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 متوسّطه 
 

 2موحدفرعلی ؛  * 1علی رجبلو 

 شکده علوم پایه، دانشگاه فردوسي، مشهد، ایران مي، دانگروه شي 1

 ایران   بيرجند،  گروه شيمي، دانشکده علوم، دانشگاه بيرجند، 2

 چکیده 
معلّم   تيکه به منظور ترب  دیآيبه شمار م یارشتهچند یها شی ازجمله گرا يميآموزش ش یرشته 

توسّط    ازيمورد ن  یهايستگیو شا  ش، مهارتکسب دان  هدف آنشده که    فیدوره دوم متوسّطه تعر  یبرا  يميش

به شمار    تيو ترب  ميآموزان در هر نظام تعلدانش  یساز عامل در آماده   نیتردانشجومعلّمان است. معلّمان مهم

اکه    است  ينظام آموزش  تيفيبهبود ک  یها از ضرورت  يکیمعلّم  ت ياصالح ترببنابراین    ندیآيم   ن ی از جمله 

  س یتدر  یالزم را برا  يستگیشا  انمعلّم  آناساس    معلّم است تا برتيدرسي ترب  نامه یدر بر  یبازنگر   ،اصالحات

-متوسّطه ی دوم  با سرفصل  يميش درسي    یهامطرح شده در کتاب  نی عناو  يمقاله به بررس  نیا  کسب کنند.

  بتدا آن ا ر  است که د  یاسهیمقا-يفي و روش پژوهش آن از نوع توص  پردازديم  يميمصوب رشته آموزش ش  یها

  عناوین اشاره شده با    یها شود، سپس سرفصليپرداخته م  يميرشته آموزش ش  يدروس تخصص  يبررسبه  

  ی ها سرفصل  ،سهیمقا  نیشوند و بر اساس ايم  سهیمتوسّطه ی دوم  مقا  يم يش  يدرس  یهامطرح شده در کتاب

   شوند.يمشخص م  يميبا اهمّيّت در دروس آموزش ش
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1399پایيز ،  3، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

 مه مقدّ

 به که آیدمي شمار چندبعدی به هایگرایش جمله از شيمي آموزش یپيوسته کارشناسي رشته

 مندعالقه که  است  شده تعریف کارشناساني یا دوم یی متوسّطه دوره برای شيمي معلّم تربيت منظور

 ي ی چهار ساله فرصت دوره  نیا  .هستند شيمي آموزش ارشد سيکارشنا یدوره در تحصيل ادامه به

نگرش و  مهارت  دانش،  کسب  جهت  قالبمناسب  در  الزم  ن  های يستگیشا  های  توسّط    ازيمورد 

( و  ي)بوم  ي در سطح ملّ  ها يستگیای از شاکه دارای مجموعه  يمعلّمان  تيدانشجومعلّمان است. ترب

 . باشندي جهان

مشاغل بسياری در  ترین دانش ها در زندگي روزمره است و  ز پرکاربردجایي که علم شيمي ااز آن

آموزاني که سواد همراه با شناخت و مهارت در  ارتباط نزدیک با آن قرار دارند؛ بنابراین تربيت دانش

 رسد. این دانش داشته باشند بسيار ضروری به نظر مي

مهم آماده   ن یترمعلّمان  در  نظدانش  یسازعامل  هر  بآموزان  تربيت  و  تعليم  ميام    ند یآه شمار 

بس  یطوربه نقش محوراز صاحب  یيارکه  بر  تربيت  و  تعليم  نظام    ینظران  اهداف  تحقق  معلّم در 

داشته تاکيد  اصآموزشي  تربيتالاند و  را    ح  بهبود کيفيت نظام آموزشي    یهااز ضرورت  کي یمعلّم 

  یکي از ملزومات تربيت نيرو( ی40ص.،  1376؛ مهرمحمدی،  1، ص.1393. )موسي پور،  دانبرشمرده

روز جامعه   یدرسي کارآمد، جامع و متناسب با نيازها  یاز برنامه  یگير و متعهد، بهرهانساني متخصص  

عدم توفيق مؤسّسات آموزشي    ای است که در توفيق    ي یدرسي تا جا   یو جهان است. اهميت برنامه

  يی از آنجا(  10، ص.1386ه و شفيعي،  واجارگا) فتحي    . کندمي  فای ا  یاو تعيين کننده  ینقش کليد

گذشته به دليل تغييرات اجتماعي و   یجامعه همواره در حال تغيير است و در چند دهه یکه نيازها

،  2008؛ بریتتون،  330، ص.2011. )ایبوومي،  است  افتهی  یتغييرات سرعت بيشتر  نیا  ، یرشد فناور

است. ضرورت   یضرور  یآموزشي امر  ی هام نظامدر تمادرسي    یهاروزرساني برنامهو به  یبازنگر(  2ص.

