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  شيمي يازدهم يخطاهاي علمي و ايرادهاي وارده بر كتاب درس
  نويسنده: بهمن بازرگاني

  
(!) يعنـي   90ي  اند اين كتاب در دقيقه ها براي تأليف كتاب درسي شيمي يازدهم وقت داشته سال ،هاي محترم كتاب درسي در حالي كه مؤلف

شيمي دهم نوشته و  يسال گذشته بنده تحليل خود را از كتاب درسان رسيد. آموز به دست دبيران شيمي و دانش 1396در اواخر شهريور سال 
شيمي يازدهم نيز تكـرار شـده    يشيمي دهم، در كتاب درس يرفت، ساختار و نگرش حاكم بر كتاب درس طور كه انتظار مي منتشر كردم. همان

بـودن  » زمينـه محـور  «از قبيل اثـرات مخـرب    [شيمي دهم  يدرساست. بنابراين جاي تعجب ندارد كه تقريباً تمامي ايرادهاي وارده بر كتاب 
آموزان در ميان مباحث نامنظم شيمي، به حاشيه رانده شدن علم شيمي و جايگزين شدن آن توسط علومي ماننـد   مطالب، سردرگم شدن دانش

  شيمي يازدهم نيز وارد است. يدر كتاب درس ]…شناسي، علوم اجتماعي و  جغرافي، زمين
تن از دبيران زحمـتكش سراسـر كشـور نيـز      48ي تأليف كتاب درسي شيمي يازدهم،  نفره 5پيوست آخر كتاب درسي، عالوه بر تيم براساس 

مدت كوتاهي بعد از انتشار اين كتاب و درست بعد از آن كه اكثـر دبيـران و اسـاتيد     ،اند. با اين حال در اصالح و بهبود اين كتاب داشتهسعي 
كردنـد،   ها بحـث و تبـادل نظـر مـي     مجازي راجع به آن عجيب (!) كتاب درسي شده بودند و در فضاي بعضاًواضح و شيمي متوجه خطاهاي 

حاال خـدا  [مورد از خطاهاي سنگنين، اساسي و واضح را اصالح نمودند.  18هاي محترم كتاب درسي فايلي را منتشر نمودند كه طي آن  مؤلف
در اين مقاله بنده خطاهاي مزبور را ناديده گرفته و فقـط   ]تن از همكاران چه وضعيتي داشته است! 48داند اين كتاب قبل از اصالح توسط  مي

  نشده است.  ها اي به آن ) در هيچ كجا اشاره97كه تا تاريخ نوشتن اين مقاله (يعني ارديبهشت  پردازم ميبه مواردي 
  

شود قبل از تأليف كتاب درسي بـراي كشـور، زبـان     تقاضا ميهاي محترم كتاب درسي  در كمال احترام، از مؤلف  ـ اولايراد 
  انگليسي خود را تقويت نمايند!

هاي محترم كتاب درسي از يكي از منابع انگليسي  اي كه مؤلف آميز به نظر برسد اما با توجه به ترجمه شايد عنوان فوق در نگاه اول كمي طعنه
مهربانانه تلقي شود! جريان از اين قرار است كه داستان آقاي محمد باه آبا و يخچال صـحرايي در  اند، عنوان فوق بايد بسيار ماليم و  ارايه داده

(لطفاً متن انگليسي موجود بين . كتاب درسي به صورت زير آورده شده است 125ي  از فهرست منابع و مأخذ صفحه 3ي  منبع انگليسي شماره
  دو فلش در شكل زير را به دقت بخوانيد.)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  :اين قسمت از منبع انگليسي فوق به صورت زير است» ي درست ترجمه«
هـاي انجـام شـده يـك      ي ساعت است، هر دو سال يك بـار بـه نـوآوري     شركت رولكس، كه يك شركت سوئيسي سازنده«

ي رولكـس   ي جايزه هدريافت كنند كند. محمد باه آبا به دليل اختراع يخچال صحرايي يكي از پنج نفر سري جوايز اهدا مي
  »بود. 2000در سال 

  خوانيم: كتاب درسي مي 60ي  اند. در پاراگراف آخر صفحه هاي محترم كتاب درسي متن فوق را چگونه ترجمه كرده و حاال ببينيم مؤلف
ي اين معلم مبتكر هـر دو سـال يـك بـار، دو قطعـه از       شركت رولكس كشور سوئيس به پاس خدمات بشر دوستانه «

  »كند!! ت قيمتي خود را به ايشان اهدا ميتوليدا
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دهد اما زبان بنده از بيان احساساتم قاصر اسـت! معلـوم    ي دو متن فوق، چه احساسي به شما دست مي ي ترجمه دانم با خواندن و مقايسه نمي
جـا صـحبت از يـك     كه ما در اين خواهند اين گونه خطاها را توجيه كنند. توجه داشته باشيد هاي محترم كتاب درسي چگونه مي نيست مؤلف
هـاي   ي تفريحي يكـي از فصـل   كنيم. متن فوق مربوط به مقدمه ي فلسفي يا ادبي مانند آثار نوآم چامسكي و يا ويليام شكسپير نمي متن پيچيده

نظر از خطاي فوق كـه   اده كرده است. صرفها استف بندي ترين كلمات و جمله ترين و ابتدايي است كه از ساده (Textbook)يك كتاب آموزشي
رود قبـل از ايـن كـه     ترين متون انگليسي است، از اين بزرگـواران انتظـار مـي    ي ساده هاي محترم كتاب درسي در ترجمه گر ناتواني مؤلف بيان

ميالدي (در سن  2010با درسال ي يك شخص چاپ كنند، دست كم تاريخ تولد و مرگ او را بررسي نمايند. آقاي محمد باه آ مطلبي را درباره
هاي بعد از آن، (هـر دو   (!) و يا سال 2018سالگي) به رحمت ايزدي رفته است! حال اين كه چطور ممكن است شركت رولكس در سال  46

  بس!هاي محترم كتاب درسي است و  سال يك بار!) به آقاي محمد باه آبا جايزه اهدا كند معمايي است كه پاسخ آن تنها نزد مؤلف
  
  هاي محترم كتاب درسي در زبان انگليسي! باز هم ضعف مؤلف ـ دومايراد 

اند و  نوشته Macro Moleculeي درشت مولكول را  هاي محترم كتاب درسي معادل انگليسي واژه كتاب درسي، مؤلف 100ي  در پاورقي صفحه
ي  اند، به اين معنا كـه بـا دو كلمـه    حرف بزرگ شروع كردهشته و هر دو كلمه را با ايك فاصله گذ Macroو  Moleculeي  بين دو واژه

ي واحد در نظر گرفتـه   به عنوان يك كلمه Macromoleculeي  ي منابع علمي، واژه جدا سر و كار داريم! اين در حالي است كه در كليه
را بـا حـرف كوچـك     moleculeمربوط به  mگذارند و حرف  ي خالي نمي فاصله Macroو  moleculeشود. به عبارت ديگر، بين  مي

هاي ديگر كتاب درسي نيـز رخ   يك كلمه است نه دو كلمه. خطاهاي مشابهي در قسمت Macromoleculeكنند تا نشان دهند  تايپ مي
  توان به صورت جدول زير خالصه نمود. ها را مي داده است كه آن

  

  فرم درست خطاي كتاب درسي آدرس در كتاب درسي
Macro  MoleculesMacromolecules 100ي  پاورقي صفحه

Low  Density Poly  EtheneLow Density Polyethene 106ي  پاورقي صفحه

High  Density Poly  EtheneHigh Density Polyethene 106ي  پاورقي صفحه

Poly  AmidePolyamide 115ي  پاورقي صفحه

Poly  Lactic  AcidPolylactic Acid 119ي  پاورقي صفحه
  

ي انتهاي كتاب درسي نيز  نامه دارد! تا جايي كه در واژه همچنان ادامههاي محترم كتاب درسي در زبان انگليسي  البته داستان ضعف مؤلف
آن  داشته باشيم -tionي انگليسي،  دانند (!) اگر در انتهاي يك واژه آموزان دبيرستاني مي طور كه دانش خورد. همان خطاهايي به چشم مي

 »تخريب شدن توسط محيط زيست«كتاب درسي، به معني  122ي  در صفحه Biodegradationي  واژه، اسم مصدر است. بنابراين واژه
 Biodegradable«ي  هسـتند بايـد از واژه   »پذير مواد زيست تخريب«هاي محترم كتاب درسي به دنبال معادلي براي  است. اگر مؤلف

Materials«  د.كردن استفاده مي  
  تغيير يابد. Straight- Chain Alkaneبه  Chain - Straight Alkaneاز  بايد ي آلكان راست زنجير، ، ترجمه122ي  همچنين در همان صفحه

  . Halogeneباشد نه  Halogenي هالوژن بايد  كتاب درسي نيز معادل واژه 123ي  در صفحه
  

  فرم درست خطاي كتاب درسي آدرس در كتاب درسي
Chain – Straight AlkaneStraight - Chain Alkane  122 ي صفحه

BiodegradationBiodegradable materials  122ي  صفحه

HalogeneHalogen  123ي  صفحه
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  جعل تاريخ! ـ سومايراد 
  گويد: ي نفت خام چنين مي درباره» هاي برجسته دان شيمي«خوانيد كه يكي از  كتاب درسي مي 28ي  در صفحه

» آميز و شايد ناممكن باشد. فت خام همانند جنگلي سياه و ترسناك است كه ورود به آن بسيار مخاطرهن«
كردنـد بـه هنگـام     هاي آن زمان تصـور مـي   دان اند كه شيمي هاي محترم كتاب درسي افزوده سپس مؤلف

  رو شوند. بهي سمي خطرناك رو خام، هر لحظه ممكن است با اتفاق جديد يا ماده آزمايش و بررسي نفت
  هاي زيادي دارم.  بنده در اين زمينه اعتراض

داري و نيز  دان بزرگ آلماني است. در واقع، رسم امانت شيمي (Friedrich Wohler)هاي محترم كتاب درسي، فردريك وهلر  منظور مؤلف اوالً:
اي به نام او نيز بكنيم. فراموش نكنـيم كـه    آوريم، اشاره مي اي را كه به يك دانشمند منتسب است كند كه وقتي جمله احترام به دانشمندان حكم مي

   هاي تشويق جوانان براي پيگيري علوم در باالترين سطوح است.  يادآوري بزرگي و جايگاه دانشمندان، يكي از بهترين راه
: كل شيمي «فردريك وهلر، مربوط به شود زيرا تشبيه معروف  محسوب مي» جعل تاريخ«به نوعي  در متن كتاب درسي عبارت ذكر شده ثانياً
نوشت اما امروزه در منابع معتبر انگليسي زبان، از وهلر چنين  هاي خود را به زبان آلماني مي با اين كه وهلر، مقاله .»نفت خام«بود نه فقط » آلي

  شود: نقل مي
  

‘‘Organic chemistry Just now is enough to derive one mad. It gives me the impression of a 

primeval forest full of the most remarkable things , a monstrous and boundless thicket, with no 

way of escape, into which one may will dread to enter’’ 

  توان آن را چنين ترجمه نمود: كه مي
اي به  هاي بكر و دست نخورده في ديوانه كننده هست! شيمي آلي حس جنگلي كا شيمي آلي (نه نفت خام! آقايان!) هم اكنون به اندازه«

انتها است. جنگلي كه هيچ راه فراري از آن نيست و بسياري از ورود به  دهد كه پر از موجودات خاص و درختان غول آسا و بي من مي
  »آن وحشت دارند.

