
اشاره
از آنجا که معلمان در یکي از حس��اس ترین مراحل تغییر نظام آموزش��ي کشور، یعني طراحي و 
تولید مواد آموزشي، به ویژه کتاب هاي درسي جایگاه واالیي دارند برنامه ریزان آموزشي باید از همان 
ابتداي فرایند برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درس��ي، دیدگاه هاي معلمان را منابع ارزش��مندي براي 
دستیابي به وضعیت مطلوب بدانند و از آن بهره گیرند. اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از این 
موج فراگیِر تغییر در محتواي کتاب هاي درس��ي و البته، در آس��تانة تغییري دیگر و این بار، هم زمان 
با تغییر نظام آموزش��ي به س��امانة شش � سه � س��ه، باید در انتظار بحث هاي چالش برانگیز تازه اي، 
به ویژه درباره منابع آموزشي و کتاب هاي درسي بود. چالش هایي که پیامد آن نقدهاي سازنده و شاید 
گالیه آمیز است و ایجاد زمینه براي طرح آن ها مي تواند در رفع کاستي هاي موجود و انتقال تجربه اي 

ارزشمند به برنامه ریزان و مؤلفان آینده بسیار سودمند باشد.
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آموزش شيمی 
تة نقد بو  ءدر 

گزارش:ماندانافتوحي
معلم شیمي منطقة 1 تهران

مقدمه
براي تألیف هر یک از کتاب هاي درس��ي معموالً گروه مش��ورتي از معلمان و اس��اتید تش��کیل 
مي ش��وند ولي کتاب هاي تألیف ش��ده تا در بوتة آزمایش قرار نگیرند و توس��ط معلمان در کالس 
تدریس نشوند، کم و کاستي و اشکاالت خود را نشان نمي دهند. در واقع معلمان هستند که در کالس 
به کتاب روح مي بخش��ند و آن را براي دانش آموزان زنده و دلنش��ین مي کنند. بنابراین نقد و بررسي 
کتاب ها توس��ط معلمان و اس��تفاده از نظرهاي آن ها مي تواند قبل از هر تغییري راه گشاي خوبي براي 

مؤلفان باشند.
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به منظور عملي س��اختن این مهم، مجلة رش��د آموزش شیمي بر آن ش��د تا از راه افزودن بخش 
تازه اي با عنوان »همراه با معلمان«، فضایي دوستانه و صمیمي را براي طرح دیدگاه هاي معلمان نسبت 
به نارس��ایي هاي مختلف جامعة آموزشی شیمي کشور، به ویژه کتاب هاي درسي شیمي دورة متوسطه 
فراه��م آورد. به این منظور و در نخس��تین اقدام، میزگردي در تیرماه س��ال جاري در دفتر این مجله 
ترتیب یافت که در آن، ضمن نقد و بررس��ي کتاب ش��یمي )3( حاضران، تصویري کلي از انتظارات 
خود به نمایش گذاش��تند. این میزگرد به مدیریت خانم ماندانا فتوحي، معلم شیمي منطقة 1 تهران و 
با حضور خانم ها؛ دکتر مریم صباغان عضو هیئت علمي دانش��گاه شهید رجایي، منیرالسادات هادوي 
معلم شیمی منطقة 2 تهران و آقایان؛ نیاز والي اصفهاني، معلم شیمي بازنشسته تهران و عضو شوراي 

داوري مجله و محمد اوالیي معلم شیمي منطقة 1 تهران تشکیل شد.
مجلة رشد آموزش شیمي براي تداوم این اقدام و سمت  و سو دادن به این نقدها، همة همکاران 
گرام��ي را به ش��رکت در این بحث ها دع��وت مي کند. به این منظور، همة ش��ما عزی��زان مي توانید 
درد دل ها، نقدها و خواسته هاي خود را به نشاني الکترونیکي مجله، shimi@roshdmag.ir، بفرستید. 
دیدگاه هاي ش��ما در کوتاه ترین زمان ممکن در بخش »همراه با معلمان« به چاپ خواهد رس��ید. امید 
است این مجله به مانند پُلي استوار میان شما معلمان گرامي و برنامه ریزان درسي بتواند هرچه بیشتر 

زمینه ساز ارتباطي نزدیک میان این دو رکن اساسي در تغییر نظام آموزشي کشور باشد.

