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  چكيده

هاي درسي تصاويري آورده شده است،ولي عده  بهابراي عده اي از مفاهيم در كتا براي آموزش ساده مفاهيم شيمي و قابل درك كردن آن
در نتيجه در يـاد دهـي و يـادگيري دچـار      ا توجهي نمي كنندن هوير به آساني عبور كرده و به آاي از مدرسان و دانش آموزان از كنار اين تصا

اين مقاله سعي دارد ضمن بررسي نقش تصاوير در آموزش شيمي در تمام مقاطع آموزشي و مقايسه نسبت تصاوير به صفحات .مشكل مي شوند
ها موجب آسـان شـدن يـاد دهي،يـاد گيـري و همچنـين تعميـق        ب شده در كتادرسي،ثابت نمايد كه توجه به پيام هاي آموزشي تصاوير ثبت 

 .آموخته ها مي شود

  

  جايگاه تصوير ، آموزش مفاهيم شيمي ، مقاطع سه گانه :كلمات كليدي
   
  مقدمه-1

ز اين هر كدام ا.طبيعت و جهان هستي ساخته و پرداخته ي پروردگاري است كه زيباترين تصاوير عالم خلقت در آن متجلي است
  .ا را متوجه او مي كندمتصاوير،نشانگر قدرت و علم بي پايان خالق هستي است،كه 

  .سوره حشر،خداوند متعال خود را تصويرگري مقتدر مي خواند 24در آيه ي 
ه هاللارِئُوقُ الْبالْخَال لَه حبسنَي يسالْح ماءالْْْأس لَه روصالْم اتماوا فَي السزِي مالْعوه ضِ والْأرويمكزُالْح  
ها و زمين است به تسبيح او  چه در آسمان و آن.هاي نيكوست براي او نام. پديد آورنده و تصويرگر استاوست خدايي كه آفريننده ،«

   ».مشغولند و او مقتدر و حكيم است
ت وقايع يـا رسـاندن   هزار سال پيش ،بشر براي ثب 35پيش از اختراع حروف الفبا و از حدود 

در واقع تصوير نگاري،خود نوعي نوشتن بودكه بـه  .تصوير استفاده مي كردلب خود،از كشيدن امط
   .تدريج گسترش و تكامل يافت

يـك تصـوير ممكـن اسـت باارزشـتر از هـزاران كلمـه        «:جمله ي معروفي است كه مي گويد
  ».را بيان كنند باشد،اما هزاران كلمه ممكن است نتوانندويژگي هاي يك تصوير

به .ها درهزاران سال پيش دست يافت با يك تصوير ساده مي توان به حقايقي از زندگي انسان
مي  هاي باستان شناسي در كشور مصر به دست آمده،نشان ان مثال تصوير فوق كه ازكاوشوعن

  .)1شكل (استخراج فلزها مي پرداختنددهد كه مصريان قديم به 

علوم مختلف از جملـه نجـوم ،رياضـي و هندسـه      و گسترش  پيشرفتبخش قابل توجهي از 
هـا توسـط دانشـمندان و محققـان      مديون ترسيم ها و تصوير نگاري هايي است كه در طول قرن

  .صورت گرفته است
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رده بـود ،يـك   ئله اي روي زمين رسم ك  آمده هنگامي كه اين دانشمند بزرگ ،دايره هايي براي حل مس"ارشميدس "  در سر گذشت زندگي 
ها به اين عالم شهير نزديك شده ؛و چون با اعتراض ارشميدس مواجه مي شود ،توسط اين سرباز به قتـل   خراب كردن آن دسرباز رومي به قص

  .مي رسد 
؛كـه   هاي مختلف عكاسي ،دقيقه به دقيقه تصاوير مختلفي از پديده ها و رويدادهاي علمي توليد مي شـود  در عصر حاضر به كمك دوربين

ها در كنار يـك   قرار گرفتن اين عكس. ها در كتب درسي ،مجالت و ساير نشريات علمي و پژوهشي مورد استفاده قرار مي گيرد  بسياري از آن
  . متن باعث جان بخشيدن به نوشته ها مي شود 

  

  نقش تصاوير در كتاب هاي درسي شيمي  -2

ر چگونگي انجام آن ها اسـت بـراي جلـب توجـه     دبه تفكر مند ادگيري علمي نياز شيمي علمي است كه بعضي مفاهيم آن قبل از بيان و ي
و  فراگيران و وادار نمودن آن به تفكر يكي از بهترين روش ها استفاده از تصاوير است بعضي مواقع يك تصوير مي تواند يك پديده بسيار بـزرگ 

