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چکیده
سال هاست که اس�تفاده از فناوری آموزشی در برنامه های 
آموزشی وارد شده است. به گونه ای که بسیاری از معلمان با این 
واژه آشنا هستند اما به محض اینکه از معلمان پرسیده شود به 
نظر ش�ما فناوری آموزشی چیست، با پاسخ های بسیار متنوع و 
مبهمی مواجه می ش�ویم. ابه�ام در دیدگاه های معلمان یا حتی 
کارشناسان مانع به کارگیری مناسب این امکانات وسیع می شود 
که امروزه به بیان متخصصان در مرکز ثقل طراحی آموزشی قرار 
دارد. داشتن تصور سخت افزاری صرف از فناوری آموزشی آن را 
در کنار آموزش قرار می دهد نه در متن آن، و از این رو است که 
برای تمامی رش�ته های مختلف فناوری آموزشی تعریف و تلقی 
یکسانی می ش�ود. این مقالة پژوهش�ی به دنبال یافتن تعریفی 
مناس�ب از فناوری آموزشی در آموزش نوین فیزیک با توجه به 
نیازهای جامعة ایران است. به منظور بررسی و شناخت فناوری 
آموزش�ی در آموزش فیزیک، آن الزم است رسانه های آموزشی 
مورد نیاز در آموزش فیزیک بررس�ی و تعریف شوند. یافته های 
حاص�ل از این پژوه�ش عبارت ان�د از: بیان تعریف مناس�ب از 
فناوری آموزشی در آموزش فیزیک، طراحی برنامة آموزش نوین 
)نظری و عملی( فیزیک با اس�تفاده از مواد فناورانه و رسانه های 
آموزشی. خروجی نهایی این تحقیق جدول پیشنهادی در تلفیق 

رسانه های آموزشی با روش های نوین تدریس فیزیک است.

کلیدواژه ها: آموزش فیزیک، فناوری آموزش�ی، رسانه های 
آموزشی )مواد فناورانه(

مقدمه
نقش فناوری در انتقال علوم باعث ش��ده است تا فراگیری با 
سرعت زیادی وسعت یابد و رشد نوآوری در آموزش علوم، به ویژه 
فیزیک، با سرعتی بیشتر از عمر ما طی شود. بنابراین، استفاده از 
ش��یوه هایی که منجر به یادگیری و کاربردی شدن علوم تجربی 
و یافت��ن مصداق های آن در زندگی باش��د و باعث ش��ود که فرد 
با اس��تفاده از فناوری روز بتواند در صورت نیاز به کس��ب دانش 
و اطالع��ات بپردازد، به طراحی و برنامه ری��زی نیاز دارد. طراحی 
آموزش��ی برای دانش آموزان قرن بیست ویکم کار آسانی نیست؛ 
زیرا دانش آموزان امروز نس��بت به دانش آم��وزان دیروز، از دروس 
و مدرس��ه و آموزش انتظاراتی متفاوت دارند. عامل این انتظارات، 
تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناورانه 
است که از زمان کودکی بر شکل گیری شبکه های مغزی آنان تأثیر 
گذاشته است. از طرف دیگر، مجهزتر بودن بسیاری از خانه ها از نظر 
کاربرد فناوری های جدید، نسبت به مدرسه ها، باعث می شود مغز 
دانش آموزان نسبت به جذب همة چیزهای نو و پیچیده در دنیای 
امروز فعال باش��د. وجود انواع اسباب بازی ها و ابزارهای سرگرمی 
چالش برانگیز در دسترس، دانش آموزان را به تفکر و یافتن راه حل 
مسئله های پیچیده ترغیب می کند و از پرداختن تکالیف تکراری و 