شیمي)3(،يكدستنیست
اواليي: در مجموع، فصل اول این کتاب شامل 
مطالب سنگیني اس��ت در حالي که فصل سوم، بار 
عمل��ي س��بک تري دارد. به نظر مي رس��د که بین 
فصل ه��اي این کت��اب از نظر بار علمي، تناس��بي 
وج��ود ندارد. در تدریس فصل س��وم، معلم دائمًا 
باید صحبت کند. اگر یک محتواي الکترونیکي در 
اختیار معلم قرار گی��رد هم دانش آموز و هم معلم 
مي توانن��د تحت آموزش قرار گیرن��د. به نظر من 
محتواي آموزش الکترونیکي از فیلم هاي آموزشي 
ضروري تر و مهم تر اس��ت و اگر در تدریس، یک 
بودجه بندي زماني هم براي این نوع محتوا در نظر 

گرفته شود بسیار مفید خواهد بود.
فتوحي: در برخي قسمت هاي شیمي )3(، ارائة 
مطلب با ایجاد انگیزه شروع شده است و به خوبي 
هم عمل شده است. در عین حال برخي موضوع ها 

بیشتر از بُعد دانشي مورد بحث قرار گرفته است.
والي: بیش��تر مطالب کتاب ش��یمي )3(، جنبة 
کارب��ردي دارن��د و این را باید حس��ن این کتاب 
دانس��ت. براي فص��ل 1 و 2 این کت��اب، فهمیدن 
مطالب الزم اس��ت ولي نیاز به کارکردن هم دارد.
براي اصالح این کتاب به دو صورت مي توان عمل 
ک��رد: یا مطالبي به محتوا اضافه ش��ود که انگیزه ها 

را باال بب��رد، یا اصولي اضافه ش��وند که کاربردي 
نباش��ند. همکار ما براي تدریس فصل اول شیمي 
)3( نیاز به طرح مجموعه اي از پیش دانسته ها دارد. 
پیش دانسته ها براي این است که اطالعات قبلي را با 

مطالب جدید گره بزنیم.

بهترينمؤلفانكتابهايدرسي،معلمان
هستند

در آغاز جلس��ه خانم فتوحي، به گفت وگوي 
خارج از جلسة خود با دکتر عیسي یاوري � عضو 
هیئت علمي دانشگاه تربیت مدرس تهران که مدتي 
با شوراي تألیف کتاب هاي درسي همکاري داشت � 
اشاره کرد و دیدگاه وي را دربارة نقش معلمان چنین 
یادآور شد: »بهترین کساني که مي توانند کتاب هاي 
درس��ي را بنویس��ند، معلمانند. به این صورت که 
کتاب هاي درسي چند کشور را بررسي کنند؛ اصول 
و قوانین علمي را که جنبة ثابت و مش��ابهي دارند 
همراه با مثال هاي مناسب بیاورند. براي این کار یک 
یا دو استاد دانشگاه هم کافي است که نظارت داشته 
باشند. براي تغییر و اصالح کتاب ها باید متن آن ها 
را به چند معلم بدهند و دیدگاه هایشان را در تغییر 

کتاب ها به کار ببندند.«
آقاي والي در تأیید این گفته تأکید کرد: »تولید 
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کتاب به این معني نیست که فهرستي ارائه شود و 
بعد جمعي از استادان همراه با هم کتاب را بنویسند 
بلکه سازماندهي مباحث هم مهم است. با توجه به 
محدودیت ه��ا و توانایي هاي دانش آموزان این کار، 
بس��یار دشوار است و همه مي دانیم که براي تألیف 
کتاب ها خیلي زحمت کشیده شده است، چنانکه 
براي هر تغییري، ذهن گروه شیمي دفتر برنامه ریزي 
و تألی��ف کتاب هاي درس��ي و معلم��ان، مدت ها 
مشغول بوده است و پس از نظرخواهي هاي بسیار، 

کتاب ها اصالح و تغییر یافته اند.
ه��ادوي: ای��ن کار به مدتي که ب��راي تدریس 
هفتگي این درس در نظر گرفته مي ش��ود هم نیاز 
دارد. مي توان همزمان با شروع تدریس این کتاب، 
2 جلسه را به طور کامل به دوره کردن مطالب شیمي 
)2( اختصاص داد. براي فصل 3 هم به دو جلس��ه 

