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 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؟

در برنامٔه جدید آموزش فیزیک به هر مبحث و موضوع تنها یک بار پرداخته شده است و حّد نهایی آن بر اساس آنچه 
در کتاب درسی آمده، تعیین می شود. بدیهی است پرداختن به مطالب اضافی و خارج از برنامٔه درسی فرصت تعمیق 

مفاهیم اصلی کتاب را از بین می برد.

گروه فیزیک الزم می داند از دبیرخانٔه راهبردی فیزیک، اتحادیٔه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران و 
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
گروه فیزیک دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطٔه نظری


