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 دبیرستان( 3)نقد و بررسی کتاب شیمی 
  

 *2 آسیه فرهنگی، 9 آرش اسفرم
 

  کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دبیر شیمی، آموزش وپرورش شهرستان کهگیلویه، استان کهگیلویه وبویراحمد 1
 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دبیر شیمی آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه، استان کهگیلویه وبویراحمد 2

 

 

 چکیده
همیشه برای هر  .تغییر و تحول، همیشه همراه با هیجان بوده و هست، حتی کسانی که تغییر را قبول ندارنددر 

تغییری یک نقد سازنده یا چالش بر انگیز وجود داشته و تنها عاملی که دست اندارکاران تعلیم و تربیت را به 

کتاب های درسی یکی . رتقاء کیفی آموزش و پرورش استاین مسئله مهم وامی دارد، احساس نیاز به بهبود و ا

از اجزای بسیار مهم و تفکیک ناپذیر آموزش است و نقاط ضعف و قوت آموزشی با کتاب های درسی نیز ارتباط 

نوان استفاده کننده های اصلی کتاب درسی می تواند نظرات دبیران و دانش آموزان به ع استفاده از. یدا می کند

از آنجایی که ما دبیرانی هستیم که در منطقه ی محروم زندگی می کنیم، . وزش را بهبود بخشدسطح کیفی آم

اما دلیلی نمی شود که با متد های نوین آموزش آشنا نباشیم و آگاهی داشتن  از علوم جدید و به روز بودن 

یس می کند بپردازد شیمی نه تنها قادر است به نقد کتابی که خود تدر یک دبیر. امری ضروری و مهم است

 .را در جهان بررسی و ارزیابی کند کتاب های درسی رشته ی مورد تدریسباید پا را فراتر نهاده و  بلکه

 

 کلمات کلیدی
 کتب درسی بهبودارتقاء کیفی آموزش وپرورش، نقد کتاب، کتاب درسی، 
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  دبیرستان( 3)نقد و بررسی کتاب شیمی                       
                    

 

 

 : مقدمه
امیدوارم گام . انجام شده است 02در خرداد کهگیلویه  دبیران محترم شیمیاین نقد و بررسی با همکاری تنی چند از 

یکی از بهترین کتاب هایی است که با عالقه ی ( 3)کتاب شیمی .بوده باشد( شیمی) کوچکی در بهبود علم همه جوانب زندگی

سال  19بیش از ترموشیمی را بسیار فهمیدنی و جالب می دانم، اما از دیدگاه من که ( 2)فراوان آن را تدریس می کنم و بخش 

سابقه ی تدریس این کتاب را دارد موارد قابل بحثی وجود دارد که با هم فکری و بررسی اصولی می توان تغییرات مفیدی را 

 . بوجود آورد

 

 :مطالب کلی و اجمالی
ب های از آنجایی که در کتا .احساس می شود( 3)گنجاندن بخشی از شیمی آلی برای پر کردن خالء که در کتاب شیمی .1

 ....از شیمی آلی بحث شده است، نظیر انواع هیدروکربن هاو( 3و2)شیمی 

از طرفی با در نظر گرفتن این موضوع که در تمرین های . یک گسستگی ایجاد شده است( 3)به نظر می رسد در کتاب شیمی 

ید های آلی صحبت شده، گسترده الکل ها،آلدهید ها،کتون هاو اس) کتاب شیمی چهارم از شیمی آلی و واکنش  پذیری آنها 

 .شدن شیمی آلی در زمینه های مورد نیاز ضروری به نظر می رسد

در المپیاد های علمی که در مقطع دبیرستان برگزار می شود، ازمبحث شیمی آلی سواالت دشواری مطرح می شود که فراتر . 2

 .از شیمی دبیرستان می باشد

 .فصل کم حجمی از شیمی آلی به عنوان پیش نیاز شیمی چهارم مفید می باشد بنابر این ، به نظر می رسد اضافه کردن