  .سخت را به آساني نشان داده و تفسير نمايد 
اب هاي شيمي از بدو تدوين آن ها در آموزش و پرورش قابل توجه است وجودبعضي تصاوير با مفهوم در كنار مطالـب  چه در بررسي كت آن

زم اد و لـو انوشته شده است اين موضوع در تدوين كتب شيمي سال هاي اخير بيشتر به چشم مي خورد زيرا تصـاوير بـه عنـوان بخشـي از مـو     
زمـان  مـدت  ادگيري مفاهيم نقش غير قابل انكاري دارند و يادگيري را كامال ملموس مي كننـد و  آموزشي محسوب مي شوند كه در انتقال و ي

يادگيرنده را به مفهوم واقعي نوشته هـا هـدايت مـي     يبه آموخته ها مي دهند و از طرف يياددهي و يادگيري را كمتر مي نمايند و عمق بيشتر
ي تصاوير يا ثبت عكس با توجه به نيـاز فراگيـران   حكتب درسي در دنيا سعي دارند با طراكج فهمي ها مي كاهند به طور كل مؤلفان كنند و از 

  .را دنبال مي كنند يك هدف واحد آموزش را عيني تر نمايند و در اين كار با تصاوير مختلف 
تجربي با مشاهده شروع مـي   كه علوم است  ها است و آموختن اين نكته هدف از آوردن يك تصوير در كنار نوشته ها جان بخشيدن به آن

شود و هر چه مشاهده گر دقت كافي داشته باشد در ساختن فرضيه ها و يادگيري مفاهيم موفق تر عمل خواهـد كـرد و تمايـل بـه آزمـايش و      
  .تجربه در او بيشتر خواهد شد و اين هدف اصلي علوم تجربي و بخصوص علم شيمي است 

از كـالس  با استغاده از كتاب هاي تدوين شده مي گذارد آموزش علوم تجربي در كنارعلوم انساني از روزي كه يك دانش آموز پا به مدرسه 
قـرار دادن ايـن جملـه    العـين   پايه اول مقطع ابتدائي شروع مي شود و تدوين گران كتب تمام مقاطع تحصيلي در آموزش و پـرورش بـا نصـب   

  »به ياد مي آورم و عمل مي كنم ياد مي گيرم مي شنوم فراموش مي كنم ،مي بينم «:كه مي گويدفراگيران 
ه وضوح قابـل بيـان و اسـتخراج    ها ب كه اهداف زير در آن قرار دهندسعي كرده اند تصاويري در كتاب هاي علوم وشيمي در كنار نوشته ها 

  .باشد
   تسهيل ،تسريع و تثبيت در فرآيند ياددهي و يادگيري-1
  وع درس برقراري ارتباط بين فراگيران و موض -2
    درك بهتر مفاهيم -3
  ايجاد روحيه خود باوري ،خالقيت و مشاركت در فراگيران  -4
            ايجاد انگيزه و تفكر در فراگيران -5
  ايجاد نوعي آزمايشگاه مجازي -6
   جذاب كردن مطالب درسي -7
  فراهم كردن تجارب مثبت در فراگيران  -8
  صنعت و تكنولوژي  آشنايي با كاربردهاي علم شيمي در -9

  همگاني كردن آموزش شيمي  -10
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  برسي تصاوير آموزشي كتاب هاي مقاطع آموزشي -3

  مقطع ابتدائي -3-1

با بردن انگشت دستش به درون چاي از ميزان گرمي و  كهوقتي مادري از كودكش مي خواهد كه چايي اش را بخورد ،كودك سعي مي كند
ن را بخورد چيزي كه نشان مي دهدانسان در چنين سنيني آزمايش و تجربه را براي يادگيري مفـاهيم  آن باخبر شود و سپس آ) دماي(سردي 

دوران ابتدائي دوراني است كه آموزش عمدتا بايد تجسمي و شهودي باشد تا فراگير بهتر بتواند درك كرده . مادي بهتر از هر روشي مي پسندد 
علوم مقطع ابتدائي نشان مي دهد كه مؤلفان نهايت سعي خود را كرده اند كه ميزان تصـاوير   و يقين كند و سپس ياد بگيرد بررسي كتاب هاي

