
 

  

  

، مطالعات اجتماعي هاي خوانداري و نوشتاري مهارتدبستان، براي دروس رياضي، علوم تجربي،  چهارممجموعه دروس كتاب 
ي دروس را كنار  كتابي كه همهآموز به داشتن  اين كتاب فراخور نياز دانش. هاي آسمان در نظر گرفته شده است و هديه

  :هاي كلي كتاب به شرح زير است ويژگي .يكديگر داشته باشد تنظيم شده است
 سعي شده است .مبناي اوليه براي تدوين كتاب، پوشش خط به خط كتاب درسي بوده است :كتاب درسي مطالبپوشش كامل 

ي مفاهيم كتاب درسي  آموزان دوست دارند كه همه برخي دانش. دفتمختلف، در اين كتاب از قلم ني مفهومي در دروسهيچ نكته و 
ال تبديل كرده ؤي مفاهيم كتاب را به س آموزان ساده كرده و كليه ال در بياورند، اين كتاب كار را براي دانشؤرا به صورت س

  .است
ال براي پوشش كامل مطالب سو 1000 حدود. نجانده شده در اين كتاب، قابل توجه استگتعداد سواالت  :االت ؤتعداد س

  .آموزان خواهد بود ي دانش دبستان، پاسخگوي نياز همه چهارمدرسي 
ي  كننده ها تصديق اين آدرس. االت كتاب داراي آدرس تمرين و مبحث كتاب درسي استؤتك تك س :دار  االت شناسنامهؤس

آموز براي مراجعه به كتاب درسي و رفع اشكال  دانشو همچنين راهنماي ) پوشش كامل مطالب كتاب درسي( ويژگي اول كتاب
  .است

تر شدن كتاب از  تر شدن و جذّاب براي پوشش دادن كل مطالب كتاب درسي و براي متنوع :الي ؤهاي مختلف س وجود تيپ
براي  االت جاي خالي، درست و نادرست، تشريحي و تستيؤس. الي براي پرسش مفاهيم استفاده شده استؤهاي مختلف س تيپ
  .ي مباحث در نظر گرفته شده است همه

كند تا بتواند با تدريس معلم  آموز كمك مي رعايت توالي آموزشي كتاب درسي، به دانش :رعايت ترتيب صفحات كتاب درسي 
  . ي اين كتاب پيش برود براي مطالعه

جاي  رآموز ب چ گونه ابهامي را براي دانشو جاي هي االت كتاب، داراي پاسخ تشريحي هستندؤي س كليه : ي تشريحي نامه پاسخ
  .االت اين كتاب استؤمرجع مناسبي براي رفع اشكال س ،ي كامل و جامع كتاب نامه پاسخ. دنگذار نمي
با توجه به رعايت ترتيب صفحات . آموز قابل استفاده است اين كتاب در تمام مقاطع زماني براي دانش :ي استفاده از كتاب  شيوه

با توجه به تبديل خط به . توانيد براي تكرار و تمرين بيشتر از اين كتاب بهره بگيريد ان با تدريس معلم ميمكتاب درسي، همز
الي ؤهاي مختلف س تيپ .بع مناسبي براي دوران امتحانات شما نيز باشدتواند من اين كتاب مي ،الؤخط مفاهيم كتاب درسي به س

  . آموزان دبستاني است هاي امتحاني دانش در اين كتاب نيز كامالً مشابه با برگه
  مينا سليماني  