 :بررسی های انجام گرفته به ترتیب فصل های کتاب

 

 :بخش اول

،دانش آموزان در موازنه ی معادالتی که در برخی آزمون ها ارائه شده، ( 3)در مورد روش موازنه کردن در شیمی  -

ن به روش های دیگر موازنه که در کتاب های تکمیلی بررسی شده روی آورده دچار مشکل شده اند و برای جبران آ

 .پس الزم می آید روش کاملتری ارائه گردد.اند

 

 :بخش دوم

( 1)کتاب درسی مفهوم ظرفیت گرمایی در واقع خیلی بیش تر از آن چیزی که در کتاب شیمی  12و11در صفحه ی  -

گسترده ای در رابطه با ظرفیت گرمایی مواد با استفاده از حالت های پس می توان در این قسمت بحث . آمده ، نیست

 .مختلف ماده در سطح علمی تری انجام گیرد

دانش آموزان را دچار  (17صفحه ) و فیزیک (11صفحه ) ه در دروس شیمیژمتفاوت بودن واحد ظرفیت گرمایی وی

  .دوگانگی می کند

1-)ل بر درجه سیلسیوس است یکای ظرفیت گرمایی ویژه ژول بر مو: در شیمی o -1J.g . C ) 

1-)یکای ظرفیت گرمایی ویژه کیلو ژول بر مول بر درجه سیلسیوس است : در فیزیک  o -1Kj.g . C) 

کتاب درسی مرز سامانه را به حقیقی و مجازی دسته بندی کرده و مرز حقیقی را در  14در حاشیه ی صفحه ی  -

در نظر گرفتن : )اشاره کردن به یک مثال ساده. استمان صفحه نشان داده، اما مرز مجازی نا مفهوم مانده ه( 2)شکل

 .مفهوم مرز مجازی رابهتر تفهیم می کند (یک لیتر هوای درون اتاق 
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w)جای فرمول کار انبساطی 10-17در صفحه ی  - = -pdv)اده شده، خالی که شکل آن در حاشیه ی کتاب نشان د

برای تعیین عالمت کار یا تغییرات انرژی درونی با استفاده  آموز در امتحانات چهار گزینه ای دانش و .به نظر می رسد

 . از این فرمول، سریعتر به جواب می رسد

ه آن ب( بیشتر بدانید)مبادله کار است و در قسمت  که صرفاً( بی دررو)بهتر است فرایند آدیاباتیک  49حهدر صف -

 .پرداخته شده، جزء درس باشد

اما بهتر است که مفهوم داغی شعله و جهت  .ذهن دانش آموز را به کار می گیرد 45درست است که فکر کنید صفحه  -

 .در پایین فکر کنید، آورده شود( راهنمایی) ، تحت عنوانر جهت رسیدن به جوابگیری ذهن دانش آموزان د

 :مفهوم آنتروپی نیاز به توضیح بیشتری دارد 01-09در صفحه  -

دو حباب متصل به هم، که یکی از حباب های آن با گاز نئون پر شده باید منزوی بودن سامانه  09صفحه  14شکل  -

 .زیرا طبق قانون دوم ترمودینامیک آنتروپی یک سامانه ی منزوی افزایش می یابد. مشخص باشد

رمودینامیکی که در شیمی فیزیک اتکینز آمده که تعریف آنتروپی را بر مبنای میزان با توجه به تعریف آماری و ت -

و آنتروپی در فرآیند های  پخش انرژی و ربط دادن آن که به انرژی مبادله شده به صورت گرما تبدیل می شود

وس تری مفهوم از بخشی از سیستم منزوی به بخش دیگری منتقل می شود می توان با مثال های مام برگشت پذیر

 .انتروپی را به دانش آموزان یاد داد

گچساران در  1377بررسی هایی که آقای دکتر عابدینی  از مولفین کتاب های شیمی دبیرستان در همایش سال  در -

 09صفحه ی 14شکل بطه با رانتروپی را خیلی خوب تشریح کرد و در آانجام داد کج فهمی  3مورد  کتاب شیمی 