  نده یآ  ی هامعلّم که رسالت آموزش و تربيت نسلدرسي تربيت  یهاو تغيير در مورد برنامه  یبازنگر  نیا

 ، در برنامه ی درسيها  ( تا بر اساس این بازنگری1393.)راستي،  را بر عهده دارد، بسيار بيشتر است

که   ينسبت به کتب درس يرا کسب کنند و تسلط کاف  سیتدر  یالزم برا یيو توانا   ي ستگیمعلّمان شا

 را داشته باشند.  کننديم  سیتدر

-آموختهدانش  روديانتظار مبراساس سرفصل تصویب شده وزارت علوم برای رشته آموزش شيمي  

  ا هشهیای اندبه ج،  کمک کند   دیمحتوای نامناسب و زا یي بتواند: به شناسا يميآموزش ش یرشته ی



 

 

 دوم متوسّطه  یدوره یمیش  یدرس نیبا عناو یمی آموزش ش یدرس یبرنامه یسهیمقا

و    دینما  قی تشو  يدرس  زییرای را در برنامهرشته   نيب  کردیرو،  بر درك و فهم تمرکز کند  قیو حقا

 .کند قیو سنجش تشو ریيادگیرا برای  يقيتلف کردیرو

اموخته دانشگاه فرهنگيان، بر اساس اهداف ذکر  با توجه به مطالب ذکر شده دانشجومعلّمان دانش

برنامه ی   عنوان شده در کتاب های درسي  زش شيی آمودرسي رشتهشده در  بر مطالب  باید  مي 

تسلط کافي داشته باشند تا بتوانند در دوران خدمت خود در نظام آموزش و پرورش، وظایف خود را 

 به خوبي انجام دهند. 

این مقاله به بررسي عناوین مطرح شده در کتاب های شيمي متوسّطه ی دوم  با سرفصل های  

 دازد و در پي یافتن پاسخ سواالت زیر است: موزش شيمي مي پررشته کارشناسي آمصوب 

آیا محتوای آموزش داده شده در دوره کارشناسي آموزش شيمي برای پوشش دادن کامل مطالب    -1

 مطرح شده در دوره متوسّطه ی دوم  کافي است؟ 

ي  های درسي شيمابدر پوشش دادن مطالب کت   رشته آموزش شيمي  سرفصل  دروساز    يککدام  -2

 است؟  برخوردار یاز اهمّيّت باالتر طه ی دوم دوره متوسّ

ی بررسي  دروس رشته آموزش شيمي مي توان به های انجام شده در زمينهاز جمله پژوهش

(  اشاره کرد. او در این پژوهش به بررسي  برنامه ی درسي رشته آموزش 1398پژوهش گلستانه )

درسي آموزش   یبرنامه  نشان داد کهاین مقاله    جینتات.  ساشيمي سابق پرداختهشيمي با رشته دبيری  

 ی هاجمله جنبه  از  با برنامه قبلي است.  يی هاها و تفاوت شباهت  یشيمي از نظر اهداف و محتوا دارا 

افزودن دروس موضوعيدرسي آموزش شيمي مي  ینوآورانه در برنامه و    (  PCK)    تربيتي-توان به 

  شیافزا  معلّمي دانشجومعلّمان و  تیاشاره نمود که در شکل دادن هو  یکارورز  یاد واحدهاتعد  شیافزا

  تخصصي شيمي، کاهش   یکاهش واحدها  گرید  یمعلّمي آنان بسيار موثر است. از سو  یهامهارت

افزا  شگاهي یآزما  یواحدها واحدها  شیو  مي  ی تعداد  را  اسالمي  تربيت  و  تعليم  و  از  تربيتي  توان 

تواند در کاهش سطح علمي معلّمان شيمي که ميشيمي برشمرد  درسي آموزش    یبرنامهی  هاچالش

تربيتي در آماده کردن بيش از پيش  -در این پژوهش به اهمّيّت دروس موضوعي  .باشد   تاثيرگذار  ندهیآ

در های  در کالس  حضور  برای  است.  دانشجومعلّمان  شده  اشاره  راهبردها  نیاس  شامل   یدروس 

اطّالعات و ارتباطات در    یناوراحي واحد آموزشي، کاربرد فآموزش، طراحي آموزشي و طر  در  سیتدر

-فهميدرس کجهمچنين  تخصصي است.    یدر آموزش هر رشته  یا حرفه  یو توسعه  پژوهش  آموزش،

  یدرس تخصصي اضافه شده است که در برنامه  کیبه عنوان    متوسّطه  یدوره  در شيمي  جیرا  یها

 شيمي است. یندهیآ معلّمانو مورد نياز  یروس ضرواز در کي یاست و  نداشته شيمي وجود یدبير
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های درسي دبيرستان با  هایي هم در رابطه با مقایسه  مطالب شيمي کتابدر گذشته پژوهش 

ها  (  از جمله این پژوهش1383پژوهش فرهادی و دیگران )عناوین مرتبط در دانشگاه انجام شده است.  

