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•.نظام.مندی.طبیعت.را.براساس.درک.و.تحلیل.مفاهیم،.الگوها.و.روابط.بین.پدیده.های.طبیعی.به.عنوان.نشانه.های.
الهی.کشف.و.گزارش.کند.و.نتایج.آن.را.برای.حل.مسائل.حال.و.آینده.در.ابعاد.فردی.و.اجتماعی.در.قالب.اندیشه.یا.ابزار.

ارائه.دهد./.به.کار.گیرد.
•.با.ارزیابی.رفتارهای.متفاوت.در.ارتباط.با.خود.و.دیگران.در.موقعیت.های.گوناگون.زندگی،.رفتارهای.سالم.را.انتخاب.

کند/.گزارش.کند/.به.کارگیرد.
•.با.درک.ماهیت،.روش.و.فرایند.علم.تجربی،.امکان.به.کارگیری.این.علم.را.در.حل.مسائل.واقعی.زندگی.)حال.و.آینده(،.

تحلیل.و.محدودیت.ها.و.توانمندی.های.علوم.تجربی.را.در.حل.این.مسائل.گزارش.کند.
•..با.استفاده.از.منابع.علمی.معتبر.و.بهره.گیری.از.علم.تجربی،.بتواند.اندیشه.هایی.مبتنی.بر.تجارب.شخصی،.برای.مشارکت.

در.فعالیت.های.علمی.ارائه.دهد.و.در.این.فعالیت.ها.با.حفظ.ارزش.ها.و.اخالق.علمی.مشارکت.کند.
شیوه های آموزش..تجربه.نشان.می.دهد.که.درک.ایده.های.نهفته.در.بیشتر.مفاهیم.فیزیک.و.کاربرد.آنها.در.زندگی.برای.
ما. آموزش. شیوه.های. است،. مؤثر. آموزان. دانش. موفقیت. میزان. در. راه. این. در. آنچه. است.. امکان.پذیر. دانش.آموزان. اغلب.
در.کالس.درس.است..این.شیوه.ها.می.توانند.درهای.درک.و.فهم.مفاهیم.فیزیک.را.برای.همٔه.دانش.آموزان،.بدون.توجه.به.
توانایی.علمی.آنان،.باز.یا.بسته.کند..بنابراین.می.توان.گفت.شیؤه.آموزش.کارآمد.کلید.موفقیت.هر.برنامه.درسی.است..انتظار.
می.رود.همکاران.ارجمند.با.تکیه.بر.تجربه.خود.و.به.کارگیری.شیوه.های.آموزشی.مؤثر،.بستر.مناسبی.برای.یادگیری.و.مشارکت.

دانش.آموزان.در.فرایند.آموزش.و.همچنین.شوق.انگیزتر.شدن.فضای.کالس.فراهم.کنند.

قدردانی
گروه.فیزیک.الزم.می.داند.از.اتحادیٔه.دبیران.فیزیک.ایران.و.انجمن.های.وابسته،.دبیرخانه.راهبری.کشوری.درس.فیزیک،.
کارگروه.معلمان.فیزیک.و.همکارانی.که.به.طور.مستقل.در.اعتبارسنجی.این.کتاب.با.ما.همکاری.داشته.اند،.تشکر.و.قدردانی.کند..
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