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سخنی با دانش آموزان

دوره آموزش متوسطه است که شما را با
کتابی که پیش رو دارید ،چهارمین و آخرین کتاب در ٔ
برخی دیگر از مفاهیم و کاربردهای علم فیزیک آشنا می سازد .انتظار می رود با مفاهیم کتاب های پیشین
به خوبی آشنا شده باشید ،چرا که هر علم بر مبنای پیش نیازهای آن پی ریزی می شود .امیدواریم تاکنون
مطالعه آن لذّ ت برده باشید .فیزیک
به اهمیت فیزیک که یکی از بنیادی ترین دانش هاست پی برده و از
ٔ
شالوده تمام علوم مهندسی و ف ّناوری دیروز ،امروز و فردای بشر بوده و خواهد بود .دانش فیزیک که
ٔ
تجلی هوشمندی و تفکر بشر در طبیعت پیرامون است ،شما را یاری می دهد تا با درک عمیق مفاهیم
روزه خود بیابید.
آن ،پاسخی در خور برای بیشتر پرسش ها و کنجکاوی های هر ٔ
افزون بر آنچه گفته شد ،فیزیک علمی تجربی است و هیچ نظریه ای در فیزیک تاکنون به عنوان
حقیقت پایانی و غایی اثبات نشده است .این امکان همواره وجود دارد که مشاهده ها و آزمایش های
مطالعه
نظریه فیزیکی بازنگری و یا حتی رد شود؛ و این همان چیزی است که
ٔ
جدید ایجاب کنند که یک ٔ
فیزیک را هیجان انگیز می کند تا افراد خالق بتوانند روزنه ها و مسیرهای جدیدی را در پیشبرد فیزیک
بگشایند .پیش از ورود به قلمروهایی از فیزیک که برای شما جذاب اند ،باید در چیزهایی مهارت پیدا
کنید که شاید جذابیت کمتری دارند ،ولی بسیار اساسی اند و بدون آنها نمی توانید به راحتی فیزیک را
بفهمید و آن را به کار گیرید.
در آموزش این کتاب دو هدف دنبال می شود .نخست ،شما با شماری از قوانین بنیادی و اصولی
آشنا می شوید که علم فیزیک را تشکیل می دهند .دوم ،توانایی شما باید در به کار بستن این نظریات در
شده
وضعیت های مشخص و مثال های عینی افزایش یابد .برای رسیدن به هدف دوم ،مثال های حل ٔ
زیادی در البه الی متن اصلی و همچنین مسائلی در پایان هر فصل آمده است .سفارش فراوان می کنیم
مطالعه مثال های حل شده و مسئله ها بپردازید.
که نخست متن اصلی را به خوبی درک کنید و سپس به
ٔ

سخنی با همکاران ارجمند
دوره پیش دانشگاهی
به تبع تغییرات انجام شده در آخرین سال تحصیلی ،کتاب فیزیک ( )١و (ٔ )٢
متوسطه نظری و در قالب  ٨فصل تغییر یافته
دوره
ٔ
نظام ترمی واحدی ،با عنوان فیزیک پیش دانشگاهی ٔ
و محتوای آن مورد بازنگری کلی قرار گرفته است .در این بازنگری تالش شده است که محتوای کتاب
ارائه دیدی واحد از فیزیک به
برای ارائه در یک سال تحصیلی مناسب باشد .توجه کنید که هدفٔ ،
دانش آموز است و این کار با تجزیه و تحلیل اصول اساسی انجام می شود نه با درگیر کردن دانش آموزان
دوره پیش دانشگاهی به همراه
با جزئیات .همزمان با سال تحصیلی ٩٢ــ ٩١کتاب راهنمای معلم فیزیک ٔ
ارائه تدریس
لوحی فشرده در اختیار همکاران عزیز قرار می گیرد تا مواد آموزشی بیشتری را جهت ٔ
کارآمد در دست داشته باشید .امید است همکاران محترم نیز از هر کوششی که موجب شوق انگیزتر
شدن یادگیری و مشارکت دانش آموزان در فرایند آموزش این درس می شود ،دریغ نورزند.
قدردانی
متوسطه نظری از همکاران عزیزی که طی
گروه فیزیک دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و
ٔ
سازنده خود را برای این گروه فرستاده اند ،سپاس
سال های گذشته ،نظرهای اصالحی و پیشنهادهای
ٔ
فراوان دارد .پس از این نیز می توانید از طریق  physics-dept@talif.sch.irیا نشانی تهران ــ
صندوق پستی  ١٥٨٥٥  /٣٦٣گروه فیزیک ،نظرهای اصالحی خود را برای ما بفرستید.
اعضای گروه فیزیک همچنین از خانم ها سمیرا بهرامی ،معصومه شاهسواری و بتول
فرنوش ،و آقایان سیامک خادمی ،محمدرضا خوش بین خوش نظر ،محمدرضا شریف زاده
اکباتانی ،حیدر شکری و مجید فالح که ما را در بازنگری این کتاب یاری نمودند صمیمانه
تشکر می کند.
گروه فیزیک دفتر تألیف کتاب های
درسی ابتدایی و متوسطۀ نظری

