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دالیل استفاده ی مفرط و ناخواسته کتاب های کمک آموزشی شیمی
ملیحه خباز



دبیرآموزش وپرورش مشهد ،دانشجوی دکترای شیمی فیزیک پردیس دانشگاه فردوسی

چکیده
کتب درسی شیمی دبیرستان دربعضی مباحث مفاهیم عمیق و منطبق بردروس دانشگاهی دارد.هماهنگی
مطالب شیمی دبیرستان باکتاب های دانشگاهی ،بخصوص شیمی عمومی بسیارمسرت بخش ومنطقی است
،زیرادانش آموزرابا اصول صحیح شیمی آشنا می کندوعالقه ی دانش آموزان راجهت دهی خواهدکرد.اما
متاسفانه خال وجود توضیحات شفاف و هرگونه تمرین ونمونه سوال استاندارددرمتن کتابهای درسی
،مشکالت عدیده ای رابرای معلمین و برای دانش آموزان ایجاد می کند .بررسی های توصیف انجام شده روی
تمارین اندک کتاب های درسی ونحوه امتحانات هماهنگ کشوری پایه های مختلف،امتحان نهایی پایه سوم
دبیرستان وآزمون های کنکورسراسری تائیدی برادعای انجام شده است  .ظاهراً تنها راه حل چنین مشکلی
یاتکثیر یک سری سواالت جمع آوری شده ازکتاب های کمک آموزشی توسط دبیران است که به علت محدود
بودن موردپسندواقع نمی شود و یا معرفی یک سری کتاب های آموزشی موجوداست،که ناخواسته وبدون
اینکه مزیتی برای دبیران داشته باشد ،تبلیغی برای موسسه ی خاصی شده ،و کاری غیرقانونی محسوب می
شود .دراین مقاله در بررسی موردی چند نمونه سوال امتحان نهایی وآزمون های کنکورسراسری با مطالب
مشابه کتب درسی ،مشخص شده است که سطح سواالت امتحانی مطابق با متن کتاب درسی نیست .
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 -9مقدمه
شیمی را می توان به صورت علمی که باشناسایی،ترکیب اجزاء وتبدیل های ماده سروکارداردتعریف کرد.امااین تعریف
نارساست،زیراجوهره شیمی راکه مانندسایرشاخه های علم،موجودیتی زنده ودرحال رشداست نه انبانی ازدانستنی ها،بیان نمی
کند .علوم،زایاهستند؛هرمفهوم جدیدعلمی،محرک مشاهدات وتجربه های جدیدی است که منجربه پاالیش بیش ازپیش آن
مفهوم وتکوین مفاهیم دیگرمی شود.
شیمی جدیدکه دراواخر سده ی هیجدهم میالدی پیداشد،طی صدهاسال تکوین یافت.تکوین شیمی جدیدبه پنج دوره
ی تقریبی می توان تقسیم کرد:
 -1دوره های هنرهای تجربی( ازروزگار باستان تاسال  066پیش ازمیالد):استخراج فلزات کانه ها،ساختن اشیای
سفالی،شراب سازی،پختن نان،تهیه رنگینه ها وداروهاازهنرهای باستانی به شمارمی روند.سامنان باستانی سرزمین مصروبین
النهرین،مهارت فراوانی دراین هنرهاکسب کرده اند.
این پیشرفت هاتجربه ی محض بودواشاره ی به اصول شیمیایی نداشت.
 -2نظریه یونانی (066تا 066پیش میالد):جنبه فلسفی(یاجنبه ی نظری)شیمی درحدود  066سال پیش
ازمیالددریونان باستان آغازشد.اساس علم یونانی برجستجوی اصولی استواربودکه به درک طبیعت کمک برسانند.
دونظریه یونانی اهمیت فراوانی یافتند:
الف :مفهومی که براساس آن،تمام موادموجودبرروی زمین ازچهارعنصر(خاک،باد،آب،آتش)بانسبت های متفاوت تشکیل
شده اند،توسط فالسفه یونانی این دوره بیان شد(.شیمی سال اول براساس این مفاهیم پایه ریزی شده است).
ب :نظریه ای که براساس آن،ماده شامل واحدهای جداگانه ومشخصی به نام اتم است.دانشمندان زیادی بابیان نظریه های
مختلف به تدریج باعث پیشرفت این مفهوم شدند(.این مفاهیم درشیمی سال دوم مطرح شده است)
-0کیمیاگری(066پیش ازمیالدتا 1066میالدی)سنت فلسفی یونان باستان وسنت صنایع دستی مصرباستان
درشهراسکندریه مصربه هم رسیدندوکیمیاگری نتیجه این اتحادشد.یکی ازقلمروهای موردعالقه ی کیمیاگران تبدیل فلزات
پست،مانندآهن وسرب به فلزگرانبهایی مثل طال وکشف اکسیر زندگانی است.
تفکرکیمیاگری توسط کتاب کیمیاگرشکاک که توسط رابرت بویل درسال  1001میالدی نوشته شد،به شدت مورد
انتقادقرارگرفت.بویل براستنتاج نظریه شیمیایی ازشواهد تجربی تاکید داشت(.مفهوم مطرح شده درشیمی سال دوم)
 -4دوره ی فلوژیستون( 1066-1976میالدی):فلوژیستون(یک جزء آتش)به عنوان یکی ازاجزای تشکیل دهنده ی
هرماده ی قابل سوختن است ،که باسوختن یک ماده،ازآن جدامی شودوبه فرم ساده تری کاهش می یابد.
 -6شیمی جدید(از 1976تا :)...آنتوان الوازیه درسال های پایانی سده ی هیجدهم انقالبی درشیمی پدیدآورد.اوبرای
تبیین تعدادی ازپدیده های شیمیایی به نتایج آزمایش های کمی تکیه کرد.قانون بقای جرم رابطور صریح وروشن بیان
کرد(.اصول کاری درشیمی  0واستوکیومتری درواکنش های شیمیایی)
الوازیه درکتاب خودبنام رساله ی مقدماتی شیمی که درسال  1977منتشرشد،ازاصطالحات جدید استفاده کرد.زبان
امروزی شیمی برسیستم نامگذاری استواراست که الوازیه نقش مهمی درتنظیم آن داشت(.مفهومی درشیمی سال دوم)][1