 در مقابل متون نوشته شده بيشتر باشد و به بيان ديگر سعي كرده اند كه با زبان تصوير و عكس با بچه ها سخن بگويند و نـه نوشـتار كـه ايـن    
  .تصاوير حذف شوند چيزي از كتاب باقي نمي ماند يكي خوشايند بچه ها نيست و هر گاه از اين كتاب ها

پديده به تصوير كشيده بررسي تصاوير و عكس هاي كتب درسي مقطع ابتدائي نشان مي دهد كه اكثر عكس ها زمينه ساز تجربه عملي 
اكثر تصاوير به ) د ارات موتغيي(علوم پنجم ابتدائي  29تا  22در صفحات » داتغييرات مو«شده براي يادگيري هستند براي مثال در مبحث 

راحتي قابل تكرار در منزل و محيط هاي ديگرند و تحقيقات معلمان نشان داده است كه اكثر دانش آموزان آزمايش هاي اين قسمت از علوم را 
هاي علوم تجربي اين  كتاباز جمله ويژگي هاي بارز تصاوير در . بارها در بيرون كالس تجربه كرده اند و براي يادگيري و تكرار لذت بخش اند 

  :دوره عبارتند از 
   .دوربين هاي عكاسي تهيه شده استتصاوير به صورت عكس و با كمك -1
  .اندازه ي اين تصاوير بزرگ بوده و بيشتر فضاي صفحه را پر كرده است -2
  .هاي متنوع توجه ويژه شده است  و رنگها و نقاشي ها به فضاي شاد  در عكس-3
  .نش آموزان در بيشتر تصاوير به عنوان آزمايش كننده كامال مشهود است حضور خود دا -4
  .تقويت صفاتي نظير مشاركت ،مشاهده،دقت در فراگيران از ويژگي بارز اين تصاوير است  -5
  .بازي بچه ها را تغيير مي دهند  نوعبعضي تصاوير  -6
  .ميل به انجام آزمايش در بچه ها را تقويت مي كنند  -7
  .وير براي فراگيران ملموس و قابل درك است تصا -8
  .اكثر تصاوير براي يك هدف طراحي شده اند  -9

  .بعضي تصاوير فراگيران را براي نقاشي و رنگ آميزي دوباره ي همان تصوير تشويق مي كنند  -10
  

  هاي مقطع ابتدائي جايگاه تصاوير آموزشي در كتاب: 1جدول شماره 

شهرستان ي آموزان دبستان شهدا بهترين تصوير از نظر دانش
 بناب

نسبت تعداد تصوير به 
 صفحه

تعداد شكل و 
 نمودار

تعداد صفحات مشترك شيمي و 
 فيزيك

 پايه

 اول  3 6 2 51صفحه -اتو

 دوم  11 21 95/1 33صفحه-بادكنك

 سوم  8 11 37/1 46صفحه -سوختن شمع

 چهارم  5 7 4/1 48صفحه- انحالل جوهر درآب

 پنجم  16 30 87/1 21صفحه - بشكل مولكول آ

 كل دوره 43 75 74/1 علوم سوم ابتدايي46صفحه-سوختن شمع
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در مقطع ابتدائي هيچ فصلي به طور اخصاصي به شيمي مربوط نيست بلكه مفاهيم شيمي با فيزيك به طـور مشـترك   بايد توجه داشت كه 
  .آموزش داده شده اند 

  با تصاوير  شيمي و فيزيك در مقطع ابتدائي مشترك اي از مفاهيم آموزشيعده: 2جدول شماره 

 شماره مفهوم تصاويرتعداد  شماره مفهوم تعداد تصاوير

 1 مفهوم ماده 8 3 مواد ات تغيير 15

 2 ها مخلوط 10 4 ساختمان ماده 7

  

  دوره سه سال راهنمايي  -3-2

وجود تصـاويري گويـا و بـا مفهـوم در آمـوزش      .ه شيمي استهدف كتب علوم در دوره ي سه سال راهنمايي آموزش مقدماتي مفاهيم اولي
مقدماتي شيمي كمك شاياني بر مدرسان علوم مي كند تا مطالب را قابل درك و ملموس براي دانش آموزان نمايند وخود تصوير در اين كتـاب  

  . هستنديمي از متن درس را تشكيل مي دهند و عاملي براي تفكر پويادر دانش آموزان در يادگيري ش بخشيها 
ي تعداد صفحات بيشتري به آموزش مفاهيم شـيمي اختصـاص   ينشان مي دهد كه در دوره راهنمايي نسبت به دوره ابتدا: 3جدول شماره

