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الف( سخنی با هنرجویان عزیز
کتابی که در پیش رو دارید در پاسخ به نیاز واقعی شما درآموزش درس فیزیک و آزمایشگاه رشتۀ کامپیوتر، 
برنامه ریزی و تألیف شده است. وجود کتاب کار در بستۀ آموزشی برای عمق بخشیدن و شوق انگیز تر کردن 
یادگیری و همچنین پشتیبانی هدفمند برنامۀ درسی، به لحاظ محدودیت های کتاب درسی یک ضرورت است. 

ساختار کتاب
مفاهیم کلیدی  به  توجه  مؤثر طراحی شده است، ضمن  با ساختاری جدید و  این کتاب که  در هر فصل 
هر بخش،  ابتدا تعدادی مثال حل شده مطرح و در پی آن پرسش ها و مسئله هایی آمده است که به شیوه های 
متنوعی طراحی شده و محلی برای پاسخ آنها نیز در نظر گرفته شده است. در پایان هر فصل نیز دو آزمون، یکی 

تشریحی و دیگری چند گزینه ای برای شما درنظرگرفته شده است. 

ب( سخنی باهمکاران محترم
کالس های درس امروز ، دنیای فردا را می سازد. امید است همکاران عزیز در این راه از هر کوششی که 
منجر به شوق انگیزتر شدن یادگیری و مشارکت دانش آموزان در فرایند آموزش می شود، دریغ نورزند. بدون 
شک فعالیت های جمعی و مشارکتی دانش آموزان در کالس های درس، ضمن آنکه آنها را به درک بهتر و 
عمیق تر مفاهیم رهنمون می کند، باعث می شود که مهارت های مختلف آنها پرورش یافته و با نگرش بهتری با 
دنیای پیرامون خود تعامل داشته باشند؛ تعاملی که ابزار آن در دنیای پرحجم و پرشتاب امروز، دانش، مهارت 

و بینش و یا در یک کالم داشتن خرد است.

همکاران عزیز، در تألیف این کتاب به شیوه ای  عمل شده است که آن را برای استفاده در کالس در کنار 
کتاب درسی و همچنین فعالیت های خارج از کالس درس آسان کرده است. بدون تردید وضعیت کالس های 

درس شما در نحوۀ استفاده از این کتاب تأثیر مستقیم دارد. 
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