براي بیان نیروهاي بین مولکولي نیاز است.
والي: ح��دود این مطالب بای��د براي تدریس 
مش��خص باش��د تا معلمان به طور سلیقه اي عمل 
نکنند. مثاًل قبل از فصل اول باید دربارة ترکیب هاي 
معدن��ي توضیحاتي داده ش��ود یا ی��ک فیلم براي 
ترکیب هاي دوتایي و س��ه تایي نمایش بدهیم و از 
دانش آموزان گزارشي دربارة فیلم بخواهیم به جاي 
این ک��ه، آن ها را مجبور کنیم که یک جدول بزرگ 
ش��امل آنیون و کاتیون را حفظ کنند. یعني نمایش 

فیلم مي تواند کار ارائة پیش دانسته ها را انجام دهد.
فصل دوم این کتاب نیازي به پیش دانسته  ندارد 
اما براي فصل 3 باید زماني را به یادآوري نیروها و 
پیوندهاي شیمیایي اختصاص داد. پیشنهاد من این 
است که مطالب مورد نظر، در حاشیة کتاب گنجانده 
شوند و برخي مطالب هم که ضرورت کلي دارند 
ب��ه صورت مقدمه در آغاز فص��ل، در قالب 2 تا 3 

صفحه بیایند.
اوالي��ي: برخي از م��دارس براي این منظور از 
تابس��تان کالس ه��اي آمادگي برگ��زار مي کنند تا 
مطالب ش��یمي )2( را دوره کنند. فکر مي کنم اگر 
پیش دانسته ها دربارة ترکیب هاي دوتایي و سه تایي 
یا جدول آنیون و کاتیون با عنوان یادآوري یا بیشتر 
بدانید آورده ش��ود بهتر از آن اس��ت که در ابتداي 
فصل بیایند. چون معموالً براي اینگونه پیش دانسته ها 

معلم ارزش��ي قائل نمي ش��ود و مطالع��ة آن را به 
دانش آموزان واگذار مي کند. البته باید توجه داشت 
که از بخش هاي پیش دانسته ها فقط در امتحان هاي 
کالس��ي سؤال داده شود و در ارزشیابي هاي پایاني 
موردنظر نباش��ند. مثاًل در خود را بیازمایید صفحة 
3،  تبدیل معادلة نوشتاري به معادلة نمادي خواسته 
 III شده اس��ت. همان اول دانش آموز، فرمول آهن
اکسید را مي پرسد. جایگاه چنین پرسشي کجاست 

و آیا در اینجا نیازي به یک پیش نیاز نیست؟
دكترصباغان: آموزش، سه حیطة مختلف شامل 
پرورش دانش، نگ��رش و مهارت را دربرمي گیرد. 
من در جریان تألیف کتاب ش��یمي )1( بودم که به 
صورت شیمي در زندگي به آن پرداخته شده است. 
در تألیف کتاب هاي کش��ورهاي دیگر هم اصل بر 
این است که بیش از حد، وارد بُعد دانشي نشوند تا 
دانش آموز از هدف دور نشده، دچار دلزدگي نشود. 
در این کتاب ها توجه به آزمایش��گاه در رأس قرار 
دارد. یکي از اش��کاالت ما این اس��ت که فراموش 
مي کنیم شیمي، علم تجربي است. پیشنهاد من این 
اس��ت که فصل 1 کتاب شیمي )3( با یک آزمایش 
شروع شود مانند واکنش سرب II نیترات با پتاسیم 
کرومات و بعد از نشان دادن آزمایش به دانش آموز 
از او بخواهیم سعي کند فرمول این مواد را بنویسد. 
بنابرای��ن دانش آموز خودش انگیزه پیدا مي کند که 
فرمول  ها را پیدا کند و معادلة ش��یمیایي واکنش را 
بنویسد. در بیشتر کتاب هاي کشورهاي دیگر هم به 
همین شکل به ایجاد انگیزه توجه شده است. البته 
کشورهایي مانند افغانستان هم هستند که در نقطة 
مقابل قرار دارند. من دانشجوي افغاني داشتم که به 
طرز وحشتناکي از نظر سواد علمي در سطحي پایین 
قرار داشت؛ چون کتاب هاي دبیرستاني شان خیلي 
سنگین است و بنابراین وقتي وارد دانشگاه مي شوند 
ق��درت تجزی��ه و تحلی��ل مس��ائل را ندارند. من 
شخصاً با این نوع آموزش موافق نیستم که بچه ها 
جدول هاي بزرگ کتاب را حفظ کنند بلکه آشنایي 
با حدود 10 آنیون که در زندگي روزمره با آن ها در 
ارتباط اند � مانند شربت معده و محلول وایتکس � 
برایشان کافي است. آن ها باید از درس لذت ببرند و 
آزار دادن شان هیچ نتیجه اي جز خروجي هایي مانند 

