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بسمهتعالی

سخنی با خوانندگان ،همکاران و دانشآموزان
« ...من با پدر روزهای آخر هفته برای گردش به جنگل میرفتیم و آنجا چیزهای خیلی زیادی دربارة طبیعت یا د
میگرفتیم .دوشنبهها ،با بچهها توی مزرعه بازی میکردیم .یک بار پسری به من گفت« :آن پرنده را میبینی که
روی چمنها نشسته است؟ اسمش چیست؟» گفتم« :هیچی ازش نمیدانم!» برگشت و گفت« :اسمش باسترک
گلو قهوهای است .پدرت بهت چیزی یاد نداده است؟» توی دلم بهش خندیدم .پدر قب ً
ال بهم یاد داده بود که اسم،
هیچ چیز دربارة آن پرنده به من یاد نمیدهد .او به من یاد داده بود که« :آن پرنده را میبینی؟ اسمش باسترک
گلوقهوهای است .توی آلمان بهش هالتسِ ن فلوگل (  )Halzenflugelمیگوین د و در چین چونگ لینگ.
ولی اگر تو همة اسمهای آن پرنده را هم بدانی ،هنوز چیز زیادی دربارة آن پرنده نمیدانی .فقط میدانی که
مردم آن را چی صدا میکنند .ولی باسترک آواز میخواند و به جوجههایش یاد میدهد که چگونه پرواز کنند و در
تابستان کیلومترها پرواز میکند و هیچکسی هم نمیداند که از کجا راهش را پیدا میکند ».و خیلی چیزهای مشابه
این .تفاوتی اساسی هست بین اسم یک چیز و آن چیزی که واقع ًا وجود دارد.
 ....یاد گرفتن واژهها خیلی الزم است ،اما این کار علم نیست .البته منظورم این نیست که چون علم نیست نبای د
آن را یاد بدهیم .ما دربارة اینکه چه چیزی را باید یاد بدهیم حرف نمیزنیم؛ دربارة این بحث میکنیم که علم
چیست .اینکه بلد باشیم چطور سانتیگراد را به فارنهایت تبدیل کنیم علم نیست .البته دانستنش خیلی الزم است،
کدیگر باید واژه داشته باشیم ،کلمه بلد باشیم و درست هم همین
ولی دقیق ًا علم نیست .برای صحبت کردن با ی 
است .ولی خوب است بدانیم که «فرق استفاده از واژه» و «علم» دقیق ًا چیست .در این صورت ،میفهمیم که چه
وقت ابزار علم مثل واژهها و کلمهها را تدریس میکنیم و چه وقت خود علم را یاد میدهیم1».
کتاب علوم تکمیلی ،همانطور که از نام آن مشخص است؛ در تکمیل مطالب کتاب علوم پایة نهم تألیف شده
است .مطالب این کتاب در مفهوم وابسته به کتاب درسی و در ظاهر ،مستقل از آن هستند؛ بنابراین ،دبیران گرامی
میتوانند آن را به دو شکل تدریس کنند و دانشآموزان را به بهره برسانند .صورت نخست اینکه هر کادر ،موضوع
ان مشهوری به نام ریچارد فاینمن هنگام دریافت جایزۀ نوبل
 -1گزیدهای از سخنرانی فیزیکد ِ

یا فصل آموزشی را -بسته به صال حدید -از کتاب تکمیلی پس از ارایة مطلب از کتاب درسی تدریس شود و صورت
دوم اینکه هر فصل این کتاب را پس از تدریس فصل متناظر از کتاب درسی تدریس گر دد.
ریس
نکتة مهم در بهکارگیری کتاب حاضر این است که به آن به چشم یک راهنما و الگوی پیشنهادی برای تد ِ
مطالبی که خارج از محدودة کتاب درسی ،برای کالس خود در نظر گرفتهایم؛ نگاه کنیم .این موضوع هم از باب
گستره و عمق مطالب و هم از باب نحوه و روشهای تدریس میتواند مفید باشد .تالش شده است تا جای ممکن
از بیان موارد ک ّمی و مسألههای ع ددی پرهیز شود ،این رویکرد حل مسأله را به دورۀ دوم متوسطه میسپاریم.
امیدواریم دبیران محترم نیز تالش کنند مفاهیم این کتاب و یا مفاهیم مرتبط را با رویکرد عمق بخشیدن به فهم
کتاب رسمی عرضه کنند .برای همین هم هست که تمرینهای زیادی در این کتاب گنجانده نشده است.
مطالب ِ
بیشتر فعالیتها در داخل متن کتاب تکمیلی وجود دارد ،هر چند در برخی جاها مؤلفان تشخیص دادهاند در پایان
فصل تمرینهایی وجو د داشته باشد.
امیدواریم و دوست داریم این مجموعه سرآغازی باشد بر طراحی تکالیف پژوهش محور در هر کالس و مدرسه.
به عنوان نمونه در فصلهای حرکت و نیرو شما را با نرمافزاری آشنا کردهایم که قابلیت اصلی آن تحلیل تصویر
است ،بنابراین شما با یادگیری آن میتوانید تالش کنید بسیاری از پدیدههای اطرافتان را تکرار و یا بازسازی
کرده ،به کمک اینگونه نرمافزارها آن را بررسی و تحلیل کنید .با انجام اینگونه پژوهشها شما عالوه بر درک
بهتر پدیدهها ،گامهای اساسی برای رسیدن به یک تجربه و فهم برای حل پژوهشهایی که سرانجام آن آبادانی،
رفاه و سرفرازی کشورمان است برخواهید داشت.
قصدمان هم ارائۀ محتوا برای تمامی فصول نبود اما با پیشنهاد دفتر محترم تألیف این امر محقق شد .برای
گیری معکوس
کاهش حجم و افزایش فرایند ِ دانشآموز-محوری در این کتاب ،برای برخی فصول از روش یاد ِ
بهره گرفتهایم .همراه با این کتاب یک لوح الکترونیکی شامل فایل نرمافزار  Trackerو برای بخشهای فشار و
نجوم هم تعدادی فیلم در نظر گرفته شده است تا بخش عمدهای از آموزش و تکرار در خانهها انجام شود و فرصت
مناسبی برای بحث در کالس در ایجاد گر دد .همچنین فصل ماشینها ترجمهای است از بخشی با همین نام از
کتابی به نام  Science Focusکه انتشارات  Pearsonآن را به چاپ رسانده است و به پیشنهاد دفتر تألیف به
کتاب تکمیلی افزوده شده است.
ی
دیکتۀ نانوشته را بی غلط دانند و بس و هرکاری بنا به سلیقۀ مختلف افراد و زاویۀ دیدشان دارای ایرادهای 
است .منتظر نظرات شما متخصصان ،دبیران ،دانشآموزان و اولیاء گرامی هستیم .ما را برای ارائۀ بهتر یاری کنید.
مدارس سمپاد بوده است تا
نهم
یکی از اهد ِ
ِ
اف اصلی در نگارش این کتاب ،ارتقای نگرش علمی دانشآموزان پایۀ ِ
برای انتخاب آیندۀ خو د دی د وسیعتری داشته باشند.
نوجوانان کنونی کشور عزیزمان جمهوری اسالمی ایران ،در سال  ،1404بی تردید با کسب یک تخصص در
شرف ورود به یکی از عرصههای علمی کشور هستند .امیدواریم از اکنون و رفته رفته
یکی از شاخههای علوم در ِ
با کسب درست مهارتهای مورد نیا ِز یک دانشمند ،شاهد ِ ایرانی پویاتر و آبادتر باشیم.
با آرزوی موفقیت
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