رسانه های آموزشی در روش های نوین تدریس فیزیک

طراحی آموزشی
 برای دانش آموزان قرن بیست ويکم
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بی تنوع در مدرسه باز می دارد. حوصلة آن ها از ساعت ها در مدرسه 
ماندن، سر می رود. آنان با مشکل یادگیری روبه رو نیستند، بلکه به 
دلیل انعطاف ناپذیر بودن برنامه های درسی مدرسه دچار بیزاری 
از یادگیری ش��ده اند و برنامه های درس��ی رایج را مطابق با مغزها 
و ذهن های تغییریافتة خویش نمی یابند. نتایج پژوهش ها نش��ان 
می دهد ک��ه نزدیک به نیمی از افراد جامعه، حس بینایی برتری 
دارند و نزدیک به یک پنجم از برتری حس ش��نوایی برخوردارند؛ 
یعنی از راه گوش بهتر یاد می گیرند. بیش از یک سوم دانش آموزان 
از راه لمسی و جنبشی بهتر یاد می گیرند. مدرسه های امروز باید 
از روش های چندحسی در آموزش بهره بگیرند و فرایند یاددهی- 
یادگیری را با استفاده از فناوری به پیش ببرند. برنامة درسی باید 
قابلیت این را داشته باشد که دانش آموزان را برای کسب موفقیت 
در دنیای در حال تغییر و متأثر از فناوری های گوناگون و نو آماده 
کند. از این روس��ت که طراحی آموزش فیزیک باید به طور مداوم 
بازبینی شود. برای تهیه و تدوین چنین طراحی ای که این انتظارات 
را تا حد مطلوبی برآورده کند، باید نقش متفاوت مدرسه های امروز 

را درك و نیازهای جوانان امروزی را بازنگری کرد.
مواجهه با تغییرات س��ریع و پیش��رفت علوم نباید منجر به 
خودباختگ��ی و کاهش اعتمادبه نفس در انس��ان ها ش��ود. برای 
پیش��گیری از این خطر، توجه به تعری��ف دهکدة جهانی و یکی 
شدن یافته های بشر از علوم، راهکاری است که از طریق استفاده 
از فناوری های نو امکان پذیر است. برای ایفای نقش در این کاروان 
علم باید با استفاده از فناوری روز به هم اندیشی پرداخت. آشنایی 
با روش های نوین آموزش براساس فناوری روز در سایر نظام های 
آموزشی اولین گام، اعمال امکانات و دیدگاه های بومی و منطقه ای 
گام بعدی است. اس��تفاده از فناوری های نوین از سن های پایین 
با رسانه های آموزشی شروع می شود. رسانه های آموزشی تعریفی 
گس��ترده دارند که در این مقاله به آن می پردازیم. سپس طراحی 
آموزش نوین فیزیک را با استفاده از این منظر پیشنهاد می کنیم. 
این مقاله تالشی است برای یافتن افق های جدید جهت ایجاد 

پل��ی بین دنیای جدید و آموزش فیزیک؛ به گونه ای که نه تنها 
فناوری نوین مورد اس��تفاده قرار گیرد، بلکه از تمامی امکانات 
موجود در محیط طبیعی و ساختة دست بشر، به شرط تدوین 
و مدیریت آموزش��ی آن ها در امر آموزش فیزیک، بهره برداری 

شود.

فناوری آموزشی در خدمت آموزش فیزیک
1-1 فناوری آموزشی چیست؟

تعریف های متفاوتی از فناوری آموزش��ی ش��ده است که 
برخی از آن ها عبارت اند از:

- فرایندی پیچیده و تلفیقی شامل افراد، رویه ها، اندیشه ها، 
ابزارها و سازماندهی آن ها به منظور تحلیل مشکالت و تدبیر، 
اجرا، ارزشیابی و مدیریت راه حل هایی برای این مشکالت، در 

تمامی ابعاد یادگیری )آی ئی سی تی، 1997(.
- مطالع��ه و عملک��رد به منظور تس��هیل و بهینه س��ازی 
یادگیری به وس��یلة ایجاد، کاربرد و مدیریت فرایندها و منابع 

فناورانة مناسب )آی ئی سی تی، 2006(.
ب��ا توجه به آخرین تعریف ها در این زمینه می توان گفت: 
مناب��ع فناورانه )مواد و رس��انه های آموزش��ی( و مدیریت در 

استفاده از آن ها تلقی نوینی از فناوری آموزشی است.     
تمام��ی ابزارهایی  که در آم��وزش می توانند به کار روند، 
به عنوان مواد رسانه های آموزشی یا به عبارتی »منابع فناورانه« 