براي اصالح اين كتاب به دو 
صورت مي توان عمل كرد: يا 

مطالبي به محتوا اضافه شود كه 
انگيزه ها را باال ببرد، يا اصولي 

اضافه شوند كه كاربردي 
نباشند
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این دانشجوي افغاني نخواهد داشت.
هادوي: ممکن است در یک کالس 30 نفري، 
فق��ط 5 نفر به انجام آزمایش عالقه مند باش��ند در 
حالي که، براي مدیر مدرس��ه بازدة ب��اال براي کل 
کالس اهمیت دارد. بنابراین بهتر است که تلفیقي از 
دو روش را داشته باشیم یعني دست کم 2 جلسه را 
به تدریس کتاب شیمي )2( اختصاص بدهیم و در 
آن، انواع اسید و باز را بگوییم که مناسب حال 25 
نفر از کالس است و در عین حال، براي 5 نفر دیگر 

هم درس را با آزمایش شروع کنیم.
صباغ��ان: ب��ه نظر من،  معلم نباید ب��ا این نوع 
دلسوزي هاي بیش از حد، هم خود و هم دانش آموز 
را آزار دهد. کافي اس��ت همان زم��ان که واکنش 
خنثي ش��دن را مطرح مي کند، انواع اس��ید و باز را 
هم معرفي کند. اما نکتة دیگر دربارة انجام آزمایش 
این اس��ت که دستور کار آزمایش��گاه نباید حالت 
یک دس��تور آش��پزي را پیدا کند بلکه باید بتواند 
مهارت هاي عملي را هم��راه با مهارت هاي ذهني 
پ��رورش دهد. بنا به تحقیقي که روي نیازس��نجي 
فعالیت هاي آزمایش��گاهي انجام گرفته بود، معلوم 
شد یکي از دالیلي که معلمان، آزمایشگاه را جدي 
نمي گیرند این است که خودشان هم در این زمینه 
آموزش ندیده اند و حتي آزمایش هاي سادة کتاب را 
ه��م انجام نداده اند و دیگر آن  که،  به علت ناآگاهي 
از اص��ول ایمني در برابر مواد ش��یمیایي، از فضاي 

آزمایشگاه مي ترسند.
والي: اجراي آزمایش در همه کالس ها در سطح 
کش��ور مقدور نیس��ت. اما همانطور که قباًل اشاره 
کردم با نمایش فیلم همراه تدریس، مي توانیم جاي 
آزمایش را پر کنیم و به ازاي هر نمایش هم گزارشي 

از دانش آموزان بخواهیم.
صباغان: به نظر من نقص بزرگ کتاب شیمي 
)3( نداشتن کتاب راهنماي معلم است. در روشي 
به نام روش مور، یا روش کاوشگري براي آموزش 
آزمایشگاه، دانش آموزان دربارة یک موضوع، مدلي 
ذهني مي سازند و بعد آزمایش هایي روي آن انجام 
مي دهند تا سرانجام آن مدل رد یا پذیرفته شود. مهم 
این است که در هر روش جدید، معلم بتواند خود را 
با آن سازگار کند. در کشورهاي دیگر پیش از آنکه 

روش��ي وارد کتاب درسي شود روي معلم ها مورد 
آزمای��ش قرار مي گیرد چرا که مجري این روش ها 
در کالس، معلمانند. هنگامي که براي نخستین بار 
روش مور پیاده شد معلمان به شدت با آن مشکل 
داشتند و در برابر آن مقاومت مي کردند. اما بعد که 
آن را یاد گرفتند دریافتند که دانش آموزانش��ان قباًل 
چی��زي یاد نمي گرفتند. بنابراین معلمان ما باید یاد 

بگیرند که چطور آموزش بدهند.
هادوي: آیا این کار براي یک کالس 30 نفري، 

عملي است؟
صباغان: بله. در حد یک جلسه هم کافي است 
فقط معلم باید خ��ود را با روش تطبیق بدهد مثاًل 
هنگام تدریس فرمول نویسي، از شیمي در زندگي 
شروع کند و بحث را به کمک موادي که در زندگي 
روزمره کاربرد دارند � البته در محدودة کتاب درسي 