اجمالي در مورد این مقاله مقایسه  ریاضي، فيزیک    است. در  پایه مهندسي شيمي؛ یعني  و  دروس 

هایي به بررسي  شيمي بين دبيرستان و دانشگاه صورت پذیرفته است. در این پژوهش با ارائه جدول 

تفاوتاشتراك ابتدا سعي کردههای بين دبيرستان  ها و  اند با  و دانشگاه پرداخته است. پژوهشگران 

ه ایاالت  مي در ایران و چند کشور پيشرفته دنيا از جملمقایسه برنامه ی درسي رشته مهندسي شي

متحده آمریکا، فرانسه و انگلستان سطح دروس مطرح شده در این رشته را با استانداردهای جهاني  

خص برای سطح کيفي مطلوب دروس دست پيدا کنند. سپس با  مقایسه کنند و به یک معيار مش 

ی دوره دبيرستان به بررسي این موضوع که چقدر اههای رشته مهندسي شيمي و درسمقایسه واحد

اند، پرداختند. در انتها نيز  دانشجویان این رشته برای یادگيری مطالب مطرح شده در دانشگاه آماده

جویان رشته مهندسي شيمي با توجه به موضوعات مطرح شده در  انگيزگي دانش دالیل آشفتگي و بي

 پژوهش مورد بحث قرار گرفته شده است.
 

 

 پژوهش   روش

ی  است و در آن از روش مطالعات تطبيقي جرج برد  یاسهیمقا  - پژوهش از نوعي توصيفي  نیا

.)رضوان خواه است  سهیو مقا  یتوصيف، تفسير، همجوار   یشده است که شامل چهار مرحله  استفاده

  عات، الاطّ  تحقيق بر اساس شواهد و  یهادهیتوصيف، پد  یپژوهش در مرحله  نیدر ا  (  1394و دیگران،  

. در  شدند   در مرحله بعد آماده  یادورهبررسي و نقّ  یکافي برا  یهاافته یو با تدارك    یبردار  ادداشتی

 ی همجوار  . در مرحلهدیصيف شده در مرحله اول، وارسي و تحليل گردتفسير، اطّالعات تو  یمرحله

آماده    قبلی  دو مرحلهها، اطّالعاتي که در  ها و تفاوتشباهت  یسهیچارچوبي جهت مقا  جادیا  یبرا

جزئيات    به  تحقيق با توجه  یمساله  سه،یمقا  یو کنار هم قرار داده شد. در مرحله  یبندشده بود، طبقه

 . د یگرد سهیها و پاسخ به سوال تحقيق، بررسي و مقاها و تفاوت شباهت یآن در زمينه

 

 نتایج و بحث 

نابع زیر استفاده شده است: برنامه ی درسي  برای دستيابي به اطّالعات موردنياز این پژوهش از م 

آموزش عالي وزارت علوم،   یزریبرنامه  یشورا)  1394شناسي رشته آموزش شيمي مصوب  دوره کار

  1394مصوب    شيمي محضرشته    يبرنامه ی درسي دوره کارشناس،    (1394ی،  تحقيقات و فناور



 

 

 دوم متوسّطه  یدوره یمیش  یدرس نیبا عناو یمی آموزش ش یدرس یبرنامه یسهیمقا

های درسي شيمي  و کتاب  (1394  ،یرآموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناو  یزریبرنامه  یشورا)

و    ي)حذرخان  3و شيمي    (1396  گران،یو د  ي)حذرخان  2(، شيمي  1396)حذرخاني و دیگران،    1

ی متوسّطه ی دوم  رشته علوم تجربي و ریاضي فيزیک. همچنين برای دستيابي دوره  (1397  گران،ید

پایگاه اینترنتي در  پژوهش، جستجوی  از    ه فارسيهای دادبه منابع موردنياز  انگليسي با استفاده  و 

ط مورد مطالعه قرار گرفت. ی درسي، مقایسه ، آموزش شيمي انجام شد و مقاالت مرتبهای برنامهواژه

مورد   از عناصر  کیهر    یبرا  يو به صورت جداول  یطبقه بند  ،یگردآور  موردنظر  یهادر ادامه داده

 گرفت. قرار سهیارائه و مورد مقا مطالعه

یي که در این پژوهش تمرکز اصلي بر کارآمدی رشته آموزش شيمي در فرایند آموزش اجاز آن 

  دوم  است ابتدا به بررسي دروس تخصصي رشته آموزش شيمي پرداخته شدی  در دوره ی متوسّطه

 (. 1)جدول 

مشاهده شد که دروس تخصصي رشته آموزش شيمي به دو گروه    1های جدول  با توجه به یافته 

واحد نظری و    62واحد )    63اند. دروس تخصصي که شامل تربيتي تقسيم شده-صصيتخصصي و تخ

تربيتي که شامل  -ث تخصصي علم شيمي مي پردازد. دروس تخصصيواحد عملي( است به مباح  1

واحد کارگاهي( است که با هدف شکل دادن هویت    9واحد عملي و    2واحد نظری،    12واحد )    23

افز و  دانشجومعلّمان  مهارتمعلّمي  برنامه ایش  در  آنان  معلّمي  آموزش شيمي های  رشته  ی درسي 

 اند. گنجانده شده

با عناوین مطرح شده    1های اشاره شده در جدول  های پژوهش، سرفصلسوالاما برای پاسخ به   

 های درسي شيمي دوره دوم متوسّطه مقایسه شد. در کتاب

شده  مطرح شده در کتاب درسي اشاره    های زیر در یک ستون به موضوعاتدر هر یک از جدول  

ای که برای اولين ستون بعدی صفحهو به تفکيک در هر ردیف به یک موضوع پرداخته شده است. در  