  :ي در تصاوير تفاوت اساسي دارند كه عبارتند از يداده شده است ولي در چند مورد با كتب ابتدا
  .شده است  كمتر ييتعداد تصاوير نسبت به مقطع ابتدا-1
  .اندازه تصاوير كوچكتر شده و بيشتر سطح صفحات به متن اختصاص يافته است  -2
  .ي ثبت شده بيشتر است ها تعداد تصاوير نقاشي شده نسبت به عكس -3
  .ها و تصاوير ديده نمي شود  نقش و حضور دانش آموزان در عكس -4
  .است هيچ عكس يا تصويري از فضاي يك آزمايشگاه چاپ نشده  -5
  .ها واضح و گويا نيستند  ها در عكس رنگ -6

 

  جايگاه تصاوير آموزشي در كتب مقطع راهنمايي: 3جدول شماره 

ي بهترين تصوير در نظر دانش آموزان مدرسه دهخدا
 شهرستان بناب

نسبت تصوير به 
 صفحه

تعداد 
صفحات 
 شيمي

تعداد تصاوير مشترك 
 شيمي و فيزيك

تعداد 
تصاوير 
 شيمي

 كالس

 اول 14 56 25 /56 46لوط آب و روغن صفحه مخ

 دوم 22 19 20 1/1 4سوختن كاغذ صفحه 

 سوم 26 5 21 23/1 74بلور نمك طعام صفحه 

 كل دوره 62 80 66 /94 پايه سوم 74بلور نمك طعام صفحه 

 

ك تصاوير يـاد مـي گيرنـد در جـدول     سال به كم 3عده اي از مفاهيم اوليه و اساسي شيمي كه دانش آموزان در مقطع راهنمايي در طول 
  .به طور خالصه آورده شده است  4شماره 
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در اين جدول عده اي از تصاوير مشترك شـيمي بـا فيزيـك    (عده اي از مفاهيم آموزشي شيمي با تصاوير در مقطع راهنمايي: 4جدول شماره 

  .)آورده شده است

 شماره مفهوم تعداد تصاوير شماره مفهوم تعداد تصاوير

 1 اتم و مولكول 7 8 انحالل پذيري-محلول 6

 2 ويژگيهاي ماده 11 9 جدا سازي 7

 3 تغيير حالت مواد 17 10 تغيير فيزيكي وشيميايي 9

 4 دسته بندي مواد 11 11 كاتاليزگر 2

 5 مفهوم سوختن 5 12 مفهوم يون 5

 6 مفهوم واكنش 4 13 اسيد و باز 1

 7 شناساگر رنگي 1 14 فرمول شيميايي 2

  

پوستر ها مربوط به آموزش مفاهيم شيمي است و اين % 60بررسي روي جلد كتاب هاي علوم مقطع راهنمايي نشان مي دهد كه نزديك به 
  .ش شيمي با تصوير در اين مقطع استآشكار در آموز يدليل

  درصد تصاوير شيمي در روي جلد كتب مقطع راهنمايي: 5جدول شماره 

 رديف پايه تعداد تصاوير تصاوير شيمي درصد سطح اختصاصي به تصاوير شيمي درصد تعداد تصاوير شيمي

 1 اول راهنمايي 4 1 7% 25%

 2 دوم راهنمايي 4 2 80% 50%

 3 سوم راهنمايي 4 2 75% 50%

  

  ساله متوسطه و مقطع پيش دانشگاهي  سهدوره  -3-3

ي مجزايي به اين درس در نظر گرفته شده است و به دليل اهميت كتاب ها ،در دوره متوسطه از سال اول با تخصصي شدن آموزش شيمي
قطع كتب بزرگ در نظر گرفته شده است تا در حاشيه كتاب ها بعضي مفـاهيم بـه    ،آموزش مفاهيم با تصاوير و ارتباط علم شيمي با علوم ديگر

  .صورت نوشتاري و ترسيمي توضيح داده شوند
ه متن هاي نوشتاري اختصاص يافته است ولي براي آموزش خيلي از مفاهيم از تصاوير نقاشي ع متوسطه اكثر فضاي صفحات بطدر كتب مق

تصاوير آنقدر گويا و با مفهوم هستند كه حجم چند صفحه نوشتاري را به راحتي اين از  بعضي.شده ،عكاسي شده و ترسيمي استفاده شده است 
وجود اين تصاوير مـدرس را در امـر تـدريس و    ) ،تقطير جزء به جزء هواي مايع شيمي پايه اول  60صفحه  ، 16مثال شكل (آموزش مي دهند 

