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 ارپیشگفت
 

هوای گننواگنن، دد داوترع مااوت،       هوای مختموف   دشوته     ، دد شواخه آنچه امر ز از دانش بشری
های گاشته   كنجكا ی   تكاپنی آنان برای كيب ومم   گريز از جهل اات.   حاصل تالش انيان

های كنجكا  آينده بييادی از مطا ني دا كه اكنونن بورای موا مجهونس ااوت، كشوف         ترديد نيل بي
د كرد. بخشي از دانش امر ز بشر كه حاصل مطا عه   جيتجنی ا  دد جهت شناخت جهوان  خناهن

ها   تنانين آن اات، ومنن تجربي نان دادد. بشر برای كشف   شناخت ااراد اين جهان   مادی   نظان
 كند. به همين د يل، نقش تجربه دد اين حنزه بيياد های حيي خند ااتفاده مي مادی، ومدتاً از ابزاد

شوند، دادای نيور ی    آمنزی كه به مدداه  ادد موي  ااااي   تكيه بر آن بيياد ضر دی اات. دانش
خودادادی كنجكووا ی ااوت، نير يووي كووه هور   ظووه ا  دا بوه اوونی دانشووي توازه   پااووخي بوورای      

كشاند. از انی ديگر، ا  بايد برای زندگي دد دنيای فردا كه دنيوای وموم      شماد مي های بي  پراش
ديزی شند كه هم تونة   ای برنامه اات، آماده شند. به اين ترتيب، نظان آمنزشي بايد به گننه فنا دی

بخش  ها  اد  آمنزان شكنفا كند   دانيتن   كشف مجهنود دا برای آن جيتجنگری دا دد دانش
 هوا   آ د اازد   هم آنچه دا بورای زنودگي دد دنيوای امور ز   فوردا بوه آن نيازمندنود، بوه آن           نشاط

بيامنزد. از نرف ديگر، آمنزش ومنن دد مدادع ما، هم به د يل تأكيدی كه ااالن بر ت صيل ومنن 
های ننيعي وا م خمقوت دادد   هوم بوه اونب اهميتوي كوه         مختمف   از جممه ومنن مربنط به پديده

ت صيل اين ومنن دد پيشنرد اهداف وممي   صنعتي جمهندی ااالمي ايران بوه منظوند خندكفوايي    
ها   فننن جديد دادد، ضر دتي انكادناپاير اات. ددع ومونن تجربوي كوه يكوي از      زمينة دانش دد

های اصمي د دة ابتدايي اات، به ننبة خند بايد به اهداف ياد شده دات يابود. دد ايون ددع،     ددع
ة آمنزان دد زمينو  های فطری دانش ای نراحي شند كه از ي  ان به نياز م تنا   د ش بايد به گننه

های جهان خمقت كم  كند   معرفوت    شناخت م يط پااخ گنيد، به آنان دد پي بردن به شگفتي
هوا دا بوا دانوش   بيونش موندد نيواز        آنان دا نينت به خا ق جهان افزايش دهد   از اونی ديگور، آن  

 زندگي حاس   آينده آشنا اازد.
يم   تربيوت توراد   انددكادان تعم های جديدی دا پيش د ی دات   يكم چا ش ترن بييت
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داده اات. ت نود دانش جهاني ددبادة يادگيری، حل ميوائل يوادگيری فراگيوران دا ايجواب     
هايي بيابند كه بتنان با ااتفاده از  كنشند تا شينه ز اين د  متخصصان تعميم   تربيت ميكند. ا مي
ده كرد. دد اين دااوتا،  ناپاير فردا آما بيني ها، كندكان امر زی دا برای زييتن دد دنيای پيش  آن

هوای دداوي د دة      بر اااع مصنباد اند ت نس بنيادين، برنامة دداي ممي   هميناازی برنامه
ابتدايي با برنامة دداي ممي، د يكرد جديدی اتخاذ   تالش شده ااوت كوه بوين چهواد ورصوة      

هوا،     اصمي يادگيری دد برنامة دداي ممي يعني خند، خمقوت )آفورينش،، خموق )ديگور انيوان     
خا ق متعاس، ادتناط منيجم، منطقي   معنادادی به  جوند آيود   زمينوة پور دش تفكور   ايجواد       

 های ا هي   انياني فراهم شند.  ايماني وميق نينت به ادزش
  وز ن    ارفصول جديود  زادد ومونن، ت قيقواد   فنوا دی،     كتاب حاضر، بور ااواع   