ترین  بار موضوع مورد بحث در کتاب درسي مشاهده شد، ذکر شده است. در ستون آخر که شاید مهم

ه طبق  رشته آموزش شيمي قرار دارند کهایي از سرفصل برنامه ی درسي  ستون این جدول باشد واحد

باید در آن درس به یادگيری آن مفهوم   سرفصل باید به موضوع مورد بحث بپردازند و دانشجومعلّمان

 بپردازند.
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آموزش عالي وزارت علوم،    یز ریبرنامه  یشورا) دروس تخصصی رشته آموزش شیمی   -1جدول 

 ( 1394ی،  تحقيقات و فناور

 تعداد واحد  روس ین دعناو نوع دروس  رشته

آموزش  

 شيمي

 تخصصي

  ي عموم   يميش،  (2)  1  يعموم   کیزيف،  (2)  1  يعموم  ياضیر

،  ( 2)  2  يعموم  ياضیر،  (1)  1  يعموم  يميش  شگاهیآزما،  (2)  1

  ک یزيف  شگاهیآزما،  (2)  2  يعموم  يميش،  (2)  2  يعموم  کیزيف

در   ياضیر،  (1)  2  يعموم  يميش  شگاهیآزما،  (1)  1  يعموم

  ي ميش،  (3)  1  يمعدن  يميش،  (3)  1  يآل  يميش،  (2)  يميش

  ي معدن  يميش  شگاهیآزما،  (3)  1  کیزيف  يميش،  (3)  1  هیتجز

،  ( 3)  2  يمعدن  يميش،  ( 1)  1  يآل  يميش  شگاهیآزما،  (1)  1

  شگاه یآزما،  (1)  2  يآل  يميش  شگاهیآزما،  (3)  2  يآل  يميش

 يميش،  (1)  1  کیزيف  يم يش  شگاهیآزما،  (1)  1  هیتجز  يميش

 هیتجز  يميش  شگاهیآزما،  (3)  2  کیزيف  ي ميش،  (3)  2  هیتجز

  ي ميش  شگاهیآزما،  (1)  2  کیزيف  يميش  شگاهیآزما،  (1)  2

 هیتجز،  (2)  3  يآل  يميش،  (2)  3  يمعدن  يميش،  (1)  2  يمعدن

 کیزيف  ي ميش، (1) يميش ي تخصص زبان، ع(1ن1) يدستگاه

،  ( 2دوره ی متوسّطه)   يم يدر ش  جیرا  یها  يفهم  کج،  (2)  3

  ي ميدر آموزش ش  يعمل  ی کارها ،  (2)  يآل  یهابيترک  یيشناسا

(1) 

63 

تخصصي 

 تربيتي

آموزش ش  يدرس  یزیر  برنامه    مباحث ،  ع(1ن1)  يميدر 

در   يمنیا  آموزش،  ع(1)  يميبر آموزش ش  گذارتأثير   نینو

ش  ي اموزش  يطراح،  ك(1)  شگاهیآزما آموزش    ي ميدر 

،  ك(1)  یي:پژوهش روا1  یو توسعه حرفه ا  پژوهش،  ك(1)

  ی کارورز ،  ك(1)  يمي در آموزش ش  یر يادگید  واح   يطراح

آموزش   یمحتوا  ل يتحل،  (2)  1 ،  ك(1ن1)  ي ميش  يمواد 

  ي :کنش پژوه 2  یو توسعه حرفه ا  پژوهش،  (2)  2  یکارورز 

ش  سیتدر  یراهبردها ،  ك(1) آموزش  ،  ك(1)  يميدر 

  ی کارورز ،  ك(1)  ي:درس پژوه3  یپژوهش توسعه حرفه ا 

کاربرد  ،  (2)  4  یرزروکا ،  (2)پروژه( ) يمعلّم  یکارنما،  (2)  3

 ك( 1)  يميآموزش شاطّالعات و ارتباطات در    یفناور

23 

 اعداد داخل پرانتز، تعداد واحد های هر عنوان درسي است. 

 



 

 

 دوم متوسّطه  یدوره یمیش  یدرس نیبا عناو یمی آموزش ش یدرس یبرنامه یسهیمقا

ی دوم   ی متوسّطهبه مقایسه مباحث مطرح شده در کتاب شيمي پایه دهم دوره 2جدول شماره  

پردازد. بر اساس اطّالعات  موزش شيمي ميهای دروس رشته آرشته تجربي و ریاضي فيزیک با سرفصل

مورد آن به طور ویژه بر اساس    53مبحث مطرح شده در این کتاب،    54این جدول مشاهده شد که از  

  شود. از اینسرفصل های دروس رشته آموزش شيمي، در دوره کارشناسي این رشته آموزش داده مي

ین  تأثير را دارد و پس از آن درس شيمي مبحث بيشتر  38با پرداختن به    1بين درس شيمي عمومي  

های با اهمّيّت  مورد از درس  5با    1و شيمي تجزیه    2های شيمي فيزیک  مورد و درس 6با   2عمومي  

مي شمار  بين  به  از  به  54آیند.  ویژه  طور  به  کتاب،  این  در  شده  مطرح  آنیک    مبحث  در   مورد 

