
جن:
 وجب لخل روحا

 یم عسن

کتک کج ،رهک  ،وسبب ت

khalili
Sticky Note
 اين كتاب در هفته اول ارديبهشت ماه 1396 منتشر مي شود.براي اطلاعات بيشتر به كانل تلگرام يا سايت زير مراجعه كنيد.Telegram:   @khaliliboroujeniwww.avang.org/pbl.html



کک کـ  جرک   ـوس  ■      مؤن:
ـ   عسن )khalily @ gmail.com( وج  روحا ■      مجن:

دو وانـ   س ص ■      واران:
هغ خش گاك : ■      طاح

اع ی ■      وفری :
 اول : ■      چپ

 اول : چپ ■      اژ
■      گاي:

از : صي و ■      چپ
رل ■      قت :

ق چپ فظ است

---- ■      شبك :
■ISBN: 978-964-08-1283-9 

 رهب، شت ط د ش چك ،ن زك  ،ن س ،ان ■ي:
4- :■

 ■دورس)س(:

: و ،، ۱۹۵۵ -  م. 
Bobrowsky, Matthew

 ،ر  ،وا /ر هی دروی  ی زشآ : ان و م یآور
  ؛ ن روحا و ،ی ن.

.۱۳۹۵ ،ر :ان :  ت
.)ر )ر :.۱۸۴ ص :  ت

۹7۸-۹6۴-0۸-۱2۸۳-۹ : 
 : ی  و

Using physics gadgets & gizmos, grades 9-12: :ان ا : ددای 
          phenomenon-based learning, 2014.

ق  -- )( زآ را -- ی : ع
Physics -- Study and teaching )Secondary( : ع

Activity programs
یآز -- ی  : ع

Physics -- Experiments : ع
: ر ،، ۱۹7۵ -  م.  اوده

Korhonen, Mikko :  اوده
: ، ی، ۱۹۸۱ -  م.  اوده

Kohtamki, Jukka :  اوده
 ،- ۱۳۵0 ،روحا ،و  :  اوده

 ، - ۱۳۵6 ،ی ،ن :  اوده
: : زن و و ری آز .ؤ  ر ن   اوده

)ر راتا (
QC۳2/۱۳۹۵ ۸آ2ب : رده  ه

۵۳0/076 : یدی  رده
 ۴۵۸۴6۵0 :   ره

MadresehPublication www.enma.irMadreseh_Publication

زآ ری و و نز
وزارت آزش و ورش



9

 و 
 و   ا د  ۱و  د
  ی ل ر وي .ل ا م زشو آ
از      ی هدا ی ی يا
   وي ای  ونا .ده ا  ی ۱600
ان ؤول   ا ن  در داه 
ی اب    یة ای ت دارد. او در 

. آ ر   آ
زیا  ا؛  ده    ر  اره     ری
    دها  ا زي آه وي از
  .ها  م زشدر آ ی يو سا
 آزش ی ،م و ت در ن   رت 
 در  وي .ا دا وب    و 
م ل آ ی دن دو در ی را  و در 
 د .ر ا  ل  ند  م راي
و ،رهي ري اي ن م ار 
ده ا  .اي ویهاي اي داآزان 
 ا  يع  و در آن ده ا ار
ن،  در  ت  ن،  س  ن:   ی از 
 ای ، ص در  زان وآدا 
  از وي ا .ا دا   ا در  و 
ان ان ا در ا ي ویه دت د. 
  م و اره ن ردۀ اول2 درا از ی 
 ین آ ره در ا ۳  دو ا یآ

ا. وي ای دي اي آزش   و  از 
 .ده ا دری   و ی هدا

دـ وـ در وي ـد  م ي 
و رـي ـ داـ اـ. وي لـي رایـاي از 
ـي ـره ـ )اـي از ز ـ از ـرهي 
  را ـده و آنـ د( ارائـ دهـ ون ـ ـ
  ی پـ ـ و ـي زپـ
  ی رهـ يـ از ـی .ـده اـ ـر
  ـري۴ اـا ـ ،ده ـر آن را 

ـ  ـپ ـ آن را ـ د.