: هـاي محتـرم كتـاب درسـي، جنگـل تاريـك!)        ست نخورده (يا به قـول مؤلـف  منظور اصلي وهلر از تشبيه شيمي آلي به جنگل بكر و د ثالثاً
ي تحقيقـي   دان بخواهد شيمي آلي را بـه عنـوان رشـته    خطرناك يا سمي بودن مواد آلي نيست بلكه منظور او اين بوده است كه اگر يك شيمي

   جنگل بكر، راه به جايي نخواهد برد. خود انتخاب كند كامالً گيج و سر درگم خواهد شد و درست مانند يك فرد گم شده در 
  
  لطفاً مدل گلوله ـ ميله با مدل فضا پركن اشتباه نشود! ـ چهارمايراد 

المللـي،   شناسي، اقيانوس شناسي، اقتصاد بين ي جغرافيا، زمين آموزان كلي مطلب درباره كتاب درسي، يعني بعد از آن كه دانش 30ي  در صفحه
 14در شـكل   كنـد!  خطايي زننده جلب نظر ميبه خود بگيرد، » شيمي«خواهد كمي رنگ و بوي  د و تازه كتاب ميخوانن شناسي و ... مي جامعه

انـد! در توضـيح نادرسـت     ناميده شـده » مدل فضاپركن«هاي متان و اتان به اشتباه  مولكول» ي مدل گلوله ـ ميله «كتاب درسي،  30ي  در صفحه
  هار دليل آورد.توان چ بودن اين قسمت از كتاب درسي مي

ـ  هـد كـه ايـن     نمايش مـي  »هاي درهم فرورفته كره«ها را به صورت  ترين ويژگي مدل فضاپركن اين است كه اتم ترين و مهم اصلي دليل اول 
در حـالي   بينيم، ايـن  هاي كامل نمي گاه كره گر همپوشاني در پيوند كوواالنسي است. به بيان ديگر، در مدل فضاپركن هيچ بيان» درهم فرورفتن«

  اند! هاي كامل نمايش داده شده هاي مربوط به مدل فضاپركن كره كتاب درسي، در شكل 30ي  در صفحه 14است كه در شكل 
ـ  ي مـدل).   ي شركت سازنده دهند (بسته به سليقه ها (يعني پيوندها) را بلند و گاهي كوتاه نمايش مي ـ ميله گاهي ميله در مدل گلوله دليل دوم 
هاي محترم كتـاب درسـي بـه اشـتباه آن را مـدل       كتاب درسي آمده است (و مؤلف 14و در شكل  30ي  اي كه در صفحه ـ ميله لهدر مدل گلو

Cاند!) پيوندهاي  فضاپركن ناميده H در  هـا را خواهيـد ديـد.    ها دقت كنيـد آن  اند كه اگر به شكل هاي بسيار كوتاهي نمايش داده شده با ميله
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هاي محترم كتاب درسي) تصور كنند كـه مـدل گلولـه ـ      هاي كوتاه باعث شده است كه برخي افراد (از جمله مؤلف واقع استفاده از همين ميله
  ي مورد نظر يك مدل فضاپركن است.  ميله

ـ سدليل  مدل گلوله ـ   31ي  اند در صفحه هبه عنوان مدل فضاپركن معرفي كرد 30ي  هـاي محترم همان مدلي را كه در صفحه خـود مـؤلف وم 
كتاب درسـي دقـت    31ي  صفحه 15هاي اتين و اتن در شكل  ي مولكول هاي گلوله ـ ميله  تر آدرس بدهم! به مدل اند! بگذاريد دقيق ميله ناميده
كتاب درسي به عنوان مدل فضـاپركن معرفـي شـده     30ي  چيزي هستند كه در صفحه ها درست همان و پيوند بين آن Hو  Cهاي  كنيد. اتم

  كتاب درسي با يكديگر در تضاد هستند!  31و  30هاي  هاي صفحه بدين ترتيب شكل 1است.
ـ  رود و  هـا بـه كـار مـي     يش مولكـول است كه در فضاي مجازي بـراي نمـا  (3D)اصوالً مدل فضاپركن صرفاً يك مدل سه بعدي  دليل چهارم 

  شود.  برخالف مدل گلوله ـ ميله مدل واقعي كه بتوان در جايي قرار داد و از آن عكس گرفت ساخته نمي
  
 شود! داني متوجه غلط بودن آن نمي نموداري غلط كه هيچ شيمي ـ پنجمايراد 

 ي اصلي آن (در سمت چپ) مقايسه نماييد. شخصهكتاب درسي (سمت راست) را با م 50ي  كنم نمودار صفحه خواهش ميابتدا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ي غالت، توسـط محـور عمـودي سـمت راسـت       ، مقياس مربوط به ميزان ذخيره شده(!) شود، در نمودار اوريجينال طور كه مالحظه مي همان
باشد. جالب اينجاست  ت) متفاوت ميبرداري اس مشخص شده است. كه نسبت به محور عمودي سمت چپ (كه مربوط به ميزان توليد و بهره

هـاي محتـرم و نـوع دوم، ايـراد      كتاب درسي بر دو نوع است! نوع اول، ايراد قابل تشخيص توسط مؤلف 50ي  ) در صفحه1كه ايراد نمودار (
و » بـرداري  بهـره «جايي كلمـات   ، جابه»هاي گرامي ايراد قابل تشخيص توسط مؤلف«غيرقابل تشخيص توسط اين عزيزان است! منظور من از 

آموزان خواستند كـه نمـودار را اصـالح كننـد. امـا ايـراد        هاي محترم طي ارسال فايلي، از دبيران و دانش در اين نمودار است كه مؤلف» توليد«
وي ي غـالت، بايـد بـه طـور جـــداگانه (ر      ، اين است كه عددهاي مربوط به ميزان ذخيره شده»هاي گرامي غيرقابل تشخيص تـوسط مؤلف«

ي ابتـداي   هاي محترم كتاب درسـي كـه طبـق شناسـنامه     محور عمودي سمت راست) نشان داده شوند. جالب اينجاست كه هيچ يك از مؤلف
دبير محترمي كه طبق پيوست انتهاي كتاب درسي، سعي در اصـالح ايـن كتـاب     48يك از  رسد و نيز هيچ نفر مي 5شان به  كتاب درسي، تعداد

كنيد علت اين موضوع چيست؟ .... بله، علت اين است كه اين نمودار و نيز بسياري از مطالب  اند. فكر مي ن خطايي نشدهاند متوجه چني داشته
ندارند. واقعاً جاي تأسف است كه مطالب اين چنيني را كه حتي متخصصـان شـيمي از آن   » شيمي«ديگر ارايه شده در كتاب درسي، ربطي به 

هـا انتظـار داريـم خيلـي دقيـق و موشـكافانه، چنـين         دهيم و از آن آموزان كشور ارايه مي به دانش» شيمي«س اطالع هستند، تحت عنوان در بي
  نمودارهايي را ياد بگيرند!

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب درسي، مخلوطي از مدل گلوله ـ ميلـه و   كت 31ي  صفحه 15هاي اتن و اتين در شكل  هاي مربوط به مولكول هاي محترم كتاب درسي اين نباشد كه مدل ـ اميدوارم جواب مؤلف 1

  مدل فضاپركن هستند!
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  بنده پالنكت هستم نه بالنكت! ـ ششمايراد 
راسـتش   !»بالنكـت «اسـت نـه   » پالنكـت «نام دانشمندي كه برحسب تصادف، تفلون را كشف كـرد  

كردم با ديدن اسم بالنكت، خيال كردم صرفاً  كتاب درسي را مطالعه مي 105ي  حهنخستين بار كه صف
 !تايپ شــده است. اما بعد ديدم نه خير» ب«، حرف »پ«يك اشتباه تايپي رخ داده و به جاي حرف 

خطاي دوم اين كه مـاجراي كشـف    !در همان صفحه تكرار شده است (!)بار  5اسم جعلي بالنكت، 
هاي محترم كتا ب درسي تقاضا دارم قبل از  از مؤلف ! 1920رخ داد نه در سال  1938تفلون در سال 
گونه اطالعات غلط در كتاب درسي يـك كشـور، دسـت كـم تـاريخ تولـد و مـرگ         وارد نمودن اين

مـيالدي متولـد شـده     1910جناب آقاي روي جي پالنكـت در سـال    !دانشمند مربوطه را چك كنند
كه طبق ادعاي كتاب درسي سال كشف تفلون اسـت، آقـاي پالنكـت،     1920است. بنابراين در سال 

  1 !ساله بوده است 10يك كودك 
  
  فرمول ساختاري لينالول ـ هفتمايراد 

ها و گاهي صدها  ده شوند، تلقي ميهايي بازاري و بنجل  هايي كه كتاب هاي كمك آموزشي حتي آن هاي دانشگاهي و نيز كتاب در بسياري از كتاب
شود بدون آن كه حتي يك فرمول ساختاري غلط رسم شده باشد. حاال وضعيت كتاب درسي كشورمان چطور  ل ساختاري مواد آلي يافت ميفرمو

