
  آموزسخني با دانش
تان، ي درسيي جزئيات متنِ كتاب و جزوهبا مطالعه در اين مرحله. است ادراكاولين مرحله از مراحل يادگيري، 

  .شويدگذاريد و وارد مراحل بعدي ميي درس را پشت سر مييادگيري مقدماتي و اوليه
  .باشدبه زبان خود و حل سواالت تشريحي با سطح باال ميبرداري، بيان مطالب است كه شامل خالصه تثبيتي دوم؛ مرحله
  .باشدبرداري و حل تست مياست كه شامل نكته تسلطي سوم؛ مرحله
  .ها استدر امتحان مدرسه و يا ساير آزمون ارزيابي ي چهارم؛مرحله

امتحانات مدرسـه و  در اين كتاب سعي شده كه تمامي مراحل يادگيري به خوبي پوشش داده شود و شما را براي 
  .ي توليد اين كتاب براساس الگوي آموزش مستقيم استشيوه. كندها آماده ساير آزمون

 و مطالعـات  هـاي آسـمان  ، فارسي، هديـه تجربي هاي رياضي، علومكتاب شامل درس: چند كتاب در يك كتاب
راي مقطع پنجم دبستان باشد، ي دروس بكه شامل همهرا آموزان به يك كتاب جامع است و نياز دانش اجتماعي
  .كندمرتفع مي

، هـا نامهبه كمك اين درس. ي كاملي به همراه نكات كليدي آورده شده استنامههر مبحث درسدر ابتداي  :نامهدرس
  .ي كامل از كتاب درسي، هميشه به همراه خود خواهيد داشتشما يك جزوه
ي امتحـاني را  بندي شده است و توالي يك برگهحث طبقهسواالت موجود در اين كتاب در هر مب :چيدمان سوال

جاي خالي، صحيح و غلـط،  (هاي سوال موجود در هر مبحث كند كه شما با تمام تيپاين موضوع كمك مي. دارد
  .آشنا شويد) اي، پاسخ كوتاه و پاسخ كاملچهارگزينه
كه خط به خط كتـاب درسـي   بر اينعالوهاي تعيين شده است كه تعداد سواالت اين كتاب به گونه :تعداد سوال
  .تري شود، به مباحث مهم نيز توجه بيششده هپوشش داد

. تمامي سواالت كتاب داراي هويت بـوده و مرجـع آن از كتـاب درسـي مشـخص اسـت       :دارسواالت شناسنامه
. اتكا به همراه داريـد دهد كه يك منبع استاندارد و قابل ي مقابل هر سوال؛ اين اطمينان را به شما ميشناسنامه

دهد كـه در  كه ضمانتي براي پوشش كامل كتاب است؛ به شما اين امكان را ميبر اينچنين اين موضوع عالوههم
  .تر بود؛ به همان صفحه و تمرين از كتاب درسي مراجعه كنيدهر بخشي از كتاب كه نياز به آموزش بيش

ي تشريحي آورده شده  است و در مواردي كه نياز بود؛ راه حل هنامپاسخ ،در انتهاي كتاب :ي تشريحينامهپاسخ
  .ها آورده شده استدوم و داليل رد ساير گزينه

گام با تدريس معلـم  پس هم. جايي كه توليد كتاب براساس توالي كتاب درسي استاز آن :ي كتابروش مطالعه
تر از اين كتاب استفاده ن تكرار و تمرين بيشچنيتوانيد براي تكميل و تثبيت يادگيري خود و همدر مدرسه مي

  .اين كتاب در تمام طول سال تحصيلي همراه شما خواهد بود. كنيد
دار استاندارد و شناسنامهكتاب به عنوان بانكي از سواالت توانند از نيز ميدبيران و آموزگاران محترم  همچنين

  .استفاده كنند... هاي عمكردي و در كالس، آزمون ناستفاده كرده و براي حل تمري
  جايي كه كتاب حجم صفحات بااليي دارد، براي حل سواالت فضا اختصاص داده نشده است و پيشنهاد از آن
  .سواالت، كنار دست خود داشته باشيد برداري و حلكنيم هنگام مطالعه، يك دفترچه يادداشت براي نكتهمي
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