� بسط دهد.
والي: درس��ت اس��ت. در کتاب ش��یمي )3(،  
مهارت هاي یادگیري زیاد اس��ت مانند اس��تفاده از 
جدول، تصویر و نم��ودار. ولي به کتاب راهنماي 
معلم و همچنین به آزمایش نیاز دارد. دانش آموز هم 
نی��از دارد علم تجربي را ببیند نه این که فقط دربارة 

آن بشنود.
اواليي: عالوه بر این، برخي از مطالب نیز تازگي 
خود را از دست داده  است و باید با موضوعات روز 
جایگزین شود. مثاًل امروزه در خودروسازي، سامانة 
حسگرهاي گازي جاي کیسه هاي هوا را براي تأمین 
امنیت سرنشینان گرفته است. همچنین در تدریس 
بازده یا درصد خلوص، اگر یک چالش در صنعت 
مطرح ش��ود انگیزه بخش تر است. نکتة دیگر این 
اس��ت که در امتحان هاي نهایي مي بینیم که از متن 
یک پرس��ش کتاب، سؤال طرح مي شود. مثاًل آمده 
اس��ت: »کاربرد متیل سالیسیالت چیست؟« چنین 
پرسش هایي، ما معلمان را به سمت روش تدریس 
دانشي پیش مي برد. راه حل این است که وقتي کتاب 
جدیدي معرفي مي شود جلسه هاي نقد آن، همزمان 
با تدریس کتاب تش��کیل ش��ود. از س��وي دیگر، 
معلمان به عن��وان مجریان اصلي تدریس کتاب ها، 

باید در چینش محتوا نیز مشارکت داشته باشند.
والي: اگ��ر ما برنامة درس��ي، آموزش معلم و 

 دستور كار آزمايشگاه نبايد 
حالت يك دستور آشپزي 
را پيدا كند بلكه بايد بتواند 
مهارت هاي عملي را همراه 
با مهارت هاي ذهني پرورش 
دهد



امتحان را سه دایره فرض کنیم باید محتواي کتاب 
یا برنامة درس��ي دایرة میاني در نظر گرفته شود و 
آموزش معلم بزرگ ترین دایره باشد. ارزشیابي هم 
باید دایره اي کوچک و دروني ترین این س��ه دایره 
باش��د. ولي متأسفانه ما ارزش��یابي را خیلي بزرگ 

مي کنیم و علت آن هم کنکور است.

محتوايكتابشیمي)3(،زيرهذرهبین
هادوي: در فص��ل دوم، توضیح کتاب در بین 

تفاوت  دما، گرما و انرژي کافي به نظر نمي رسد.
اواليي: بله. واقعیت این اس��ت که کتاب هاي 
درس��ي ما ارتباط عرضي با هم ندارند. مثاًل کتاب 
فیزی��ک س��ال اول، درب��ارة ارزش غذایي، کالري 
و انرژي توضیح داده اس��ت و مطل��ب، دوباره در 
همان حد، در فصل 2 ش��یمي )3( تکرار مي شود. 
در کتاب فیزیک،  دما معیاري براي گرمي و سرمي 
 Q=m.cΔθ اجس��ام معرفي شده است، و به فرمول
اشاره مي ش��ود. در شیمي )3( دوباره همان فرمول 
مي آید. به نظر مي رس��د اگر روي موضوع گرما و 

گرماسنجي، بیشتر تأکید مي شد بهتر بود.
هادوي: بیشتر دانش آموزان در تشخیص انواع 

سامانه ها مشکل دارند.
صباغان: دلیل این اس��ت ک��ه روش بیان انواع 
س��امانه ها در شیمي )3( خیلي دانش��ي است. در 
مجموع، از نظر توجه به اهداف برنامة درس��ي، در 
فصل 2 از این کتاب خیلي ضعیف عمل شده است. 
در حالي که، ترمودینامیک یکي از مباحث ملموس 
در زندگي ماس��ت. در عوض، فصل 1 از این نظر 

موفق است.
اواليي: در صفحة 47 کتاب، دو نمودار وجود 
دارد ک��ه هر  دو به یک مفهوم اش��اره مي کنند. در 
واقع، اه��داف این نمودارها، یکدیگر را پوش��ش 
مي دهند ام��ا در مبحث غلظت موالل، مي بینیم که 
تنها به چند سطر و یک فكركنیداکتفا شده است 