رك 
 ر ۵رک رـ ارـ د را  از 
 ،ی  ن د و دری  6 در  هدا
  از آن، وي  . ا زش راي آه و ،ری
آزش ی، ری و م رای در ارس  در 
  ي   .ده ا ل 
زیدي را ش داد  ث   از داآزان 
ر  از ،د   ي ن  وي

پ ري ردیNOT  در  در ا، آزیه 
در  و ر س7   ،ا و   ی ز در  ن 
ا راه ا . اا ادي از داآزان وي در 
 دها  ۸ ”س اي ا م آن ر“

.ده ا ن دش آن را 

دررۀ ین



   ؛ ازا   ديي زی ب 
 ی  ئ راي   ،ی آزیي   ز در 
   و رة ریاي در ،ي آن و راه
 ري ۹  )در رد  رای و دو ب 
رد اب زي اي آزش ی، ی اي دورة 
 اول و دیي اي دورة  دوم  ده 
ا ( . در د داری ا از  ي 

).دوم ا  دورة  ط ب
 وي دي اي ر و داآزان 
 و ر NOT م ر ي ازای  د، از

و  وي  از   م  Viksu

 یو و  ه د ژي ی و 
 د دری ”ی يزي با  اي وژه “
ده ا. داآزان وي  در ري  م 
 ه ها . ی از یهي ای در 
 ی هدا  آن    د د زش را از آنآ
 ی هی  . آ و  د  و ر
 م از ف ی وري د ه ۱0 را در 

ل  20۱۳دي  د آورد.

 كك ك
از  را  د   ار  ر رک     
داه   در  دری د. و  از آن 
      داآزان لي    م  آزش   
دا ا . در  اي  ت 
در  وري  رد     یوژه و   زآ وژهي 
      و ده    دار در  را  آزش 
 .ده ا اا  م ي اي یهر
أي وي  ب ی اي آزش ی و 
  ري  ب دو   .ا م رای
 ی  ی آزش  در   زيبا از  اده  دررة 

اي دوره  اول و دیي اي دورة  دوم 
 ا. )ای ب ا از  ي ب 

).دوم ا  دوره  ط
  و ا  زی  ا  آزش 
 .ی را  در ی ةآی در  ،
وي  در  ي در  و م 
 ،ی  ، ز  ، زی (  
 و م زی )ري  .ف ة  او 
 ، زان در درسآدن دا م، در زشدر آ
ر  و ذ آن ،ی در  ري 
 در ی ، و ر داآزان در 
  .ا ”ی نز“   يهی 
 در ل  20۱۳یة ی  م را از 

ف ی وري د ه  دری د.
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 ،ک  ا ي کچ ز

>رازآي< است. رازآي سچة 
وا ة عم و ست.

 )۱۸7۹-۱۹۵۵( ت ایآ



اي  یدي یه ر
اي داآز

 :ا   دي   ۱۹۳۱ در   ای آت 
 .ي ارازآ   ا  ي یزی«
 ای ». م و  وا  يرازآ
رت را   ری   را  یدي یة ر 
 ة ی  ،PBL در زد آروی . آ )PBL(
یة  ، اوت  ی اب زي ده، آز 
 ای    یی و ل هد و آ

ه  و دا د.
در م  ،یهي ري   درک

 ي درب  ً .ار اه اول د در آن
 ،ی اا         اي     ی
 ، ن و  ح ،ا ن ری ن 
ال  و رد در  ي ارائ . در 
ای ب  ای روش، ف ای ده ا  اا 
   و  ه را ی ةی ع یو 
  ا«:ا ا  ی و  ر
ي رخ داده ا؟«   اار و وي دهاي 
   آن   ي و از   یآز
. درک  ی م، ا مي دي 
دا   ، م   ي از آن ع و 
م را ا . در  ارد، زم ا دن 
و   م      د ام  ي  وي 
 ،وا داان     در . را درک   رت
 ی( ی   نی از دی ا

 ،ی زشآ  ب د ایروی .)  آن 
 ي وي و آوري و دن را ق ا و 

.ا ی يداي ی ه م

 اي
ر  یه  یدي  ب،   ای  زآ روید 
)PBL( ا؛  ای   یدي  ي ة 
 زي با  ب در ای( ن وا يهی
  ه ای ام د.   ) يو و
از رایي  ی اي وه د د 
و و ن د در ی  آزش  ة 
در  دارد.  دل    ي  یدي  رف،  و   
 د و ر  زانآر، دا هی يدی
  و وش ز : و ی در وه 
 ر زان ازآي داي و  ما
 یرا و   ی را  وه ، .آی   و
 . ی و یآز را را  ،ده و در ا
در یدي یه ر، م و یه از زاوایي 
 ز از  اي   ،ی        ر  و
  ام ی ي از آ  در وا رخ 

د، در ار داآزان ارد.
  و ي ف اي ب ي ای
 ای    د ة  اي       .دهاا
  از آن  .ه اآ    در ،هی
 ،ر داردر ا  یو و راا  زانآدا



 ، و     ای  ، ه  را  یهاي 
اه  ا ی و ی ث ي   و اید 
 ا ل،  اي   .  ا را  داآزان  در 
روزه   ز ي  در      داآزان  از 

ا ای یه را  ی ه ؟
   زآ ة   ی ر،  یه  یدي 
 رو ا  ا ی  ي  ؛ 
 ایا  PBL ارد. روش  ردر ا هی از
ا   ا آن را در هي آز دیي 
ن یدي   وي،   ی وژه 
  ي  ده اه ه   دیه 
 دي ا   ة  ی زشدر آ .
  ا و  ي   ه رای ی 
  ، ر  ا از ر  را   و 
PBL دد. در روی ه آن  ار  ري