شناخته می شوند. این منابع شامل موارد زیر هستند:
1. مواد رس��انه ای ساخته نش��ده )مانند آنچه در طبیعت 
یافت می شود، شامل مشاهدة پدیده های طبیعی و استفاده از 
آن ها در کالس درس، سقوط یک جسم به زمین، خسوف و...(
2. مواد و رسانه های ساخته شده شامل: مواد و رسانه های 
مکتوب، مواد و رس��انه های دیداری- شنیداری )غیرمکتوب(، 
وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، مواد و رسانه های 
رایانه ای )نرم افزاری و شبکه ای(.                                          

 نمودار )1(: فناوری آموزشی: رسانه های آموزشی و مدیریت در 
استفاده از آن ها

فناوری
 آموزشی

مواد فناورانه طرح درس 
معلم

 نمودار )2(: تقسیم بندی رسانه ها در آموزش فیزیک

مواد فناورانه

ساخته شدهساخته نشده

پدیده های 
موجود

 در طبیعت
شنیداریمکتوب

- دیداری
تجهیزات 

آزمایشگاهی، 
کارگاهی

رایانه ای
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امروزه مواد فناورانة مکتوب و دیداری- ش��نیداری می توانند 
با رایانه ارائه ش��وند. از این روس��ت که بسیاری از دست اندرکاران 
آموزشی، فناوری آموزشی را مترادف با »فناوری رایانه ای« می دانند.

فناوری آموزش��ی را می توان مدیریت در اس��تفاده از »منابع 
فناورانه« تعریف کرد و باید در طرح درس معلم جایگاه ویژه ای به 
مواد فناورانه اختصاص یابد. معلم استفاده از این مواد را مدیریت 

می کند.
در آموزش فیزیک نیز استفاده از فناوری آموزشی، برای تسهیل 

و تکمیل آموزش هم زمان با فرایند یادگیری توصیه می شود.
برای مثال، توجه خاص به اس��تفاده از تجهیزات و وس��ایل 
آزمایش��گاهی، همچنین مدیریت مواد فناورانة رایانه ای ضرورت 
دارد. نقش های چهارگانة زیر در زمینة کاربرد فناوری اطالعات در 

مدارس قابل بررسی است. )بدریان، 1388: 167-196(.

)2002-1999( نشان می دهد که به کارگیری فناوری رایانه نقش 
مهم��ی در آموزش دارد. گرچه پژوهش گروهی، که حاصل تدبیر 
معلم در روش های فعال آموزش��ی اس��ت، رتبة اول، و یادگیری 
الکترونیک��ی -ک��ه در آن دانش آموزان از ارتب��اط رودررو با معلم 
محروم اند- در رتبة چهاردهم قرار گرفته اس��ت. نتیجة پژوهش 
انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی )1999-2002( 
در جدول )2( ذکر شده است )نوروزی و دیگران، 1387: 9-34(.

جدول )2(: روش های 23گانة تدریس در دورة متوسطة نظری 

گزینه هارتبه

پژوهش گروهی1

مرور و جست وجو از طریق اینترنت2

آموزش از طریق صفحات وب3

نرم افزارهای تولید محتوای آموزشی چندرسانه ای4

برنامه های نمایش و ارائة اطالعات5

شبیه سازی ها6

نرم افزارهای چندرسانه ای خودآموز7

گروه ها و انجمن های اینترنت8

نرم افزارهای چندرسانه ای کمک معلم9

کتاب های الکترونیکی10

تابلوهای مباحثه11

پست الکترونیکی12

پژوهش انفرادی13

یادگیری الکترونیکی14

برنامه های مدیریت اطالعات15

زبان های برنامه نویسی16

نرم افزارهای گرافیکی17

بازی های آموزشی18

بازی های ماجراجویانه19

واژه پرداز20

دانش نامه21

نشر رومیزی22

طراحی به کمک رایانه23

جدول )1(: نقش های چهارگانة فناوری اطالعات

اهدافرویکرد

برقراری ارتباط میان اطالعات، معلم و دانش آموزاول، ارتباط دهنده
کاهش محدودیت های زمانی و مکانی

دسترسی آسان به منابع جدید آموزشیدوم، هدایت کننده
دستیابی به مواد آموزشی با کیفیت باالتر از پیش

افزایش کیفیت یادگیری در دانش آموزسوم، تسهیل کننده
تسهیل ارتباط میان مدیر دروس، معلم و دانش آموز

ایجاد مواد آموزشی تعاملیچهارم، ابزار طراحی و تولید
ایجاد مواد آموزشی با کیفیت باال

- در آموزش هیچ گاه نباید حضور فناوری آن قدر پررنگ باشد که 
حضور معلم غیرالزم تلقی شود یا فناوری آموزشی جایگزین معلم گردد.
- مواد فناورانه نباید معلم را از تفکر و اندیش��ه ورزی برای بهبود 

عملکرد خویش با اتکا به تدابیر شخصی باز دارد.
- در شیوه های تدریس استفاده از مواد فناورانه مدنظر باشد.

