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علوم هشتم

در علم وتقوا کوشش کنید که علم به هیچکس انحصار ندارد .علم مال
همه است .تقوا مال همه اســت و کوشش برای رسیدن به علم و تقوا
وظیفة همة ماست و همة شماست.

حضرت امام خمینی (ره)

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
دانش آموزان عزیز:
کتابی که در پیشرو دارید در برگیرندۀ مجموعهای از پرسشها و مسئلههایی است که

به شما کمک میکند تا ضمن درک عمیق مفاهیم کتاب علوم تجربی هشتم ،در فرایند

یادگیری این مفاهیم موفق عمل کنید .مؤلفان این کتاب کوشش کردهاند تا در طراحی

پرسشها و مسئلههای این کتاب ،بیش از همه ،سطح برنامه درسی و انتظارات کتاب درسی

را مورد توجه قرار دهند تا نیاز واقعی شما در یادگیری علوم سال هشتم برآورده شود.

ویژگیهای ک ّلی این کتاب به شرح زیر است:
توجه به شیوههای نوین ارزشیابی در طراحی پرسشها و مسئلهها.

توجه به اهمیت رویکرد تصویری در طراحی پرسشها و مسئلهها ،بهطوری که برای
ارتباط مؤثر بین مفاهیم و پاسخ دادن به پرسش ها ،سعی شده است تا پرسشها
و مسئلهها به همراه تصویر یا نمودار باشند.

امکاننوشتن پاسخ های شما در ادامه هر پرسش و مسئله ،به طوری که این کتاب
نقش دفتر علوم شما را نیز میتواند ایفا کند.

ارائه پاسخنامه در انتهای هر فصل ،این پاسخنامه فقط برای اطمینان شما از درستی

پاسخی که دادهاید فراهم شده است .بنابراین تأکید میشود که قبل از پاسخ به

پرسشها به آن مراجعه نکنید.

از همه دانشآموزان عزیز و معلمان ارجمند تقاضا داریم ،پیشــنهادهای خود رادر

خصوص این کتاب ،به آدرس  info@enma.irارسال کنند.
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