 -2ضرورت تحقیق
یکی ازبزرگترین دغدغه های مسئولین  ،معلمان ،خانواده ها ودانش آموزان درمدارس کشورآموزش مفید وکاربردی
است بطوریکه مطالب آموزش داده شده،ازحد اطالعات دانشی ومحفوظات خارج شده ،معلومات دانش آموزان درحوزه ی
کاربردی ومفهومی باشدتا عالوه بر تضمین موفقیت دانش آموزان درامتحانات مختلف تحصیلی و ورود به دانشگاه ها،دردرازمدت
بتوانند ازعلم آموخته شده بطورعملی درحل مشکالت کشورگام بردارند.این درحالی است که محتوای کتب درسی ازجمله
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شیمی منجربه حصول چنین اهدافی نمی شود .محتوای کتب درسی شیمی دبیرستان هماهنگ بامتن کتب وساعات درسی
نیست ممکن است دریک پراگراف درسی یادریک سوال کتاب معلم مجبور به تدریس چندین مفهوم کلیدی شیمی استخراج
شده ازکتب دانشگاهی یاکتب کمک آموزشی باشد وازطرفی هیچ گونه سوال مفهوهی وکاربردی که هدف ازمطلب درسی را
برای دانش آموختگان شفاف وروشن کند ویاحتی آنهارابرای امتحانات پایان سال آماده کند،وجودندارد.این مسائل ناخواسته وبه
اجباردانش آموزان را به سمت استفاده ازکتب کمک آموزشی سوق می دهدکه متاسفانه معلمین را مقصراصلی استفاده بی رویه
از کتب کمک آموزشی موٌسسات خصوصی می دانند .لذاالزم است درمورداین مشکل کلی در آموزش وپرورش تحقیقات عمیق
وگسترده ای انجام گیردتاریشه یابی شده،درصددحل آن برآییم.

-0روش تحقیق
دراین تحقیق ازدو روش مطالعاتی استفاده شد؛ روش اول براساس اطالعات میدانی – پیمایشی است .روش دوم ،تحلیل
وبررسی کتب درسی وسواالت امتحانی هماهنگ کشوری وکنکورسراسری است.
دراین تحقیق اطالعات براساس پرسشنامه ی پاسخ داده شده توسط دانش آموزان تعدادی ازدبیرستان های دخترانه
وپسرانه ی ناحیه 0و 9شهرستان مشهد جمع آوری شد واز نظرات همکاران شیمی استفاده شد.

