
  :آموزان عزيز همكاران گرامي، اوليا محترم و دانش
دبستان است كـه   چهارمي  آموزشي مطالعات اجتماعي پايهست، كتاب كمك  اكنون در اختيار شما كتابي كه هم

ي  ايـن كتـاب، ويـژه   . هاي كالسي باشد و بتوان از آن در مدرسه و خانه استفاده نمود سعي شده، مكمل آموخته
 هاست كه سعي آن، انتقال معلومـات و  اي از پرسش باشد و مجموعه دبستان مي چهارمآموزان كالس  تمام دانش
هاي  اي از نكته در ابتداي هر درس، خالصه.باشد و براساس سطوح مختلف يادگيري، تنظيم شده است آموزش مي

هاي  اي، جاي خالي، صحيح و غلط و پرسش گزينه گويي سواالت چهار مهم آمده است كه فراگيران، قادر به پاسخ
. به آن درس با سواالتي لحاظ شده اسـت  ي مربوط باشند و در دروسي كه نياز به نقشه بوده، نقشه تشريحي مي

  .آموزان عزيز واقع گردد اميد آن كه مورد قبول آموزگاران محترم، اولياي گرامي و دانش
. رسان ما خواهد بود هاي احتمالي كتاب، ياري ي شما قطعاً در رفع ايراد و اشكال هاي سازنده ها و پيشنهاد انتقاد

اعم از علمي و (شود كه هر گونه ايراد احتمالي  نظران محترم تقاضا مي احبآموزان و ص از دبيران، اوليا، دانش
هاي بعدي  ارسال نمايند، تا در چاپ kanoon.book @ gmail.comو نظرات اصالحي خود را به آدرس ) تايپي

  .كتاب مورد بازبيني قرار گيرد
  كتاب ي اين  روش مطالعه

گام همراه با تدريس معلّم باشد؛  به تواند به عنوان كار در منزل مورد استفاده قرار گيرد و گام اين كتاب مي -1
  .ي معلّم، حل شوند ها، بعد از تدريس هر فصل به وسيله ي مفيد از آن، بهتر است كه سؤال بنابراين براي استفاده

  كوتاه، پاسخ  اي، پاسخ گزينه غلط، چند -الي، صحيحجاي خ(در اين كتاب، سؤاالت به صورت هاي متنوع  -2
 .ريزي شده است و در سه سطح ساده، متوسط و دشوار، طرح) كامل و مسائل

ها و مطالبِ  آموزان عزيز، قبل از حلّ سؤاالت، بايد كتاب درسي را به خوبي مطالعه كنند و به شكل دانش -3
 .باشند يژه داشته هاي كتاب نيز، توجه و و فعاليت» تر بدانيم بيش«
غلط، قسمت صحيحِ جمالت غلط را بنويسند تا بهتر،  -آموزان عزيز، بهتر است كه در سؤاالت صحيح  دانش -4

 .ياد بگيرند
هاي تكميلي، به صورت  كه آزمون جايي تري دارند و از آن اي، نياز به توجه و دقّت بيش سؤاالت چهارگزينه - 5

الزم است تا با در نظر گرفتن وقت و داليل علمي، به اين دسته سؤاالت  شوند، بنابراين اي مطرح مي چهارگزينه
 .پاسخ دهند

ي  ها، نياز به مطالعه كوتاه و تشريحي، مطابق با متن كتاب بوده و جواب دادن به اين پرسش  سؤاالت پاسخ -6
 . كامل كتاب درسي دارد

در انتهاي هر درس يك خودارزيابي قرار داده شده تا دانش آموزان مهارت خود را در فراگيري مباحث آن  -7
 .درس اعالم نمايند

موزان عالقمند به حل آ انشدر انتهاي هر درس يك ازمون با نام يك گام فراتر از كتاب قرار داده ايم تا د - 8
 .سواالت دشوار از آن بهرمند شوند
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