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کلیۀ حقوق ما ّدی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی
و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه،
عکس برداری ،نقاشی ،تهیۀ فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع ،بدون کسب مجوز از این
سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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سخنی با دانش آموزان عزیز و همکاران محترم

رشته ریاضی فیزیک تألیف شده است ،در راستای تغییر
دوره نظری و برای ٔ
کتاب فیزیک  3که برای ٔ
پایه دوازدهم ٔ

برنامه درسی آموزش علوم تجربی در سال های پیشین تدوین و ساماندهی شده است .برای برقراری ارتباط مؤثرتر
ٔ

برنامه درسی این کتاب و تحقق اهداف آن الزم است که با اهداف ،شایستگی ها ،رویکردها ،راهبردهای یاددهی ـ
با ٔ

یادگیری ،شیوه های ارزشیابی و ...آشنا شویم که در ادامه به معرفی مختصر آنها پرداخته می شود.
1ــ شایستگی ها واهداف

اهداف کلی در تدوین این کتاب به گونه ای است که دانش آموز بتواند:

الف) نظام مندی طبیعت را بر اساس درک و تحلیل مفاهیم ،الگوها و روابط بین پدیده های طبیعی کشف و

گزارش کند.

ب) با درک ماهیت ،روش و فرایند علم تجربی ،امکان به کارگیری علم و روش علمی را در حل مسائل زندگی (حال

و آینده) کسب نماید و در عین حال محدودیت های علوم تجربی را در حل این مسائل دریابد.

پ) با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره گیری از علوم تجربی ،ایده هایی مبتنی بر تجارب شخصی خود ،برای

مشارکت در فعالیت های علمی ارائه دهد و در این فعالیت ها با حفظ ارزش ها و اخالق علمی مشارکت نماید.
2ــ رویکرد

سعی شده است رویکرد سازماندهی محتوا در این کتاب ،ارائه متن به روش فعال و درگیر کردن دانش آموز

باشد .در این سازماندهی ،اصالت با موقعیت ها و زمینه های کاربردی در زندگی است که می توان در آنها
موضوع های مرتبط با فیزیک را آموزش داد و یادگیری را معنادارتر و جذاب تر کرد .به همین دلیل از تعداد

زیادی پرسش ،فعالیت ،تمرین ،آزمایش و  ...استفاده شده است .همچنین سعی شده است محتوای کتاب
تصویر محور باشد و بر همین اساس تصویرها ،نمودارها و شکل های گوناگونی برای تسهیل آموزش انتخاب
شده است.

به طور کلی این کتاب مبتنی بر این آموزه بنیادین است که فیزیک علمی تجربی است و هیچ نظریه ای در آن نمی تواند

به عنوان حقیقت پایانی و غایی مطرح شود .به عبارت دیگر ،همواره این امکان وجود دارد که مشاهده ها و آزمایش های

نظریه فیزیکی بازنگری و حتی رد شود.
جدید ایجاب کنند که یک ٔ

3ــ مفاهیم اساسی

این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک ،موج و فیزیک جدید است .بخش مکانیک ،از مباحث حرکت،

دینامیک و حرکت دایره ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم

نهم و فیزیک  1آشنا شده اند .ضمناً بخشی از مطالب ریاضی مرتبط در سال های قبل آموزش داده شده است و
بخشی نیز در سال جاری آموزش داده خواهد شد .در این فصل ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی شود و

نیروها در یک راستا و عمود بر هم مورد بررسی قرار می گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم

بررسی می شود.

بخش موج ،از مباحث حرکت نوسانی ،امواج مکانیکی (شامل امواج فنر ،صوتی و )...و امواج الکترومغناطیسی و

نیز برهم کنش های امواج شامل (بازتاب ،شکست ،پراش و تداخل) تشکیل شده است .بخشی از دانش مورد نیاز اولیه

دوره اول متوسطه و بخشی نیز در شیمی سال دهم مطرح شده است.
این قسمت در علوم ٔ

بخش فیزیک جدید ،از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک ،طیف خطی ،مدل های اتمی و لیزر) و

فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته ،پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر ،شکافت و همجوشی هسته ای) تشکیل شده است.

دوره اول متوسطه و بخشی نیز در درس شیمی سال دهم ،مطرح
بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم ٔ

شده است.