 -9-3روش پیمایشی
درروش پیمایشی به علت حجم زیاد مدارس ودانش آموزان ،نمونه های موردمطالعه به روش تصادفی انتخاب شد.
پرسشنامه تهیه شده در 6مدرسه ی دخترانه و 6مدرسه ی پسرانه بین مجموعاً 166دانش آموز ازهرپایه توزیع شد.
جدول 1خالصه ای از نتایج پاسخ نامه رانشان می دهدکه درحوزه های مختلف موردسوال واقع شده است.
میزان رضایتمندی دانش آموزان ازمتن کتاب های درسی براساس مقایسه ی محتوای کتب درسی واهداف آموزشی
بامتن بیان شده درکتاب هابررسی شده است .طبق نظردانش آموزان ودبیران شیمی متن کتب دربعضی ازمباحث بسیارخالصه
ودرحدفهرست عناوین بیان شده است ودبیران شیمی مجبورهستندمطالب تکمیلی زیادی راخارج ازکتاب به اجباربرای دانش
آموختگان بیان کنند.میزان رضایتمندی درشکل1نشان داده شده است.
اهداف آموزشی هرکتاب ،براساس نوع سواالت طرح شده درآزمون های مختلف تعیین می شود ،اعم ازامتحاناتی که در
پایان سال  ،کنکورسراسری ویا آزمون های سنجش بنیه علمی استانی برگزارمی شود .بنابراین دبیران مجبورهستنددانش
آموزان رابرای پاسخ گویی به چنین امتحاناتی آماده کنند نه براساس متن کتاب ها .دشواری سطح سواالت آزمون ها باعث می
شودمطالبی خارج ازمتن کتاب ها تدریس شوداین امردومشکل عمده ایجادمی کند:یکی کمبود وقت درآموزش درس شیمی
است لذامعلمین زمان ایجاد مهارت برای دانش آموزرادرکالس ندارند ودانش آموزبه منظور یادگیری یاایجادمهارت
بیشترمجبوربه استفاده ازکتب کمک آموزشی وکالس هایی خارج ازمدرسه است که به نوعی آموزش کشوررابه سمت تجاری
شدن پیش می برد.اشکال 2و 0این نتیجه گیری رانشان می دهند.

 -2-3روش مطالعاتی
دروش دوم تحقیق سعی براین شدتا عالوه بر لحاظ کردن نظردانش آموزان ،تحلیل وبررسی محتوای کتب درسی
ومقایسه ی آن باسطح دشواری سواالت آزمون های مختلف ازدیدگاه دبیران شیمی موردتحلیل قرارگیرد.
باتوجه به بررسی های انجام شده  ،بعضی از نتایج به صورت موردی در زیر شرح داده شده است:
 فصل اول کتاب اول( آب مایعی باویژگی های باورنکردنی) :دراین قسمت چهارویژگی غیرعادی آب بسیارسطحیبررسی شده است درحالی که باوجودیک "فکرکنید" مفاهیم عمیق تری نهفته است وبه منظور توانمندی دانش
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آموزان درپاسخ گویی به سواالت کشوری معلم به اجبارمطالب بیشتری
،درحد فیزیک سال اول وگاه دوم متوسطه باید دراختیاردانش
آموزقراردهد.
نمونه سوال کشوری :
o
جدول زیر میانگین حداکثر و حداقل دمای هوا در ماه مرداد را در دو
شهر ( آ) و ( ب ) نشان می دهد  .با توجه به جدول به پرسش ها پاسخ دهید( .شهریور –  83صبح)
کدام یک از شهرهای (آ) یا (ب) در منطقه ی ساحلی قرار دارند ؟ علت انتخاب خود را به طور کامل توضیح دهید.