اي دارنـد،   ي نسبتاً پيچيـده  كه داراي نام و كاربرد خاصي هستند و درضمن فرمول گسترده 2ي آلي ماده 11است؟ وضعيت چنين است كه در ميان 
4مورد آن غلط رسم شده است! يعنـي   4) …هاي موجود در گياهان و  ها، الكل ويتامين (مانند كلسترول،

درصـد   36و يـا بـه عبـارتي حـدود      11
هـا   تـاي آن  انـد ظـاهراً سـه    فرمول ساختاري كه اشتباه رسم شده 4هاي ساختاري رسم شده در كتاب درسي كشورمان غلط هستند! در ميان  فرمول

توسط همكاران مختلف به گـوش   ]و نيز كلسترول 4كتون موجود در زردچوبه به نام ترمرون 3هيددشامل آلدهيد موجود در دارچين به نام سينامال[
از انتشار كتاب درسي طي فايلي فرمول ساختاري ايـن سـه    پسهاي محترم كتاب درسي رسيده است؛ به طوري كه اين بزرگواران چند ماه  مؤلف

فرمول ساختاري نسـبتاً بـزرگ    11شود كه از ميان  ي ظريف اينجاست. وقتي به مؤلفي گفته مي اصالح و به همگان ابالغ نمودند. حاال نكتهماده را 
دهـد تـا    هاي رسم شده انجام مي اند قاعدتاً يك بازنگري جامع و كامل روي فرمول ها اشتباه رسم شده موجود در كتابش درصد قابل توجهي از آن

هـاي محتـرم كتـاب     ها، هنـوز هـم مؤلـف    ي اين داستان بزرگ اينجاست كه بعد از همه  ي احتمالي ديگر را رفع و رجوع نمايد. اما تراژديخطاها
  اند. نام دارد نشده 5درسي متوجه اشتباه موجود در فرمول ساختاري الكل موجود در گشنيز كه لينالول

  

  فرم درست خطاي كتاب درسي آدرس در كتاب درسي

  67ي  صفحه 7شكل 

  
  ي كتاب درسي از منابع انگليسي استفاده كوركورانه ـ هشتمايراد 

آموزان خواسته شده كه به كمك دو شكل داده شده، گرماگير يا گرماده بــودن واكنــش:   كتاب درسي، از دانش 65ي  در قسمت باالي صفحه
N O (g) NO (g)2 4 22 هاي محتـرم كتــاب درسي، پيش نيازهاي الزم را بـراي   بتدا بايد از خود بپرسيم كه آيا مؤلفرا تعيين كـننــد. امـا ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Roy J.Plunkett  

ها  شود، زيرا در چنين مواردي، مؤلف مربوطه فرمول ها و ساير مواد آلي كه نام و كاربرد خاصي ندارند نمي ها، آلكن هاي ساختاري آلكان مورد شامل فرمول 11. بديهي است كه اين 2
 دهد. گذاري را انجام مي كند و براساس آن، نام هر طور كه دلش بخواهد رسم ميرا 

.Cinnamaldehyde 2  
4.Turmerone 
5. Linalool 

  1روي جي پالنكت
)1994-1910(  
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آموزان بايد با رقابت بين آنتالپي و آنتروپي  براي پاسخ به پرسش مورد نظر، دانش» !خير«اين است: اند. جواب  پاسخ به اين پرسش فراهم كرده
ها و منابع انگليسي  ها (به كمك اصل لوشاتليه) آشنايي كامل داشته باشند. در كتاب جايي تعادل وي جابهها با دما و يا با تأثير دما ر و ارتباط آن

كنند تا مفاهيمي مثل رقابت بين آنتروپي  هايي را مطرح مي نيز ابتدا مطالب و مفاهيم مذكور را به طور كامل آموزش داده و سپس چنين پرسش
هاي محترم كتاب درسي، بدون در نظر  جايي تعادل (طبق اصل لوشاتليه) را به طور كامل جا بيندازند. اما مؤلف و آنتالپي و نيز تأثير دما بر جابه

هايي در منابع انگليسي آورده  چنين عكسگرفتن پيش نيازهاي الزم و بدون اين كه هدف آموزشي خاصي را دنبال كنند، صرفاً به اين دليل كه 
  !اند فرموده Pasteدرسي كشور  شده آن را عيناً كپي و در كتاب

  
  روژن يا هايدروژن؟!هيد ـ نهمايراد 

معرفـي  » اسـتايرن  پلـي «، بـه صـورت   »اسـتيرن  پلـي «را به جـاي   Polystyrene ي هاي محترم كتاب درسي، برخالف انتظار، واژه متأسفانه مؤلف
شود اما براساس روندي كـه طـي چنـدين دهـه در      استايرن تلفظ مي به صورت پلي Polystyrene ي اند! با اين كه در زبان انگليسي واژه فرموده
نوشته » يـ«به صورت » y«هاي شيمي دبيرستاني و دانشگاهي كشورمان جا افتاده، در تبديل يك واژه از زبان انگليسي به فارسي، حرف  كتاب
گـوييم   مـي » Acetylene«همچنين به »! هايدروژن«، نه »هيدروژن«گوييم  مي» Hydrogen«ما در زبان فارسي به مثالً »! آي«شود نه به صورت  مي

الزم بـه ذكـر اسـت كـه در برخـي از      ». اسـتايرن  پلـي «، نـه  »پلي استيرن«نيز بگوييم  »Polystyrene «پس بهتر است به »! استايلن«، نه »استيلن«
 ،استايرني) استفاده شده است اما بايد توجه داشت كه اين گروه هاي سقفي پلي (مانند تيرچه» استايرن پلي« ي هاي مهندسي عمران، از واژه كتاب
كنند. همچنين ويكي پدياي فارسي نيز (احتماالً به تبعيـت از   ها به زبان فارسي را به طور تخصصي دنبال نمي ي آن هاي شيميايي و ترجمه واژه

) توسط كاربراني كه لزوماً متخصص Wikipediaدانيد ويكي پديا ( طور كه مي استفاده كرده است اما همان» استايرن پلي«ي  گروه عمران)، از واژه
رود و فقط به دليل دسترسي آسان، شروع بدي براي تحقيـق محسـوب    شود بنابراين يك منبع معتبر علمي به شمار نمي امر نيستند ويرايش مي

  گذاري كرده است. نام» استيرن پلي«نام اين پليمر را به درستي  118ي  ي جدول صفحه يهشود. البته كتاب درسي در حاش نمي
  

  چين و گوه! خط مدلهايي از  سايه ايراد دهم ـ
هـا اسـت كـه تقريبـاً در همـه       ها براي نمايش سه بعدي مولكـول  يكي از بهترين و مؤثرترين مدل 1چين و گوه ل خطدانيد مد طور كه مي  همان

هاي محترم كتاب درسي احتماالً  شود. اما مؤلف ) در مقطع دبيرستان تدريس مي1395هان (و نيز در كشور خودمان تا قبل از سال كشورهاي ج
) را …هـا و   ي پيوندي، شكل هندسي مولكول اي شيمي (مانند اوربيتال، شعاع اتمي، الكترونگاتيوي، زاويه به همان دليلي كه ساير مطالب پايه

ندهند تا جـاي كـافي بـراي مطالـب جغرافـي،      اند اين مدل بسيار مفيد را نيز توضيح  اند ترجيح داده رسي كشورمان حذف كردههاي د از كتاب
كتـاب درسـي دقـت كنيـد.      100ي  جا حرفي نداريم! حاال لطفاً به فرمول سـاختاري اليـاف سـلولز در صـفحه     تا اين باشد.… شناسي و  زمين
چـين و گـوه اسـت. حـال سـؤال       اند كه به نـوعي يـادآور مـدل خـط     تر رسم شده كل برخي از پيوندها ضخيمبينيد در اين ش طور كه مي همان

كتاب درسي را بپرسـد   100ي  ) در صفحه3تر بودن برخي از پيوندها در شكل ( آموز دقيق و كنجكاو علت ضخيم اينجاست كه اگر يك دانش
هاي درسي حـذف   چين و گوه را از كتاب درسي، مدل بسيار مفيد و متداول خطهاي محترم كتاب  تكليف دبير شيمي چيست؟ حال كه مؤلف

  چين و گوه استفاده نكرده باشد. كردند كه از مدل خط كپي مياز منابع علمي را  يگذاشتند و شكل اند اي كاش كمي بيشتر وقت مي كرده
  
  فرمول ساختاري نشاسته، سرشار از سوءتفاهم! ازدهم ـيايراد 

ي نشاسته و يـا سـلولز را    ها و منابعي كه واحدهاي تكرار شونده كتاب كتاب درسي توجه كنيد. 101ي  مول ساختاري نشاسته در صفحهلطفاً به فر
هـا روي فرمـول    قدر باال است كه مطمئن هسـتند مخاطبـان آن   ها آن هند دو حالت دارند. يا سطح آن د هاي ساده نمايش مي به صورت شش ضلعي

هاي سـاختاري مـواد    اي در مورد فرمول ها هيچ ايده قدر پايين است كه مخاطبان آن لط كامل دارند و يا اين كه سطح آن ها آنساختاري گلوكز تس
آمـوزان سـال    شود. توجه داشته باشيد كه دانـش  ها) ندارند. كتاب درسي شيمي يازدهم شامل هيچ يك از اين دو مورد نمي آلي (حتي سيكلوآلكان

» نقطه ـ خـط  «هاي  ها گفته شده است كه هرگاه در رئوس فرمول اند و به آن آشنا شده» نقطه ـ خط «هاي  د صفحه قبل، با فرموليازدهم تنها در چن
ي نشاسته به صـورت   هاي كربن در آن رئوس قرار دارد. بنابراين نمايش واحدهاي سازنده هيچ عنصري نوشته نشده باشد بدين معني است كه اتم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wedge and dash 



 )7( 

ي نشاسته، سيكلوهگزان هستند! و يا اگر هم در جريان قـرار بگيرنـد    آموزان تصور كنند مونومرهاي سازنده شود كه دانش شش ضلعي يا باعث مي
ي شك  با ديده» نقطه ـ خط «هاي  كه فرمول ساختاري مورد نظر صرفاً جهت سادگي به صورت شش ضلعي رسم شده است نسبت به تمام فرمول

