
 

 

 

  .ی بیان کتاب درسی استیکی از نکات ویژه و مهم در آموزش مقطع دبستان، استفاده از زبان و شیوه

 آمده است.های درسی مقطع دوم دبستان، این کتاب به نگارش در بر همین اساس و با هدف آموزش جامع مطالب کتاب

 باشد.درست، انتخاب کنید و ... میهای مختلف تشریحی، تستی، درست و ناسؤال در تیپ 660کتاب شامل 

 مشخصات کلی کتاب:
 

 های آسمانهدیه فارسی علوم تجربی ریاضی نام کتاب

 20 16 14 8 تعداد درس یا فصل درکتاب درسی

 115 210 190 145 تعداد سؤال در کتاب مجموعه دروس

 6 13 13 18 میانگین تعداد سؤال هر درس
 

 های کتاب:خود ویژگی

ای که اهمیت ی آموزشی نادیده گرفته نشود و تمام نکات به اندازههدف این است که هیچ نکته درسی:ی مطالب کتابپوشش همه -1

 اند.دارند، در کتاب مورد بررسی قرار گیرد و برهمین اساس تمامی مطالب کتاب درسی پوشش داده شده

 های هر درس و هر موضوع متناسب با اهمیت آن در کتاب درسی در نظر گرفته شده است.تعداد سؤال توازن و تناسب: -2

ها آدرسی از کتاب درسی درج شده است تا در صورت نیاز بتوانید به کتاب درسی : در کنار تمامی سؤالهای شناسنامه دارسؤال -3

 مراجعه کنید.

آموز میزان تسلط خود را به صفحات درخت دانش، امکانی ایجاد شده است که دانش در فهرست کتاب و در ی رنگ:ارزیابی به وسیله -4

 کمک رنگ مشخص کند تا با یک نگاه بتواند میزان تسلط خود را در هر موضوع ببیند.

 در ابتدای هر درس درخت دانشی قرارداده شده تا به نظم ذهنی دانش آموز و ارزیابی آموزشی او کمک کند. درخت دانش: -5

 های کتاب، پاسخی کامل و شیوا به زبان کتاب درسی نوشته شده است.برای تمام سؤال سخ تشریحی:پا -6

 ی استفاده از کتاب و مخاطبان کتاب :نحوه

خوانی پس از تدریس معلم و هنگام بازخوانی و مطالعه و یا به هنگام پیش آموزاندانشباشد. محور میچیدمان کتاب به صورت درس

ای جداگانه پاسخ بگویند و با پاسخ کتاب مقایسه ها را بخوانند و خود در برگهها را مطالعه کنند و یا به صورت امتحان سؤالتوانند سؤالمی

 مورد پرسش قرار گرفته است.های درسی در قالب سؤال در این کتاب تمامی مطالب کتاب کنند.

 های کتاب استفاده کنند. یا درس پرسیدن از او، از سؤال آموز وتوانند به هنگام تمرین با دانشمی اولیاء

 ها استفاده نمایند.ها و آزمونهای کتاب در ارزیابیتوانند از سؤالنیز می دبیران

 لیال خداوردیان 