4ــ مهارت های اساسی

مهارت اساسی موردنظر در این کتاب ،چگونگی به کارگیری روش علمی است .روش علمی خود دارای خرده

مفاهیم و اجزایی چون مشاهده ،اندازه گیری ،طراحی و انجام آزمایش ،مدل سازی ،کنترل متغیر ،محاسبه ،مشاهده و

مقایسه ،تحلیل و نتیجه گیری ،گزارش ،قضاوت و حل مسئله است.
  5ــ راهبردهای یاددهی ــ یادگیری

دوره متوسطه راهبرد اکتشافی و تعاملی است .برای این
راهبرد اصلی در آموزش محتوای کتاب های فیزیک ٔ

منظور از اجزای گوناگون ،مانند «  تصاویر و پرسش های درگیر کننده در ابتدای هر بخش ،فعالیت های ذهنی و عملی،
پرسش ،تمرین ،آزمایش ،تاریخ علم ،خوب است بدانید ،تصویرهای آموزشی و »...در طراحی ،تدوین و تألیف محتوا
استفاده شده است .انتظار می رود موضوع های درسی در کالس به گونه ای طرح شوند که اکثر دانش آموزان در فرایند

آموزش و یادگیری درگیر شوند و مهارت های علمی و عملی آنها رشد یابد.انتظار می رود که دانش آموزان مهارت علمی
در برخورد با یک پدیده و پیمودن مراحلی را که به شناسایی آن پدیده می انجامد ،فراگیرند.
  6ــ شیوۀ ارزشیابی

به فرایند جمع آوری اطالعات از آموخته های دانش آموزان (دانش ها ،مهارت ها ،نگرش ها و به طور کلی شایستگی ها)

و قضاوت در مورد آنها ارزشیابی می گویند .ارزشیابی دو گونه است؛ مستمر و پایانی .از آنجا که آزمون پایانی این
کتاب به صورت امتحان نهایی برگزار می شود ،ضروری است رویکرد جدید کتاب درسی در ارزشیابی ها مورد توجه
قرار گیرد.

پیشنهاد می شود متناسب با نوع ارزشیابی (مستمر و پایانی) ،انتظارات عملکردی مورد توجه قرار گیرند .جدول زیر

بخشی از این انتظارات را نشان می دهد.

انتظارهای عملکردی

ردیف
1

طراحی آزمایش ،تحلیل و تفسیر آزمایش

2

اجرای آزمایش ،ثبت داده ها ،نتیجه گیری و ارائه گزارش

3

تجزیه و تحلیل داده ها ،رسم نمودار ،نتیجه گیری از داده ها ،پیش بینی و...

4

انجام تحقیق و جمع آوری اطالعات (طراحی ،اجرا ،ثبت داده ها ،تجزیه و تحلیل ،ارائه گزارش)

5

مشارکت و تعامل در فرایند آموزش (انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی ،مشارکت در بحث های گروهی ،کنجکاوی
علمی و طرح پرسش های مفهومی)

6

پاسخ به پرسش های مفهومی در حیطه های مختلف ،دانش ،کاربرد ،استدالل و قضاوت

7

توانایی حل مسئله و پرسش های محاسباتی

8

حل مسائل در شرایط جدید (کاربرد و استدالل)

تجربه نشان می دهد که درک ایده های نهفته در بیشتر مفاهیم فیزیک و کاربرد آنها در زندگی برای اغلب دانش آموزان

امکان پذیر است .آنچه در این راه در میزان موفقیت دانش آموزان مؤثر است ،شیوه های آموزش ما در کالس درس

همه دانش آموزان ،بدون توجه به توانایی
است .این شیوه ها می توانند درهای درک و فهم مفاهیم فیزیک را برای ٔ
برنامه درسی است .انتظار می رود
شیوه آموزش کارآمد ،کلید موفقیت هر ٔ
علمی آنان ،باز کند .بنابراین ،می توان گفت ٔ

تجربه خود و به کارگیری شیوه های آموزشی مؤثر ،بستر مناسبی برای یادگیری و مشارکت
همکاران ارجمند با تکیه بر
ٔ

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

از همکاران و دبیران گرامی انتظار می رود که برنامه و محتوای کتاب درسی را مالک آموزش و ارزشیابی قرار داده

و به موارد زیر پیش از تدریس توجه فرمایند.

محتوای حذف شده نسبت به کتاب های قبلی کدام است؟

رویکرد جدید کتاب در خصوص سازماندهی محتوا و ترتیب و توالی مطالب چیست؟

تا چه میزان می توان محتوای کتاب را بسط و گسترش داد؟

محتوای اصلی و فرعی در هر فصل کدام موضوع ها هستند؟

هر فصل را چگونه می توان به واحدهای یادگیری معینی تقسیم کرد و مطابق با زمان بندی پیش برد؟

حد نهایی آن بر اساس آنچه
برنامه جدید آموزش فیزیک به هر مبحث و موضوع تنها یک بار پرداخته شده است و ّ
در ٔ

برنامه درسی فرصت تعمیق
در کتاب درسی آمده ،تعیین می شود .بدیهی است پرداختن به مطالب اضافی و خارج از ٔ
مفاهیم اصلی کتاب را از بین می برد.

اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران و
گروه فیزیک الزم می داند از
دبیرخانه راهبردی فیزیک،
ٔ
ٔ

همکارانی که به طور مستقل در اعتبارسنجی این کتاب با ما همکاری داشته اند ،تشکر و قدردانی کند.همچنین این گروه
از دریافت پیشنهادهای اصالحی دبیران محترم ،صاحب نظران و دانش آموزان عزیز همچون همیشه استقبال می کند.

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

متوسطه نظری
گروه فیزیک دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و
ٔ

