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 های تربيت پوشش مي دهد؟ساحت( اهدافكتاب به كدام شايستگي ها )-1

 كند مي گزارش و كشف طبيعي هاي پديده بين وابطر و ،الگوها مفاهيم تحليل و درك براساس را طبيعت مندي نظام الف(

 مي كار به/  دهد مي ارائه ابزار يا ايده قالب در اجتماعي و فردي ابعاد در آينده و حال مسائل حل براي را آن نتايج و

 .گيرد)مستقيم(

 مي انتخاب را سالم فتارهاير ، زندگي گوناگون هاي موقعيت در ديگران و خود با ارتباط در متفاوت رفتارهاي ارزيابي ب( با

 .گيرد )پشتيبان( مي كار به/ كند مي گزارش/كند

 ،( آينده و حال) زندگي واقعي مسائل حل در را علم اين گيري كار به امكان ، تجربي علم فرايند و روش ، ماهيت درك ج( با

 .ند)مستقيم(ك مي گزارش مسائل اين حل در را تجربي علوم هاي توانمندي و ها محدوديت و تحليل

 
 براي ، شخصي تجارب بر مبتني هايي ايده تواند مي ، تجربي علم از گيري بهره و معتبر علمي منابع از استفاده باد( 

  )مستقيم(.كند مشاركت علمي اخالق و ها ارزش حفظ با ها فعاليت اين در و دهد ارائه علمي هاي فعاليت در مشاركت

 

 پوشش مي دهد؟يادگيری حوزه های تربيت و  (فاهداكتاب به كدام شايستگي ها )-2

 
 .دهد مي ارائه علمي روش به را خود هاي يافته ، طبيعي هاي پديده در الگوها و  روابط كشف باالف( 

 منابع بر را آن تاثير و مطالعه سالم زندگي معيارهاي اساس بر را زيست محيط و شخصي زندگي در رفتاري الگوهايب( 

 .كند مي تحليل محيط و خود/

 و كند مي گزارش و كشف طبيعي هاي پديده بين روابط و ،الگوها مفاهيم تحليل و درك براساس را طبيعت مندي نظامج( 

 .گيرد مي كار به/  دهد مي ارائه ابزار يا ايده قالب در اجتماعي و فردي ابعاد در آينده و حال مسائل حل براي را آن نتايج

 مي انتخاب را سالم رفتارهاي ، زندگي گوناگون هاي موقعيت در ديگران و خود با ارتباط در تمتفاو رفتارهاي ارزيابي باد(

 .گيرد مي كار به/ كند مي گزارش/كند
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 مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها( -)ايده های كليدیمحتوای كتاب -3

 )مربوط به حوزه، از سایر حوزه ها( / خرده مفاهيمالف : مفاهيم اساسي

 ، دگر شكل ها، چند سازه هامولكول و يون -اجزا، انواع ، ساختارسازنده :  واحد

 ، رفتار مواد با نورمواد آليواكنش پذيري  رفتار و عملكرد:

 واكنش هاي مواد آلي با يكديگر، واكنش اسيد ها با بازها: برهم كنش ها

 اده، خوردگي، بهبود خواص م تعادلسرعت واكنش،  تغيير، پايداري ، زمان :

 در مقياس صنعتيدرصدخلوص، بازده درصدي، اقتصاد اتمي، استوكيومتري  تغيير و اندازه گيري:

 

 

 )مربوط به حوزه، از سایر حوزه ها(خرده مهارتها اساسي/ هاي مهارت ب : 

 كار گيري روش علميه مهارت اساسي:  ب 

 راه آمده، دست به نتايج اساس بر  و كرده اجرا   را آن علمي روش كارگيري به با و طراحي را پژوهشي تواند مي 

 . كند مي پيشنهاد پژوهش مورد مسئله براي حلي

 است انجاميده قبلي هاي فرضيه تغيير به كه كند مي تحليل/  گزارش را علمي هاي يافته از هايي نمونه. 

 اصول براساس است گذار رتاثي( محيط و ديگران خود،) زندگي بر كه علم بر مبتني هاي تصميم و ها يافته به نسبت 

 .كند قضاوت اخالقي

 گيري اندازه  –گزارش  –مشاهده  –طراحي آزمایش  -حل مسئله  :خرده مهارت ها    

- 

 پ: استانداردهاي محتوا )مربوط به حوزه، از سایر حوزه ها(

 

 

راز آسمان، كتاب افزار آموزش معلمان بر فكتاب راهنمای معلم، نرم) اجزای بستة آموزشي مرتبط با كتاب-4

 الزامي و غيرالزامي فيلم آموزشي والدين ، ... (كتاب گويا، آموز، كار، فيلم آموزشي دانش

 راهنماي معلم -1 

 نرم افزار آموزش معلمان برفراز آسمان   -2

 كتاب كار  -3

 محتواي پشتيبان تحت وب در سايت گروه  -4

  تصويرهاي اطالع رسان)اينوگرافيك( -5

 اي شيمي براي معلمتازه ه -6
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