ها گفته شود كه فالن فرمول نقطه ـ خط صرفاً جهت سادگي رسم شـده اسـت و در     هر لحظه انتظار دارند به آن و ترديد نگاه خواهند كرد چرا كه
هاي شش ضلعي از  كتاب درسي، به جاي حلقه 101ي  واقع فرمول ساختاري جور ديگري است! پيشنهاد بنده اين است كه در شكل باالي صفحه

    اعتماد نشوند. هاي نقطه ـ خط بي آموزان نسبت به فرمول ه شود تا دانشهاي ديگري (مانند گوي يا كره) استفاد شكل
» مولكـول گلـوكز  «ي نشاسـته را   كتاب درسي، واحدهاي تكرار شـونده  101ي  ايراد ديگر بر كتاب درسي اين است كه در شكل باالي صفحه

C! فرمول مولكولي گلوكز به صورت باشد ميكه اشتباه  است  معرفي كرده H O6 12 است در حالي كه واحدهاي تكرار شونده در نشاسته داراي 6
Cفرمول شيميايي  H O6 10 شوند چرا كه به  محسوب نمي» مولكول«هستند و در ضمن در يك زنجير پليمري، واحدهاي تكرار شونده، ديگر  5

هاي محترم كتاب درسي در پاسخ به اين انتقاد خواهنـد   زرگ هستند. احتماالً مؤلفصورت مستقل و آزاد نبوده و تنها بخشي از يك مولكول ب
هـاي   ي نشاسته، مولكـول  آموزان نشان دهيم كه مونومرهاي سازنده خواستيم به دانش خواستيم وارد جزئيات شويم و صرفاً مي گفت كه ما نمي

طوري نوشت كه در عين سادگي، خطاي فاحش علمي نيز نداشته باشد. توان  كنم كه يك مطلب علمي را مي گلوكز هستند.در پاسخ عرض مي
هاي گلوكز پـس   هاي گلوكز هستند. اما مولكول ي نشاسته، مولكول توان در قسمتي جداگانه اشاره نمود كه مونومرهاي سازنده براي نمونه، مي

Hرت هاي خود (به صو از وصل شدن به يكديگر، به دليل از دست دادن بخشي از مولكول O2 شوند و به دليـل   محسوب نمي» گلوكز«) ديگر
 101ي  آيند. خالصه اين كه در شـكل بـاالي صـفحه    به حساب نمي» مولكول مستقلي«ها (از طريق پيوند كوواالنسي) ديگر  اتصال به ساير اتم

  غلط هستند. از لحاظ علمي » گلوكز«ي  و هم واژه» مولكول«ي  كتاب درسي، هم واژه
  
  هاي موازنه نشده! معادله دهم ـدوازايراد 

هاي هيـدروژن و نيـز    فرماييد شمار اتم طور كه مالحظه مي كتاب درسي را نگاه كنيد. همان 117ي  هاي موجود در صفحه ي واكنش لطفاً معادله
انـد! در نگـاه اول، بـراي     موازنه نشده Oو  Hصرهاي ي واكنش يكسان نيستند. به عبارت ديگر، عن هاي اكسيژن در دو طرف معادله شمار اتم
Hها بايد ضريب  ي اين معادله موازنه O2  را برابرn2 آميدي (و نيـز   هاي زنجير پليقرار دهيم. اما با توجه به اين كه از لحاظ تئوري، ابتدا و انت

ماند كـه البتـه در فرمـول كلـي      آميد (يا پلي استر) باقي مي در ساختار پلي OHو يك  Hكنند يك  زنجير پلي استري) در واكنش شركت نمي
Hحاظ علمي، ضريب استر قابل رؤيت نيستند. به همين دليل از ل آميد يا پلي  پلي O2 هـاي مـورد نظـر بايـد برابـر       ي واكنش در معادلهn2 1 

Hي ضريب  هاي محترم كتاب درسي ترجيح بدهند درباره باشد. شايد همين پيچيدگي باعث شده كه مؤلف O2   سكوت اختيار نمـوده و آن را
  شود. آموزان سمج و دبيران شيمي مشكل ايجاد مي ازنه نشده رها كنند! اما اين رسمش نيست! چون كه بدين ترتيب بين دانشمو

Hپيشنهاد بنده اين است كه يا ضريب  O2 كتاب درسي برابر  117ي  هاي صفحه ي واكنش را در معادلهn2 1  ها،  دهيم و يا اين كه در آنقرار
H O2 ي عنصـرها نبـوده اسـت. يعنـي بـه       ي واكنش قرار دهيم تا مشخص شود كه هدف ما ردگيري و موازنه را باالي فلش مربوط به معادله

  صورت زير:
  
  
  
  

  
  ترويج فرهنگ غيرمسؤالنه اظهار نظر كردن! دهم ـسيزايراد 

غيرمسئوالنه اظهار «اند و به نوعي فرهنگ  هاي آن دقيق و موشكافانه نوشته نشده هاي درسي شيمي اين است كه جمله يكي از مشكالت كتاب
در سـال   ،آموزان بعد از آشنايي با الماس و گرافيـت  كتاب درسي، دانش 9ي  دهد. براي نمونه، در مورد جدول صفحه را ترويج مي» نظر كردن

كنـد. در   هاي آن (ِيعني گرافيت) صـدق مـي   ضيحات ارايه شده در مورد كربن فقط در مورد يكي از دگرشكلدوازدهم در خواهند يافت كه تو
انـد. ايـن عزيـزان     اي بـه آن نكـرده   آموزان كشور باشند) هيچ اشاره هاي محترم كتاب درسي (كه قرار است الگوي علمي دانش حالي كه مؤلف
هـاي آن (يعنـي    ند كه توضيحات ارايه شده در مورد كـربن، مربـوط بـه يكـي از دگرشـكل     توانستند به صورت پاورقي اشاره كن دست كم مي

  آموزان بياموزند كه هر اظهارنظري بايد دقيق و مسئوالنه باشد. گرافيت) است تا به دانش
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  ي رنگ فلزهاي واسطه! هاي نامناسب درباره انتخاب مثال ـ چهاردهمايراد 
آموزان با خوانـدن مطالـب    اند اين است كه بسياري از دانش آموزان ايجاد كرده كتاب درسي براي دانشهاي محترم  يكي از مشكالتي كه مؤلف

ي  ي صـفحه  ي بعد، يعني در حاشيه سرخ رنگ است اما بالفاصله در صفحه Cr3گيرند كه يون كتاب درسي نتيجه مي 15ي  ي صفحه حاشيه
به عنوان يك يون سبز رنگ معرفي شده است! در اين مورد، به لحاظ علمي ايرادي بر كتاب درسي وارد  Cr3نبينيد يو كتاب درسي، مي 16

وجهي، چهاروجهي و  تواند مكعبي، هشت كند (كه مي ي بلوري اشغال مي كه در شبكه  (Hole)اي نيست، زيرا يك يون معين، بسته به نوع حفره
) و نيز با توجه به نوع ليگانـدهاي پيرامـون آن كـه براسـاس     ها نام پيرامون آن هاي ناهم ا عدد كوئورديناسيون آن (يعني تعداد يون... باشد) و ي

Spectrochemical)سري اسپكتروشيميايي series)توانند ليگاندهايي قوي (مانند ميCO ياCN يا ليگاندهايي ضعيف (ماننـد ) وI وBr 
هـاي مختلفـي بـراي آن يـون در      آن ايجاد شود و همين امر باعث پديد آمدن رنـگ  dي هاي متفاوتي در زيراليه باشند)، ممكن است شكافت

هاي سـاده و مناسـب سـطح     هاي محترم كتاب درسي، مثال د. حال عرض بنده اين است كه متأسفانه مؤلفگرد ها و شرايط گوناگون مي محيط
  در دو شـرايط مختلـف) كـه باعـث گيجـي و سـردرگمي       Cr3هـايي (ماننـد رنـگ يـون      اند سراغ نمونه اند و رفته آموزان را رها كرده دانش

  شود! ها مي آن 
  
  نوس نقطه ـ خط!أمي نا واژه م ـدهپانزايراد 

هـا و منـابع معتبـر     اند! واقعيت اين اسـت كـه در كتـاب    را از كجا آورده» نقطه ـ خط «ي  هاي محترم كتاب درسي اين واژه دانم مؤلف بنده نمي
Line)»فرمــول خــط ـ زاويــه  «شــيمي آلــي، ايــن نــوع نمــايش فرمــول ســاختاري مــواد آلــي را  angle formula)  فرمــول پيونــد ـ   «يــا

Bond)»خط line formula)  فرمول اسكلتي«يا«(Skletal formula)  فرمول اختصاري«و يا«(Shorthand formula) نامند. در ضمن،  مي
سـاختار  «ن، دان بـزرگ آلمـاني، بـه كـار رفـت گـاهي بـه آ        از آن جايي كه اين روش نخستين بار توسط فردريـك آگوسـت ككولـه، شـيمي    

Kekule)»ككوله structure) ي معـادل التـين    (كه احتماالً واژه» ـ خط فرمول نقطه«ي  گويند. به هر حال بنده در هيچ منبع معتبري واژه نيز مي
Dotشود:  آن مي line formulaدر هـيچ منبـع انگليسـي زبـان     » خـط نقطه ـ  «ي  اشكالي ندارد واژه«ام. شايد بخواهيد بگوييد كه:  ) را نديده

كنم كه اگر هـم   در پاسخ عرض مي» بريم. ي فرمول نقطه ـ خط را اختراع نموده و به كار مي  موجود نباشد، ما خودمان براي زبان فارسي، واژه
درك مطالب و مفاهيم كمك كند نـه  اي را اختراع كنيم كه به  ها نباشيم، دست كم بايد واژه ي واژه داري در ترجمه قرار باشد پايبند اصل امانت

بينند ناخودآگاه سر خـود را بـه كتـاب     را مي» نقطه ـ خط «ي  آموزان واژه اين كه خود سر منشاً مشكالت باشد! معموالً نخستين باري كه دانش
نهايـت   هندسي، هر خط از بي را ببينند! حاال اين نقطه كجاست، معلوم نيست! به لحاظ» نقطه«كنند تا  نزديك و چشم خود را تنگ و گشاد مي

