
همکاران محترم بخوانند
دستورالعمل استفاده از کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو

همکار گرانقدر ـ سالم

کتاب های 5بعدی دکتر آی کیو، نسل پیشرفته ی کتاب های کار به شمار می روند. الزم است قبل از معرفی این کتاب ها به 

دانش آموزان، با محتوا و شیوه ی استفاده از آن ها آشنا شوید.

گرامی،  دبیر  شما  تا  می شود  باعث  جلسه،  هر  ابتدای  در  درسی  کتاب  مفاهیم  کامل  آموزش  درسنامه:  ـ  اول  بعد    
ضمن داشتن طرح درس مورد قبول، در کوتاه ترین زمان ممکن به باالترین بازدهی در تدریس خود دست یابید. ضمن 

این که به جای قرائت درسنامه و احیاناً نسخه برداری های ناقص دانش آموزان، زمان بیشتری از کالس درس را می توانید به 

حل تمرین های بیشتر بپردازید. الزم به ذکر است، در برخی کتاب های پایه ی اول دبستان، به دلیل پایین بودن سطح سواد 

خوانداری دانش آموزان، از ارائه ی درسنامه های کتبی پرهیز شده و به آموزش شفاهی در سایت دکتر آی کیو بسنده شده است.

  بعد دوم ـ کار در کالس: به جرأت می توان گفت که تمرین ها و پرسش های بدون پاسخ کتاب های دکتر آی کیو از 
لحاظ تنوع و گوناگونی بی نظیر هستند. شما همکار گرامی می توانید از تمرین های بدون پاسخ پس از درسنامه ها که معموالً با 

نام کار و تمرین ارائه شده اند، جهت کار در کالس استفاده نمایید.

  بعد سوم ـ آمادگی تیزهوشان: با پیشرفت سطح آموزش دانش آموزان در سال های اخیر، این نیاز احساس شد تا 
قسمتی از کتاب های دکتر آی کیو جهت آمادگی دانش آموزان تیزهوش طراحی شود. عالوه بر این، سطح کلی تمرین ها و 

پرسش های بدون پاسخ کتاب در حدی است که به خوبی سطح انتظار دبیر و دانش آموز برتر را اغنا کند.

از آن جا که پرسش های آزمون های آزمایشی رایج در کشور و آزمون های ورودی مدارس خاص، اغلب در قالب تست 

و پرسش چهارگزینه ای طراحی می شوند، پرسش های بخش آمادگی تیزهوشان را به صورت چهارگزینه ای طراحی کرده ایم تا 

دانش آموزان عزیزمان با شیوه ی پاسخ گویی به پرسش های چهارگزینه ای نیز آشنا شوند. بدیهی است در پایه ی اول دبستان، 

به دلیل سطح پایین سواد خوانداری دانش آموزان و کم بودن اهمیت پرسش های چهارگزینه ای، این مورد، از کتاب های 

دکتر آی کیو حذف شده است.

منزل  در  کار  مروری، جهت  کاربرگ های  جلسه ها،  و  تعداد درس ها  به  کتاب،  انتهای  در  بعد چهارم ـ کار در منزل:    
دانش آموزان طراحی شده است. دانش آموزان می توانند پس از حل کاربرگ هر جلسه، آن را از خط برش تعبیه شده، قیچی 

کرده و جهت تصحیح به شما دبیر و همکار گرامی تحویل نمایند.

مجهز  آی کیو،  دکتر  کتاب های  ویژگی  فردترین  به  منحصر  و  مهم ترین  شک  بدون  تصویری:  آموزش  ـ  پنجم  بعد    

دانش آموزان  می باشد.  اختصاصی   سایت  در  تصویری  آموزش  به  کتاب ها  از  سری  این  بودن 

می توانند بنا به تشخیص شما دبیر گرامی، قبل از ورود به کالس، تدریس جلسه ی مورد نظر را در سایت دکتر آی کیو دنبال 

کنند تا با حضور ذهن و دانش نسبی در کالس شما حاضر شوند. عالوه بر این، چنان چه دانش آموزی بنا به کسالت یا هر دلیل 

دیگری، جلسه ای از کالس ارزشمند شما دبیر گرامی را از دست داد، می تواند با مراجعه به سایت دکتر آی کیو از تدریس 

همان جلسه بهره مند شود تا در فهم ادامه مطالب دچار مشکل نشود.

بدین ترتیب در طراحی و تولید مجموعه کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو، تالش بر این بوده تا این کتاب ها در کالس و منزل 

بتوانند کمک حال شما دبیر گرامی باشند. لطفاً با پیشنهادات سازنده ی خود، ما را در بهبود کیفیت این سری از کتاب ها یاری نمایید.

DriQbooks@gaj.ir      :ایمیل کتاب های دکتر آی کیو  

@ micro_iQ_gaj          :تلگرام کتاب های دکتر آی کیو  
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