 مواردی مثل انحالل پذیری و DOنیزبه همین صورت است.این مفاهیم وموردباال درامتحان سنجش تحصیلی مدارس معموالبه صورت حل مسئله سوال داده می شود.
اگر از  100گرم محلول سیر شده ی در دمای معین  ،پس از تبخیر کامل مقدار پتاسیم نیترات )20 (KNO3
o
گرم نمک خشک بدست آید انحالل پذیری این نمک بر حسب گرم چقدر است ؟
در  2کیلوگرم از آب رودخانه ای  8میلی گرم گاز اکسیژن وجود دارد  DOآن بر حسب ppmچقدراست؟
o
نمونه سوال کشوری  :فصل اول مفهوم سختی آب
o
جدول زیر نتایج حاصل از افزودن دو قطره صابون به پنج نوع محلول متفاوت با حجم های یکسان را نشان می دهد  .با
توجه به داده های جدول به پرسش ها پاسخ دهید( .غایبین شهریور– ) 89
آ -چگونه می توان از ارتفاع کف صابون به سختی آب پی برد ؟
ب -درون کدام لوله های آزمایش آب سخت وجود دارد ؟
پ -پیش بینی می کنید ارتفاع کف صابون در محلول سدیم
نیترات کدام عدد باشد ؟
 1 (1متر میلی  32 ( 1متر میلی
 فصل دوم ( قوانین گازها) oجدول مقابل رابطه حجم ودمای یک گازرادرفشارثابت نشان می دهد.
جاهای خالی جدول راپرکنید.
– فصل سوم شیمی اول
 2 oمول بوتان چه تعداد اتم دارد؟
 فصل چهارم شیمی اول oدر صورتی که گرمای سوختن یک آلکان  62کیلوژول برمول و گرمای سوختن مولی آن  1606کیلوژول برمول باشد نام
هیدروکربن چیست ؟
)(C= 12g/mol ، H=1g/mol
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شیمی سال دوم
 تاریخچه ی علم شیمی :نام دانشمندانی که ذرات مختلف راکشف کرده اند عمدتا درکتاب درسی به طورشفاف بیاننشده است ،علی رغم آن همواره درکنکورسراسری آزلین قسمت سوال پرسیده می شود.
انرژی یونش :موردی است که درکتاب درفصل اول فقط به عنوان یک "فکرکنید" بیان شده درحالی که کل مفاهیممربوط به وابستگی انرژی یونش باالیه ها وزیرالیه های یک اتم درگروه ودوره ی جدول تناوبی باید تدریس شود تادانش آموز
قادربه پاسخ گویی سواالت کنکور وامتحان پایانی باشد.
 شیمی آلی درسال دوم خیلی خالصه درسال دوم بیان شده ودرسال های بعدی درحاشیه کتاب یا به صورت اشارهآورده شده است،ولی به خصوص درامتحانات کنکورسواالت مبسوط ازآن داده می شود.
نمونه سوال کنکورتجربی : 1077
o
انرژی نخستین یونش اتم نیتروژن) (7Nازانرژی نخستین یونش اتم اکسیژن)........ (8Oاست.زیرا....... ،اتم نیتروژن درمقایسه
بااتم اکسیژن  .........است.
اگرعنصر Eازگروه 16باعنصر Gکه عدداتمی آن برابر 04است،هم دوره باشد،عدداتمی عنصرEکدام است ودربیرونی
o
ترین زیرالیه الکترونی آن،چندالکترون وجوددارد؟
شیمی سال سوم

 مسائل مربوط به استوکیومتری درحالی که درکتاب درسی تمارین بسیارساده ای دارد اما درکنکورسراسری  ،مسائلبسیارمشکل داده می شود .طبق بررسی های انجام شده  ،فقط کمتراز یک درصد ازسواالت فصل اول شیمی  0درکنکور پاسخ
داده می شود.

نمونه سوال کنکورتجربی :1077
o
اگرمخلوطی ازگازهای هیدروژن ومتان (درشرایط استاندارد) به طورکامل بسوزندومقدار 6/0لیترگازکربن دی
اکسید(درشرایط استاندارد) و11/26گرم آب تولیدکنند،چنددرصدحجمی این مخلوط راگازمتان تشکیل می دهد؟
) , C=12 , O =16 : gmol -1

(H=1

درفصل سوم شیمی سال سوم مواللیته فقط درحد تعریف بوده  ،دریک تمرین باموالریته مقایسه شده است ،درحالیکه
درکنکورازآن حل مسلئه مطرح شده است.
نمونه سوال کنکورتجربی :1072
o
با 2/7گرم پتاسیم هیدروکسید،چندگرم محلول  2موالل وبه تقریب چندمیلی لیترمحلول 2موالرآنراتهیه کرد؟
شیمی سال چهارم

 درس دراین کتاب درفصل اول ودوم درابتدابه صورت پرسش وپاسخ مطرح شده است.ومطالب تکمیلی ونکات مهم میبایستی ازکتاب های کمک درسی آموخته شود یامعلم مطالب رابه صورت جزوه دراختیاردانش آموزان قراردهد.
 تمارین موجوددرکتاب درمباحث مختلف بسیارساده وپیش پاافتاده است.درحالی که درامتحانات هماهنگ کشوری وکنکورسراسری سح دشواری سواالت کامالً متفاوت است.
 فصل سوم کتاب چهارم حجم بسیارزیادی مفاهیم رادربرگرفته ،ولی متن بسیارمحدود وتمارین کتاب باهدفموردمطالبه درسیستم سنجش کشورفاصله ی زیادی دارد.

دالیل استفاده ی مفرط و ناخواسته کتاب های ....