زي   یه   . در ض، 
. ه  ر  ی هی    

یدي  از  وت   ،)PBL( ر  یه  یدي 
 .ا )PBL( 2  يدی ی )PBL( ۱ر وژه
داده  وژهاي  داآز    ر،  وژه  یدي  در 
 .ا یدي  اي  زاي  ة  در    د 
روي  از    زآدا    ا  ای روش   ای  
 ای    ، ر وژه وي روي ای
 .د موژه را ا ای ا ا از او  
 ی  ان ی   ً وژه ايا  اي ای
ی  اي ی  ی  دیه د، از 
 وي ذا   دهر ا هی يدی
 د. در ای ي آنداي ی هايزان، اآدا
   ، هی ة ی  زانآد، داروی
 ،د رخ   رة ادر دا   
   ی  ی ی  ی  در 
. ای رو را و ا  ا ،ن  و 

 ا    د؛ دا ای از  ها
  دو  زانآدا  هی در ی  ي
  اره ،زانآدا  هی ة ی .آی
 و  ید   از ان  و ی دررة 

.۳ا  ع ی ی
ف یدي وژه ر ای ا  داآزان 
 را  ؛  را ارائ د ی دي 
یه  یدي  در      در   .ار  ی   را 
 د  زانآارد و دا دو اا  ،ر
از وش و  ت  . ای   ا و 
     آ ااردي م۴

  و ی  زانآدا ي ای  .ا
  را  ، شا      را
 ،ور  در  آن  . درک   وا رت 
 ی از ای . دا  و  و  ث و
  يی و  ي از  زان درکآدا
 و ای   را آن د وار و آور  د 
در ن ي  در  آ ااردي م۵

.6ا  در
 ذ دن  ل  ر،  یه  یدي  ف 
داآزان  ة  یه و ث و  وي 
 ی و د ی ارد  در .آن  و
اار،  ن    ي داآزان 
 ،ا            .   را 
  حزش اآ ای در  ای ا ازی
 از آن ر ر و در ي دی داآزان 
 آن در وت درک و  و   دها
ی روش ؤ اي اح  و  ً .
وري در داآزان،  ئ، آزی دن، 
این و ث و ا  ام ا دن 
  در يور و     ای 

 .  ،  ه ي وادر د آ



داآزان       دا    ی  
 ی ي ن و  م  ی  ا
را از  ز ، ای  ش   و ی از 
 ،دی ون ! ي ای ن ی  دان
 .دار ز   یرا و  آزش   ،ی   داآزان 
ثي    یدي  و   یآز   در  داآزان 
( اي  م ( و ثي  )اي 
آزش ای اازه ي و ام ي  )ز 
 ی   ،دوي ای   ر دا و  .دار

را ین  زد.
 ا  ،  ه ب ای  ر او و
 .  ،ارد ددر آن و     از ای
 ر ر  دب و روی ای ه اای .ي ا ای
  ا زان وآدا  ورزي یا  ،در آن
   دا   ،ای  ونا .ار اا 
ای ای ورزي و یدي،  ر . اي 
یدي و درک وا ی ی ،زم ا داآزان 
 .    ز و .....  و ار  و
 و  يای اي  ی  ای
  آن داده ای .اي ل، آزی اول )وي 
  اي ای د ا ه   در  )ر
 ، و آن را درک ی هی رة ایزان درآدا
زم ا دررة  ی  دی اي وه ث 
 ، اده از »زن ی »ی  و  درک

  20 د ا  �  هی از ای 
 ا زانآت دا ل ای در . ل
  ه در آنی ای  ز ي وا  
ا دارد،  .  از آن  ان ای  را 

اي ث  در  س ح د.
   ا د   ی آزني 
 اي ارزی يي دیارد. راه دروش و ل در ای

داآزان در  ود دار؛  ان ل: اول، 
 . دادن »در«  روي    د
ن ی    د و  اح راه ن 
 را  داآزان ن د- ای ر  داآزان 
 د   وا  ر  .م 
ه دن   ي داآزان، ي زی را در 
 ی: آی داآزان  ي ا ي 
 دی داآزان وه در  را  آی  د   ؟ 
 ا   داآزي   ا   ار؟  ن 
دارد، ا دی و اي اي ات  اه د 
دارد، روید در را دل  . از ای  م 
  ی   و د ا   وه ي یا
ا رخ ا داد، ا  ی  د در 
 ا و از آن  ح زانآدا  رد
د د را  د ی ای  دررة آن  ث 
  انو ان  زانآدا ر .
  ،د  اي د در ارای آن یا و

