )
حسن حذرخانی ،علیرضا عابدین ،حسین زمانی سیفی کار ،معصومه شاهمحمدی اردبیلی( ،اعضای گروه
تألیف) ـ نعمت اهلل ارشدی(پیش نویس فصل )1ـ راضیه بنکدار سخی ،سیف اهلل جلیلی (پیش نویس
فصل)2ـ منصور مختاری ،دوست محمد سمیعی ،فرشاد صیرفی زاده ،فیروزه منتظری ،محمد امین
نظامی(اعضای گروه مشورتی) ـ حسن حذرخانی(ویراستار علمی) ـ محمد دانشگر(ویراستار ادبی)

مدیریت آمادهسازی هنری:
شناسه افزوده آمادهسازی:

اداره کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
لیدا نیک روش (مدیر امور فنی و چاپ) ـ مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) ـ مهدیه صفایی نیا
(نگاشتارگر [طراح گرافیک] و صفحه آرا  ) ـ مریم کیوان (طراح جلد) ـ مریم دهقان زاده ،فاطمه
باقری مهر ،کبری اجابتی ،زهرا رشیدی مقدم ،فرشته ارجمند ،فریبا سیر ،احمد رضا امینی ،ناهید
خیام باشی (امور آماده سازی)
تهران ـ خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ  ٤آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن٩ :ـ ،  ٨٨٨٣١١٦١دورنگار ،   ٨٨٣٠٩٢٦٦ :کد پستی١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :
وبگاه www.chap.sch.ir :و www.irtextbook.ir
شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران تهران :کیلومتر  ١٧جادۀ مخصوص کرج ـ خیابان ٦١
(داروپخش) ،تلفن  ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،44985160 :صندوق پستی١٣٩ :ـ  ٣٧٥١٥

نشانی سازمان:
ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:
شابك  0ـ  2732ـ 05ـ964ـ  978

    0ـ     2 7 3 2ـ     05ـ    964ـ  ISBN: 978

شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران «  سهامی خاص»
چاپ سوم ١٣٩7

جوانها قدر جوانيشان را
بدانند و آن را در علم و
تقوي و سازندگي خودشان
صرف كنند كه اشخاصي
امين و صالح بشوند.
مملكت ما با اشخاص امين
ميتواند مستقل باشد.
امامخميني
«قدسس ّره ّ
الشريف»
ِّ

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی
و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه،
عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع ،بدون کسب مجوز ممنوع
است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

 ....فهرست .....
مقدمه
فصل ا ّول :کیهان زادگاه الفبای هستی 1 ...........................................................................................................

فصل دوم :ر ِدّپای گازها در زندگی 45 ....................................................................................................................

فصل سوم :آب ،آهنگ زندگی 91 ..............................................................................................................................

واژه نامه .......................................................................................................................................................................
منابع .............................................................................................................................................................................

134
139

 ....مقدمه .....
علــوم جتربــی یكــی از حوزه هــای یادگیــری برنامــۀ درســی ملــی اســت کــه
رســالت اصلــی آن تربیــت افــرادی توامننــد بــا ویژگی هــای زیــر اســت:
مسئولیت پذیر ،نوع دوست ،جمع گرا و جهان اندیش باشند.
ضمــن بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی ،آنهــا را امانــت الهــی بداننــد و ایــن منابــع
را بــرای نســل های آینــده حفــظ كننــد.
از آموخته هــای خــود در زندگــی فــردی و اجتماعــی بهــره بگیرنــد تــا زندگــی
ســالم و بــا نشــاطی بــرای خــود و جامعــه فراهــم كننــد.
اخــاق مــدار باشــند و در همــه حــال خداونــد را ناظــر و حاضــر بــر اعمــال خــود
بداننــد.
بر اساس این برنامه ،دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه باید به این شایستگی ها
برسند:
بــا درك ماهیــت ،روش و فراینــد علــوم جتربــی ،ایــن علــوم را در حــل مســائل
واقعــی زندگــی (حــال و آینــده) بــه کار گیرنــد و محدودیت هــا و توامنندی هــای ایــن
علــوم را در حــل مســائل گــزارش كننــد.
بــا اســتفاده از منابــع علمــی معتبــر و بهره گیــری از علــم جتربــی ،بتواننــد
اندیشــه هایی مبتنــی بــر جتــارب شــخصی ،بــرای مشــاركت در فعالیتهــای علمــی
ارائــه دهنــد و در ایــن فعالیتهــا بــا حفــظ ارزش هــا و اخــاق علمــی مشــاركت
كننــد.