 های دروس رشته آموزش شيمي اشاره نشده است.  سرفصل

ی متوسّطه ی مباحث مطرح شده در کتاب شيمي پایه یازدهم دورهبه مقایسه    3جدول شماره   

پردازد. بر اساس  های رشته آموزش شيمي ميهای درسدوم  رشته تجربي و ریاضي فيزیک با سرفصل

مورد آن به طور ویژه    39مبحث مطرح شده در این کتاب،    43شد که از  اطّالعات این جدول مشاهده  

-ته آموزش شيمي، در دوره کارشناسي این رشته آموزش داده ميهای دروس رش بر اساس سرفصل

مبحث بيشترین  تأثير را دارد و پس از   14با پرداختن به    1شود. از این بين درس شيمي عمومي  

بر آموزش   گذارتأثير  نیمباحث نوو    2های شيمي آلي  مورد و درس  8با    2آن درس شيمي عمومي  

مبحث مطرح شده در این کتاب،    43آیند. از بين  مّيّت به شمار ميورد از درس های با اه م  6  ي با ميش

 های دروس رشته آموزش شيمي اشاره نشده است.در سرفصل مورد آن 4به طور ویژه به 

ی  دوازدهم دوره ی متوسّطه به مقایسه مباحث مطرح شده در کتاب شيمي پایه  4جدول شماره   

پردازد. بر اساس  های رشته آموزش شيمي ميهای درسسرفصل  و ریاضي فيزیک با  دوم  رشته تجربي

مورد آن به طور ویژه    45مبحث مطرح شده در این کتاب،    53شد که از  اطّالعات این جدول مشاهده  

-کارشناسي این رشته آموزش داده ميهای دروس رشته آموزش شيمي، در دوره  بر اساس سرفصل

مبحث بيشترین  تأثير را دارد و پس از   25ا پرداختن به  ب  2رس شيمي عمومي  شود. از این بين د

مورد از درس های با اهمّيّت به    7با    2شيمي فيزیک    مورد و درس  9با    1آن درس شيمي عمومي  

های  در سرفصل  مورد آن  8طور ویژه به    مبحث مطرح شده در این کتاب، به  53آیند. از بين  شمار مي

 ه است. زش شيمي اشاره نشددروس رشته آمو 
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 تطبیق مباحث شیمی دهم با دروس رشته آموزش شیمی -2جدول 

 فصل دوم شيمي دهم  فصل اول شيمي دهم

 عنوان مبحث 

حه
صف

 

دروس آموزش  

 شيمي
 عنوان مبحث 

حه
صف

 

دروس آموزش  

 شيمي

 47 فشار هوا  2  يعموم 5 زوتوپ یا
  –  1  يعموم

 2  کیزفي

 6 عمر  مهين
  کیزفي  –  2  يعموم

2 
 1  يآل  آز 49 جز به جز   ريتقط

 1  يعموم 9 عناصر   یبند  طبقه
  یها   واکنش

 یيايميش
 1  يعموم 56

 1يعموم 10 عناصر   يتناوب  جدول
  يستگیپا  قانون

 جرم 
 1  يعموم 56

 1  يعموم 58 کردن  موازنه 1  يعموم 13 عناصر   ياتم  جرم

 1  يعموم 15 ن يانگيم  ياتم  جرم
  یفلزّ   یها  دياکس

 ی و نا فلزّ
60 

 -  1  يمعدن

 3  يمعدن

 17 ي سنج جرم  فيط

 هتجزی  –  1  يعموم

  -  يدستگاه

  بهایيترک  یيشناسا

 ي آل

PH 67 
  –  2  يعموم

 1  هتجزی

 67 و باز   دياس 1  يعموم 18 مول 
  –  2  يعموم

 1  هتجزی

 72 ی گلخانه ا  اثر 1يعموم 18 ي مول  جرم

   نینو  مباحث

تأثير گذار بر  

 ي ميآموزش ش

 74 زسب  يميش 1  يعموم 19 و اجزا آن   نور

   نینو  مباحث

تأثير گذار بر  

 ي ميآموزش ش

  فينور و ط  نشر

 ی نشر
 1  يعموم 77 شکل ها   دگر 1  يعموم 22
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 24 اتم  ساختار
  کیزفي  –  1  يعموم

