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هر کارى را که   انسان باورش اىن است که نسبت به آن کار ضعىف است، نمى تواند 
آن کار را انجام بدهد ... هر کشورى که اعتقادش اىن باشد که نمى تواند خودش صنعتى 
را اىجاد کند اىن ملت محکوم به اىن است که تا آخر نتواند، و اىن اساس نقشه هاىى بوده 

است که براى ملل ضعىف دنىا قدرت هاى بزرگ کشىده اند.
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پىش گفتار
سخنی با دانش آموزان

کتابی که پىش رو دارىد، چهارمىن و آخرىن کتاب در دورهٔ آموزش متوسطه است که شما را با برخی دىگر از مفاهىم و کاربردهای علم 
فىزىک آشنا می سازد. انتظار می رود با مفاهىم کتاب های پىشىن خود به خوبی آشنا شده باشىد، چرا که هر علم بر مبنای پىش نىازهای آن پی رىزی 
می شود. همچنىن امىدوارىم تاکنون به اهمىت  فىزىک که ىکی از بنىادی ترىن دانش هاست پی برده و از مطالعٔه آن لّذت برده باشىد. فىزىک 
شالودهٔ تمام علوم مهندسی و فّناوری دىروز، امروز و فردای بشر بوده و خواهد بود. دانش فىزىک که تجلی هوشمندی و تفکر بشر در طبىعت 
پىرامون است، شما را ىاری می دهد تا با درک عمىق مفاهىم آن، پاسخی در خور برای بىشتر پرسش ها و کنجکاوی های هر روزهٔ خود بىابىد.
افزون بر اىن، فىزىک علمی تجربی است و هىچ نظرىه ای در فىزىک تاکنون به عنوان حقىقت پاىانی و غاىی اثبات نشده است. 
اىن امکان همواره وجود دارد که مشاهده ها و آزماىش های جدىد اىجاب کنند که ىک نظرىٔه فىزىکی بازنگری و ىا حتی رد شود؛ و 
اىن همان چىزی است که مطالعٔه فىزىک را هىجان انگىز می کند تا افراد خالق بتوانند روزنه ها و مسىرهای جدىدی را در پىشبرد 
فىزىک بگشاىند. پىش از ورود به قلمروهاىی از فىزىک که برای شما جذاب اند، باىد در چىزهاىی مهارت پىدا کنىد که شاىد جذابىت 

کمتری دارند، ولی بسىار اساسی اند و بدون آنها نمی توانىد به راحتی فىزىک را بفهمىد و آن را به کار گىرىد.
در آموزش اىن کتاب دو هدف دنبال می شود. نخست، شما با شماری از قوانىن بنىادی و اصولی آشنا می شوىد که علم 
فىزىک را تشکىل می دهند. دوم، تواناىی شما در به کار بستن اىن نظرىات در وضعىت های مشخص و مثال های عىنی افزاىش ىابد. 
برای رسىدن به هدف دوم، مثال های حل شدٔه زىادی در البه الی متن اصلی و همچنىن مسائلی در پاىان هر فصل آمده است. سفارش 

می کنىم که نخست متن اصلی را به خوبی درک کنىد و سپس به مطالعٔه مثال های حل شده و مسئله ها بپردازىد.

سخنی با همکاران ارجمند
به تبع تغىىرات انجام شده در آخرىن سال تحصىلی، کتاب فىزىک )1( و)2( دوره های پىش دانشگاهی نظام ترمی واحدی، 
با عنوان فىزىک پىش دانشگاهی دورٔه متوسطٔه نظری و در قالب 8فصل تغىىر ىافته و محتوای آن مورد بازنگری کلی قرار گرفته 
است. در اىن بازنگری تالش شده است که محتوای کتاب برای ارائه در ىک سال تحصىلی مناسب باشد. هم زمان با سال تحصىلی 
92ــ91 کتاب راهنمای معلم فىزىک دورٔه پىش دانشگاهی به همراه لوحی فشرده دراختىار همکاران عزىز قرار می گىرد تا مواد 
آموزشی بىشتری را جهت ارائه تدرىس کارآمد در دست داشته باشىد. امىد است همکاران محترم نىز از هر کوششی که موجب 

شوق انگىزتر شدن ىادگىری و مشارکت دانش آموزان در فراىند آموزش اىن درس می شود، درىغ نورزند.
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