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سخنی با همکاران

سخني با دبیران محترم
علم تجربي حاصل تالش انسان براي درک دنیاي اطراف و دانشي آزمودني است که با ظهور شواهد و دالیل 
جدید در معرض تغییر قرار گرفته است و از گسترۀ وسیعي از روش هاي تحقیق بهره مي برد. در حوزه علوم 
نظری،  پایه  علوم  دارد.  آن  اهمیت  از  نشان  نمودند که  بنیان گذاري  را  مباحثي  اندیشمندان مسلمان،  پایه، 
بنیان و ارکان تمامی شاخه های دانش بشری و رشته های دانشگاهی محسوب مي شود. بسیاری از دانشگاه های 
کشورهای توسعه یافته ساالنه با بهره جویی از علوم پایه، زمینه های توسعه را در قلمرو صنعتی، علمی و فنی 

به وجود آورده  و توانسته اند با بهره مندي از این حوزه، شاخص تولید علم را توسعه دهند.
از نظر بیشتر کارشناسان و نخبگان علمی کشور توجه به اهمیت و جایگاه علوم پایه است که تولید علم را براي 
کشور در پي خواهد داشت. این امر زماني میسر مي شود که جایگاه واقعی خود را در نظام آموزشی پیدا کند 
و اصالحات جدی در شیوه ها و روش های یاددهي - یادگیري و تکنیک های آموزشی و نیز استفاده از ابزار و 

تجهیزات آزمایشگاهی در این دروس انجام شود.
در چارچوب ایده واالی »  نهضت تولید علم« که از سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی مطرح شده است، دفتر 
تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش خوشه دروس شایستگي هاي پایه فني را در برنامه هاي 
درسي رشته هاي فني و مهارتي طراحي  و محتواي بسته یادگیري آن را تولید نمود. درس فیزیک از جمله 
دروس این خوشه مي باشد که برنامه درسي آن براي رشته هاي فني و حرفه اي وکاردانش طراحي و تدوین 
شده است. بسته یادگیري درس فیزیک شامل کتاب درسي براي هنرجویان عزیز و کتاب راهنماي معلم براي 
دبیران محترم مي باشد. محتواي کتاب با مثال ها و فعالیت هاي کاربردي و هنرجو   محور، فعال و متناسب با 
رشته هاي فني و مهارتي توسط مؤلفان گروه فیزیک دفترتألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي وکاردانش 

طراحي و تدوین شده است. 



سخنی با هنرآموزان گرامی

از  متعال  خالق  ساز شکر  زمینه  و  اطراف  دنیاي  درک  به  نسبت  عمیق  بینش  تجربي،  علوم  یادگیري 
طریق فهم عظمت خلقت خواهد بود. به فرموده رهبر فرزانه انقالب اسالمي ایران : وقتي به دنیا که نگاه 
می کنیم، می بینیم آن چیزی که کشورهای پیشرفته را توانسته به این اوج و قله برساند، ریاضی، فیزیک، 
شیمی و علوم زیستی است؛ لذا اهّمیت و جایگاه این دروس را مشخص و مبرز مي کند؛ علوم کاربردي را 
نمي شود از قلم انداخت، باید به آن اهّمیت داد لکن اساس کار، علوم پایه است. علوم پایه عنصر اصلی در 
پیمودن مسیر ما به سمت قله افتخار و عزت علمی کشور است و برای رسیدن به آن روز باید به گونه ای 
علوم پایه را گسترش بدهیم که دانستن علومی مثل ریاضیات، فیزیک وشیمی به یک عرف تبدیل شود.  
کتاب پیش رو از مجموعه خوشه دروس شایستگي هاي پایه فني است که در برنامه درسي رشته شما 
طراحي و تألیف شده است. درس فیزیک یکي از این شایستگي هاي پایه فني است که براي شما هنرجوي 

عزیز برنامه ریزي شده است. و بسته آموزشي آن شامل کتاب درسي و فیلم آموزشي و کتاب کار است.