- به دستاوردها و تولیدات معلمان ارج نهاده شود.
- سیاست های آموزشی بر تهیه، توزیع، آموزش و ارزشیابی استفاده 

از منابع فناورانه استوار گردد.
- تنوع مواد، رسانه ها باید با توجه به تنوع موجود در جامعه از حیث 

فرهنگ و شرایط بومی و محلی لحاظ شود.
- موازین روان ش��ناختی و ویژگی های رشد عاطفی، شناختی و 
همچنین قابلیت های مهارتی گروه سنی مخاطب، در طراحی و تولید 

مواد و رسانه ها مورد توجه قرار گیرد.
- از مواد و رسانه های طبیعی استفاده شود.

3-1 روش های مناسب در به کارگیری مواد فناورانه:
نتیجة پژوهش انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

با توجه به جدول می توان گفت که روش های تدریس مبتنی 
بر مواد فناورانة رایانه ای از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرف 
دیگر، با توجه به ویژگی های آموزش فیزیک مبتنی بر مشاهده و 

آزمایش روش های زیر پیشنهاد می گردد.
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4-1 روش های انجام آزمایش و تجربه کردن مفاهیم 
فیزیک

مش��اهدة آزمایش ه��ا و مفاهی��م درس ب��ا اس��تفاده از 
تجربه های دیگ��ران )از طریق مش��اهدة فیلم ها و تصویرهای 
آموزش��ی روی س��ی دی -تجهیز مدارس- طراحی استفاده از 

فیلم های آموزشی آماده شده در کتاب درسی فیزیک(
آزمایش��گاه مدرس��ه -از طریق تجهیز م��دارس و تربیت 
نیروه��ای متخصص و اختص��اص دادن س��اعت مخصوص و 
طراحی آزمایش های مرتبط با درس در کتاب درس��ی فیزیک 

و تألیف کتاب راهنمای آزمایش های فیزیک
آزمای��ش در کالس - )آموزش معلمان برای اس��تفاده از 
وس��ایل آزمایشگاهی ساده برای ترغیب دانش آموزان به انجام 
دادن آزمایش های فیزیک- و طراحی آزمایش های دم دس��تی 
مرتبط با درس در کتاب درسی فیزیک و تألیف کتاب راهنمای 

آزمایش های سادة فیزیک در کالس درس(
آزمایش در خانه )طراحی آزمایش های مرتبط با درس در 

کتاب درسی فیزیک که در خانه می توان انجام داد(
آزمایش��گاه مجازی )از طریق طراح��ی وبگاه های آموزش 
فیزی��ک و س��ی دی های نرم افزاری فیزی��ک و لینک دادن به 
وبگاه های خارجی -از طریق تجهیز س��ایت مدارس و آموزش 
معلمان فیزیک و اختصاص دادن س��اعت مخصوص و طراحی 
آزمایش های مجازی مرتبط با درس در کتاب درسی فیزیک و 

تألیف کتاب راهنمای آزمایش های مجازی فیزیک(

5-1 استفاده از نرم افزارهای مفید به منظور انتقال 
و پردازش مفهوم های فیزیک

انواع برنامه های آموزش��ی رایان��ه ای را می توان به صورت 
خالصة زیر بیان کرد.

