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سخنی با دانش آموزان و همکاران محترم
فىزىک، علمی تجربی و حاصل تالش انسان برای درک دنىای اطراف است اىن علم دانشی آزمودنی است که می تواند با مشاهدٔه 

پدىده های جدىد دستخوش تغىىر شود به عبارت دىگر در فىزىک هىچ نظرىه ای به عنوان حقىقت پاىانی و نماىی وجود ندارد 
پرورش علمی دانش آموزان و برخوردار شدن آنان از سواد علمی فناورانه از الزمه های زندگی سالم و موفقىت آمىز در جهان 

امروز است 
به دنبال تحوالت سرىع در علم و فناوری، شىوه های زندگی نىز دچار تغىىر زىادی شده است اىن امر سبب می شود تا نىازهای 
فردای دانش آموزان در زمىنٔه علم و فناوری برای برنامه رىزان آموزشی، به طور کامل آشکار نباشد به همىن دلىل شىوه های آموزش فىزىک 

نىز به تبع نىازهای جدىد، تغىىرات چشمگىری داشته است 
در شىوه های نوىن آموزش، تالش زىادی می شود تا دانش آموز، چگونگی آموختن را بىاموزد و مهارت برخورد با ىک پدىده و 
پىمودن مراحلی را که منجر به شناساىی آن پدىده می شود، فراگىرد در کتاب های درسی فىزىک تالش شده است، دانش آموز در تولىد 
مفاهىم درسی نقش فعالی داشته باشد قسمتی از نقش دبىران محترم، طرح مناسب موضوع های درسی و سپس راهنماىی دانش آموزان 
برای باز کشف مفاهىم مربوط به موضوع های مطرح شده است با توجه به اىن که ىکی از موضوعات مورد تأکىد در اىن کتاب، فعال بودن 
دانش آموزان و نقش داشتن آنها در تولىد مفاهىم است، الزم است که؛ همکاران محترم از افزودن مطالب اضافی به مباحث کتاب که به 
شکل مبسوط در سال های آتی به آنها پرداخته خواهد شد، جدًا بپرهىزند تا نقش فّعالی که دانش آموزان در تولىد مفاهىم می توانند داشته 
باشند، سبب رشد عقلی و مهارتی آنها شود که اىن موضوع خود ىکی از هدف های اصلی آموزش در دوره های عمومی و متوسطه است 
مناسب است همکاران محترم، موضوعات درسی را به گونه ای طرح کنند که اکثر دانش آموزان در فراىند آموزش و ىادگىری درگىر 

شوند و مهارت های علمی و عملی آنها رشد ىابد 
انتظار می رود همکاران گرامی هرجا که الزم می دانند با تکىه بر تجربٔه خود و دىگر همکاران، فعالىت و ىا آزماىشی را که به ىادگىری 
بهتر دانش آموزان کمک می کند، طراحی کنند و آنها را به طور گروهی برانجام آزماىش ها ترغىب کنند و از آنان بخواهند که گزارش کار، 
پىشنهادها و نتاىجی را که از فعالىت می گىرند، در دفتر خود ثبت و به کالس ارائه کنند چگونگی ارائٔه اىن گزارش می تواند به عنوان ىکی 

از مالک های ارزشىابی مورد توجه قرار گىرد 
گروه فىزىک دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری همواره از درىافت نظرهای ارزشمند دبىران محترم، صاحب نظران 
و دانش آموزان جهت رفع نارساىی ها و لغزش های احتمالی به گرمی استقبال می کنند نظرهای اصالحی خود را به نشانی تهران ــ صندوق 

physics-dept @ talif ارسال نماىىد  sch ir پستی 15855/363 ــ گروه فىزىک و ىا نشانی الکترونىک
گروه فىزىک
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