
  
  

  اهداف كتاب تابستان چيست؟ اهداف كتاب تابستان چيست؟ 
هـاي اول دبسـتان، عالقـه و     آموز قبل از پـرداختن بـه درس   دانشاين است كه   :هدف اول
بـراي   .هـاي اوليـه را بـراي ورود بـه اول دبسـتان كسـب كنـد        ي كافي و برخي مهارت انگيزه

ورزي، كاردسـتي و   دستيابي بـه ايـن هـدف سـؤاالت نوشـتاري، خوانـداري، سـؤاالت دسـت        
  .ي اول دبستان خواهد شد آموز با گذر از اين بخش، آماده دانش ،نقاشي ارائه شده است

  
 كنـد روي  هـم پـيش   هم آشنا شود و مقدارياول دبستان هاي  خواهيم با درس مي :هدف دوم 

ليـل، بخـش دوم از كتـاب    بـه همـين د  . البته نه خيلي زياد بلكه در حد معقـول و متناسـب  
هاي  درسهاي بخش نگاه به  آينده شامل  تمرين. اختصاص دارد اول دبستانتابستان به 

سـعي شـده اسـت تـا     ، هاي رنگي شيها و نقا رياضي، علوم و فارسي است كه به كمك طرح
  . آموز جذاب و شيرين شود درس خواندن براي دانش

  
  كتاب تابستان را چگونه مي توان  مطالعه كرد؟ كتاب تابستان را چگونه مي توان  مطالعه كرد؟ 
اين كتاب هم به عنوان كتـابي بـراي   : كتاب تابستان هم براي كالس، هم براي خود آموزي

توانـد بـه عنـوان     تاليف شده است و هم اين كـه مـي   هاي درس در كالستدريس معلمان 
در منـزل   يا آموزش اوليا به فرزندان سال اولـي خـود  آموز  دانشمنبعي براي خود آموزي 
  .مورد استفاده واقع شود

  
اگـر  . ايـم  اين كتاب را براي هشت هفته در نظـر گرفتـه   :كتاب تابستان براي هشت هفته

آمـوزان   شـود كـه  دانـش    وم مـي توجه كنيم كـه فصـل تابسـتان سـيزده هفتـه اسـت معلـ       
توانند پنج هفته از تابستان و يكي دوهفته از خرداد  را به طور كامل استراحت كننـد   مي

ي درسي  در تابسـتان   اين نكته را براي آن بيان كردم تا كساني كه نگران هستند مطالعه
  . از نگراني درآيند ،آموزان را كسل و افسرده كند دانش

  
  
  

 مقدمه



  
  

هاي كتاب تابستان متعادل است نه خيلي كـم و نـه خيلـي     تعداد تمرين :ساعت 3اي  هفته
تقسيم كنيم، براي ) اي كه درنظر گرفتيم هفته 8همان ( 8اگر اين تعداد را بر عدد . زياد

دست خواهد آمد و با توجه به وقتي كه بـراي پاسـخ    تعداد مناسبي از تمرين به هر هفته، 
ايـن   هـاي  تمـرين كـه   الزم اسـت ساعت در هفته  3حدود  شود، ميصرف  ها به اين تمرين

  .در هفته است آموز دانشزمان بيداري % 5تر از  اين مدت كم. شودحل كتاب 
  
  

  ديگر كتاب تابستانديگر كتاب تابستان  هايهاي  ويژگيويژگي
د يـك فضـاي سـفي    ،ها سوال زيردر هر صفحه و در  .كتاب تابستان يك كتاب كار است

د و در هـاي خـود را بنويسـ    هـا و يادداشـت   راه حـل  تواند آموز مي دانشوجود دارد كه 
  .اي آن سؤال آمده است ي مشاوره انتهاي هر سؤال هدف و نكته

ايـن   ،كار با آندهم خودتان هنگام  هاي ديگري هم دارد كه ترجيح مي اين كتاب ويژگي
  . را كشف كنيد ها ويژگي

  
  
  
  
  
  

ن شاد  تان  ی  م روز ی   آرزو 

د و  پایان     نا با شاط و رپ تان     و با   

ده اید     پری  ی   ید ازروز ی با !را  
 

چي كاظم قلم  