5-1-1 برنامه ه�ای ابزاری: واژه پردازها- پایگاه های 
داده

صفحه های گس��ترده )تولید جدول های داده های تجربی، 
بررس��ی داده ها و جست وجوی داده های موجود، رسم نمودار( 
مانن��د نرم اف��زار Excel و Word کارب��رد ای��ن نرم افزارها 
در تحلی��ل و نوش��تن گ��زارش کار در آزمایش های فیزیک و 
طبقه بن��دی مفاهیم و تهیة نقش��ه های مفهومی پوس��ترهای 

مفاهیم و... است.
پایگاه های داده ه��ا )روش ذخیره س��ازی داده ها و مرتب 
ک��ردن آن ها و رس��م نم��ودار( مانند نرم اف��زار Access این 
نرم اف��زار توانای��ی طبقه بن��دی داده ه��ای به دس��ت آمده در 
آزمایش های فیزیک را دارد و می توان از آن برای رسم نمودار 
اس��تفاده کرد. کار با این نرم افزار برای مواردی است که تعداد 

داده ها زیاد باشد.

5-1-2 برنامه های یادگیری: شبیه سازی ها- بازی های 
آموزشی

حس��گر ها و فناوری کنترل )بررس��ی تغییرات سریع یا کند 
پدیده ها از طری��ق رایانه و اندازه گیری های دقی��ق(؛ برای مثال، 
می توان به نرم افزارهایی اشاره کرد که قابلیت ضبط صدا را دارند 
و می توانند به تحلیل آن بپردازند. نقش این نرم افزارها در آموزش، 
تلفیق مفاهیم نظری مثل نسبت ها، ارتباط کمیت ها، نمودارها و 
فرمول ها با تجربه های طبیعی اس��ت. مثالً در حرکت کندشوندة 
توپ بر روی یک سطح افقی دارای اصطکاك، حسگر به توپ وصل 
می شود و با حرکت توپ، هم زمان رایانه نمودار حرکت آن را رسم 

می کند و رابطة فیزیکی آن نوشته می شود )..../ ...: ......(.
مدل سازی و شبیه سازی )نرم افزارهایی که قادرند پدیده های 
طبیعی را برای بررس��ی به صورت بسیار ساده شبیه سازی کنند؛ 

همانند نرم افزارهایی که بر هم نهی دو موج را بررسی می کنند.(

5-1-3 برنامه ه�ای یاددهی: خودآموزه�ا- تمرین و 
تکرار

چندرسانه ای ها )ترکیبی از نوشته، صدا، پویانمایی )انیمیشن(، 
تصویر، فیلم و قابلیت انتخاب توس��ط کاربرن��د. این نرم افزارها را 
می ت��وان از اینترنت دانلود کرد و از آن ه��ا برای آموزش مفاهیم 

پیچیدة فیزیک بهره برد.(
اینترنت )ش��امل استفاده از پست الکترونیک، تاالر گفتمان، 
وب نوش��ت )وبالگ(ها و طراحی وبگاه های آموزش��ی و برقراری 
ارتباط آنالین با معلمانی که در مدرس��ه یا شهر دیگری مشغول 
کارند.( کاربرد این ابزار نقش بس��یار مهم��ی در آموزش دارد و از 
ارکان مه��م در طراحی آموزش نوین به ش��مار می رود. با کاهش 
هزینه ه��ای مرتبط با آموزش و پرهیز از ات��الف وقت می توان از 

طریق مجازی نیازهای دانش آموزان را برطرف کرد.
الزم به ذکر است که حضور در کنار معلم در کالس درس و 
یادگیری در فضای مدرسه تأثیرات مثبت آموزشی دارد و تمامی 
ابزارهای ذکر شده در باال هیچ یک به تنهایی کافی نیستند و هر یک 
نقش خود را ایفا می کنند. به گونه ای که متخصصان، بازی، تئاتر، 
نمایش، شعرس��رایی و استفاده از تلفن همراه و... را نیز ابزارهایی 

موفق در فناوری آموزشی می دانند.
اس��تفاده از فناوری ه�������ای آموزش���������ی در آم��وزش 
فیزی��ک، از طراح��ی کت��اب درس��ی فیزی��ک ش��روع می ش��ود

واق��ع،  )Bridgman & Willmot 2006: 126-110(. در 
طراحی مفاهیم و مطالب و آزمایش های فیزیک و حتی ظاهر 
کتاب درس��ی، اس��تفاده از نرم افزارها و اینترن��ت و فیلم های 
آموزش��ی و... همگ��ی متأث��ر از فناوری های نوین آموزش��ی 
هس��تند. از ای��ن رو در طراحی کتاب درس��ی فیزیک و کتاب 
راهنمای معلم با اس��تفاده از استانداردهای جهانی فناوری روز، 

جدول شمارة 3 پیشنهاد می گردد.
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جدول )3(: طراحی استفاده از رسانه های آموزشی در آموزش فیزیک

همراهمالحظاتفناوری یادگیری و آموزشیابزار آموزشی

کتاب درسی و 
سی دی همراه

طراحی آزمایش هایی که تا حد امکان از وسایل ساده آزمایش های کتاب درسی
سی دی کتاب درسیاستفاده می کنند.

