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سخنی با شما دانش آموز عزیز
کتابی که پیش روی شماست مجموعه ای شامل سه بخش مهم از دانش شیمی است .بخش هایی که
اصل بر هم کنش میان مواد ،وجه مشترک مفاهیم بیان شده در آنهاست .در تألیف این کتاب تالش شده
است تا از طریق ارائۀ فعالیت های ذهنی و عملی متعدد و بیان برخی مطالب جذاب و انگیزاننده ،زمینه برای
درک عمیق مفاهیم ارائه شده در هر بخش فراهم آید .اگرچه مفاهیم موجود در این کتاب کم شمار است ،ولی
مشارکت فعال شما در فعالیت های فردی یا گروهی درون یا برون کالس و ارائۀ دستاوردهای آنها در کالس
می تواند محتوای کتاب را هرچه بیشتر پربار کند .درواقع انتظار می رود که طی سال حتصیلی شما از طریق
همکاری با همکالسی ها و معلم گرانقدرتان افزون بر محتوای موجود در کتاب ،محتوایی فراگیرتر و کامل تر
تولید کنید و به این ترتیب با مشارکت فعال در فرایند یادد هی ــ یادگیری در کنار فراگیری دانش الزم در این
سطح ،بار دیگر تالش کنید تا به جای یادگیری تعداد اندکی مفاهیم علمی از پیش تعریف شده ،آموخنت روش
یادگیری را سرلوحۀ کار خود قرار دهید .امید است چننی کنید.
در ضمن یادآور می شود که تدریس و یادگیری همۀ مطالب ارائه شده در کتاب الزامی است ولی
به معلمان محترم توصیه شده است از بخش های بیشتر بدانید و آزمایش کنید فقط در ارزشیابی های
درون کالسی (ارزشیابی مستمر) پرسش طرح کنند .عالوه براین ،حفظ کردن کامل معادله های شیمیایی
و اطالعات داده شده در منت خود را بیازمایید ،منونۀ حل شده و فکر کنید ،جزء هدف های این کتاب
نیست و نباید در ارزشیابی پایانی و کنکور بیاید .همچننی استفاده از ماشنی حساب ساده و جدول تناوبی
عنصرها در امتحان های پایانی این درس مانعی ندارد.
گروه شیمی دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
از اظهار نظر شما عزیزان پیرامون ساختار و محتوای این کتاب به گرمی استقبال می کند و در پایگاه اینترنتی
خود به آدرس  chemistry_dept.talif.sch.irچشم انتظار آنها می ماند.