3 

  یها   واکنش

 ر ی برگشت پذ
 2  يعموم 79

 1  يعموم 24 يکوانتم  اعداد
و رفتار گاز    خواص

 ها
81 

  –  1يعموم

 1  کیزفي

 1  يعموم 83 آووگادرو   نوناق 1  يعموم 26 ياتم  يکوانتم  مدل

  هایهیرالیو ز  هاهیال

 ياتم
 1  يعموم 27

  یومتر ي استوک

 واکنش 
 1  هیتجز 85

 2  يعموم 86 هابر   ندیفرا 1  يآل  -  1  يعموم 35 س یلوو  ساختار

    1  يعموم 38 ونیاتم به   لیتبد

    1  يعموم 38 ي ونی  ونديپ

    1  يعموم 38 يونی  بيترک

اتم به   لیتبد

 مولکول 
    1  يعموم 38

    1  يعموم 39 ي کواالنس  ونديپ

    1  يعموم 39 يمولکول  بيترک

    1  يعموم 39 ي مولکول  فرمول

 فصل سوم شيمي دهم

 دروس آموزش شيمي صفحه عنوان مبحث 

 1عمومي   98 یون های چنداتمي

 2فيزیک    –  1عمومي   100 محلول ها 

 1عمومي   101 انحالل پذیری 

 1تجزیه    -  1عمومي   102 قسمت در ميليون

 1تجزیه    -  1عمومي   106 موالر 

 1آلي    –  1عمومي   112 مولکول های قطبي و ناقطبي

 1معدني   114 نيرو های بين مولکولي 

 1آلي    –  1عمومي   114 گشتاور دوقطبي 

 1معدني   115 هيدروژنيپيوند های  

  118 حالل های آلي 

 1عمومي   120 انحالل مولکولي 
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 1عمومي   120 انحالل یوني 

 2فيزیک   124 قانون هنری 

 2فيزیک   124 رسانایي محلول ها 

 1عمومي   128 اسمز 

 

 تطبیق مباحث شیمی یازدهم با دروس رشته آموزش شیمی - 3جدول  

 فصل دوم شيمي یازدهم فصل اول شيمي یازدهم

 عنوان مبحث 

حه
صف

 

 عنوان مبحث  شيمي  دروس آموزش

حه
صف

 

 دروس آموزش شيمي

 1عمومي   52 ماده و انرژی  1معدني  –1عمومي 6 ر وبي عناصجدول تنا

 1معدني   10 رفتار عناصر 
اثر دما بر جنبش  

 ها مولکول
 1عمومي   54

 1عمومي   56 تفاوت دما و گرما  1معدني   11 شعاع اتمي

 1عمومي   57 ظرفيت گرمایي  1معدني   12 روند های تناوبي 

 1عمومي   57 گرمای ویژه  2عمومي   d 14فلزّ های دسته  

شناسایي  فلزّ در 

 نمونه 
 1فيزیک  –  1عمومي 61 گرما شيمي   19

واکنش پذیری  فلزّ 

 ها
 1فيزیک    -1عمومي   63 آنتالپي   20

 2آلي   67 کربونيل  1عمومي   23 درصد خلوص 

 1عمومي   68 آنتالپي سوختن  1عمومي   23 بازده درصدی 

 1عمومي   70 گرماسنجي  27 استخراج  فلزّات 

 1عمومي   71 قانون هس   28 نفت

 2عمومي   77 آهنگ واکنش  2عمومي 30 کربن 

 1آلي   32 آلکان ها 
عوامل موثر بر سرعت  

 واکنش 
 2عمومي   79

 2آلي   83 کربوکسيل  1آلي   39 آلکن ها 

 2فيزیک  –  2عمومي 84 سنتيک شيميایي 2آلي   41 آلکين ها 
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  هيدروکربنهای

 حلقوی 
 2فيزیک  –  2ميعمو 84 سرعت واکنش  2آلي    –  1آلي   42

 1آلي   89 رادیکال  1عمومي   44 سوخت 

 فصل سوم شيمي یازدهم

 دروس آموزش شيمي صفحه عنوان مبحث 

 مباحث نوین تأثيرگذار بر آموزش شيمي 100 درشت مولکول ها 

 2عمومي    –ي  مي بر آموزش ش  گذارتأثير  نیمباحث نو 102 پليمر 

 2  يمومع  –  يمي بر آموزش ش  گذارتأثير  نیمباحث نو 102 بسپارش 

 يمي بر آموزش ش  گذارتأثير   نیمباحث نو 107 پلي استر ها 

 2آلي   109 الکل ها 

 2آلي   109 کربوکسيليک اسيد ها 

 2آلي   122 استری شدن 

 يمي بر آموزش ش  گذارتأثير  نیمباحث نو 124 پلي آميد ها 

 يمي بر آموزش ش  گذارتأثير  نیمباحث نو 129 پليمر سبز 

 

 باحث شیمی دوازدهم با دروس رشته آموزش شیمیتطبیق م -4جدول 

 فصل دوم شيمي دوازدهم فصل اول شيمي دوازدهم

 عنوان مبحث 
حه

صف
 

 عنوان مبحث  دروس آموزش شيمي

حه
صف

 

