
فىزىک )3( وآزماىشگاه
سال سوم آموزش متوّسطه

رشتۀ رىاضى و فىزىک

1393



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى

برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری
نام کتاب: فىزىک )3( وآزماىشگاه ـ 256/4

شوراى برنامه رىزى: احمد احمدى، سىامک خادمی، روح اللّه خلىلی بروجنی، منىژه رهبر، محمدرضا شرىف زاده اکباتانی، 
                              مهرناز طلوع شمس، مجىد فالح، حمىد فداىی فرد و اسفندىار معتمدی 

مؤلفان: احمد احمدی، روح الّله خلىلی بروجنی، سىد مهدی شىواىی، حسن عزىزی و غالمعلی محمودزاده
بازنگری و اصالح فصل های 1، 2 و 3: احمد احمدی، محمدرضا خوش بىن خوش نظر، محمدرضا شرىف زاده اکباتانی و حمىد فداىی فرد

فصل های 4، 5: روح الّله خلىلی بروجنی
وىراستار: محمدکاظم بهنىا

آماده سازى و نظارت بر چاپ  و توزىع: ادارۀ کّل  نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی  
تهران: خىابان  اىرانشهر  شمالى ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش   و  پرورش )شهىد  موسوى(
ـ 88831161، دورنگار:  88309266، کد پستى:  1584747359، تلفن: 9      

www.chap.sch.ir :وب ساىت
مدىر امور فنی و چاپ: سّىد احمد حسىنی

رسام: مرىم دهقان زاده 
طراح جلد: جواد صفری

صفحه آرا: راحله زاد فتح اله
حروفچىن: سىده فاطمه محسنی، زهرا اىمانی نصر

مصحح: فاطمه گىتی جبىن، علىرضا ملکان
امور آماده سازی خبر: زىنت بهشتی شىرازی

امور فنی راىانه ای: حمىد ثابت کالچاهی، پىمان حبىب پور
ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران : تهران ـ کىلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج ـ خىابان61  )دارو پخش( 

          تلفن   : 5 ـ 44985161، دورنگار   : 44985160، صندوق پستى   : 139ـ 37515
چاپخانه: شرکت چاپ ونشر کتاب هاى درسى اىران »سهامى خاص«

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ چهاردهم 1393

حّق چاپ محفوظ است.

ISBN   978-964-05-2350-6 شابک  2350-6 -978-964-05 



شما متوقع نباشىد که همىن امروز بتوانىد طىاره درست کنىد، مىگ درست کنىد. البته 
االن نمى شود؛ اما مأىوس نباشىد از اىنکه نمى توانىم درست کنىم. باىد بىدار شوىد، بروىد 
دنبال اىنکه آن صناىع پىشرفته را خودتان درست کنىد. وقتى اىن فکر در ىک ملتى پىدا شد و 
اىن اراده در ىک ملتى پىدا شد کوشش مى کند و دنبال کوشش، اىن مطلب حاصل مى شود. 
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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 غاىی 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. 
تا نىازهای فردای  به دنبال تحوالت سرىع در علم و فناوری، شىوه های زندگی نىز دچار تغىىر زىادی شده است. اىن امر سبب می شود 
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 اىنکه 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 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. الزم به ىادآوری است استفاده از ماشىن حساب های ساده در امتحانات فىزىک مانعی ندارد و در آزمون ها دادن ثابت های 

فىزىکی الزامی است.
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 پستی 

15855/363 ــ گروه فىزىک و ىا نشانی الکترونىک physics-dept @ talif.sch.ir ارسال نماىىد. 
گروه فىزىک دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری 

http://physics-dept.talif.sch.ir



دانش آموزان عزىز، صفحه وىژه ای برای پشتىبانی اىن کتاب به آدرس 
http://physics-dept.talif.sch.ir/cd3/physics.htm طراحی شده و 
در دسترس شماست. در اىن صفحه مجموعه ای از فىلم های کوتاه آموزشی، 
آزماىشگاه مجازی، شبىه سازی، بىشتر بدانىد و آزمون به تفکىک هر فصل 

وجود دارد که در طول سال تحصىلی می توانىد از آنها استفاده کنىد.