که چندان کافي به نظر نمي رسد.
فتوحي: دربارة اینکه چرا براي معرفي برخي از 
خواص کولیگاتیو از غلظت موالل استفاده مي شود، 
توضیح درس��تي وجود ندارد. اگر به گونه اي عمل 
مي ش��د که خودِ دانش آموز این موضوع را کشف 

کند خیلي بهتر بود.
صباغان: مقایس��ه بین محتوا و هدف هاي کلي 
در برنامة درسي، یکي از موضوعاتي است که جاي 

کار زیادي دارد.
اوالي��ي: ط��رح آنتروپي با ش��کل موجود هم 
اشکال دارد. در واقع، آنتروپي آن چیزي نیست که 

در کتاب گفته شده است.
فتوحي: بله، در کنفرانس آموزش شیمي زنجان، 
دکتر پارس��افر ه��م به برخي نارس��ایي هاي کتاب 
دربارة آنتروپي پرداخت. در مجموع، استفاده از واژة 

بي نظمي براي ترجمة آنتروپي نارسایي دارد.
صباغان: درس��ت است. ما در معادل یابي براي 
برخي از واژه ها مشکل داریم. براي نمونه، واژه هاي 
pedagogy یا theme معادل هاي فارس��ي مناسبي 

ندارند.
اوالي��ي: در صفحة 60، س��ؤالي داریم به این 
ترتی��ب که: چ��را گرماي بس��یاري از واکنش هاي 
ش��یمیایي را نمي توان به طور مس��تقیم تعیین کرد. 
جاي آن بود که به چند واکنش زیست شناختي مانند 
ساخته شدن پروتئین ها و وصل شدن آمینواسیدها 
مربوط به علوم زیستي س��ال اول، اشاره مي شد یا 

چند نمونة صنعتي آورده مي شد.
صباغ��ان: خوب، در کتاب ه��اي ما تلفیق بین 
علوم یا تلفیق بین رشته اي مسئله اي است که کاماًل 

در نظر گرفته نشده است.
اواليي: در صفحة 64، نموداري هس��ت که به 
خوبي نش��ان مي دهد اگر در ابتداي تعریف قانون 
هس در قالب یک »خود را بیازمایید« ارائه مي ش��د 
خیلي بهتر بود. همچنین به جاي ارائة یک واکنش 
با نماد A و B و C، بهتر بود که یک واکنش واقعي 
آورده مي شد. ش��کل صفحة 61 هم خیلي خوب 
است اما سؤال مطرح شده با این مضمون که »چرا 
این واکنش را نمي توان به روش تجربي انجام داد؟« 

باید به طور برجسته تر مطرح مي شد.
هادوي: به نظر مي رسد باید انرژي پیوند به طور 
واضح ت��ر به قانون هس ربط داده ش��ود. در واقع، 
فاصله اي که در کتاب، بی��ن این دو مطلب وجود 

دارد مناسب نیست.
اواليي: آیا دانش آموز باید جدول انحالل پذیري 
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نقص بزرگ كتاب شيمي (3) 
نداشتن كتاب راهنماي معلم 

است. 



فصل سوم را حفظ کند؟
والي: اصل بر این است که دانش آموز به مرور، 
ای��ن جدول را ی��اد بگیرد و ما ه��م تأکیدي روي 

استثناهاي آن نداشته باشیم.
صباغ��ان: بهتر ب��ود این موض��وع به صورت 
کاربردي مطرح مي شد مثاًل، یک نمودار مفاهیم در 

حاشیة کتاب مي آمد.
اوالي��ي: اس��توکیومتري در محلول ها، مفهوم 
موالریته و رقیق کردن محلول ها بهتر است به فصل 
3 منتقل ش��وند و همه در یک جا مورد بحث قرار 
گیرند. همچنین در جدول انواع کلوییدها در صفحة 