تر، محل تالقي دو خـط را بـا    تواند باشد! مگر اين كه براي تأكيد بيش ، نقطه هر جايي مي»نقطه ـ خط «ي  نقطه تشكيل شده است پس در واژه
ظـر برسـد!   تر به ن با معني» نقطه ـ خط «ي  نمايش دهيم تا كاري كنيم كه واژه  اي نسبتاً بزرگ و واضح مثالً به صورت  نقطه

رود نخواهد داشـت.   بديهي است كه اين كار نيز قابل قبول نيست چرا كه فرمول حاصل ديگر شباهتي به آنچه در منابع معتبر علمي به كار مي
اي از خطوط و زوايـا تشـكيل    ها از مجموعه بناميم چرا كه اين فرمول» خط ـ زاويه «بنده، در مجموع بهتر است اين فرمول را فرمول  به اعتقاد

» خط ـ زاويـه  «ي  پذيرد. در منابع معتبر انگليسي زبان نيز همين واژه تر مي آموزان (و هر عقل سليم ديگري!) آن را راحت اند و ذهن دانش شده
  تر است. متداولاز همه 

  

  عبارتي غلط انداز! ـ شانزدهمايراد 
رو شدند كه رفتار آن به مواد شناخته شده در آن  اي روبه ها با ماده دان ميالدي شيمي 18ي  در اواخر سده«كتاب درسي آمده است:  28ي  صفحه

  »اي كه بعدها نفت خام ناميده شد. زمان شبيه نبود. ماده
ي محترم كتاب درسي كمي خطرناك است! چرا كه ممكن است بسياري از خوانندگان كتـاب درسـي بـه اشـتباه     ي نگارش مؤلف ها اين نحوه

! اما واقعيت اين است كه نفت خام (كه گاهي بـه سـطح زمـين نشـت     كشف شده استميالدي  18ي  خام در اواخر سده تصور كنند كه نفت
هاي گذشـته، بسـياري از مـردم     ناخته شده است به طوري كه از همان زمانسال است كه توسط بشر كشف و ش 4000كند) بيش از حدود  مي

سـوز   مـيالدي، بـا اختـراع موتورهـاي درون     18ي  كردنـد. امـا از اواخـر سـده     هـا از آن اسـتفاده مـي    بندي سـقف يـا ديـوار خانـه     براي عايق
(Internalcombustion engine) ها قرار گرفت. دان اص مورد توجه شيميخام به طور خ و توجه دانشمندان به مواد آلي، نفت  
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  كتاب درسي 26ي  ربط در صفحه عبارتي بي دهم ـفايراد ه
  كتاب درسي چنين آمده است: 26ي  در پاراگراف اول صفحه

نند غني از فلزهايي ما هايي كلوخه و پوستهچندين فلز واسطه و در برخي مناطق ديگر به صورت  سولفيداين گنج در برخي مناطق محتواي «
  »شود. يافت مي …منگنز، كبالت، آهن، نيكل، مس و 

هاي موجود در اعماق دريا را به دو دسته تقسيم كرده است كه يكي براساس تركيـب شـيميايي (سـولفيد     خطاي اين عبارت اين است كه گنج
توانند در هر دو  ز مواد به راحتي ميفلز) و ديگري براساس ظاهر فيزيكي (كلوخه و پوسته) توصيف شده است. مشكل اينجاست كه بسياري ا

گيرند؟ همچنين سولفيدهايي  هايي كه از جنس سولفيدهاي فلزي هستند در كدام دسته قرار مي دسته جاي بگيرند. براي نمونه كلوخه و پوسته
  گيرند؟ كه غني از آهن يا مس هستند جزو كدام دسته جاي مي

  
  ها! رخهترين چ ناتواني در نمايش ساده ـ هجدهمايراد 

اند! به لحاظ منطقي و آموزشي،  ها نيز ضعيف و ناتوان عمل كرده ترين چرخه هاي محترم كتاب درسي حتي در نشان دادن ساده متأسفانه مؤلف
و اجزاي يك چرخه همگي بايد از يك جنس باشند، يعني يا همگي بايد مواد شيميايي (مانند فلـز و سـنگ معـدن) و يـا همگـي بايـد فعـل        

كتاب درسي، برخي از اجزاي چرخه، مادي و برخي  27ي  ي موجود در صفحه ت (مانند استخراج فلز، خوردگي و فرسايش و ...) باشند. در چرخهانفعاال
سـنگ  «و بعد يك فلش از آن خارج كنيم و در انتهاي فلـش بنويسـيم   » تبديل به سنگ معدن«ديگر يك سري فعل و انفعال هستند. مثالً اين كه بنويسيم 

   شده است!!» سنگ معدن«ي به نام ا  تبديل به ماده(!)» تبديل به سنگ معدن «ي به نام  ا ايم ماده معني است. چرا كه انگار ادعا كرده كامالً بي» معدن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  شود: كتاب درسي چنين برداشت مي 27ي  ي موجود در صفحه چرخهاز در واقع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       )10( 

  :دادند ارايه مي زيري مورد نظرشان را به صورت  هاي محترم كتاب درسي چرخه مؤلفبه اعتقاد بنده بهتر بود 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
اند و فعل و انفعـاالت انجـام    به عنوان سه رأس چرخه در داخل كادرهايي نوشته شده» مواد«ي فوق  شود در چرخه طور كه مالحظه مي همان 

  اند.  ش، تبديل به سنگ معدن) به عنوان توضيح اضافي، باالي فلش ها آورده شدهشده (مانند استخراج فلز، بازيافت، خوردگي و فرساي
  
  آموزان! توجهي به احتمال گيج شدن دانش بي ـ نوزدهمايراد 

اند. توجه داشته باشيد كـه   نمايش داده شده  و يا   زنجير به صورت  هايي راست كتاب درسي، آلكان 34ي  در شكل صفحه
ها گفته شده اسـت كـه در    اند و به آن آشنا شده» نقطه ـ خط «آموزان تازه با فرمول  كتاب درسي است كه دانش 33ي  حهاين درست بعد از صف

آموزان حق  . بنابراين دانشندا هاي كربن تشكيل داده دهند و انتهاي هر خط و نيز تقاطع خطوط را اتم هاي هيدروژن را نمايش نمي اين مدل اتم
انـد در حـالي    هاي كربن تشكيل داده كتاب درسي انتهاي هر خط و نيز هر يك از رئوس را اتم 34ي  هاي صفحه ر شكلدارند تصور كنند كه د
  هاي هيدروژن قرار دارند. هاي محترم كتاب درسي اين بوده كه در انتهاي خطوط كوتاه، اتم كه ظاهراً منظور مؤلف

  
  
  
  
  
  
  

  
  ي مطالب نادرست! شاعهمجبور نمودن دبيران شيمي به ا ـ مبيستايراد 

پـذيري را در عنصـرهاي    آموزان خواسته شده است كه روند تغيير واكنش كتاب درسي، از دانش 47ي  در صفحه 4ي  اي شماره در تمرين دوره
صـرهايي  عنبلـوري  هاي دبيرستاني الزم (از قبيل ساختار  هاي محترم كتاب درسي سالح نظر از اين كه مؤلف ي دوم توضيح دهند. صرف دوره

اند از  آموزان قرار نداده ) براي توجيه و تفسير اين نمودار را در اختيار دانش…الكترونگاتيوي، انرژي يونش و  و نيز مفاهيمي مانند مانند كربن
)فلز بودن عنصر بور  اي به شبه ي كتاب درسي، هيچ اشاره دبيران شيمي انتظار دارند كه جهت رعايت محدوده B)5  نكنند و از عنصرهاي ليتيم

كه بور قرار است يـون   ي ظرفيت (با فرض اين هاي اليه ي عنصرها و صرفاً براساس شعاع اتمي و شمار الكترون تا بور، با فرض فلز بودن همه
B3 ها را توجيه نمايند. پذيري آن تشكيل دهد!) واكنش  
  

  آنتالپي همان محتوي انرژي نيست! ـ يكمو  ايراد بيست
  تر!) آمده است: ترين فونت ممكن و نيز با رنگ قرمز (به منظور جلب توجه هر چه بيش كتاب درسي با درشت 63ي  در صفحه

  » آنتالپي، همان محتواي انرژي است.«
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هاي محترم كتاب  ) تفاوت دارد. احتماالً مؤلفEيا  E) با محتواي انرژي (Hيا  Hكنم نياز به بحث و توضيح باشد كه آنتالپي ( فكر نمي
  اند چنين خواهند گفت: درسي در توجيه اين كه چرا اين عبارت نادرست را در متن كتاب درسي آورده

ها در فشـار ثابـت و حجـم     هاي شيميايي و يا تفاوت انجام واكنش ي كار در واكنش خواستيم وارد جزئياتي مانند مبادله جايي كه ما نمي از آن«
آموزان در سطوح دانشگاهي با شيمي سر  ثابت بشويم ترجيح داريم با يك تقريب، فرض كنيم كه آنتالپي همان محتواي انرژي است. اگر دانش

ي شيمي يا علوم مرتبط ادامـه دهنـد    شود! اما اگر بخواهند تحصيالت خود را در رشته اي به جايي وارد نمي لطمهو كار نداشته باشند كه هيچ، 
  »ي فوق غلط است (!) و فرم درستش را در دانشگاه ياد خواهند گرفت! شوند كه جمله شاءاهللا به زودي متوجه مي ان

تواند در هر كتاب درسي مطالب غلطي را بياورد و توجيهش اين باشد كه  مؤلفي ميكنم كه اوالً هر  در پاسخ به توجيه احتمالي فوق عرض مي
رسـالت  «و » اخـالق علمـي  «شود! اما سؤال اينجاست كه پـس تكليـف    اي به جايي وارد نمي آموزان ديدگاه تخصصي ندارند لطمه چون دانش

ي  در خونش باشد مهـارت الزم بـراي ارايـه   » ياد دادن«ه باشد و شود؟ ثانياً مؤلفي كه هوش آموزشي الزم را داشت يك مؤلف چه مي» آموزشي
: اصالً معلوم نيست مؤلف ي  هاي كتاب درسي چه اصراري به استفاده از واژه مطالب به نحوي كه در عين سادگي، غلط نيز نباشند را دارد. ثالثاً