سی دی کتاب درسیمعرفی مراکز پژوهشی منطقه ایتحقیق و پژوهش فراتر از کتاب درسی

فعالیت های دم دستی
)hands on activities( سی دی کتاب درسیاستفاده از مواد دورریختنی و آموزش صرفه جویی

سی دی کتاب درسیمعرفی سایت های آموزشی ایرانی و بین المللیمعرفی نمونة وبگاه ها

سی دی کتاب درسیبومی سازی با توجه به فرهنگاستفاده از تصویرها

کاربرد نرم افزار در آموزش

داده های  )تولید جدول ه����ای  صفحه های گسترده 
تجربی، بررسی داده ها و جست وجوی داده های موجود، 

رسم نمودار(
سی دی کتاب درسی

پایگاه های داده ها )روش ذخیره سازی داده ها و مرتب 
سی دی کتاب درسیکردن آن ها و رسم نمودار(

حسگرها و فناوری کنترل )بررسی تغییرات سریع و 
سی دی کتاب درسییا کند پدیده ها از طریق رایانه و اندازه گیری دقیق(

سی دی کتاب درسیمدل سازی و شبیه سازی

چندرسانه ای ها )ترکیب واژگان گفتاری متحرك سازی، 
سی دی کتاب درسیویدئو، چندرسانه ای های تعاملی(

اینترنت )پست الکترونیک، تاالر گفتمان، وبالگ نویسی، 
سی دی کتاب درسیطراحی وبگاه های آموزشی و آموزش مجازی الکترونیکی(

سی دی کتاب درسیخالصه سازی مفاهیم مهم درس در یک نمودارنقشة مفهومی

سی دی کتاب درسیبه منظور ایجاد انگیزه در یادگیریکاربردهای فیزیک در زندگی

استفاده از بازی های متناسب با 
سی دی کتاب درسیآموزش بازی های سنتی ایران و رعایت اصول علمیمفهوم های فیزیک

سی دی کتاب درسیمعرفی مراکز پژوهشی منطقه ایبازدید از مراکز علمی و معرفی آن ها

روش های تاریخ علم فیزیک و  فیزیک  تکاملی  سیر  معرفی  منظور  به 
سی دی کتاب درسیعلمی

سی دی کتاب درسیبه منظور شناساندن مفاخر ملی و دینیدانشمندان مسلمان و ایرانی

کتاب راهنمای 
معلم و سی دی

روش های ایجاد انگیزه در تدریس، طرح درس )شامل استفاده از روش های آزمایشگاهی و دست سازه 
از  استفاده  آموزشی،  به هدف های  اشاره  و...(  و تحقیق  تصاویر  و  فیلم  و  رایانه  و  نقشه های مفهومی  و 

مثال های کاربردی و کلیدی و...
سی دی کتاب معلم

سی دی کتاب معلمفیلم آموزشی از تدریس معلمان نمونه در جشنوارة الگوهای برتر تدریس فیزیک

سی دی کتاب معلمنمونه پرسش های ارزشیابی ورودی، میانی، پایانی از پژوهش ها

سی دی کتاب معلمروش استفاده از نرم افزارهای آموزشی فیزیک

سی دی کتاب معلمنمونة طرح درس مبتنی بر استفاده از رایانه، فیلم، تصویر

سی دی کتاب معلممعرفی همایش های کشوری در زمینة آموزش فیزیک

سی دی کتاب معلممعرفی مجله های تخصصی آموزش فیزیک

سی دی کتاب معلمنمونة طرح های معلمان و دانش آموزان در سطح بین المللی

سی دی کتاب معلمنمونه هایی از اقدام پژوهی و کاربرد فناوری آموزشی در کالس فیزیک

سی دی کتاب معلمنمونة کاربرگ انجام آزمایش
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