 تغيير ممي، دداي برنامة جممه اناد ت ن ي ازا تد ين همچنين   های انتي  د يكرد از دفت بر ن
 آمنزشي، تد ين شده اات. نظان

 با هدف آشونايي نرك جديد آمنزش ومنن شايان ذكر اات دد مجمن  كتاب بر اااع 
معممان، دانشجنمعممان   دانشجنيان دد جهت ادتقای كيفي آمنزش ومنن دد مدادع ابتودايي،  

هوای پايوه دد آمونزش ومونن   كيوب        نايي بوا مهوادد  های ومونن، آشو    آشنايي با فميفه   هدف
 های پاية آمنزش ومنن دد تدديس   ادزشيابي تأ يف شده اات.  كادگيری مهادد مهادد دد به

دد فصل ا س، با وننان كمياد، اهميت آمنزش ومنن تجربي، فميفة آمنزش ومنن تجربي، 
ايي، اهوداف كموي آمونزش ومونن دد     و فنا دانه، نقش ومونن دد د دة ابتود   های اناد وممي   يژگي

های آمنزش ومونن، نگورش جديود      های ومنن د دة ابتدايي، مهادد  د دة آمنزش ومنمي، هدف
هوای دشود دد     اات. دد فصل د ن با وننان كادبرد نظريوه  دد آمنزش ومنن مندد ب ث تراد گرفته 

فاده دد آمونزش ومونن   ها برای ااوت  های مختمف   نكاد كادبردی آن  آمنزش ومنن تجربي نظريه
های ت قيقواد داخموي گوزادش شوده   نيوز        ها، يافته  تجربي برداي شده اات. دد كناد بيان نظريه

هايي با وننان فعا يت نراحي شده ااوت كوه انجوان     های وممي، بخش  برای پنشش دادن فعا يت
موندد   هوای وزن  ها هم برای گاداندن  احد ومموي ايون ددع   هوم پور دش مهوادد      دادن آن

هووای آمونزش وموونن تجربووي ددبووادة    تأكيود ااووت. دد فصوول اوونن بوا ونوونان داهنردهووا   د ش  
های جديود   فعواس دد فراينود آمونزش ومونن،       های مختمف آمنزش ومنن، به  يژه د ش  د ش

های مختموف بور ااواع ااوتناد بوه ت قيقواد داخموي         ب ث شده اات. همچنين ااربخشي د ش
هوای ومموي بورای ن ونة ااوتفادة       ااااي ايون كتواب، ادائوة ا گون     برداي شده اات.  جه تمايز

های تنمي ت ريرشده دد اين  های تدديس دد كالع اات كه اغمب كتاب معممان از اننا  د ش
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های آمنزشي به برداوي اهميوت  اوايل دد      چهادن با وننان فنا دی اند. فصل زمينه بدان نپرداخته
اايل    اايل   تجهيزاد مندد ااوتفاده دد آمونزش ومونن    يادگيری، نرز انتخاب   ااتفاده از  

آمنزان دد ددع ومنن تجربوي بوه برداوي     اختصاص دادد. دد فصل پنجم با وننان ادزشيابي دانش
آمنزان شامل ادزشيابي ميوتمر   ادزشويابي پايواني،     های مختمف ادزشيابي از يادگيری دانش  شينه
هوای كالاوي، چگوننگي ااوتفاده از       هوا   پراوش   تهای ومموي ادزشويابي ميوتمر از فعا يو      د ش

 فهرات ادزشيابي، ادزشيابي به صندد گر هي پرداخته شده اات.
به د يل م د ديتي كه تد ين كتاب از   اظ حجم دادد، تيمتي، با وننان ضمائم برای 
كتاب دد نظر گرفته شده اات. بعاي از مناحث كه به بيط بيشتر مطا ب نياز داشت، همچنوين  

 هوا   هوا، دد تيومت ضومائم كتواب بوه تفكيو  فصول        هايي برای پر دش اننا  مهوادد  اهنماييد
 آمده اات.

 
 راهنمای مطالعه و یادگیری مطالب کتاب

 های زير شما دا دد يادگيری بهتر   بيشتر مطا ب كتاب كم  خناهد كرد: تنجه به پيشنهاد
های   شده بهتر اات فصل و از آنجا كه دد تنظيم مطا ب كتاب ي  د اس منطقي دوايت

اند مطا عه كنيود. بوا ايون حواس، چنانچوه نيوازی بوه         مختمف كتاب دا به ترتيني كه دنناس هم آمده
تنانيد هر فصول يوا هور بخوش از هور فصول دا كوه         خناندن همة مطا ب كتاب نداشته باشيد، مي

 بخناهيد به نند ميتقل بخنانيد   مطا ب آن دا به كاد بنريد.
  های آمنزشي آن دا كه دد آغاز فصول آموده       به مطا عة هر فصل، هدفو پيش از شر

گنيند كه پس از مطا عة هر فصل چه  ها از پيش به شما مي اات به دتت مطا عه كنيد. اين هدف
 هايي دا بايد بيامنزيد. انالواد   مهادد

هوا   اسو دد پايان هر فصل تعدادی اؤاس   خندآزمايي آمده اات كه جناب دادن به اؤ
 شما دا دد بهتر ياد گرفتن مطا ب كم  خناهد كرد.