 تـرين  اي كه همگـي از پايـه   …الكترونگاتيوي، انرژي يونش، آنتروپي و هايي مانند اوربيتال،  دارند؟ در حالي كه اين بزرگواران، واژه» آنتالپي«
بـه همـان   را نيـز  » آنتـالپي «ي  توانسـتند واژه  اند خيلي راحـت مـي   ي كشورهاي جهان هستند را حذف نموده مطالب شيمي دبيرستاني در همه

  نشوند مطلبـي غلـط آن هـم بـا آن تيتـري كـه در حـد يـك          تا مجبور نماينداستفاده » محتواي انرژي«ي  و صرفاً از واژه سرنوشت دچار كنند
  كند بياورند. جلب توجه مي)!( بيلبورد
  

  عدم درك درست از نمودارهاي آنتالپي م ـودايراد بيست و 
Nآمـوزان خواسـته شـده اسـت كـه براسـاس نمـودار داده شـده، پايـداري           كتاب درسي از دانش 74ي  در صفحه 4در تمرين  H (g)2 را بـا   4
NH (g)3 آموزان بگويند چون آنتـالپي   هاي محترم كتاب درسي اين است كه دانش رسد كه منظور مؤلف مقايسه كنند. به نظر ميNH (g)3  از

Nآنتالپي  H (g)2 ي  كنم. اصوالً مقايسه پرسيد چرا؟ عرض مي مي چنين تحليلي اشتباه است! تر است. تر است، پس پايداري آن نيز بيش پايين 4
واكنش (آن هم با فرض ناديده گرفتن اثر آنتروپي) به شرطي منطقي است كه بخواهيم پايداري كل مواد موجـود در دو   Hپايداري براساس 

  تك مواد را.  ي تكي واكنش را مقايسه كنيم نه پايدار طرف معادله
Hي واكنش:  براساس معادله kJ183   ،N H (g) H (g) NH (g)22 4 2 3  مول  2توان گفت كه پايداري  ميNH (g)3 ا) ـه رآوردهـ(يعني ف

Nوع پايداري يك مول ـاز مجم H (g)2 Hو يك مول  4 (g)2 اما حق نداريم پايداري يك1تر است ها) بيش دهنده (يعني واكنش .  
ي واكـنش را بـا    چـپ معادلـه   مولكول از سـمت 

ي  پايداري يك مولكول از سـمت راسـت معادلـه   
 74ي  واكنش مقايسه كنيم. در مورد نمودار صفحه

كتاب درسي نيز الزم به ذكـر اسـت كـه سـطوح     
ي  مول از يك ماده نشان داده صرفاً مربوط به يك

ها يا  دهنده معين نيست بلكه مربوط به كل واكنش
  ها است. كل فرآورده

  
NHكتاب درسي قضـاوت كنـيم بايـد بگـوييم پايـداري       74ي  اگر بخواهيم براساس منطق حاكم بر تمرين صفحه (g)3   از پايـداريN (g)2 

NHتر است زيرا  بيش (g)3 تري نسبت به  داراي آنتالپي پايينN (g)2  دانـيم كـه    ي مـا مـي   است! اين در حالي است كه همـهN (g)2   بسـيار
NHپايدارتر از  (g)3 باشد، به طوري كه  ميN (g)2 شود اما  طبيعت (هوا) به وفور يافت مي درNH (g)3  آورد.  دوام نميدر طبيعت  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي پايـداري   پايان واكنش) را معياري براي مقايسهاي است كه در به كار بردن آن بايد خيلي احتياط كنيم! اگر قابليت باقي ماندن مواد در حالت تعادل (يا در  واژه» پايداري«. درواقع 1

NOي پايداري مواد بايد شرايط حاكم بر محيط واكنش را نيز ذكر نماييم. بـراي نمونـه در تعـادل:     توان گفت كه براي مقايسه ها در نظر بگيريم مي آن (g) N O (g) Q2 2 42  در ،
Nرد (يعني تري دا اي كه آنتالپي پايين دماهاي پايين آن ماده O2 تـري   اي كه آنتروپي بـيش  تر است. اما در دماهاي باال آن ماده هاي آن در حالت تعادل بيش ) پايدارتر بوده و درنتيجه شمار مول4

  شود. تر است پس پايدارتر محسوب مي بيش در حالت تعادلهاي آن  تري براي بقا دارد و شمار نسبي مول ) شانس بيشNO2دارد (يعني 
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  جا افتاده!» معادله«كلمة  ـ سومايراد بيست و 
  كتاب درسي آمده است: 71ي  ي صفحه در حاشيه

  »گويند. كنش گرما(ترمو)شيميايي ميوابسته به آن بيان شود، به آن وا Hاگر واكنش شيميايي با «
نويسيم. پس عبـارت فـوق    را مي» ي واكنش شيميايي معادله«را روي كاغذ بنويسيم بلكه » شيميايي واكنش«توانيم  توجه داشته باشيد كه ما نمي
  .، در ضمن، بهتر است جاي ويرگول عوض شودبايد به صورت زير تغيير كند

  »گويند. واكنش گرما(ترمو)شيميايي مي ي معادلهوابسته به آن بيان شود به آن،  Hواكنش شيميايي با  ي معادلهاگر «
  

  معني! عبارتي بي ـ چهارمايراد بيست و 
  كتاب درسي چنين آمده است:  72ي  در پاراگراف ماقبل آخر صفحه

شـود،   يك واكنش معين به راهي كه براي انجام آن در پيش گرفته مـي  دهد كه نخستين بار هنري هس دريافت كه گرماي ها نشان مي پژوهش«
  »وابسته نيست.

اند كه ببينند هنري چه پژوهشي كرده است! به هر حال براي اين  شود كه گروهي از دانشمندان پژوهش كرده از عبارت فوق چنين برداشت مي
حـذف  » نخستين بار هنري هس دريافـت كـه  «و يا قسمت » دهد كه شان ميها ن پژوهش«تر شود بايد قسمت  تر و بامعني كه عبارت فوق روان

  شود. به بيان ديگر، عبارت فوق بهتر است به يكي از دو صورت زير درآيد:
  » شود، وابسته نيست. نخستين بار هنري هس دريافت كه گرماي يك واكنش معين به راهي كه براي انجام آن در پيش گرفته مي«

  »شود، وابسته نيست. دهد كه گرماي يك واكنش معين به راهي كه براي انجام آن در پيش گرفته مي ان ميها نش پژوهش«و يا: 
  

  معني ديگر! يك عبارت بي ـ پنجمايراد بيست و 
  كتاب درسي آمده است: 103ي  پاراگراف وسط صفحهدر 

  »ت.ديگر ارائه نشده اس اي براي اتصال شمار مونومرها به يك تاكنون هيچ قاعده …«
وصـل   1012بـه عـدد    1011ديگر اتصال يابند! يعني مثالً قرار است عدد  ها به يك شود كه قرار است شماره از عبارت فوق چنين برداشت مي

  شود! به هر حال بهتر است عبارت فوق به صورت زير درآيد:
  »است. ديگر ارائه نشده اي براي اتصال شمار معيني از مونومرها به يك تاكنون هيچ قاعده…«

  
  كند! آبكافت با تجزيه فرق مي ـ ششمايراد بيست و 

اشـاره شـده اسـت، در    » آميـد  ي پلي تجزيه« و يا» استر ي پلي تجزيه«يا » ي نشاسته تجزيه«كتاب درسي بارها به  118تا  116هاي  در صفحه
  باشند. مي »آبكافت«نيستند بلكه  »تجزيه«حالي كه فرآيندهاي موردنظر در واقع 

ي شيميايي، بدون  ، فرآيندي است كه طي آن يك ماده(Decomposition)دانيد در علم شيمي، منظور از فرآيند تجزيه  طور كه مي همان
استر يا پلي  توانيم فرآيند آبكافت نشاسته، پلي شود. بنابراين نمي تري تبديل مي ي ديگري، در شرايط مناسب به مواد ساده انجام واكنش با ماده

ي  ي مكرر از واژه هاي محترم كتاب درسي در دفاع از استفاده بناميم. شايد مؤلف» تجزيه«شود) را  ها آب نيز مصرف مي ي آن ر همهآميد (كه د
را به » تجزيه«ي  كتاب درسي بخواهند بگويند كه چون در اين صفحه، بحث ما يك بحث زيست محيطي بوده واژه 118ي  در صفحه» تجزيه«

: كتاب مورد نظر ما، يك كتاب  ايم. در پاسخ به اين توجيه عرض مي ميايي استفاده نكردهآن معناي تخصصي و شي است و » شيمي«كنم كه اوالً
دان  چگونه از ديد يك شيمي بگيرند كهآموزان ياد  كند. در اين كتاب قرار است دانش شود فرق مي اي كه براي مخاطبين عام نوشته مي با مقاله

هاي عاميانه استفاده كنيم  هاي دقيق شيميايي (نه عاميانه) استفاده كنند. ثانياً: اگر هم خيلي اصرار داريم از واژه و از واژهبا قضايا برخورد كنند 
ي تجزيه  استفاده نماييم تا به كارگيري واژه (Degradation)» تخريب«ي  از كلمه (Decomposition)» تجزيه«ي  بهتر است به جاي كلمه

  ود.باعث سوءتفاهم نش
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  ي يك مبحث عدم دقت در نوشتن مقدمه ـ هفتمايراد بيست و 
آميـدها را   استرها و پلـي  اي، بحث پلي هاي محترم كتاب درسي سعي دارند با مقدمه كتاب درسي، مؤلف 107ي  پاراگراف ماقبل آخر صفحهدر 

  اند: ها چنين نوشته آغاز كنند. آن
هـاي كـربن و هيـدروژن،     ها افزون بر اتم نيز ساخته شده است، پليمرهايي كه در ساختار آنها در صنعت، پليمرهاي ديگري  افزون بر آن …«

  »وجود دارند. …هاي ديگري مانند اكسيژن، نيتروژن و  اتم
كه اند؟ تفلون  اند همگي فقط از كربن و هيدروژن تشكيل شده شده  هاي قبل از آن آورده حال سؤال اينجاست كه مگر پليمرهايي كه در صفحه

