
  آموزسخني با دانش
تان، ي درسیي جزئیات متنِ کتاب و جزوهبا مطالعه در این مرحله. است ادراكاولین مرحله از مراحل یادگیري، 

  .شویدگذارید و وارد مراحل بعدي میي درس را پشت سر مییادگیري مقدماتی و اولیه
  .باشدبه زبان خود و حل سواالت تشریحی با سطح باال میبرداري، بیان مطالب است که شامل خالصه تثبيتي دوم؛ مرحله
  .باشدبرداري و حل تست میاست که شامل نکته تسلطي سوم؛ مرحله
  .ها استدر امتحان مدرسه و یا سایر آزمون ارزيابي ي چهارم؛مرحله

امتحانات مدرسـه و در این کتاب سعی شده که تمامی مراحل یادگیري به خوبی پوشش داده شود و شما را براي 
  .ي تولید این کتاب براساس الگوي آموزش مستقیم استشیوه. کندها آماده سایر آزمون

و  اجتمـاعی مطالعـات ،هاي آسمانهاي ریاضی، علوم، فارسی، هدیهکتاب شامل درس: چند كتاب در يك كتاب
دبستان  ششمي دروس براي مقطع که شامل همهرا آموزان به یک کتاب جامع است و نیاز دانشتفکر و پژوهش 
  .کندباشد، مرتفع می

، هـانامهبه کمک این درس. ي کاملی به همراه نکات کلیدي آورده شده استنامههر مبحث درسدر ابتداي  :نامهدرس
  .ي کامل از کتاب درسی، همیشه به همراه خود خواهید داشتشما یک جزوه
ي امتحـانی را بندي شده است و توالی یک برگهسواالت موجود در این کتاب در هر مبحث طبقه :چيدمان سوال

جاي خالی، صحیح و غلـط، (هاي سوال موجود در هر مبحث کند که شما با تمام تیپاین موضوع کمک می. دارد
  .آشنا شوید) اي، پاسخ کوتاه و پاسخ کاملچهارگزینه
که خط به خط کتـاب درسـی بر ایناي تعیین شده است که عالوهکتاب به گونه تعداد سواالت این :تعداد سوال
  .تري شود، به مباحث مهم نیز توجه بیششده هپوشش داد

. تمامی سواالت کتاب داراي هویت بـوده و مرجـع آن از کتـاب درسـی مشـخص اسـت :دارسواالت شناسنامه
. دهد که یک منبع استاندارد و قابل اتکا به همراه داریـدیي مقابل هر سوال؛ این اطمینان را به شما مشناسنامه

دهد کـه در که ضمانتی براي پوشش کامل کتاب است؛ به شما این امکان را میبر اینچنین این موضوع عالوههم
  .تر بود؛ به همان صفحه و تمرین از کتاب درسی مراجعه کنیدهر بخشی از کتاب که نیاز به آموزش بیش

ي تشریحی آورده شده  است و در مواردي که نیاز بود؛ راه حل نامهپاسخ ،در انتهاي کتاب :ي تشريحينامهپاسخ
  .ها آورده شده استدوم و دالیل رد سایر گزینه

گام با تدریس معلـم پس هم ،جایی که تولید کتاب براساس توالی کتاب درسی استاز آن :ي كتابروش مطالعه
تر از این کتاب استفاده چنین تکرار و تمرین بیشتکمیل و تثبیت یادگیري خود و همتوانید براي در مدرسه می

  .اين كتاب در تمام طول سال تحصيلي همراه شما خواهد بود. کنید
دار استاندارد و شناسنامهتوانند از کتاب به عنوان بانکی از سواالت نیز میدبيران و آموزگاران محترم  همچنین

  .استفاده کنند... کردي و لهاي عمدر کالس، آزمون نراي حل تمریاستفاده کرده و ب
  جایی که کتاب حجم صفحات باالیی دارد، براي حل سواالت فضا اختصاص داده نشده است و پیشنهاد از آن
  .برداري و حل سواالت، کنار دست خود داشته باشیدکنیم هنگام مطالعه، یک دفترچه یادداشت براي نکتهمی
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