علــوم جتربــی حاصــل تــاش انســان بــرای درك دنیــای اطــراف ،روابــط علــت و
ِ
كشــف بخشــی از
معلولــی بــن اجــزای مــادی جهــان هســتی و در واقــع بــه مثابــۀ
فعــل خداونــد اســت كــه بــا ظهــور شــواهد و دالیــل جدیــد تغییــر می كنــد .قلمــرو
علــوم جتربــی ،ســامانه ای بــه بزرگــی جهــان هســتی اســت كــه خــود از ســامانه های
خــرد و كالن و گوناگونــی تشــكیل شــده اســت .هــر ســامانه از اجزایــی ســاخته
شده اســت  كه:
ساختار و عملكرد ویژه ای دارند.
با هم در ارتباط اند و بر یكدیگر اثر می گذارند.
برای حفظ پایداری تغییر می كنند.
از ایــن رو برنامــۀ درســی نیــز به گونــه ای طراحــی و تدویــن شــده اســت كــه مفاهیــم
اساســی مرتبــط بــا ایــن اندیشــه های كلیــدی را آمــوزش دهــد .درس شــیمی یكــی
از درس هــای ایــن حــوزۀ یادگیــری اســت كــه بــه بررســی ســاختار ،رفتــار و تغییــر
مــواد مــی پــردازد .ایــن درس در دورۀ دوم متوســطه بــرای رشــته های علــوم جتربــی
و ریاضــی و فیزیــك به طــور مشــترك به میــزان ســه ســاعت در پایــۀ دهــم ،ســه ســاعت
در پایــۀ یازدهــم و چهــار ســاعت در پایــۀ دوازدهــم ارائــه می شــود .شــایان گفــن اســت
درســی بــا عنــوان «آزمایشــگاه علــوم» نیــز بــرای رشــته های علــوم جتربــی و ریاضــی و
فیزیــك در نظــر گرفتــه شــده اســت كــه در پایــۀ دهــم دو ســاعت و در پایــۀ یازدهــم یــك
ســاعت خواهــد بــود.
كتابــی كــه پیــش روی شماســت ،نخســتنی كتــاب شــیمی در دورۀ دوم متوســطه
اســت كــه بــا تــاش و كوشــش مشــتاقانه و دلســوزانه جمعــی از اســتادان ،كارشناســان
و دبیــران ،تدویــن و تألیــف شــده اســت .رســالت اصلــی محتــوا در ایــن كتــاب تربیــت

افــرادی اســت كــه بــا كســب ســواد علمــی شــیمی مبتنــی بــر اصــول توســعۀ پایــدار،
بتواننــد زندگــی خــود را در همــۀ ســطح ها بهبــود بخشــند .بــر همــن اســاس ،رویكــرد
ســازمان دهی محتــوا در ایــن درس،زمینــه محــور ،ارتبــاط بــا زندگــی و توســعۀ پایــدار
و رویكــرد آموزشــی محتــوا ،یادگیــری فعــال و كشــف مفهــوم اســت .گفتنــی اســت
انتخــاب رویكــرد زمینــه محــور،ســبب شــده اســت تــا از ارائــۀ منســجم و متمركــز محتوا
در یــك پایــه پرهیــز شــود .بــرای منونــه مبحــث اســتوكیومتری و ســاختار لوویــس در
هــر ســه پایــه آمــوزش داده خواهــد شــد .مــاك انتخــاب و گســترۀ محتــوا در ایــن
مــوارد ،ارتبــاط آن موضــوع بــا زندگــی اســت.
بــرای حتقــق رویکردهــای انتخــاب شــده ،در تدویــن و تألیــف محتــوا از عنوان هــای
گوناگونــی اســتفاده شــده كــه هــر عنــوان و نقــش آن در فراینــد آمــوزش بــه شــرح زیــر
است:
بــا هــم بیندیشــیم:در ایــن بخش هــا ،دانش آمــوزان در یــك فعالیــت گروهــی
و مشــاركت فعــال و مؤثــر ،بــا بهره گیــری از مهارت هــای ذهنــی ،دربــارۀ یــك یــا
چنــد مفهــوم می اندیشــند ،گفــت و گــوی علمــی می كننــد و آن را بررســی ،جتزیــه
و حتلیــل می کننــد و پــس از كشــف مفهــوم ،آن را توســعه و تعمیــم می دهنــد یــا
تثبیت می کننــد.
کاوش كنیــد :در ایــن محتــوا ،دانــش آمــوزان بــا اجنــام فعالیتهــای عملــی و
آزمایشــگاهی ،مفهــوم علمــی قصــد شــده را كشــف و مهارت هــای فراینــدی را كســب
و تقویــت می كننــد.
پیونــد بــا زندگــی :هــر چنــد رویكــرد كلــی محتــوا ارتبــاط بــا زندگــی و زمینــه
محــور اســت؛ امــا به منظــور نشــان دادن جایــگاه دانــش شــیمی در زندگــی ،مــواردی