سخنی با هنرجویان



سخنی با هنرآموزان گرامی
اهداف فعالیت ها

الف( تصوير اول فصل: هر فصل با نمایش تصویری از کاربردهای مرتبط با موضوع آن فصل شروع می شود. هدف 
آن، درگیر کردن دانش آموزان با موضوع فصل و ایجاد انگیزه در آنها است. برای رسیدن به این اهداف، تشویق 
دانش آموزان برای بیشتر دانستن و پرورش مهارت مشاهده در آنها، پرسش هایی مطرح شده است که هنرجویان 
باید در قالب فعالیت گروهی به آنها پاسخ دهند. با تلفیق پرسش های هنرجویان با این گونه پرسش ها می توان آنها 
را به بحث و   گفتگو واداشت. شما می توانید از تصاویر مناسب دیگری نیز استفاده کنید؛ به این طریق از دانسته های 

قبلی هنرجویان آگاه می شویم و آنها را برای یادگیری موضوع مورد نظر آماده می کنیم.
در  یادگیری  ـ  یاددهی  فرایند  در  هنرجویان  بیشتر  هر چه  مشارکت  برای  پرسش ها  گونه  این  ب( فکر کنید: 
نظر گرفته شده است. لذا شایسته است برای آشنا شدن با دانش جدید، استفاده از شبکه های اطالعاتی، افزایش 
خالقیت، افزایش قدرت استدالل، ایجاد انگیزه، درگیر کردن هنرجویان با موضوع درسی و ایجاد حس همکاری در 

دانش آموزان حتماً این بخش ها مورد توجه همکاران گرامی قرار گیرد.
پ( بیشتر بدانید: برای آشنایی بیشتر هنرجویان با برخی از موضوعات مرتبط با بخش، این قسمت ها تدارک 

دیده شده است. ذکر این نکته قابل توجه است که ارزشیابی از این مباحث انجام نمی شود.
این بخش ها  آنها،  استدالل  قدرت  افزایش  و  در حل مسئله  مهارت هنرجویان  افزایش  برای  ت( تمرين کنید: 

است. دیده شده  تدارک 
در  که  قبلی هنرجویان  دانسته های  گردیده،  آیکونی مشخص  توسط  که  این قسمت  ث( دانسته های قبلی: 

آورده شده است. یادآوری  برای  با بحث است،  و مرتبط  پایین تر مطرح شده  پایه های تحصیلی 
ج( نکته: برای برجسته نمودن بعضی از مباحث مهم و گاهی جلوگیری از کج فهمی های هنرجویان، بعضی از نکات 

قابل توجه، تحت عنوان »نکته« ارائه گردیده است. 
چ( آزمايش کنید: قسمت عمده ای از یادگیری توسط انجام دادن آزمایش و کارهای عملی صورت می گیرد. لذا 
این فعالیت هم باید به طور عملی در آزمایشگاه و توسط هنرجویان در گروه های آنها انجام گیرد و هم در صورت 

دسترسی به رایانه، و نرم افزارهای مربوطه به طور مجازی انجام شود.
ح( تجربه کنید: این بخش ها به منظور هدایت هنرجویان برای کسب مهارت های عملی ارائه گردیده است. تفاوت 
این بخش با بخش آزمایش کنید در این است که هنرجو با خالقیت خود مواد و وسایل الزم را تدارک دیده و کار 

عملی انجام می دهد.



سخنی با هنرآموزان گرامی

خ( کاربرد در صنعت: از آنجا که هدف این کتاب آموزش مفاهیمی است که هنرجو را با دنیای واقعی خود ارتباط 
دهد، قرار دادن این بخش به هنرجویان کمک می کند تا ارتباط آموزش های خود را با دنیای اطراف برقرار نمایند.

د( پروژه انتهايی فصل: در پایان هر فصل به منظور هدایت هنرجویان به انجام کار عملی و افزایش حس کار 
گروهی، پروژه های عملی طراحی گردیده است. الزم به ذکر است که انجام هر کدام از این پروژه ها در ارزشیابی 

تأثیر دارد.

راهنمای استفاده از آيکون ها

رجوع به سی دی و مشاهده کتاب و یا فصل مرتبط با متن که در سال های گذشته هنرجو با آنها آشنا شده است. 

رجوع به سی دی و مشاهده فیلم های آموزشی مربوط به آن موضوع   

رجوع به سی دی و اجرای آزمایشگاه مجازی مربوط به آن موضوع، شبیه سازی مسئله مورد بحث


