
ماه
 97 - 96 سال تحصیلی:                                ششم ابتدایی      پایه:   فارسی عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
مهر

 

 اول

 یادآوری و مرور یادآوری و مرور یادآوری و مرور 1شنبه 

 و مرور یادآوری یادآوری و مرور یادآوری و مرور 2یک شنبه 

 یادآوری و مرور یادآوری و مرور یادآوری و مرور 3دوشنبه 

 یادآوری و مرور یادآوری و مرور یادآوری و مرور 4سه شنبه 

 یادآوری و مرور یادآوری و مرور یادآوری و مرور 5چهارشنبه 

 دوم

 تاسوعا )تعطیل رسمی( تاسوعا تاسوعا 8شنبه 

 عاشورا )تعطیل رسمی( عاشورا عاشورا 9یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس اول 10دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس اول 11سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  اولدرس  12چهارشنبه 

 سوم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس اول 15شنبه 

ً  صفحه2جمعاً  درس اول 16یک شنبه   های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شوداز کتاب بسته به نیاز خود جمعا

 امال امال امال 17دوشنبه 

 انشا انشا انشا 18سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوم 19چهارشنبه 

 چهارم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوم 22شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوم 23یک شنبه 

 فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودهای بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوم 24دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوم 25سه شنبه 

 شودهای فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوم 26چهارشنبه 

 پنجم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوم 29شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوم 30یک شنبه 

    

    

    

  

 



ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   فارسی عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ن

آبا
 

 اول

    

    

 صفحه تدریس شودهای فارسی و نگارش، حداکثر دو بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوم 1دوشنبه 

 امال امال امال 2سه شنبه 

 انشا انشا انشا 3چهارشنبه 

 دوم

 1ارزشیابی فصل 1ارزشیابی فصل 1ارزشیابی فصل 6شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس سوم 7یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس سوم 8دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس سوم 9سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودکتاببسته به نیاز خود جمعاً از  صفحه2جمعاً  درس سوم 10چهارشنبه 

 سوم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس سوم 13شنبه 

 تدریس شود های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحهبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس سوم 14یک شنبه 

 امال امال امال 15دوشنبه 

 انشا انشا انشا 16سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس چهارم 17چهارشنبه 

 چهارم

 فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودهای بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس چهارم 20شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس چهارم 21یک شنبه 

 شود های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریسبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس چهارم 22دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس چهارم 23سه شنبه 

 امال امال امال 24چهارشنبه 

 پنجم

 انشا انشا انشا 27شنبه 

 شهادت امام رضا )ع( )تعطیل رسمی( شهادت امام رضا شهادت امام رضا 28یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پنجم 29دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پنجم 30سه شنبه 

    

 

 



ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   فارسی عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
آذر

 

 اول

    

    

    

    

 شودهای فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پنجم 1چهارشنبه 

 دوم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پنجم 4شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پنجم 5یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پنجم 6دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پنجم 7سه شنبه 

 فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودهای بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پنجم 8چهارشنبه 

 سوم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پنجم 11شنبه 

 امال امال امال 12یک شنبه 

 انشا انشا انشا 13دوشنبه 

 2ارزشیابی فصل 2ارزشیابی فصل 2ارزشیابی فصل 14سه شنبه 

 15چهارشنبه 
والدت پیامبر و 

 امام صادق
والدت پیامبر و 

 امام صادق
 والدت پیامبر و امام صادق علیهما سالم )تعطیل رسمی(

 چهارم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس ششم 18شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس ششم 19یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس ششم 20دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودجمعاً از کتاببسته به نیاز خود  صفحه2جمعاً  درس ششم 21سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس ششم 22چهارشنبه 

 پنجم

 امال امال امال 25شنبه 

 انشا انشا انشا 26یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هفتم 27دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هفتم 28سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودکتاببسته به نیاز خود جمعاً از  صفحه2جمعاً  درس هفتم 29چهارشنبه 

 

 



ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   فارسی عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ی