   .ها آموزش متون درسي ناقص خواهد بود  فراگير را در امر يادگيري كمك كرده و زمان آموزش را كمتر مي كنند و بدون وجود آن
  

  جايگاه تصاوير آموزشي در كتب مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي:  6جدول شماره 

 پايه تعداد صفحات تعداد شكل  نسبت تصوير به صفحه بناب هترين تصوير در نظر دانش آموزان دبيرستان بهشتيب

 اول 142 141 1 67صفحه -27شكل  -اثر گلخانه اي

  20صفحه– 6شكل -ژن طيف نشري هيدرو
 57صفحه -3شكل-تشكيل سديم كلريد

 دوم 123 117 95/0

 سوم 107 71 66/0 31صفحه-تصوير ساخت آدمك

 پيش 113 92 81/0 101صفحه-13شكل  - آهن گالوانيزه

 هاپايهكل  485 421 87/0 سال دوم متوسطه-20صفحه-6شكل-طيف نشري هيدروژن
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  ها هاي شيمي دوره متوسطه و پيش دانشگاهي و تعداد تصاوير آن اساسي ترين مفاهيم آموزشي داده شده در كتاب:  7جدول شماره 

 شماره  مفهوم تعداد تصاوير شماره مفهوم تعداد تصاوير

 1  بحران آب 37 9 تركيبات آلي 8

 2  بحران هوا 47 1 وسايل آزمايشگاهي 21

 3  آلودگي محيط زيست 28 11 واكنش هاي شيميايي 12

 4  بحران طالي سياه 29 12 استو كيومتري 12

 5  ساختار اتم 40 13 ترموديناميك شيميايي 23

 6  تناوبي عناصرخواص  14 14 محلول ها 24

 7  تركيبات يوني 14 15 سنتيك شيميايي 23

 8  تركيبات كوواالنسي 20 16 تعادل شيميايي 19

 9  ازهاباسيدها و  24 17 الكتروشيمي 26

 

  مقايسه تصاوير آموزشي كتب علوم و شيمي سه مقطع ابتدائي ،راهنمايي ،متوسطه و پيش دانشگاهي:  8جدول شماره 

 مقطع تعداد صفحات تعداد تصاوير نسبت تصاوير به صفحه ظر دانش آموزانبهترين تصوير از ن

 ابتدايي 43 75 74/1 علوم سوم ابتدايي 46صفحه –سوختن شمع 

 راهنمايي 62 66 /94 سوم راهنمايي-74صفحه –بلور نمك 

 متوسطه و پيش دانشگاهي 485 421 /87 دوم متوسطه 20صفحه – 6روژن شكل دطيف نشري هي

 كل مقطع 590 562 /95 دوم متوسطه-20صفحه -6شكل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2شكل() بهترين تصوير از نظر دانش آموزان(سال دوم متوسطه-20صفحه- 6شكل-طيف نشري هيدروژن :2شكل شماره 
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وجـود  هـا   مربوط به شيمي تقريبا يك پوسـتر در كتـاب   درسي هاي مشخص مي شود براي هر صفحه از كتاب 8با توجه به جدول شماره 
  .نخواهد داشتدارد ،پس نتيجه مي شود كه آموزش شيمي بدون پوستر بسيار سخت بوده و نتيجه مطلوبي 

  

موزشي 
ٓ
موزشي نمودار مقايسه درصد نسبي تصاوير به تعداد صفحات در سه مقطع ا
ٓ
موزشي نمودار مقايسه درصد نسبي تصاوير به تعداد صفحات در سه مقطع ا
ٓ
موزشي نمودار مقايسه درصد نسبي تصاوير به تعداد صفحات در سه مقطع ا
ٓ
)  )  )  )  ۳۳۳۳شكلشكلشكلشكل((((نمودار مقايسه درصد نسبي تصاوير به تعداد صفحات در سه مقطع ا

ابتدائي

راھننمائي

متوسطه

  

ها آورده شده است ولي به دليـل عـدم امكانـات كـافي و عـدم       براي تفسير خيلي از مفاهيم شيمي پوستر هاي مناسبي در كتابكه  با آن
ان به ابزارهاي تكنولوژي آموزشي از يك طرف و ضعف هاي اساسي در به كار گيري شيوه هاي نوين تـدريس در آمـوزش و   تسلط برخي مدرس