 :توجیه کردزیر ت به صورمی توان 

 
تومان  1999) در این مثال با باز شدن شیر رابط کاهش کیفیت انرژی رخ داده است و مثال جالبی زد  به این شرح  -

و زمانی که ( نفر باشد یعنی کاهش کیفیت 1999تومان دست  1999دست یک نفر باشد بهتر از زمانی است که این 

تعریف ) یی انرژی پایین می آید آمقدار کل انرژی ثابت بماند کار انرژی در سیستمی پخش می شود به شرطی که

بیشتر باشد امکان توزیع حرکتی ذرات تشکیل دهنده ی ماده  از طرفی هر چه تعداد شیوه های و( ترمودینامیکی

 (تعریف آماری)انرژی بیشتر و آنتروپی آن بیشتر می شود 

 :مثال  -

2(g) 2(g) (g)H + I 2HI 

 

ادله در واقع چون ابتدا در هم پخش می شوند پس شیوه های حرکتی افزایش و آنتروپی افزایش می یابد، در این مع

 .است یافتهناما از دید دانش آموز تغییر آنتروپی صفر است چون مول های گازی افزایش 

 .  ستفاده شودفرمول ا زای واقعی مبحث شرو ع شود و بعد امی تواند با مثال ه :03انرژی آزاد گیبس صفحه ی  -
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یا مثال چرا ید در آب . آن منفی است G∆به خاطر اینست که . همه می دانند که نمک در آب حل می شود: مثال

 . آن مثبت است G∆چون  ؟حل نمی شود

 

 

 

 :سوم بخش

از آنجایی که غلظت موالل یکی از روش های بیان غلظت می باشد و بررسی خواص کولیگاتیو  03در صفحه ی  -

و تفاوت آن  ها بر اساس موالل است، اما هیچ مسئله ای در این قسمت حل نشده یا تمرینی داده نشده است محلول

 .با غلظت موالل به صورت ملموس بیان نشده

علت پایین بودن نقطه ی انجماد محلولی که حل شونده ی غیر فرار دارد برای دانش آموزان قابل فهم  00در صفحه  -

 .، دانش آموزان را تفهیم کندک نمودار هست که معلم بر اساس آننیست، حداقل نیاز به ی

آیا همه ی کلویید ها ( حتی با صافی نمی توان کلوئید ها را جداکرد) شده ذکردر مورد کلویید ها  199در صفحه ی  -

ا می نها جامد است چگونه با صافی جدآی  مثال کلویید هایی که فاز پخش شونده. قابل جدا شدن با صافی هستند

 شوند؟

 

 :نتیجه گیری
با نگاهی اجمالی به مطالب گفته شده متوجه می شویم که معلمان از ساده سازی مطالب کتاب درسی و حذف مطالب چالش بر 

این واکنش معلمان ناشی از ترس و واهمه ای است که دانش آموزان  ، استقبال می کنند وانگیز و اضافه شدن مطالب علمی تر

این کتاب همان طور که گفته شد، کتاب بسیار جذاب و  .های هماهنگ و المپیاد های علمی و کنکور دارند ی آزمونابر عزیز

 . ن هستندآفهمیدنی بوده و از جمله کتاب های شیمی است که همه مشتاق تدریس 

کتاب شیمی چهارم ( انشمندانهمچون د)، به این خاطر است که راه برای بررسی فه کردن بخشی از شیمی آلی با حجم کماضا

گیری دانش و مهارتی است که و در واقع به کارتر شده و نیاز به یک جلسه تدریس اضافی برای تفهیم این مطلب نباشد هموار

و در پایان نه تنها برای این کتاب بلکه برای تمامی کتاب های درسی که دچار تغییر و تحول شده  .در سال قبل یاد گرفته اند

 .معلمی تهیه شود تا برا ی تدریس این درس مهم و جذاب هماهنگی بیشتری ایجاد گردد اند کتاب راهنمای
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