
 

دوم  كتاب گام    :فيزيك دربارة 

تري هستند. كتاب حاضر، گام دومـي  آموزاني كه يادگيري كتاب درسي براي آنها گام اول است، هميشه به دنبال كتاب عميقهمة دانش

  تر بياموزند و بيانديشند. خواهند ژرفميآموزان است كه براي همة دانش

اند. هاي تكميلي سازمان استعدادهاي درخشان، اين كتاب را كتابي بين كتاب درسي و كتاب تكميلي تيزهوشان نوشتهنويسندگان كتاب

  تواند در همة مدارس خاص و برتر تدريس شود.بنابراين اين كتاب مي

درسي است. ساختار اين كتاب با هفـت كليـد    ي  است و عناوين دقيقاً عناوين مشابه كتابهاي كتاب درسهاي كتاب متناظر فصلفصل

و » ايهاي پيمانهتمرين«، »ايدتر خواندهپيش«، »مطالب بيشتر«، »مطالب مرتبط«، »مطالب جديد«، »ترگام دوم: يادگيري عميق«واژة 

  قابل توصيف است.» پاسخنامه«

دوم: يادگيري عميق   تر گام 

تر خواهد هاي فنيتر و تكنيكبه بيان مفاهيم غني» ترگام دوم: يادگيري عميق«متناسب با هر بخش كتاب درسي، در اين كتاب قسمت 

آموز نخواهـد شـد؛ و از ايـن رو باعـث     هاي آينده دانشها به هيچ عنوان وارد مباحث آموزشي درسي سالپرداخت. اين مفاهيم و تكنيك

  خواهد شد و موجب انباشت اطالعات بيهوده و زودخواني آموزشي نخواهد گرديد.  پيشرفت غناي فكري او

  مطالب جديد:

هاي بشري در رابطه بـا مفهـوم توضـيح داده شـده در آن بخـش،      ترين و بروزترين كشفيات و تجربهبه تازه» مطالب جديد«هاي قسمت

تر اصلي و پيراموني آن هاي علمي و اطالعات غنيبه بيان واقعيت» طمطالب مرتب«و » مطالب بيشتر«هاي پردازد. همچنين، در قسمت مي

  بخش اشاره شده است. 

  ايد. خوانده رت پيش

هاي درسي به بيان مطالبي كه از نظر آموزشي مرتبط با درس حاضر است ولي در ساختار آموزشي كتاب» ايدتر خواندهپيش«هاي قسمت

  پرداخته است، تا به روند اتصال كلي مطالب از نظر پيشنياز ياري برساند.تر به آن اشاره شده است، علوم، پيش

پيمانه تمرين   اي: هاي 

ها نسبتاً از آسان به سخت درج درج گرديده است. اين تمرين» ايهاي پيمانهتمرين«در انتهاي در هر بخش، متناسب با اهميت موضوع 

تواننـد  آموزان با هر سـطح آموزشـي مـي   تستي، تشريحي و ...) دارند. از اين رو، همة دانشپاسخ، هاند و قالب متنوعي(از جمله، كوتاشده

  اي بيابند.هاي پيمانهتمرين مناسب خود را در بخش

  

 پيشگفتار