كه از تصاوير موجود در كتب درسي كمتر در آموزش استفاده شود و همچنين عدم تفسير تصاوير از پايـه   ندپرورش از طرف ديگر عاملي شده ا
ها در  هميت نشان دادن وجود آن ها در كتب موجب بي ميلي دانش آموزان به تفسير پيام هاي آموزشي آنهاي ابتدائي توسط مدرسان و كم ا

  .جه دانش آموزان مي شود ودر نتيجه آسيب هاي جبران ناپذيري در يادگيري مت.طول تحصيل مي شود 
  

  سيب شناسي آ -4

يري در صورت بي توجهي داراي آسيب هـايي اسـت كـه بـه چنـد      وجود پوسترهاي آموزشي در كتب درسي با اهداف عالي در تعميق يادگ
  . مورد اشاره مي شود 

  .داراي ضرر اقتصادي است  كهمقداري از سطح صفحات با پوسترها اشغال شده و به هدر مي روند  -1
  .طور عميق انجام نمي گيرد ه ب  آموزش مفاهيم وابسته به پوسترها -2
  .دانش آموزان شده و به جاي داشتن بار علمي از كيفيت آموزشي مي كاهند  موجب به تمسخر گرفته شدن كتب توسط -3
شده و در نتيجه دبيراني كه عالقمند به جزوه نويسي هستند با جزوه هـايي بـا حجـم كمتـر از عاليـق      هاموجب زيادشدن حجم كتاب  -4

  . مي كاهند  وانيخ دانش آموزان به كتاب
  

   نتيجه گيري -5
بخصوص شيمي نيازمند درك و لمس خيلي از مفاهيم است براي قابل لمس كردن مفاهيم مي توان از آزمايش هاي آموزش علوم تجربي و 

ها بدليل  ها خيلي مفاهيم هستند كه بايدجهت آموزش آن در راكتورها استفاده كرد اما با همه ايني عيني ، واقعيت هاي تجربي و يا مشاهده 
زش شيمي بدون پوستر يعني آموزش بي روح مفاهيم اين علم ،پس ضروري بـه  فاده كرد به عبارت ديگر آمواز پوستر ها است... كمي امكانات و 

 در تـدريس  هـا را داشـته باشـند و    پوسترهاي موجود در كتابتفسير و توضيح نظر مي رسد كه تمام مدرسان شيمي تسلط كافي و الزم براي 
ند تـا آسـيبي   كنايند و پايه تدريس خود را بر مبناي اهداف آموزشي پوسترها پايه گذاري مفاهيم پوسترها را براي دانش آموزان خود روشن نم

  .در آموزش مفاهيم شيمي پيش نيايد
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  پيشنهادات  -6

به نظر مي رسد توجه به تصاوير در آموزش مفاهيم شيمي و ايجاد تغييرات زير در تصاوير موجب مي شود كه زيبايي كتب ،كيفيت آموزش 
تابها و در كل عمق يادگيري بيشتر شود و لذا پيشنهاد مي شود در تدوين كتب ها و هم چنين تدريس مفاهيم آن ها موارد زير مـد  ،جذابيت ك

  .نظر قرار گيرد 
  .كيفيت چاپ پوسترها و اندازه آن ها بزرگتر از وضع موجود گردد -1
  .ه پوسترهاي كتاب را تفسير نمايند كه داراي پوسترند از دانش آموزان خواسته شود ك يدر تمام مفاهيم -2
  .سؤاالت امتحاني بيشتري از تصاوير در امتحانات تدوين گردد  -3
  .و در دانش آموزان انگيزه يادگيري ايجاد نمايند  تر شدهتصاوير چاپ شده جذاب  -4
  .هاي علمي كشور تصوير تهيه شود  تا حد امكان براي بعضي مفاهيم از پيشرفت -5
  .عضي تصاوير شرح حالي از دانشمندان كشورمان و طراحان تصاوير نوشته شوددر كنار ب -6
مسابقه بهترين تصوير طراحي شده يا ثبت شده براي يك موضوع علمي در بين دانـش آمـوزان و حتـي دبيـران     تحصيلي در طول سال  -7

  .برگزار گردد 
  .داري شود از آوردن تصاوير پيچيده و مبهم در كتب خود  -8
كتاب هـا  جلـد روي در هـا   ها مورد بحث و بررسي قـرار گيرنـد و هـدف از آوردن آن    وير روي جلد كتاب ها در بحث مربوط به آنتصا -9

  .مشخص شود 
  .مدرسان محترم غير از تصاوير كتاب ها از تصاوير ديگري در تدريس استفاده نمايند  10
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