
 

  
  

  ساعتساعت  55اي اي   هفتههفته
زنيد براي اين كه  هايي مي ساعت چيست و چه ارتباطي با كتاب تابستان دارد حدس 5اي  ي اين كه منظور از هفته البد درباره

   .دهيم ببينيم حدستان تا چه حد درست است ابتدا به سه سوال پاسخ مي
  

  اين كتاب براي چه كساني نوشته شده است؟ ::سوال اولسوال اول
  ف از طراحي و تاليف  كتاب تابستان چيست؟هد ::سوال دوم سوال دوم 

  ؟كتاب تابستان را چگونه بايد مطالعه و تمرين كرد ::سوال سوم سوال سوم 
  هاي تان درست بوده يا نه؟ شود كه آيا حدس معلوم مي هنگامي كه به اين سه سوال پاسخ داديم 

  ؟كتاب تابستان براي چه كساني نوشته شده است
  

آموزان معموال در  برند، اين دانش و از درس خواندن لذت مي درس خواندن را دوست دارند كه كتاب كساني هستند مخاطبان اوليناولين
بديهي است كه اگر منبع مناسبي هم داشته باشند با برنامه و . خوانند ها عالوه بر تفريح و سرگرمي درس هم مي تابستان
  .تري مطالعه خواهند كرد ي درست نقشه

  

ما با  كنند درس  خواندن كار سختي است فكر مي خواهند در تابستان درس بخوانند اما  مي اني هستند كهمخاطبان، دانش آموز دوم گروهگروه
ي خود دريابند كه درس خواندن  ها هم با درس خواندن آشتي كنند و در تجربه طراحي و تاليف كتاب تابستان خواستيم آن

   .بخش هم باشد تواند آسان و لذت مي
  

 هاي فوق برنامه، كنار فعاليت ها هم داير هستند و در در تابستان مديران و معلمان مدارسي هستند كه كتاب، مخاطبان اين سوم گروهگروه
  .اند آموزان در نظر گرفته هاي درسي را هم براي دانش كالس

  

فرزندشان را توانند  دوست دارند فرزندشان در تابستان كمي هم درس بخواند اما نمي مادران و پدراني هستند كه چهارم گروهگروه
  .اين كتاب روش و منبع مناسبي براي اين گروه از اولياست. قانع كنند

  
  اهداف كتاب تابستان چيست؟ اهداف كتاب تابستان چيست؟ 

 .هاي سال قبل فراموش نشود تا در تابستان درس تمرين كنيد  )اي متفاوت  البته با شيوه( هاي سال گذشته را اين است كه درس  :هدف اول
هاي سال  تر تمرين جا كه بيش از آن. ايم هاي سال گذشته اختصاص داده تابستان را به درسبه همين دليل، يك بخش از كتاب 
اي ارائه  هاي چهارگزينه صورت تست هاي سال گذشته را به اند در كتاب تابستان تمرين تحصيلي به صورت تشريحي بوده

  .نواخت نشود هاي سال گذشته برايتان كسل كننده و يك ايم تا درس كرده
معقول و  روي كنيد البته نه خيلي زياد بلكه در حد و مقداري هم پيش هاي سال آينده هم آشنا شويد خواهيم با درس مي :دوم هدف 

هاي بخش نگاه به  آينده  تمرين. هاي سال بعد اختصاص دارد به همين دليل، بخش دوم از كتاب تابستان به درس. متناسب
هاي  هاي پرتكرار را از كتاب سوال. استاي  هاي چهارگزينه و پرسشپرتكرار امتحاني هاي  هاي كتاب درسي و سوال شامل تمرين

  .يم ا دوساالنه انتخاب كرده
  كتاب تابستان شامل چه درس هايي است ؟كتاب تابستان شامل چه درس هايي است ؟
  .گيرد كتاب تابستان چند درس اصلي را در بر مي

  .است و فارسي علومرياضي و درس  سه، كتاب تابستان شامل متوسطهو دانش آموزان  ها دبستاني براي 
  .ايم هاي اختصاي هر گروه را در نظر گرفته تمام يا اكثر درس دانشگاهي پيشدبيرستاني و آموزان  براي دانش 

  



 

  
  
  

  كتاب تابستان را چگونه مي توان  مطالعه كرد؟ كتاب تابستان را چگونه مي توان  مطالعه كرد؟ 
اين كتاب هم به عنوان كتابي براي تدريس معلمان و دبيران گرامي در  :كتاب تابستان هم براي كالس، هم براي خود آموزي

تواند به عنوان منبعي براي خود آموزي  ليف شده است و هم اين كه ميأها طراحي و ت هاي درس مدارس و آموزشگاه كالس
  .آموزان در منزل مورد استفاده واقع شود دانش

اگر توجه كنيم كه فصل تابستان سيزده . هشت هفته در نظر گرفته ايم اين كتاب را براي :كتاب تابستان براي هشت هفته
توانند پنج هفته از تابستان و يكي دوهفته از خرداد  را به طور كامل استراحت  آموزان مي شود كه  دانش هفته است معلوم مي

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

آموزان  ها و دانش براي دبستاني. هاي كتاب تابستان  متعادل است نه خيلي كم و نه خيلي زياد تعداد تمرين :اي پنج ساعت هفته
تقسيم كنيم براي هر  8عدد  تاست اگر اين تعداد را بر 480هاي كتاب تابستان حدود  ها تعداد تمرين و دبيرستاني متوسطه

دقيقه يعني پنج  300اگر براي هر تمرين پنج دقيقه وقت صرف كنيد دريك هفته . تمرين خواهيد داشت 60هفته حدود 
  . زمان بيداري شما در هر هفته است  5%نياز داريد تا  مسائل اين كتاب را حل كنيد اين مدت كم تر ازساعت 
دانشگاهي  آموزان پيش اگر با روشي مشابه زمان الزم را براي دانش :ها پيش دانشگاهياي هفت يا هشت ساعت براي  هفته

اي هفت يا هشت ساعت  رسيم يعني دانش آموزان پيش دانشگاهي كافي است هفته محاسبه كنيم به عدد هفت يا هشت مي
  .هاي كتاب تابستان  را حل كنند وقت صرف كنند تا تمرين

  
  ::اي كانون اي كانون   هاي برنامههاي برنامه  آزمونآزمون  هماهنگي  كتاب تابستان باهماهنگي  كتاب تابستان با

ي  توانيد با يك برنامه شما مي. اي كانون فرهنگي آموزش هماهنگ است هاي برنامه ي آزمون هاي كتاب تابستان با برنامه فصل 
روي  اي محك بزنيد و پيش هاي برنامه هاي خود را  در آزمون حساب شده و آرام به پيش برويد و هر دو هفته يك بار آموخته

  .د را اندازه بگيريدخو
  

  ويژگي ديگر كتاب تابستانويژگي ديگر كتاب تابستان
ها و  توانيد راه حل كتاب تابستان يك كتاب كار است در هر صفحه و در برابر هر سوال يك فضاي سفيد وجود دارد كه شما مي

  .ها نخواهيد بود هاي خود را بنويسيد يعني مجبور به رونويسي صورت سوال يادداشت
  

   .ها را كشف كنيد دهم خودتان هنگام مطالعه و تمرين آن هم دارد كه ترجيح مي هاي ديگري اين كتاب ويژگي
  

  

ن شاد           تان  ی  م روز ی    آرزو 
د و  پایان                                      نا با شاط و رپ   تان     و با 
د                                     پری  ی   ید ه اید ازروز ی با   !را

  

  چي كاظم قلم




