عنوان  :معجسه ابسار هاي آموزشي
(این کتاب به سفارش معاونت آموزش ابتدایي اداره کل آموزش و پرورش
استان آذربایجان شرقي تدوین و چاپ شده است)

مؤلفان ً :ياز پٌاّي – سؼيذُ اتَالحسي زادُ – ػلي ػثذي –
ػصوت زارع – رػٌا ّاضن پَر
اًتصرات آلتيي
ناشر :ا
سال نشر1396 :
تعداد صفحات130 :
ایي کتاب تِ سفارش هؼاًٍت آهَزش اتتذایي استاى آررتایجاى ضرلي تا ّذف ترغية آهَزگاراى تِ
استفادُ تْيٌِ از اتسارّاي آهَزش ریاضي تِ هٌظَر تحمك یادگيري اصيل ،ػويك ٍ هاًذگار ٍ رفغ اختالالت
احتوالي دریادگيري درض ریاضي تْيِ ٍ تأليف ضذُ است .تِ طَري کِ هؼلواى ّرضص پایِ تتَاًٌذ در
کَتاُتریي زهاى هوكي ،تِ اطالػات جاهؼي از ٍیصگيّا ٍکارتردّاي اتسارّاي آهَزش ریاضي دست یاتٌذ .از
ٍیصگي ّاي تارز ایي کتاب هجْس تَدى تِ هحتَاي چٌذ رساًِاي است کِ ػالٍُ تر هَارد فَقً ،حَُي سَار
کردى اجساء ،اًَاع کارترد ٍ آهَزش ّاي هختلف تا کوک اتسار را در لالة فيلن ًوایص هي دّذ.
کتاب «هؼجسُ اتسار ّاي آهَزضي» داراي چْار فصل از جولِ :تكٌَلَشي آهَزضي ،هؼرفي اتسار ّاي آهَزش
ریاضي ،کارترد اتسار ّا ،دست سازُ ّا هي تاضذ.
فصل اٍل کتاب تِ تاریخچِ ي تكٌَلَشي آهَزضيً ،مص ،اّويت ٍ ضرٍرت استفادُ از اتسار ّاي آهَزضي
اضارُ ًوَدُ است  .فصل دٍم ضاهل هؼرفي هصَر ٍ جاهغ  30هَرد از پرکارتردتریي اتسار ّاي آهَزش ریاضي
ب تفكيک فصَل کتاب ّاي ضص پایِ ي
تَدُ ٍ سَهيي فصل در ارتثاط تا کارترد تک تک ایي اتسار ّا ُ
تحصيلي دٍرُي آهَزش اتتذایي هي تاضذ .فصل پایاًي ایي کتاب تِ تؼریف ،ضرٍرت استفادُ ٍ ٍیصگي ّاي
دست سازُّا ٍ داًستٌي ّاي الزم در ایي زهيٌِ پرداختِ است.
هثال :یک آهَزگار در اٍليي تجرتِ ي آهَزضي خَد در پایِ ي چْارم ،هي تَاًذ تا رجَع تِ فصل (2هؼرفي
اتسار ّا) ،تا تصَیر ٍ ٍیصگي ّاي اتسار ًمالِ آضٌا ضَدٍ ،در فصل (3کارترد اتسارّا) ،تخص ّایي از کتاب را کِ
اتسار آهَزضي ًمالِ تِ کار هي رٍد را رصذ ًوَدُ ٍ حتي در جذٍل دٍم توام کارتردّاي ًمالِ در طَل دٍرُ ي
آهَزش اتتذایي را تياتذ .ػالٍُ تر ایي هَارد ،از فيلن ّاي هؼرفي ٍ آهَزش کار تا ًمالِ ًيس تْرُ هٌذ گردد.

