
  چرا در تابستان بايد درس بخوانيم؟چرا در تابستان بايد درس بخوانيم؟
بنـابراين  . تر تعطيل هسـتند ماه و كمي بيش 3ي دانش آموزان پس از اتمام امتحانات پايان سال چيزي نزديك به همه

كنـيم دانـش آمـوزان در تابسـتان     به چند دليل ما توصيه مي. دارندزمان كافي براي استراحت و كمي درس خواندن 
  :كمي درس بخوانند

. ي منظم درس خوانده و خود را سـنجيده اسـت  در طول سال دانش آموز با برنامه :پيوستگي برنامه جدا نشوند از - 1
 .پس براي جدا نشدن از آن الزم است كه در تابستان نيز مطابق با برنامه كمي درس بخواند

كننـد، درس  فكـر نمـي  ترهستند كه در زماني كه سـايرين اصـالً بـه درس خوانـدن     تجربه نشان داده كساني موفق - 2
 تابستانيعني در دوران طاليي : بخوانند

هاست، فراموش هاي سال جديد آننياز درساغلب دانش آموزان در اول مهر بخشي از مباحث سال قبل كه پيش - 3
 .ولي اگر در تابستان كمي آن را مرور كنند چنين نخواهد شد ،كه البته اين امر طبيعي است اندكرده

 .گيرندي بهتري در سر كالس ميخواني دارند، نتيجهكه از قبل پيشآموزاني دانش - 4

توانيد با يك تير دو نشان را بزنيد و عالوه بر گذرانـدن دوران فراغـت ، زمـان    دوران طاليي تابستان زماني است كه مي
  .خواني بخشي از سال جديد اختصاص دهيدهاي سال قبل و پيشكوتاهي را به مرور آموخته

  .بخشداين دو هدف تحقق ميبه كتاب تابستان منبع مناسبي است كه 
  .هاي رياضي، علوم و فارسي استي پنجم و ششم و شامل درساي از دو پايهكتاب حاضر مجموعه

  ؟ ؟ مطالعه كنيممطالعه كنيمكتاب تابستان را چگونه كتاب تابستان را چگونه 
چنين به دليـل  هم .وزان استآمكه دارد منبع مناسبي براي خودآموزي دانش ي كاملي نامهدر اين كتاب به دليل درس
به عنـوان منبعـي مناسـب بـراي تـدريس در تابسـتان، توسـط معلمـان محتـرم مـدارس و            ،جامع و كامل بودن مباحث

  .باشدميها آموزشگاه
  ::اي كانوناي كانون  هماهنگي كتاب تابستان با آزمون هاي برنامههماهنگي كتاب تابستان با آزمون هاي برنامه

شما مـي توانيـد   . هاي تابستان كانون فرهنگي آموزش است ي آزمون برنامه آزمون، هماهنگ با 5كتاب تابستان شامل 
اي،  هـاي برنامـه   در آزمـون هـاي خـود را    هفته يك بار آموخته ي حساب شده و آرام پيش برويد و هر دو با يك برنامه

  .روي خود را اندازه بگيريد محك بزنيد و پيش
  :جدول زير استكتاب تابستان مطابق  ها يروي آزموننمودار پيش

  روي مباحث كتابپيش  

  مرداد 6آزمون  آمادگي براي
1
  سال اول كالس ششم نيم مطالب%80از  5

  

5
  كل مطالب كالس پنجماول   1

 مرداد 20آمادگي براي آزمون 
2
  كالس ششممطالب نيم سال اول %80از   5

5
  كل مطالب كالس پنجمدوم  1

  شهريور 3آمادگي براي آزمون 
3
  مطالب نيم سال اول كالس ششم%80از   5

5
 كل مطالب كالس پنجمسوم  1

  شهريور 17آمادگي براي آزمون 
4
  مطالب نيم سال اول كالس ششم%80از   5

5
 كل مطالب كالس پنجمچهارم  1

  مطالب نيم سال اول كالس ششم%80  مهر 7و  شهريور 24آمادگي براي آزمون 
 

5
  كل مطالب كالس پنجمپنجم  1



  ::محتواي كتاب تابستانمحتواي كتاب تابستان
  )سال ششم(نگاه به آينده  )سال پنجم(نگاه به گذشته 

