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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. 
امام خمینی )رحمة الّله علیه(



فهرست مطالب

١ .................................. درس ١: پروژٔه طراحی و ساخت ساک دستی 

30 ....................................... درس ٢: پودمان ساخت ماکت سازه 

66 ................................................. درس ٣: پودمان بافتنی 

93 ........................ درس ٤:  پودمان سبزی کاری )کاشت سبزیجات متداول(

درس ٥ : پودمان گل کاری .............................................. 121

درس 6  :  پودمان طراحی و ساخت احجام تزیینی............................. 156

198 ............................ درس 7: پودمان طراحی و ساخت خودروی کشی

228 ............................. درس 8: پروژٔه طراحی و ساخت خودروی برقی

درس 9:  پودمان کار با چوب............................................ 261

299 ................... درس ١٠: پروژٔه طراحی و ساخت دستگاه چی به چی مربوطه

327 .......................... درس ١١: پروژٔه طراحی و ساخت دستگاه دقت سنج

367 ......................... درس ١٢: پروژهٔ طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار
 

399 .............................................. درس ١٣: پودمان خیاطی

424 ............................................. درس ١٤: پودمان گلدوزی

452 .................................. درس ١٥: پودمان رسامی و ساخت ماکت

درس ١6: پروژٔه طراحی و ساخت گردونٔه تصویر............................. 509



حوزٔه تربیت و یادگیری کار و فناوری، یکی از حوزه های تربیتی یازده گانه در برنامٔه درسی ملی و هدف آن 
تربیت افراد برای ورود به بازار کار و افزایش تولید ملی است. این حوزه شامل کسب شایستگی های عملی برای 
ادارٔه امور زندگی و کسب شایستگی های مرتبط با فناوری و علوم وابسته جهت کسب آمادگی ورود به حرفه ها و 

شغل ها در بخش های مختلف اقتصادی جامعه می باشد.
با توجه به رشد سریع علوم و فنون، تغییرات در دنیای کار که به همراه مفاهیمی چون توسعه پایدار، آموزش 
مادام العمر، آموزش برای همه و فرصت های برابر، کار شایسته، جهانی سازی و دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه، 

ضرورت دارد افراد به طور مستمر دانش، مهارت و نگرش خود را براساس برنامه ریزی دقیق توسعه دهند.
از نتایج توجه به حوزٔه تربیت و یادگیری کار و فناوری، تألیف کتاب کار و فناوری پایه ششم بوده است. در 
ـ  ٩٥، در بخش پایانی کتاب، تعدادی پروژه  کتاب جدید التألیف کار فناوری پایٔه ششم ابتدایی سال تحصیلی ٩٦ـ
و پودمان پیشنهادی جهت انتخاب و اجرا توسط معلمان گرامی و دانش آموزان عزیز قرار داده شده است. کتاب 
حاضر، راهنمای معلم مربوط به پروژه ها و پودمان های مذکور و در واقع، دومین کتاب راهنمای معلم این درس 
است. اولین کتاب راهنمای معلم، راهبردها و روش های تردیس مربوط به درس های ١ تا ٩ کتاب را ارائه داده 

است. در کتاب حاضر، راهنمای تدریس ١٦ پروژه و پودمان ارائه گردیده است.
بستٔه آموزشی طراحی شده است که شامل  به صورت  پایٔه ششم،  فناوری  به ذکر است که درس کار و  الزم 

اجزای زیر می باشد:
١ــ کتاب درسی کار و فناوری پایه ششم

٢ــ کتاب راهنمای معلم پایه ششم )درس های ١ تا ٩(
٣ــ کتاب راهنمای معلم پروژه ها و پودمان های انتخابی )کتاب حاضر(

٤ــ لوح فشردٔه دانش آموز )حاوی نرم افزارها، فیلم ها، پرونده ها و سایر اطالعات مورد نیاز دانش آموزان(
نرم افزارها، فیلم ها، روش های تدریس، دانستنی ها و سایر اطالعات  ٥  ــ لوح فشرده راهنمای معلم )حاوی 

مورد نیاز معلمان گرامی(
٦  ــ پوستر پروژه ها )درس های ٧،٤ و ٩( که در لوح فشرده راهنمای معلم جهت چاپ و نصب در کالس قرار 

داده شده است.
برنامه ریزان و مؤلفان بستٔه آموزشی کار و فناوری پایٔه ششم امیدوارند که معلمان گرامی و دانش آموزان عزیز 
با به کارگیری اجزای مختلف بستٔه آموزشی، بتوانند به خوبی به اهداف درس دست یابند. اما پرواضح 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، پیشنهادات و تجربیات پربار خود را از طریق پست الکترونیک یا وبگاه گروه درسی، در اختیار کارشناسان گروه 

درسی کار و فناوری قرار دهید.
info@karofanavarigroup.ir :نشانی پست الکترونیک

 www.karofanavarigroup.ir :نشانی وبگاه اینترنتی
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