 .ا  آی زان ازآدا ي در درک در
 آ  و  اي زان راآدا PBL دروی
داآزان   .  ی  ،د رخ    در 
 (  آن   در   را   یآز ام  ة   ی
 ا در  وه وت  ،)ات د 
  از ( ا  ل رة آن دردر  هايی رةدر
 ه و  یام آز ، )در و ات در
  و ،د ها ،در ات  ن دادها
ی   ي  و و آ  در 
 ا  .ی را ا آ و ای 
داآزان ا وییی از ای آزی  . از 
  ي، و ير اي  ان  یوی ای
 ا دون  و  اده  اي    دادن  ن  اي 
اده . آی ای    داآزان ون از 



س درس دررة م  ؟ 
داآزان  از     یـ از     
  زانآره دادو ای .ار اد د ه
 ان وات در دا ه  و از 
 در  ا  زآدا ی .ر
 ا ا  وه زانآدا دی .د ارای
را د  ی ا  ای ر ، آزیي 
 در   را آن ا  یرا  
داان     در داآزان   .  ای
ا اي ای  دیان دررة یة رد 
 دا ،و )اوزه از ی ای( ام 
دن  ف  اي  ري  راهي   ای  .د
 ا ار  در      دارد  ود   
 ید. را   درک   ، 
 ا  در ار ا ایهی دررة  
آ   م ام آزی ی ه  و 
دادن ل ی اي ای دی  در آن یه 
ایهيي  از  ري   ا  .د رخ   
؛   ا ر   و ثي  در   در
ا  ی  ثي و را زی  د 
 ا  زان ازآدا    نو ا
  درک  د  و در ها ان دور
 . از ی  در   را اي 

.ار دادهای نردر ا  ي یرا 
درک    رن  ي  م  در  و      
 . ر ان وادا  زانآي ، دا
 ، ر ی هی ان روي یدا  
 ای  ند ی و  رو رو   اا
 . و ای د ي ا  داآزان 
  دهاي ر  اندا .د  ما PBL در
 ا و ر ن ؛ و ای ري یی

 داآزان در ای ام د . واژه و 
م   ح داده ها؛ ف ای ب 
 ان وادا  زانآدا .  ح و
  ب در ی ،زم دار  را ا ا
PBL دروی ،داده ای ارائ   ي . ا ی

  را ع   ا یا داآزان  آن  در     ا
  و ا   رویدي اي را 
اي رن    ي  و در ای ن ت 

. 

  در PBL
   ار  رد ز  زم آ
  ن داد PISA زانآدا ارزی ا  
  ،م   ي  ي در زانآدا
ی د . در ل 200۹ در ن  7۴ر 
ر دوم م و ر م ان را  د. )ایت 
ه   ري 2۳ و ۱7 را  د آورد.( در 
ل  20۱2 ر  م و ر  ان 
را از آن د د. )ایت ه   ر 2۸ و 2۴

 ر  ی ان    اوزه    آورد.(   د   را 
  د آنر د و هم دی در ا رگ
 ارس ای  در  ای   ص
ر رد  ا .چ ر دیي  ي 
    و   ا  ر ي  در  ي 
  داآزان   ی و   ی    ر
ر  ا   . ر ري ي، 
 ا  ی اد    ون در
 .  زانآم دا    ديا-
     انو ر ییان آزا آا

.را دری آن  راز  ده ا 
روید PBL، ی از  رویدی ا  در 



   ،7يو ن يي دیدر روی
  .د با ا ي ن  وژه و
 ای ة اای ،ب در ی  دن  ي
روید، روي آزش م ي   و  ی رت 

.ار ادن ا  ن ویا

 زي بار و اه از ای دۀا
د  و ل  اس آزش 
د را  اده از اب زي  ده ا. وي 
و      یي  اي   آن از   
 ای  دی  ؤ دو   . دها  ر ي 
 .دها ر   زش دراي آ را PBL ب، روش
روید آن ی یهي ی  داآزان 
ا  داآزان  ایهي د را از آ در یه 
  وهي  در  و  دي  رت     ،د رخ 
ز. داآزان  این و   دن  درک و 
  رد در .   و ر 
یه ی دیه وت ود دارد  داآزان 
 ی ،م  م و  و  وع از آ ا
 .د  هی   د را ي از درک رگ
    ري    داآزان را 
   دي اروی PBL . ای در  در
 اي آزش  ا؛  اي  و داآزان 

 ت و ا ي  دل دارد.

ي ای
 هیم و آز ي س در  ي
 اي ای .  ت يدی   
  ی هايي ویطا ،  ای  
اس اارد ي  و ی ي اي 
  ي ای ، ب در ای . یر

 . یر زم ا ای  اي  دار  و
 از وع  ، داآزان ی در ز ای و 
از آي  اع  م  و    آزش    ارزی
ا را ) اه وای ی  ی  )اه 

 . ا ری
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