
)راهنمای تدریس(کتاب معلم 

ششم دبستان
1395

کار و فناوری
)جلد اّول(



     وزارت آموزش و پرورش 
       سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کتاب معلم کار و فناوری ششم دبستان)جلد اّول( ـ 74/6نام کتاب: 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپدیدآورنده: 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانشمدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
حسینعلی زاده،        شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف:  ناهید  فراهانی،  واشقانی  مریم  دوراندیش،  احمدرضا  نوروزی،  معصومه 

برنامه ریزی(  شورای  )اعضای  نیک نژاد  بهنام  رسولی،  زهرا  زند،  مینا 
بخارایی  سمیه  زند،  مینا  فراهانی،  واشقانی  مریم  حسینعلی زاده،  ناهید  نوروزی،  معصومه 

تألیف(  گروه  )اعضای 
اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمدیریت آماده سازی هنری: 
لیدا نیک روش )مدیر امور فنی و چاپ( ـ خدیجه محمدی )صفحه آرا( ـ مرضیه اخالقی، افسانه شناسه افزوده آماده سازی: 

امیراحمدی، شهال داالیی، وجیه برادران سادات، زینت بهشتی شیرازی، راحله زادفتح اله، فاطمه 
رئیسیان فیروزآباد )امور آماده سازی(

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(نشانی سازمان: 
تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

www.irtextbook.ir و www.oerp.ir :وبگاه
ادارۀ  کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیناشر: 
شرکت افست »سهامی عام« )www.Offset.ir(چاپخانه: 
چاپ اّول ١٣٩٥سال انتشار و نوبت چاپ: 

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه 
استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، 
عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز، ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. 
دادن لینک به نسخٔه الکترونیکی کتاب در وبگاه ها با هدف ترویج و توسعه بالمانع می باشد. برای دریافت نسخٔه الکترونیکی کتاب به پایگاه 
کتاب های درسی به نشانی www.chap.sch.ir و برای ارتباط با گروه درسی، به نشانی www.karofanavarigroup.ir مراجعه نمایید.

ISBN    978 -964 - 05 - 2640 - 8     9٧٨-964-05 - 2640-8  شابک



در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد. 
علم مال همه است. تقوا مال همه است و کوشش برای رسیدن 

به علم و تقوا وظیفه همٔه ماست و همٔه شماست. 
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3 نحؤه سازماندهی کتاب درسی 
ساختار بستٔه آموزشی                   5
10 ساختار زمان آموزشی 
10 روش ها و راهبردهای تدریس 
12 ارزشیابی   

بخش دوم : راهنمای درس ها

راهنمای درس ١: 

15 آشنایی با رایانه  

راهنمای درس ٢: 

22 کار با رایانه    

راهنمای درس ٣: 

28 نقاشی با رایانه   



راهنمای درس ٤:  

33 هنرهای دستی )دوخت جامدادی( 

راهنمای درس ٥:

40 تایپ در رایانه   

راهنمای درس 6 :  

48 نوشتن با رایانه   

راهنمای درس 7: 

55 کار با چوب و فلز )ساخت آویز( 

راهنمای درس 8: 

63 الگوریتم و روندنما  

راهنمای درس 9:  

71 تهیه غذا ) ساالد سبز(  

81 واژه نامۀ فناوری اّطالعات 



کتاب کار و فناوری پایٔه ششم ابتدایی در سال 1391، پس از ابالغ برنامٔه درسی ملی به سازمان 
از  پس  گذشته،  سال  چند  طول  در  شد.  اجرا  و  تدوین  بار  اولین  برای  آموزشی،  برنامه ریزی  و  پژوهش 
کارشناسان  همچنین  و  محترم  معلمان  ارزشمند  پیشنهادهای  و  نظرات  دریافت  و  درس  این  ارزشیابی 
آموزشی، دانش آموزان و اولیای ایشان، تصمیم بر آن شد که کتاب مذکور مورد بازنگری کلی قرار گیرد. 
کتاب کار و فناوری پایٔه ششم ابتدایی سال تحصیلی 96 ــ 95 حاصل این بازنگری ها بر اساس تصمیمات 
اتخاذ شده در شورای برنامه ریزی آموزشی این درس در دورٔه ابتدایی است. به تبِع تغییر کتاب درسی کار و 

فناوری پایٔه ششم، کتاب راهنمای معلم نیز مورد بازنگری و باز تألیف قرار گرفت.
کتاب حاضر، راهنمای معلم درس کار و فناوری پایٔه ششم ابتدایی )مربوط به درس های 1 تا 9 کتاب 

درسی( است. این کتاب در دو بخش »کلیات« و »راهنمای درس ها« سازماندهی شده است.
درس،  اهداف  وفناوری،  کار  یادگیری  و  تربیت  حوزه  قبیل  از  مواردی  به  »کلیات«،  بخش  در 
است. شده  پرداخته  ارزشیابی  و  تدریس  راهبردهای  و  روش ها  آموزش،  زمان بندی  آموزشی،  بسته  ساختار 
در بخش »راهنمای درس ها«، که برای هر درس به صورت جداگانه تدوین گردیده، در ابتدا ساختار 
درس »در یک نگاه«، آورده شده است. سپس به مواردی از قبیل اهداف درس، روش تدریس پیشنهادی 
درس، نکات مربوط به مواد و ابزار، نکات ایمنی و بهداشتی درس، نکات مورد توجه در فرایند تدریس، 
واژه های کلیدی، پاسخ به گفت وگوها و فعالیت ها، فهرست های وارسی ارزشیابی و … پرداخته شده است.

برای هر دو کتاب  آموزشی طراحی شده است.  بستٔه  به صورت  پایٔه ششم،  فناوری  درس کار و 
درسی کار و فناوری و راهنمای معلم، یک لوح فشرده حاوی نرم افزارها، فیلم ها، پرونده ها و سایر اطالعات 
مورد نیاز دانش آموزان و معلمان گرامی، با قابلیت اجرا و دسترسی آسان به بخش های مختلف، در نظر گرفته 

شده است.
و  گرامی  معلمان  که  امیدوارند  ششم  پایٔه  فناوری  و  کار  آموزشی  بستٔه  مؤلفان  و  برنامه ریزان 
دانش آموزان عزیز با به کارگیری اجزای مختلف بسته آموزشی، بتوانند به خوبی به اهداف درس دست یابند. 
اما پر واضح است که بدون کمک و یاری شما، دستیابی به اهداف درس، میسر نخواهد بود. لذا از شما معلم 
فرهیختٔه گرامی تقاضا می شود که نظرات، پیشنهادها و تجربیات پربار خود را از طریق پست الکترونیک یا 

پایگاه گروه درسی، در اختیار کارشناسان گروه درسی کار و فناوری قرار دهید.
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