100، مرز بین برخي از کلوییدها مشخص نیست.
فتوح��ي: حرکت براوني در صفح��ة 103، در 
حد یک ش��کل خالصه شده اس��ت و بعد سؤال 
مي ش��ود که عامل ایجاد این حرکت چیست. باید 
به ضربه هایي که مولکول ها به هم وارد مي کنند یا 
بمباران ذره هاي کلویید توسط مولکول هاي حالل 
در هر لحظه اش��اره مي شد. در صفحة 80، هم الزم 
اس��ت براي 6 حالت برهم کنش بین ذره اي، همة 
مولکول هاي قطبي، ناقطبي و شکل هاي هندسي را 
مرور کنیم تا بچه ها مفهوم این شکل ها را درك کنند.
والي: ما براي هر پیوند، بار جزئي تعیین مي کنیم 
)+δ و -δ(. بع��د نتیج��ه مي گیریم که کدام س��مت 
مولکول منفي، و کدام سمت آن مثبت است. پس در 
عمل، مولکول ناقطبي نداریم زیرا مولکول ها دائمًا 
در حرکتن��د و قطب هاي لحظه اي همواره در آن ها 
القا مي ش��ود. در ضمن،  تأثیر متقابل مولکول هاي 
قطب��ي و ناقطبي گاهي انحالل پذیري ماده را تغییر 

مي دهد.
ه��ادوي: در کمیت هاي ش��دتي و مقداري، از 
فش��ار هیچ صحبتي نشده است. آیا نتیجه گیري از 
نمودار صفحة 57 به همة مواد قابل تعمیم اس��ت؟ 

براي موادي که تصعید مي شوند چگونه است؟
والي: آنتالپي استاندارد تبخیر از آنتالپي استاندارد 
ذوب بزرگ تر است به جز در آلوترو پ هاي فسفر 

که آنتالپي تبخیر کمتر از آنتالپي ذوب است.
اواليي: البته این مسئله به فشارهاي مختلف و 
اندازه گیري آنتالپي در آن فش��ارها مربوط مي شود. 
باید س��ؤال، اینطور مطرح مي شد: آیا در فشارهاي 

یکسان،  این نتیجه براي همة مواد قابل تعمیم است؟
والي: کتاب هاي درس��ي بای��د به صورت یک 
بستة آموزشي ش��امل کتاب راهنماي معلم، کتاب 
کار دانش آم��وز، کتاب آزمایش��گاه، CD آموزش 
الکترونیکي در اختیار ما )معلمان( باشند. همچنین 
جلس��ه هاي نقد و بررس��ي کتاب ه��ا زماني مفید 
خواهند بود که به دیدگاه ه��اي فردي یا معدودي 
از نظرات اکتفا نش��ود. مثاًل خالصه اي از نقدها از 
اس��تان ها یا مناطق مختلف باید از قبل در اختیار ما 
قرار داده شود. ضمن این که در این جلسه ها حضور 
ی��ک نفر از افرادي ک��ه در جریان تغییر کتاب هاي 

درسي بوده اند الزم است.
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معلمان به عنوان مجريان 
اصلي تدريس كتاب ها، بايد 
در چينش محتوا نيز مشاركت 
داشته باشند.

نتیجهگیري
اگرچه در فصل اول کتاب ش��یمي 3 بسیاري 
از مطال��ب مرتبط با صنعت مانند درصد خلوص 
و بازده آمده اس��ت که تفهیم آن ها به خوبي انجام 
گرفته ولي به جنب��ة کاربردي آن ها کمتر پرداخته 
شده است و مثال هاي مناسبي در این زمینه آورده 
نش��ده اس��ت. ضمن آنکه مفهوم اس��توکیومتري 
و زندگ��ي بای��د با مثال ه��اي بهتري ارائه ش��ود. 
همچنین ش��یوة بیان قوانین بای��د همراه با روش 
کاوش��گري باشد تا دانش آموزان خودشان قوانین 
را نتیجه گیري و کشف کنند. )مانند قانون بویل در 

کتاب سال اول(
با توجه به این مطلب که قوانین ترمودینامیک 
برگرفت��ه از قوانین طبیعت اس��ت جاي مثال هاي 
زیست ش��ناختي در فصل 2 خالي است. عالوه بر 
ای��ن، مبحث آنتروپي نیز نیاز ب��ه بازبیني دارد. در 
فصل 3 به جایگاه محلول ها و گس��تردگي کاربرد 
آن ها در زندگي توجه ش��ده اس��ت. ولي مواردي 
چون خ��واص کولیگاتیو یا ویژگي  هاي کلوییدها 
جاي بحث بیشتري دارد. در این فصل ما با کمبود 
مواد آموزشي مانند محتواهاي الکترونیکي مواجه 
هستیم. عالوه بر اینکه وجود کتاب راهنماي معلم 
هم براي هر کتاب درسي ضروري به نظر مي رسد.