از زندگــی روزانــه كــه بــا مفهــوم و موضــوع درســی ارتبــاط دارد ،طــرح و دربــارۀ
آن توضیحــات مناســبی ارائــه شــده اســت.
پیونــد بــا صنعــت :هدف از این عنوان ،معرفی پیشــرفت ها و دســتاوردهای
صنعتــی جهــان و نقــش شــیمی در گردشــگری ها بــه ویــژه توامنندی هــای
صنعتــی و بومــی كشــور ایــران اســت.
پیونــد بــا ریاضــی :محتــوای ارائــه شــده در ایــن عنــوان از یــك ســو ارتبــاط
بــن حوزه هــای گوناگــون علــوم را معنــادار می كنــد و از ســوی دیگــر بــه
دانش آمــوزان می آمــوزد كــه چگونــه می تــوان مفاهیــم و داده هــای شــیمیایی را
بــه كمــك روابــط ریاضــی فرمول بنــدی كــرد .ایــن موضــوع ســبب خواهــد شــد تــا
اثر بخشــی محتــوا افزایــش یابــد ،بــه گونــه ای كــه بتــوان پیش بینی هــای درســتی
را در موقعیت هــای جدیــد اجنــام داد.
آیــا می دانیــد :ایــن عنــوان شــامل اطالعــات و موضوعــات گوناگونــی ماننــد
تاریــخ علــم ،داده هــای عــددی ،یافته هــای علمــی و فنّ ــاوری ،فرهنــگ و متــدن
ایرانــی ــــ اســامی ،نقــش دانشــمندان مســلمان در گســترش علــم و  ..اســت كــه
بــه منظــور افزایــش آگاهــی فراگیــران تألیــف شــده اســت.
خــود را بیازماییــد :ایــن بخــش مترین هــا ،پرســش ها و فعالیت هایــی هســتند
كــه بــر اســاس پیش دانســته ها و آموخته هــای دانش آمــوزان از مفاهیــم و موضوعــات
مرتبــط بــا كتــاب دهــم طراحــی شــده اند .هــدف از ایــن بخش هــا ،تثبیــت ،تعمیــق،
یــادآوری و آمــاده ســازی زمینه هــای الزم بــرای فراینــد یادگیــری اســت.
مــا مــی توانیــم :هــدف ایــن عنــوان تقویــت هویــت ملــی ،فرهنگــی ،علمــی و
فنّ ــاوری ،اقتصــادی و ...اســت .از ایــن رو منونه هایــی از توامننــدی دانشــمندان،

پژوهشــگران و صنعتگــران كــه نقــش بســزایی در توســعۀ كشــورمان داشــته اند،
بررســی می شــود تــا بــه نســل های جــوان ایــن بــاور را منتقــل كنــد كــه مــا می توانیــم
گام هــای مؤثــر و ســازنده در جهــت اســتقالل و پیشــرفت كشــورمان در همــۀ ســطح هــا
بــردارمی.
یكــی دیگــر از ویژگی هــای كتــاب شــیمی دهــم،تصویــر محــور بــودن آن اســت .مؤلفــان
تــاش كرده انــد تــا حــد امــكان از تصویرهــا ،منودارهــا و شــكل های گوناگونــی
اســتفاده كننــد تــا افــزون بــر ایجــاد جذابیــت و شــادابی ،یادگیــری محتــوا آســان تر
و مانــدگاری آن را بیشــتر کننــد .همچنــن بــرای آشــنایی شــما همــكاران گرامــی بــا
منونــه پرســش های ارزشــیابی و مــرور یافته هــای دانش آمــوزان ،در پایــان هــر فصــل
تعــدادی پرســش بــا عنــوان «مترین هــای دوره ای» طراحــی و تألیــف شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه یادگیــری همــۀ محتــوای كتــاب و تدریــس آن ضــروری اســت ،امــا
ارزشــیابی از «آیــا می دانیــد» مجــاز نیســت .در عــن حــال بایــد نــكات اشــاره شــده در
حاشــیۀ كتــاب در خصــوص حــدود محتــوا و ارزشــیابی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
گــروه شــیمی واحــد توســعه ،حتقیــق و آمــوزش علــوم دفتــر تألیــف كتاب هــای
درســی عمومــی و متوســطه نظــری ،امیــدوار اســت كــه آمــوزش ایــن كتــاب گامــی
در جهــت حتقــق اهــداف برنامــۀ درســی ،تربیــت شــهروندان مســئول و آگاه و بهبــود
ســطح زندگــی بــا رعایــت معیارهــای توســعۀ پایــدار باشــد .لــذا ،ایــن گــروه همچنــن
مشــتاقانه منتظــر پیشــنهادها ،انتقادهــا و نظرهــای ســازندۀ شــما همــكاران گرامــی و
صاحب نظــران آموزشــی اســت.
توجــه :طــرح هرگونــه پرســش از محتــوای «آیــا می دانیــد» و «در میــان تارمنــا» در
آزمون هــای هماهنــگ کشــوری ،نهایــی و کنکــور سراســری ممنــوع اســت.
گروه شیمی دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