تشـكيل شـده اسـت. پلـي      Fو  C) را به خود اختصاص داده است اصالً هيدروژن نـدارد و از دو عنصـر   105ي  ي كامل (صفحه يك صفحه
  وينيل كلريد كه كلر دارد چطور؟  سيانواتن كه نيتروژن دارد چه؟ پلي

  ر دهند.هاي محترم كتاب درسي بهتر است عبارت فوق را به صورت زير تغيي به اعتقاد من، مؤلف
هـا،   ي آن ها در صنعت، پليمرهاي ديگري ساخته شده است، پليمرهايي كه در گروه عـاملي موجـود در مونومرهـاي سـازنده     افزون بر آن …«

  »هايي مانند اكسيژن و نيتروژن نيز وجود دارند. اتم
  

  ! ي ما گردو و ماكاروني، اين است مشاهده ـ هشتمايراد بيست و 
هـاي   شـود ايـن اسـت كـه بايـد تمـام مشـاهده        هر آزمايشگاه شـيمي بـه شـخص آزمـايش كننـده آمـوزش داده مـي       نخستين مهارتي كه در 

(Observations) هايي از قبيل حالت فيزيكي، رنگ، بو و ساير خصوصـيات مـواد    خود را از آغاز تا پايان آزمايش به ثبت برساند. مشاهده
ها و نيز شرايط حاكم بر آزمايش بايد به ثبت برسند، به طوري  ي اين دهد. همه ها رخ مي ر آناوليه و نيز تغييراتي كه حين انجام واكنش در ظاه

ي اول شـرح   كه اگر شخص ديگري بخواهد همان آزمايش را در تاريخ ديگري تكرار كند با رعايت دقيق شرايطي كه شخص آزمـايش كننـده  
ايـن قـانون   برسد.  (Quantitative)و هم از لحاظ كمي  (Qualitative)في داده است بايد با تقريب خوبي به همان نتايج هم از لحاظ كي

كتاب درسي دقت كنيد. در جـدول مربـوط بـه ثبـت      53ي  ي اجرا و ثبت اطالعات در آزمايش صفحه حال به نحوه آزمايشگاه شيمي است.
اين كه ماكاروني مورد آزمايش خـام يـا پختـه باشـد      همين! حاال» دو گرم ماكاروني«اند:  هاي محترم كتاب درسي نوشته اطالعات، خود مؤلف

 ،ي ماكاروني است يا كل ماكاروني (به همـراه مخلفـات و سـس مربوطـه!)     معلوم نيست. همچنين معلوم نيست منظور از ماكاروني، فقط رشته
هاي  به ثبت برسد زيرا تركيب شيميايي رشتهي ماكاروني نيز بايد  ها روي نتايج حاصل از آزمايش تأثير دارند. حتي نام شركت سازنده تمام اين

ديگر تفاوت دارند و روي نتايج حاصل از آزمايش اثر دارند. شايد بخواهيد بگوييـد   هاي مختلف كم و بيش با يك ماكاروني مربوط به شركت
بت اطالعات مربوط به ماكاروني يـا  كه اي بابا، اين همه دقت در سطح دبيرستان ضرورتي ندارد. پاسخ بنده اين است كه هدف واقعي، صرفاً ث

هـا در آزمايشـگاه را بـه     گردو نيست. رسالت واقعي كتاب درسي شيمي اين اسـت كـه روش تحقيـق علمـي و نيـز دقـت در ثبـت مشـاهده        
  يابد. آموزان و مخاطبان خود ياد بدهد. در غير اين صورت آزمايشگاه شيمي تا حد يك كالس آشپزي تنزل مي دانش

گـرم پـودر سـديم     5گـوييم   ست در كتاب درسي شيمي از موادي با تركيب شيميايي كامالً مشخص استفاده شود. مثالً وقتي مـي اصوالً بهتر ا
آموزان ياد بـدهيم كـه    نيترات، همه چيز واضح و مشخص است. مهم هم نيست كه ساخت چه كشور يا چه شركتي باشد. اما اين كه به دانش

اي به حساسـيت تشـريح مـواد اوليـه نكنـيم باعـث        و هيچ اشاره» دو گرم گردو«يا » دو گرم ماكاروني«ند جدولي رسم كنند و داخل آن بنويس
  سازان علم و دانش كشورمان، آزمايشگاه شيمي را سرسري تلقي كنند. آموزان ما و آتيه شود كه دانش مي

  
  ايزومر، نه ايزومري! ـبيست و نهم ايراد 

  نوشته شود. (Isomer)» ايزومر«ي  بايد واژه» ايزومري«ي  ، به جاي واژهكتاب درسي 68ي  ي صفحه در حاشيه
  
  مواد واكنش دهنده، مواد فرآورده! ـام  سيايراد 

هـاي   رسـد واژه  استفاده شده است. در حالي كه به نظر مـي  »مواد فرآورده«و  »مواد واكنش دهنده«هاي  كتاب درسي، از واژه 64ي  در صفحه
Reactants  وProducts  ترجمه شوند. البته در منابع فارسـي، گـاهي بـه واكـنش     » ها فرآورده«و » ها واكنش دهنده«بهتر است به صورت

نامـأنوس بـه نظـر    » مـواد فـراورده  « و» دهنده مواد واكنش« هاي گويند. اما واژه نيز مي» اصلحمواد «ها،  و به فراورده »مواد اوليه«ها،  دهنده
  وند.رسند و بهتر است عوض ش مي
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  آموز! ي دانش جدول ژانت، آواري بر سر حافظه ـ يكمايراد سي و 
ي يازدهم در حال شكل گرفتن است و بسـياري از   آموزان پايه ي دانش اي عنصرها تازه در ذهن و حافظه حالي كه فرم متداول جدول دورهدر 
اي عنصرها را حفظ نيسـتند در   هاي اصلي جدول دوره در گروهها) حتي عنصرهاي موجود  درصد از آن 90گويم باالتر از  ها (به جرأت مي آن

اي از جدول پيشنهادي شارل ژانت آورده شده است. جدولي كـه تقريبـاً در    پيكر و دو صفحه كتاب درسي، جدولي غول 11و  10هاي  صفحه
رد بلكه به داليلي كه خواهم گفـت ضـرر   خورد و آوردن آن نه تنها ضرورتي ندا هاي شيمي عمومي دانشگاهي به چشم نمي هيچ يك از كتاب

آورده شـده اسـت و خوانـدن آن بـه     » تفكر نقادانه«با عنوان » جدول ژانت«هاي محترم كتاب درسي اين باشد كه  هم دارد. شايد توجيه مؤلف
شود كه ساختار جدول  باعث ميي يازدهم  آموزان پايه آموزان اجبار نشده است، اما به اعتقاد بنده، حتي ديدن چنين جدولي توسط دانش دانش
شـود و در   رنگ مـي  آموزان مقطع يازدهم در حال شكل گرفتن است كم اي در ذهن دانش اي اصلي عنصرها كه به مرور و به طرز شكننده دوره

  ها با فرم موجود در جدول ژانت تداخل پيدا كند. ي آن حافظه
شـود،   هاي دبيرستاني ساير كشورهاي جهان مطرح نمي ت كه در هيچ يك از كتابحال سؤال من اين است كه آيا بهتر نبود به جاي جدول ژان

شد؟ جالب اينجاسـت كـه در    ي كشورهاي جهان وجود دارد) مي همهتقريباً ها (كه در كتاب درسي  فلزها و موقعيت آن اي به ليست شبه اشاره
 سآدر» در سمت چپ و مركـز جـدول  «هايي مانند  م و با واژهكتاب درسي سعي شده است كه به طرزي مبه 9ي  پاراگراف ماقبل آخر صفحه

فلزهـا در جـدول    اي از قرارگيـري شـبه   اي عنصرها بيان شود. آيا به جاي اين توضيحات مبهم بهتر نبود شكل سـاده  فلزها در جدول دوره شبه
صورت يك خط اوريـب اسـت و ماننـد مـرزي بـين       ها كه به آموزان با يك نگاه با موقعيت قرارگيري آن اي عنصرها آورده شود تا دانش دوره

  تر است يا آوردن جدول ژانت؟ فلزها و نافلزها است آشنا شوند؟ اين كار واجب
  كتاب درسي شود. 11و  10هاي  كنم شكل زير جانشين جدول ژانت در صفحه به هر حال پيشنهاد مي

  
  
  
  
  
  
  

  اي عنصرها فلزها در جدول دوره موقعيت شبه
  

  اختصاص يك صفحة كامل به يخچال صحرايي! وم ـايراد سي و د
ببيـنم پسـر، وقتـي    «) از پسرش پرسـيد:  !گويد روزي نگهبان يك مدرسه (يا به قولي باباي مدرسه ايد كه مي ي معروف را شنيده حتماً آن لطيفه

 !پسـر «محكم به پسرش زد و گفت: نگهبان مدرسه يك پسِ گردني». نگهبان مدرسه«پسر جواب داد: » خواهي چه كاره شوي؟ بزرگ شدي مي
حاال تو كه هدفت اين است كه نگهبان مدرسه شوي، معلوم نيست  !ام هدفم اين بوده كه مدير مدرسه شوم بيني من نگهبان مدرسه شده اگر مي

  »!چه سرنوشتي در انتظارت است
در حالي كه در هر  !ي فوق است ه نوعي مصداق لطيفهدر كتاب درسي شيمي يازدهم ب 1ي اين يخچال صحرايي و آقاي محمدباه آبا حاال قضيه

هاي مختلف علم شيمي دانشمندان بزرگي (مانند آنتوان الووازيه، ماري كوري، هنري بكرل و ....) مطرح هستند و كتـاب درسـي    يك از شاخه
عنوان الگوي علمي جوانان كشـورمان!) و   كامل كتاب درسي به زندگي آقاي محمدباه آبا (بهي  ها نكرده است، يك صفحه اي به آن هيچ اشاره

بنده قصد كوچك جلـوه دادن دسـتاورد آقـاي بـاه آبـا را نـدارم امـا         !گيرد اختصاص يافته است هايي كه از شركت رولكس سوئيس مي جايزه
ه باعـث خنـك نگـه    واقعيت اين است كه سازوكاري كه ايشان براي خنك نگه داشتن مواد غذايي به كار برده است همان سازوكاري است كـ 