م وند نگاشوته شوند   تيومط بور       و دد تد ين كتاب تالش شده اات توا كتواب فعا يوت   
مطا ب آن نيازمند تمرين   انجان دادن فعا يت وممي اات. دد اين دااتا دد آخر هر فصول تنول   

هوا شوما دا دد     انجان دادن اين فعا يوت ها، فعا يت وممي تدادک ديده شده اات،   از خندآزمايي
 تيمط بر مطا ب يادی خناهد كرد.

هوا دد تيومت ضومائم كتواب، بوه تفكيو         هايي برای پر دش اننا  مهوادد  و داهنمايي
هوا تنجوه     های مختمف به ايون داهنموايي    ها آمده اات، بهتر اات همگان با يادگيری فصل  فصل
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كهه در مهما     هايي  هنماييار به كودكانتنباط كردن اس مهارتبرای پرورش شود. برای نمونه 
 آمده است، مراجعه كنید.

ای ارا ه شده است. به ايه    های تدريس، نمونه  ه در قسمت مما   برای هريک از روش
ههای عملهي بهرای ن هو       های درسي علوم تجربي انتخهاب و اگوهو    منظور يکي از مباحث كتاب
ههای    تدريس در كالس طراحي شده است كهه اللهك كتهاب    های  استفاد  معلمان از انواع روش

 اند. قبلي ت رير شده در اي  زمینه بدان نپرداخته

ه در جديدتري  منابعي كه در حیطة آموزش علوم تجربي قصد دارنهد شهناخت و تل هي    
انهد كهه آمهوزش علهوم      روز كنند، رويکردهايي معرفهي شهده   آموزان را از علوم تجربي به دانش

در  STEM و STSEههای    رويکرددهند. در اي  راستا  لوم اجتماعي را به ه  پیوند ميتجربي و ع
ها اهمیت ارتباط بی  علوم تجربي و موموعات ديور بهه   اند. اي  رويکرد فصل سوم معرفي شده

هها موجهك    سازد. به كارگیری ايه  رويکهرد   خصوص مهندسي، ريامي و فناوری را آشکار مي
تأثیرات مثبت و منفي استفاده از دانهش مهندسهي و فنهاوری بهر جامعهه       آموزان از شود دانش مي

 آگاه باشند.
ههای    ه به دگیهل م هدوديت كتهاب از گ هام حجه  در فصهل بههارم بها عنهوان فنهاوری          

آموزشي، بعضي از مباحث كه به تومیح بیشتر نیاز داشتند، از جمله عناصر بستة آموزشي علوم 
ههايي   های اسهتفاده از آن در درس علهوم تجربهي، توصهیه      و راه های آموزشي  انواع فیل تجربي، 

ها در قسمت مما   آمده است. آشنايي بیشتر و كسهك مههارت در     برای استفاده درست از فیل 
 ها نیازمند توجه شما به اي  مطاگك است.  اي  زمینه

م تربیتي، دانشجويان رشتة علو دور  ابتدايي، دانشجومعلمان وكتاب حامر برای معلمان 
آمهوزش   بهرای  در م طه  كارشناسهي   دبستاني و دبستان و گرايش پیش گرايش آموزش ابتدايي

درس  تدوي  شده است. تدوي  بنی  كتابي به دگیل نبود منبعي برایعلوم تجربي دور  ابتدايي 
توسعه، ترلیك و تهروي    ،شناييآموزش علوم تجربي رشتة علوم تربیتي، گامي مه  در جهت آ

های آموزش علوم تجربي بوده كه كمبود آن در مناب  درسهي مشههود اسهت. امیهد اسهت        روش
های شما در  مطاگعة اي  كتاب به آموزش مؤثر اي  حوز  يادگیری ياری رساند. نظرها و پیشنهاد

 د.های بعدی ارزشمند و مفید خواهد بو  رف  كمبودها و بهبود كتاب در باپ
 

 دکتر اکبر سلیمان نژاد




