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  عزیز و خوب دوستان به مسال

 مبدانی ایبهانه هم را آزمون و امتحان داشتیم دوست. کردیم تجربه شما کنار در را زیادی خوب هایلحظه ،سال یک این در 

 در که یچیزهای تمام به. کنیم تجربه را گرفتن یاد نشاط از پر و داشتنی، دوست انگیز، خاطره لحظات هم، کنار در هم باز که

 گرفتیم تصمیم نهایت در...  شماها رشد روند به دادیم، سالک در که هاییآموزش به کردیم؛ فکر بود مهم آن آموزش و فیزیک

 نیز در دو بخش ساده و عملی برگزار کنیم. را این ترم امتحان مانند ترم گذشته،

های شما در آزمون ساده، بیشتر بر یادگیریروبه رو خواهید شد. این  عادی و در بخش ساده شما با یک آزمون معمولی. ۱

بقه سا نگران نمره نباشید!به هیچ وجه  زمان این آزمون، یک ساعت خواهد بود. )طول سال )و نه محفوظات شما( تکیه دارد. 

 (ها باالست ها در این آزموناست که میانگین بچهنشان داده

آزمون از مباحث ترم دوم برگزار خواهد شد. مهمترین منابع برای این آزمون، کتاب درسی آموزش و پرورش، یادآوری  این

 –ی گرما ست. الزم به توضیح است که در جزوههای موجود در سایت اگفتگوهای انجام شده سر کالس، جزوات و پیاپی

های آزمون برخی مطالب به صورت اضافه قرار داده شده است و جزو سرفصل -شدطور که سر کالس هم توضیح دادههمان

. (مدماییهای همسئله -یگرمایظرفیت  –نهان ذوب و تبخیر گرمای  –نیست. )مانند مبحث انبساط و انقباض )فصل سوم( 

زئی و کند و نیاز به بررسی ججزوات کفایت میمفاهیم موجود در و بررسی کلی  مرور اگر سر کالس با تمرکز حضور داشتید،

 گذاشتن زیاد نیست.زمان

رژي ان –کار مقدار محاسبه های: ط از بخشفقو  به صورت ساده و ابتداییای( )محاسبه ایدر این آزمون سؤاالت مسئله

 خواهد بود. بازده سیل و جنبشی )پایستگی انرژي( وپتان

ه های سآزمون زمان دارید که به گروه شب قبل ازتا شود. می برگزار عملکردی و گروهی صورت بهدر بخش دیگر، آزمون . ۲

بندی را از طریق ایمیل به این گروه)هیچ محدودیتی در گروه بندی وجود ندارد.(  ی دلخواه تقسیم شویدنفره

bahadorbromand@gmail.com .گروهی ارائه نکرده باشند  آزمون، روز تاطبیعتاً اگر افرادی باشند که  خبر دهید

 هک شودمی خواسته هاآن از و شودمی داده ایبرگهبه هر گروه  در روز آزمون .قرار خواهند گرفت به صورت تصادفی در گروه

 کنید، ستفادها همدیگر دانش از خوبی به کنید، فکر خوب باید شما. کنند دنبال ،استشده داده توضیح برگه آن در که را روندی

 آزمایش کنید و نتیجه را تحلیل کنید. د و در نهایت وسیله مطلوب را بسازید و ساخته خود راکنی طراحی آزمایش

 چسب نواري –کاتر  –قیچی  :بیاورید خود همراه خانه از را زیر وسایل لطفاً آزمون، روز براي! راستی

 در ادامه توضیحاتی در مورد چرایی و نگاه ما به آزمون عملکردی آمده است که خواندن آن دور از لطف نخواهد بود.
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 آزمون:

 رار استق که جاییآن از. ایدداشته آن مورد در زیادی شیرین و تلخ هایتجربه و ایدشنیده زیاد آزمون به راجع که نداریم شک

 .بیاید کارتان به هاتوضیح این شاید باشد، شما برای شیرینی آزمون امسال فیزیک آزمون

هر  دشومی معلوم و شودمی سنجیده آدم یگذشته هایتوانایی اول مدل در. کرد تقسیم مدل دو به هم را آزمون بتوان شاید

 انشخاص، د کامالً موضوعات در که شودمی مطرح سؤاالتی هاآزمون این بیشتر در. نیست یا هست بلد را چیزهایی چه کس

 سؤاالت هآزمون ب در و کنی حفظ باید را متنی یک. دارند تأکید افراد یحافظه بر هاآزمون این بیشتر. گیرندمی اندازه را افراد

 .هستند یکسان متفاوت( هایویژگی با افراد )حتی یهمه ها،آزمون این برابر در. بدهی پاسخ

 رد افراد رفتار رب هاآزمون این. شودمی سنجیده افراد یادگرفتن توانایی. است آینده به رو آزمون نگاه دیگر، مدل در اما

 پاسخ هب رسیدن ینحوه هب بیندیشند، هاپاسخ به کهآن از بیشتر هاآزمون این. دارند تأکید تکراری نه و جدید هایعیتقمو

 .دباش داشته بیشتری ارزش شداب آمده دست هب هحل خالقان راه یک از که نادرست پاسخ یک شاید. نگرندمی

 اهمیت ونآزم مورد دانش یاندازه به که هستند موضوعاتی...  و مسأله لح نشاط   ناپذیر، خستگی شالت گروهی، کار مشارکت،

 هازمونآ این در هاآدم عملکرد است ممکن و شوندمی خلق انگیزی چالش هایعیتموق ها،آزمون این بیشتر در. نندکمی پیدا

 .باشد متفاوت هم با

 که رطوهمان و کنندمی ارزیابی را آدم سواد بیرون از هاییآدم ،اولی در که است این آزمون نوع دو این هایفرق از دیگر یکی

 تریبیش اهمیتهای درونی خود فرد و گروه قضاوت دوم، مدل در کهآن حال شماست؛ یگذشته به مربوط هست چه هر گفتیم

 .آینده سوی به است راهی ،درونی هایحس این و کندمی پیدا

 .ندکمی دایپ اهمیت جدید عیتیقمو در شما هایمهارت و رفتار شما، فیزیکی سواد کنار در. است جوری همین هم شما آزمون

 آدم توانیدب و نکنید تکیه خودتان یحافظه به فقط شما اگر. بود خواهد شما برای جالبی یتجربه آزمون این کنیممی فکر

 . گذشت خواهد خوش خیلی شما به آزمون روز باشید، اخالقی خوش و فکر خوش