 درفصل چهارم کتاب سال چهارم در یک "فکرکنید" مربوط تغییرعدداکسایش الکل ها،آلدئیدها،کتون ها واسیدهایآلی ،معلم مجبوربه تدریس انواع الکل ها،آلدئیدها وکتون هاواسیدها وتفاوت آنها است وهمواره درامتحانات کشوری ازاین
قسمت سوال مطرح شده است.
نمونه سوال کتاب درسی(فقط همین تمرین درکتاب آورده شده)
o
سولفوریل کلرید ) (SO2Cl2براثرگرماوطی واکنش زیرتجزیه می شود.
)SO2Cl2 (g)→SO2(g) + Cl2(g

داده های زیر برای تجزیه ) SO2Cl2 (gدردمای معین به دست آمده است:

o

شماره ی
آزمایش

غلظت ) SO2Cl2 (gدرآغازواکنش
)(mol.L-1

سرعت واکنش پس ازگذشت مدت کوتاهی ازآغاز
واکنش )(mol.L-1.S-1

1
2
3

0.100
0.200
0.300

2.2 x10-6
4.4x10-6
6.6x10-6

آیا می توان میان غلظت ]) [SO2Cl2 (gوسرعت واکنش رابطه ی زیررابرقراردانست؟
]) [SO2Cl2 (gسرعت واکنش
نمونه سوال کنکور 1072رشته ی تجربی:
باتوجه به داده های جدول زیرکه به واکنش گازی زیر مربوط است  ،مقدار xکدام است؟
)2A(g) + 2B(g)→C(g) + 2D(g

-4جداول ونمودارها
جدول  .1نتایج بدست آمده ازپرسشنامه
هماهنگی سواالت
کنکور سراسری با
کتاب درسی

هماهنگی سواالت
امتحانی با کتاب
درسی

میزان استفاده
ازکتب کمک
آموزشی

میزان
رضایتمندی
ازتمارین کتاب

میزان
رضایتمندی
ازمتن درس

درصد
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-

26

76

2

26

سال اول
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00
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هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
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16
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26

60
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90
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میزان رضایتمندی ازمتن درس
60
50
40
30
20
10
0
سال
تحصیلی

سال اول

سال دوم

سال سوم سال چهارم

شکل:1میزان رضایتمندی دانش آموزان ازمتن کتب درسی نسبت به محتوا
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شکل :2درصدهماهنگی سواالت آزمون های متفاوت باکتب درسی
میزان استفاده ازکتب کمک آموزشی
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شکل :0درصداستفاده ازکتاب های کمک آموزشی

دالیل استفاده ی مفرط و ناخواسته کتاب های ....

-6نتیجه گیری
شیمی علمی عملی ،کاربردی ومفید برای جوامع بشری است که دانش آموزان دردبیرستان بطورتخصصی باآن آشنا می
شوند.
متاسفانه باوجودحجم وسیع محتوی درسی ،محدودبودن زمان تدریس،عدم وجودتمارین کاربردی ومفهومی درضمن
هرمبحث ،تخصیص نداشتن ساعات آزمایشگاهی ،باعث سردرگمی دانش آموزان دریادگیری درس شیمی شده است که دراین
تحقیق علت اصلی را تاحدودزیادی می توان به نحوه نگارش محتوای کتاب ها وهماهنگ نبودن محتوای آموزشی کتب باآزمون
های سازمان سنجش کشوردانست.دراکثر کشورهای پیشرفته سعی براین است که علوم تجربی وآزمایشگاهی بیشتربه صورت
تحقیقاتی وپژوهشی آموزش داده شودوآزمون ها منطبق بامحتوای آموزشی باشد.آزمون های سنگین خارج ازتوان دانش
آموزومتن کتاب درسی باعث می شودتادانش آموختگان برای یادگیری بیشتربه کتاب های کمک آموزشی که دراصل کتب
تکمیلی کتاب های درسی به شمارمی آید ،روی آورندواین نیاز،یک اجبارحتمی ولی ناخواسته است که باعث تجاری شدن
آموزش درمدارس می شود ومتاسفانه باگذشت زمان روبه رشد بوده،تاکنون کسی به فکرچاره برای این معزل نیست .مشکل دوم
وبه عبارتی چشم اندازبلندمدت محتوای آموزشی کارشناسی نشده ،بی عالقگی اکثردانش آموزان نسبت به درس شیمی است
لذادردانشگاهها ،رشته های مربوط به شیمی ازجمله  :مهندسی شیمی ،نفت ،متالورژی و ...مورداستقبال دانش آموزان قرارنمی
گیرد درحالیکه درکشورنفت خیزی مثل ایران ،وجودنخبه هایی درعلم شیمی ورشته های وابسته به آن یک ضرورت است .
دانش آموزان درآموزش درس شیمی مظلومانه موردظلم واقع می شوندوعلی رغم تالش مضاعف ،نتیجه درخورنمی گیرند.
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