 دروس آموزش شيمي

 2فيزیک    –  2عمومي   38 الکتروشيمي 2آلي   5 چربي ها 

 2تجزیه  –

  2عمومي    –  1عمومي   40 اکسایش و کاهش  2آلي   5 اسيد های چرب

 2تجزیه  –

 -2فيزیک    –  2عمومي   44 سلول گالواني  1عمومي   7 کلویيد

 2تجزیه  

 2تجزیه    –  2عمومي   45 کاتد آند و    7 سوسپانسيون 

 2تجزیه    –  2عمومي   46 نيروی الکتروموتوری  2آلي   8 صابون  

 2فيزیک    –  2عمومي   47 پتانسيل استاندارد  1آز تجزیه   9 آب سخت 

 2تجزیه    –
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کننده های  پاك

 غيرصابوني 

 1عمومي   50 سلول سوختي 2آلي   10

کننده های  پاك

 خورنده 

 1معدني    –  2عمومي   52 عدد اکسایش    12

  -1معدني    –  2عمومي   13 اسيد و باز ها 

 1تجزیه  

 2عمومي   54 سلول های الکتروليتي 

رسانایي  

الکتریکي  

 ها محلول

 2عمومي   54 برقکافت  2فيزیک   16

 2عمومي   55 سلول دانز   1آلي    –  2عمومي   16 قدرت اسيدی 

 2عمومي   56 خوردگي  2عمومي   18 درجه یونش 

 –  1فيزیک    –  2عمومي   19 تعادل ثابت  

 1تجزیه  

 2عمومي   58 حفاظت از آهن 

 –  1فيزیک    –  2عمومي   21 سامانه تعادلي 

 1تجزیه  

 2عمومي   61 فرایند هال 

PH 23   2عمومي   60 آبکاری  1تجزیه    –  2عمومي 

  -1معدني    –  2عمومي 28 باز ها 

 1تجزیه  

   

 دوازدهمفصل چهارم شيمي   فصل سوم شيمي دوازدهم 

 عنوان مبحث 

حه
صف

 

 عنوان مبحث  دروس آموزش شيمي

حه
صف

 

 دروس آموزش شيمي

 92 آالینده 1عمومي   67 درصد جرمي 
تأثيرگذار  مباحث نوین  

 بر آموزش شيمي 

سيليس و  

 مشتقات 
 2عمومي   93 عال سازی انرژی ف 2عمومي   68

جامد های  

 کواالنسي 
  98 کاتاليستيمبدل   1معدني    –  1عمومي   69

 2عمومي   103 اصل لوشاتليه  70 گرافن 

 2فيزیک    –  2عمومي   104 تغيير حجم در تعادل گازی  1عمومي   73 توزیع الکترون 
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 2فيزیک    –  2عمومي   105 تغيير دما در تعادل گازی  1عمومي   74 بار جزیي 

نرژی  ا

 خورشيدی 
  107 فرایند هابر  1عمومي   75

  109 فناوری های شيميایي 1معدني    –  1عمومي   77 جامد یوني 

عدد  

 کوئوردیناسيون 
 3آلي    -2آلي    -1آلي   111 سنتز  2معدني    –  1معدني   78

 2آلي   113 کتون/آلدهيد   81 فلزّ ها

  117 بازیافت  3معدني   83 رنگ و رنگدانه 

 

باال و جدول های    های آوری شده در رابطه با دروس رشته آموزش شيمي، در جدولمعاطّالعات ج 

 مورد بررسي قرار گرفت.  بندی وطبقه  6و  5

های شيمي  فوق، درس  پرداخته شد. بنابر اطّالعات جدول  6و    5های  در ادامه به تحليل جدول 

مبحث مطرح    150از اهمّيّت بسيار زیادی برخوردار هستند و از بين    2و شيمي عمومي    1عمومي  

ی دوم  رشته علوم تجربي و ریاضي فيزیک، با  تاب های درسي شيمي دوره ی متوسّطهشده در ک

ا کرد. از بين  مباحث تسلط پيد  %66توان به  ، مي2و شيمي عمومي    1گذراندن دروس شيمي عمومي  

  12با داشتن ارتباط با    2مبحث و شيمي آلي    15با داشتن ارتباط با     2سایر دروس، شيمي فيزیک  

 آیند. له دروس با اهمّيّت دوره کارشناسي آموزش شيمي به شمار ميمبجث از جم

حصيل  توان به آن اشاره کرد این است که دانشجومعلّمان تا پایان سال دوم تاز دیگر نکاتي که مي  

مباحث مطرح    %73در دانشگاه فرهنگيان، بدون نياز به گذراندن دروس سال های سوم و چهارم، به  

ی دوم  رشته علوم تجربي و ریاضي فيزیک تسلط کافي  دوره ی متوسّطه  شده در کتاب های شيمي

 کنند. پيدا مي 

از جدول  توجه دیگری که  قابل  به دست مينکته  نسبهای فوق  به  اهمّيّت  باالی درس  آید  ت 

محور شدن های درسي و زمينهمباحث نوین  تأثيرگذار بر آموزش شيمي است. با توجه به تغيير کتاب

اینآن مي   ها،  علم شيمي  ملموس  و  کاربردی  مطالب  به  که  برای درس  بسياری  اهمّيّت  از  پردازد 

 تواند برخوردار باشد. دانشجومعلّمان رشته آموزش شيمي مي 

    



 

