
:آموزان عزیزهمکاران گرامی، اولیا محترم و دانش
دبسـتان اسـت کـه    مسوي آموزشی مطالعات اجتماعی پایهست، کتاب کمک کنون در اختیار شمااکتابی که هم

ي ایـن کتـاب، ویـژه   . هاي کالسی باشد و بتوان از آن در مدرسه و خانه استفاده نمودسعی شده، مکمل آموخته
نتقـال معلومـات و   هاست که سـعی آن، ا اي از پرسشباشد و مجموعهدبستان میمسوآموزان کالس تمام دانش
هاي اي از نکتهدر ابتداي هر درس، خالصه.باشد و براساس سطوح مختلف یادگیري، تنظیم شده استآموزش می

هـاي  اي، جاي خالی، صحیح و غلط و پرسشگزینهگویی سواالت چهارمهم آمده است که فراگیران، قادر به پاسخ
. ي مربوط به آن درس با سواالتی لحاظ شـده اسـت  ه، نقشهباشند و در دروسی که نیاز به نقشه بودتشریحی می

.آموزان عزیز واقع گرددامید آن که مورد قبول آموزگاران محترم، اولیاي گرامی و دانش
. رسان ما خواهد بودهاي احتمالی کتاب، یاريي شما قطعاً در رفع ایراد و اشکالهاي سازندهها و پیشنهادانتقاد

اعم از علمی و (شود که هر گونه ایراد احتمالی نظران محترم تقاضا میآموزان و صاحبدانشاز دبیران، اولیا، 
kanoon.bookو نظرات اصالحی خود را به آدرس ) تایپی @ gmail.comهاي بعدي ارسال نمایند، تا در چاپ

.کتاب مورد بازبینی قرار گیرد
ي این کتابش مطالعهرو

گام همراه با تدریس معلّم باشد؛ بهتواند به عنوان کار در منزل مورد استفاده قرار گیرد و گاماین کتاب می- 1
.ي معلّم، حل شوندها، بعد از تدریس هر فصل به وسیلهي مفید از آن، بهتر است که سؤالبنابراین براي استفاده

کوتاه، پاسخاي، پاسخگزینهغلط، چند- جاي خالی، صحیح(اي متنوع در این کتاب، سؤاالت به صورت ه-2
.ریزي شده استو در سه سطح ساده، متوسط و دشوار، طرح) کامل و مسائل

ها و مطالبِ آموزان عزیز، قبل از حلّ سؤاالت، باید کتاب درسی را به خوبی مطالعه کنند و به شکلدانش- 3
.باشنداب نیز، توجه ویژه داشته هاي کتو فعالیت» تر بدانیمبیش«
غلط، قسمت صحیحِ جمالت غلط را بنویسند تا بهتر، -آموزان عزیز، بهتر است که در سؤاالت صحیح دانش- 4

.یاد بگیرند
هاي تکمیلی، به صورت که آزمونجاییتري دارند و از آناي، نیاز به توجه و دقّت بیشسؤاالت چهارگزینه-5

شوند، بنابراین الزم است تا با در نظر گرفتن وقت و دالیل علمی، به این دسته سؤاالت اي مطرح میچهارگزینه
.پاسخ دهند

ي ها، نیاز به مطالعهبوده و جواب دادن به این پرسشکوتاه و تشریحی، مطابق با متن کتابسؤاالت پاسخ- 6
. کامل کتاب درسی دارد

در انتهاي هر درس یک خودارزیابی قرار داده شده تا دانش آموزان مهارت خود را در فراگیري مباحث آن - 7
.درس اعالم نمایند

موزان عالقمند به حل آانشدر انتهاي هر درس یک ازمون با نام یک گام فراتر از کتاب قرار داده ایم تا د-8
.سواالت دشوار از آن بهرمند شوند

محبوبه مولوي مدیر تولید مجموعه کتاب هاي کار دبستان

...موفّق باشید




