
 

  مقدمه
  در تابستان كالس چندم هستيد؟ 

؟ددهي ، چه جوابي ميدس چندم هستيپرسند كال ما ميشوقتي در تابستان از   

.دبستان چهارمروم كالس  بودم، مي سوم من كالس -  

       .دبستانروم كالس پنجم  من كالس چهارم بودم، مي -

.ششم دبستان كالس روم من كالس پنجم بودم، مي -  

براي شروع از هر راهي و رسيدن به . مثل اينكه تابستان يك پل ارتباطي بين سال قبل و سال بعد شماست
 .اندازيم مبادا چيزي را جا گذاشته باشيم ، نگاهي به دور و برمان ميكنيم مقصد، هميشه خودمان را مجهز مي

بندي  هاي سال قبل شما جمع گذر از فصل تابستان و رسيدن به سال تحصيلي بعد الزم است كه درسبراي 
ذهني شفاف هاي سال بعد بدانيد تا با  بهتر است كمي هم در مورد درس. تان كامل شود وند و يادگيريش

  .بعد شويدوارد كالس درس سال 

 كتاب تابستان، كتابي متناسب با روزهاي تابستان
.كتاب تابستان متناسب با نياز شما، دو هدف در نظر گرفته ايمدر   

براي دروس رياضي، علوم و . كنيم هاي سال قبل را مرور مي سمت درسدراين ق:  )نگاه به گذشته( هدف اول
در بخش كل مطالب كتاب را. بتوانيد مطالب را يادآوري كنيد ايم تا صفحه درسنامه در نظر گرفتهفارسي دو 

  .ايم تستي و تشريحي تاليف كرده كنيم و سواالت اين بخش را مرور ميگذشته  نگاه به

قرار نيست در اين . هاي سال بعد را پيشخواني كنيد است كه درس هدف اين:  )نگاه به آينده( هدف دوم
براي . شود بخش به شما آموزش داده مي 5مطالب نيسمال اول در  درصد 80. بخش كل كتاب را بخوانيم

ايم، با توضيح مفاهيم و ذكر چند مثال اين مباحث به  نامه در نظر گرفته اين بخش از كتاب تابستان، درس
  .سواالت بخش نگاه به آينده تشريحي و تستي است. شوند شما آموزش داده مي

هايي است ؟ كتاب شامل چه درس  
هاي سال بعد نيز  از درس. شوند  هاي سال قبل شما مرور مي ي رياضي، علوم و فارسي از درسها درس
  .كنيد را پيشخواني مي و فارسي هاي رياضي و علوم درس