1399پایيز ،  3، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

درس های  تعداد مباحث پوشش داده شده شیمی دوره ی متوسّطه ی دوم  توسّط  -5جدول 

 رشته آموزش شیمی به صورت هر سال تحصیلی جداگانه 

 دهم شيمي دواز شيمي یازدهم  شيمي دهم 

 عنوان درس 
تعداد  

 مبحث
 عنوان درس 

تعداد  

 مبحث
 عنوان درس 

تعداد  

 مبحث

 25 2شيمي عمومي  14 1شيمي عمومي  38 1شيمي عمومي 

 9 1شيمي عمومي  8 2شيمي عمومي  6 2شيمي عمومي 

 7 2شيمي فيزیک  6 2شيمي آلي  5 2فيزیک شيمي 

 5 1شيمي تجزیه 

مباحث نوین  

تأثيرگذار بر آموزش 

 ميشي

 6 2شيمي آلي  6

 6 2شيمي معدني  4 1شيمي معدني  3 1شيمي آلي 

  نوین ثحمبا

تأثيرگذار بر آموزش 

 شيمي

 6 2شيمي تجزیه  4 1شيمي آلي  2

تجزیه  شيمي

 دستگاهي 
 5 1شيمي تجزیه  2 1شيمي فيزیک  1

شناسایي ترکيبات  

 آلي
 2 1شيمي آلي  2 2شيمي فيزیک  1

 2 1مي فيزیک شي   1 1آزمایشگاه آلي 

 1 3شيمي آلي    1 3شيمي فيزیک 

 1 1آزمایشگاه تجزیه    1 3شيمي معدني 

    
مباجث نوین  تأثيرگذار  

 بر آموزش شيمي 
1 

 1 2شيمي معدني     

 1 3شيمي معدني     

 

 



 

 

 دوم متوسّطه  یدوره یمیش  یدرس نیبا عناو یمی آموزش ش یدرس یبرنامه یسهیمقا

تعداد مباحث پوشش داده شده شیمی متوسّطه با درس های رشته آموزش شیمی   -6جدول 

 ال های تحصیلیبه صورت مجموع س

 مجموع 

 عنوان درس
تعداد 

 مبحث
 عنوان درس

تعداد 

 مبحث

 2 3معدني شيمي  61 1شيمي عمومي 

 4 1شيمي فيزیک  39 2شيمي عمومي 

 15 2شيمي فيزیک  9 1شيمي آلي 

 1 3شيمي فيزیک  12 2شيمي آلي 

 10 1شيمي تجزیه  1 3شيمي آلي 

 6 2شيمي تجزیه  10 1شيمي معدني 

 1 تجزیه دستگاهي شيمي  1 2شيمي معدني 

تأثيرگذار بر آموزش مباجث نوین 

 شيمي
 1 شناسایي ترکيبات آلي  9

 

های درسي شيمي  کتاب  ی رشته آموزش شيمي، هاکه سرفصل  ه شد گرفت  جهينت  بيترت  ن یبد 

مي  پوشش  کامل  نسبتا  طور  به  را  دوم   ی  متوسّطه  ی  سرفصل  و  هندددوره    تواننديم  هااین 

ذکر شده در برنامه ی درسي رشته آموزش شيمي کمک مي    اهداف  شبرديپ   یبرا  ار  انمعلّمدانشجو

 پرداخته شد.  ريمس نیبهبود ا یبرا يشنهاداتيپ  یبه ارائه کنند. در ادامه

 

 اتپیشنهاد

ض بررسي و با  های رشته های کارشناسي آموزش شيمي و شيمي محدر این پژوهش سرفصل 

ه ی دوم  رشته تجربي مقایسه شد  مباحث مطرح شده در کتاب های درسي شيمي دوره ی متوسّط

 دست آمد که قبال ذکر شد. و نتایجي از این تحقيق به

سزایي در فرایند آماده سازی  تربيتي از اهمّيّت به -دست آمده دروس تخصصيبا توجّه نتایج به 

های درس برخوردارند و درس های تخصّصي نمي توانند تمام کالسدانشجومعلّمان برای تدریس در  

آنمباحث   فراگرفتن  و  دهند  پوشش  را  درسي  های  کتاب  در  شده  نميمطرح  تنهایي  به  تواند  ها 

ی  تربيتي در دوره-های تخصصيدانشجومعلّمان را برای تدریس آماده سازد، پس الزم است به درس

ای، هم از طرف اساتيد و هم از طرف دانشجومعلّمان، داده  هکارشناسي آموزش شيمي اهمّيّت ویژ



 

1399پایيز ،  3، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

های  های درستوان نقصي مي ميش  يمواد آموزشهایي مانند تحليل محتوای  زیرا از طریق درسشود  

توانند مباحث مطرح شده در دبيرستان را پوشش دهند، جبران کرد تا  تخصصي در مواردی که نمي

ر آمادگي و تسلط بر تمام محتوای درسي دوره ی متوسّطه ی دوم   در نتيجه دانشجومعلّمان با حداکث 

 س از اتمام دوره تحصيلي خود در سر کالس های درس حاضر شوند. پ 
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Abstract 

The field of chemistry education is one of the multidisciplinary 

trends that are defined in order to train a chemistry teacher for the second 

round of high school, which aims to acquire the knowledge, skills and 

competencies required for student-teachers. Teachers are the most 

important factor in preparing students in any education system, so teacher 

education reform is one of the necessities to improve the quality of the 

education system, including these reforms, revision of the education 

curriculum so that the teachers can acquire the necessary competence to 

teach. This article examines the topics discussed in the high school 

chemistry textbooks in the second round with approved topics in the field 

of chemistry education and its research method is descriptive-comparative 

in which it first examines specialized courses in the field of chemistry 

education. Then, the mentioned topics are compared with the topics 

mentioned in the textbooks of the second high school chemistry, and based 

on this comparison, the important topics in the chemistry education 

courses are identified.  
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