  فارسي  علوم  رياضي فارسي علوم  رياضي نام درس

  تعداد سوال
  5+نامهدرس

+ سوال تشريحي 
  سوال تستي 10

+  نامهدرس
سوال تشريحي 5
  سوال تستي 10+ 

 10+  نامهدرس
  سوال تستي

سوال  10+ نامه درس
سوال  5+ تشريحي 

سوال  10+ تستي 
  تستي تيزهوشان

سوال  10+ نامه درس
سوال تستي  5+ تشريحي 

سوال تستي  10+ 
  تيزهوشان

 10+  نامهدرس
  سوال تستي

  سوال  100 هاي هر آزمونسوالجمع كل
 

شامل نكـات كليـدي قـرار داده شـده      ،ي كاملنامهدرس ،نگاه به آيندهنگاه به گذشته و ابتداي هر درس از در ابتداي 
سال آينده خود يادگرفتـه و  ي خود را مرور كرده و مطالب سال گذشتهدهد كه مطالب است و به شما اين امكان را مي

ي سهم زيادي از سواالت، تشريحي هستند چرا كه براي تسـلّط در مرحلـه  نگاه به آينده در بخش . ط شويدمسلّبه آن 
نگاه نگاه به گذشته و هاي ي كاملي براي درسنامهچنين پاسخهم. گشا استيادگيري، حل سؤاالت تشريحي بسيار راه

  . به آينده در نظر گرفته شده است
  .براي مقطع ششم در نظر گرفته شده است تيزهوشانآموزان ششمي سؤاالت انشبراي د

  ::كتاب تابستان براي هشت هفتهكتاب تابستان براي هشت هفته
 بنــابراين. شــهريور 24تــا  تيــر 23يعنــي از تــاريخ . شــده اســت هفتــه در نظــر گرفتــه دهرا بــراي  ايــن كتــاب 

   تا قبل از اين تاريخ را به طور كامل استراحت كنندتوانند  آموزان مي دانش
  ::اي پنج ساعتاي پنج ساعت  هفتههفته

ي و بـراي هـر دو هفتـه در ايـن بـازه     هاي كتاب تابستان متعادل است نه خيلي كم و نه خيلي زيـاد   تعداد تمرين
 4. ساعت مطالعه است 5ي ابا توجه به حجم مباحث جديد پيشنهاد ما هفته. سوال در نظر گرفته ايم 100زماني 

زمـان  % 3تـر از   اين مدت كـم . عه و حل سواالت كتاب و يك ساعت بازيابي آنلساعت از هر هفته مربوط به مطا
  .بيداري شما در هفته است

  ::ويژگي ديگر كتاب تابستانويژگي ديگر كتاب تابستان
 ها يك فضاي سفيد وجود دارد كه شما  در هر صفحه و در زير سوال. كار استكتاب تابستان يك كتاب  - 1

 .ها نخواهيد بود هاي خود را بنويسيد يعني مجبور به رونويسي صورت سوال ها و يادداشت توانيد راه حلمي

كه عالوه بر اصالت اثر، به . است االتؤدار بودن سشناسنامهويژگي بسيار مهم و جديد كتاب تابستان،   - 2
تـر داشـت بـه مرجـع كتـاب      ي بيشدهد كه در هرمبحثي كه نياز به مطالعهدانش آموز اين امكان را مي

 .درسي آن مراجعه كند

ن شاد                                           پایان                                                                                   تان  ی  م روز ی    آرزو 
د و  پایان  نا با شاط و رپ   تان     و با 

ی       ید ده اید  پری ازروز ی با  !را