شود و از ساليان دور به خصوص در مناطق جنوبي كشورمان كه آب و هواي نسبتاً گرمي دارد بسيار رايـج   هاي سفالي مي داشتن آب در كوزه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Mohammed Bah Abba   



 )15( 

خـيس بـين    دادن شـن  بوده است. تنها ابتكار آقاي باه آبا اين بود كه به جاي يك كوزه از دو كوزه (يا دو ظرف سفالي) استفاده كرد و با قـرار 
در دقاع از آوردن بحث اختراع محمد باه آبا در كتـاب درسـي بخواهيـد بگوييـد كـه ايـن       ها را افزايش داد. شايد  ها قابليت خنك كردن آن آن

كتاب درسي) نيز آورده شده است. پـس حتمـاً ارزش مطـرح     125ي  در صفحه 3ي  مطلب حتي در يكي از منابع معتبر انگليسي (منبع شماره
صفحه با حروفچيني ريز و فشرده است و در آن نـام تقريبـاً    1000كنم كه كتاب مزبور كتابي بالغ بر  ا دارد. بنده نيز در پاسخ عرض ميشدن ر

هاي مختلف شيمي آورده شده است. بنابراين در كتابي به آن حجـم و بـا آن ميـزان جزئيـات، اگـر بحـث        تمام دانشمندان تأثيرگذار در شاخه
شود جاي تعجب و يا اعتراض ندارد. در ضمن منبـع انگليسـي    ها) آورده مي ي ابتدايي يكي از بخش (آن هم به عنوان مقدمهيخچال صحرايي 

شود. اما داستان كتاب درسي يك كشور كه حدوداً  مزبور، كتابي در ميان صدها كتاب ديگر است و خواندن و يا تدريس آن به كسي اجبار نمي
كنـد، چـرا كـه ايـن      تر صفحات آن را شكل و فضاهاي خالي تشكيل داده است فرق مي بزرگ نوشته شده و بيش صفحه بوده و با فونتي 100

آموز بايد خوانده شود. در حقيقت، مطرح شدن نام يك شخص در كتـاب درسـي يـك     كتاب به اجبار (نه به اختيار) توسط صدها هزار دانش
هاي شخص مورد نظر در حدي بوده است كه به  ظمت و تأثيرگذاري دستاوردها و پژوهشكشور، افتخار بزرگي است كه بايد ببينيم بزرگي، ع

هـا در سـطح    نمونه از آن هزاراناين مقام شامخ برسد يا نه؟ ضمن احترام به اختراع آقاي باه آبا و نيز ساير اختراعات اين چنيني (كه هر ساله 
شوند و اعتبار علمي الزم براي مطرح  تحول شگرفي در علم شيمي محسوب نمي رسند) بايد عرض كنم كه چنين اختراعاتي جهان به ثبت مي

هاي درسي شيمي (يـا فيزيـك، رياضـي و ...) يـك      شدن در كتاب درسي شيمي يك كشور (كه مخاطب آن ميليوني است) را ندارد. در كتاب
اند. افرادي ماننـد جـان دالتـون، هنـري بكـرل،       هان عرضه كردهترين مفاهيم را به ج ترين و اساسي كشور بايد نام افرادي آورده شود كه بنيادي

ارنست رادرفورد، جوزف جان تامسون، اروين شرودينگر، ماري كوري، فردريك وهلر، هنري لوشاتليه، اگوست ككوله و .... كه اگر شخصـي  
هـا و   ها مواجـه خواهـد شـد. داسـتان عالقـه      اي آنهاي مختلف شيمي مطالعه كند بارها و بارها با نام اين افراد و دستاورده بخواهد در شاخه

تواند  ها، غلبه بر موانع و در نهايت موفقيت اين دانشمندان بسيار خواندني و آموزنده است و مي ها، بلندپروازي ابتكارهاي علمي، سخت كوشي
ليت اين افراد اهميتي نـدارد چـرا كـه قـدر و     هاي درسي مطرح شود. در ضمن، نژاد و م هاي برتر  علم شيمي در كتاب به عنوان الگو و نمونه

  هاي جغرافيايي يا نژادي محدود شوند.  منزلت دانشمندان فراتر از آن است كه به مرزبندي
  

  ؟»آ«يا » الف«باالخره  ايراد سي و سوم ـ
در آن است. در حالي كه در » وحدت رويه«هاي يك كتاب منسجم و كتابي كه تمام استانداردها در آن لحاظ شده، رعايت  يكي از وِيژگي

هاي كتاب درسي شيمي يازدهم  استفاده شده در اغلب قسمت …و » ب«، »آ«بندي مطالب از حروف  كتاب درسي شيمي دهم براي تقسيم
» آ«از حرف » الف«كتاب درسي) به جاي حرف  55ي  ها (مانند صفحه به كار رفته است. البته در بعضي از صفحه …و » ب«، »الف«حروف 

  استفاده شده است.
  !، باالخره يكي را انتخاب كنيد»آ«يا » الف«يا  ي ثابت رعايت شود. به هرحال چه خوب است كه در كتاب درسي، يك رويه

  
  باشند؟» دانيدها آيا مي«چه مطالبي قرار است جزو  ايراد سي و چهارم ـ
آورده شده بود كه به راحتي از مطالب اصلي موجود » تر بدانيد يشب«) مطالبي تحت عنوان 1395هاي گذشته (قبل از سال  در كتاب درسي سال

  در متن كتاب درسي قابل تشخيص بود، زيرا سطح و نوع مطالب مطرح شده در آن كامالً فراتر از كتاب درسي بود. 
و  نمودهمشخص  »دانيد آيا مي«نوان ها را با ع كه برخي از آن ،ها آورده ي صفحه كتاب درسي جديد نيز در اقدامي مشابه مطالبي را در حاشيه

  ها ارزشيابي صورت گيرد. ي كتاب، اشاره شده كه نبايد از اين قسمت در مقدمه
شوند.  كه جزو مطالب اصلي كتاب درسي تلقي مي اند ي كتاب درسي آورده شده با آيكوني متفاوت در حاشيهنيز عالوه بر آن، مطالب ديگري 

ي كتاب درسي وجود ندارد. براي  از مطالب اصلي موجود در حاشيه ها»دانيد آيا مي« تفكيكي براي مشكل اينجاست كه هيچ تفكر مشخص
هاي  ترين مطالب مطرح شده در كتاب كه يكي از واجب »شعاع اتمي« كتاب درسي، توضيحات مربوط به 11ي  ي صفحه نمونه، در حاشيه

ه شده (بدين معني كه جزو مطالب اصلي كتاب درسي نيست!) اما ايجاد نفخ آورد ها»دانيد آيا مي«ي كشورهاي جهان است جزو  درسي همه
كتاب درسي جزو مطالب واجب و ضروري آورده شده است! حال سؤال اين  82ي  ي صفحه مصرف كلم و حبوبات در حاشيه بر اثرمعده 

» ي ناشي از مصرف كلم و حبوبات فخ معدهن«تر است،  آموز دبيرستاني واجب است كه يادگيري كدام مطلب در درس شيمي براي يك دانش
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  ؟!»شعاع اتمي«تعريف و مفهوم يا 
اي جداگانه، مورد به مورد آن  توان طي مقاله هاي كتاب درسي، بحثي است كه مي در حاشيه ها»دانيد آيا مي«مشكل مرز بين مطالب ضروري و 

  كنم. بسنده مي به همين حدفعالً بنده ولي را نقد نمود. 
  

  ياني!كالم پا
نظير هستند، مانند چاپ  ها در نوع خود بي كه برخي از آن[با در نظر گرفتن خطاهاي فاحشي كه در كتاب درسي شيمي دهم وجود داشتند 

به جاي » متر 2«مانند ذكر [و نيز خطاهاي ديگري كه هنوز هم در كتاب درسي شيمي دهم وجود دارند  ]عكس سيبورگ به جاي لوويس!
دهند، و نيز با توجه  ها نشان نمي رفع آن بههاي محترم كتاب درسي هيچ رغبتي  و مؤلف ]كتاب درسي شيمي دهم 92ي  فحهدر ص» متر 2900«

ها منتشر  اي براي آن هاي محترم كتاب درسي شيمي يازدهم چند ماه بعد از چاپ كتاب درسي اصالحيه خطاي فاحشي كه خود مؤلف 18به 
هاي درسي شيمي، توان در دست  شودكه آيا اين تيم تأليف كتاب اين مقاله آورده شده، اين سؤال مطرح مينمودند و همچنين خطاهايي كه در 

 ،صرفاً به تشخيص خودشانالمللي و  گرفتن سكان آموزش شيمي كشور را دارند؟ خصوصاً اين كه اين عزيزان بدون توجه به استاندارهاي بين
اند كه طي  رود) به روشي انجام داده ي كشورهاي جهان به كار مي (كه تقريباً در همه» هوم محورمف«را به جاي   شيميهاي درسي  تأليف كتاب

هاي محترم كتاب درسي  خود مؤلفشود. روشي كه  نيازها، به صورت درهم و برهم ارايه مي آن تمام مطالب شيمي بدون رعايت دقيق پيش
ي از اين دست، كه روي سرنوشت علمي يك كشور تأثير مستقيم دارند بايد با احتياط اند. اصوالً نوآورهاي گذاشته» زمينه محور«اسم آن را 

» آموزش«ي  باشند، از درك و هوش بااليي در زمينه  صورت گيرد كه دقت و وسواس الزم را داشته متخصصانيبسيار آن هم به تشخيص 
ي جهان است) بتوانند از تجربيات آموزش شيمي در كشورهاي برخوردار باشند و با تسلط كافي روي زبان انگليسي (كه زبان علم امروز

پيشرفته استفاده نمايند. سؤال اين است كه آيا اين تيم تأليف كه پس از يك سال تالش براي نوشتن يك كتاب كوچك و كم حجم دبيرستاني 
ترين متون  رسانند و ساده آموزان مي دبيران و دانشدقتي و ....) به دست  با آن مطالب ابتدايي، كتابي پر از غلط (از نوع علمي، تايپي، بي

  هاي ذكر شده را دارند؟ قضاوت با شما! كنند، ويژگي انگليسي را اشتباه ترجمه مي
  