د
 

 اول

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شوداز کتاببسته به نیاز خود جمعاً  صفحه2جمعاً  درس هفتم 2شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هفتم 3یک شنبه 

 امال امال امال 4دوشنبه 

 انشا انشا انشا 5سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبه نیاز خود جمعاً از کتاببسته  صفحه2جمعاً  درس هشتم 6چهارشنبه 

 دوم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هشتم 9شنبه 

 نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شود های فارسی وبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هشتم 10یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هشتم 11دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هشتم 12سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هشتم 13چهارشنبه 

 سوم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هشتم 16شنبه 

 امال امال امال 17یک شنبه 

 انشا انشا انشا 18 دوشنبه

 3ارزشیابی فصل 3ارزشیابی فصل 3ارزشیابی فصل 19سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس نهم 20چهارشنبه 

 چهارم

 فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودهای بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس نهم 23شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس نهم 24یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس نهم 25دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس نهم 26سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس نهم 27چهارشنبه 

 پنجم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس نهم 30شنبه 

    

    

    

    

 

 



ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   فارسی عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ن

بهم
 

 اول

    

 امال امال امال 1یک شنبه 

 انشا انشا انشا 2دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دهم 3سه شنبه 

 حداکثر دو صفحه تدریس شودهای فارسی و نگارش، بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دهم 4چهارشنبه 

 دوم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دهم 7شنبه 

 امال امال امال 8یک شنبه 

 انشا انشا انشا 9دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودکتاببسته به نیاز خود جمعاً از  صفحه2جمعاً  درس یازدهم 10سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس یازدهم 11چهارشنبه 

 سوم

 دو صفحه تدریس شودهای فارسی و نگارش، حداکثر بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس یازدهم 14شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس یازدهم 15یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس یازدهم 16دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس یازدهم 17سه شنبه 

 امال امال امال 18چهارشنبه 

 چهارم

 انشا انشا انشا 21شنبه 

 پیروزی انقالب )تعطیل رسمی( پیروزی انقالب پیروزی انقالب 22یک شنبه 

 4ارزشیابی فصل 4ارزشیابی فصل 4ارزشیابی فصل 23دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوازدهم 24سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوازدهم 25چهارشنبه 

 پنجم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوازدهم 28شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس دوازدهم 29یک شنبه 

ً  درس دوازدهم 30دوشنبه   های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2 جمعا

    

    

 

 



ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   فارسی عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
اسفند

 

 اول

    

    

    

 1سه شنبه 
شهادت حضرت 

 زهرا
شهادت حضرت 

 زهرا
 شهادت حضرت زهرا )س( )تعطیل رسمی(

 امال امال امال 2چهارشنبه 

 دوم

 انشا انشا انشا 5شنبه 

 تدریس شودهای فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس سیزدهم 6یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس سیزدهم 7دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس سیزدهم 8سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس سیزدهم 9چهارشنبه 

 سوم

 امال امال امال 12شنبه 

 انشا انشا انشا 13یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس چهاردهم 14دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس چهاردهم 15سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس چهاردهم 16چهارشنبه 

 چهارم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس چهاردهم 19شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس چهاردهم 20یک شنبه 

 امال امال امال 21دوشنبه 

 انشا انشا انشا 22سه شنبه 

 5ارزشیابی فصل 5ارزشیابی فصل 5ارزشیابی فصل 23چهارشنبه 

 پنجم

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 26شنبه 

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 27یک شنبه 

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 28دوشنبه 

 ملی شدن نفت )تعطیل رسمی( ملی شدن نفت ملی شدن نفت 29سه شنبه 

    

 



ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   فارسی عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ن

فروردی
 

 اول

    

    

    

    

 تعطیالت سال نو )تعطیل رسمی( نو تعطیالت سال تعطیالت سال نو 1چهارشنبه 

 دوم

 تعطیالت سال نو )تعطیل رسمی( تعطیالت سال نو تعطیالت سال نو 4شنبه 

 تعطیالت سال نو )تعطیل رسمی( تعطیالت سال نو تعطیالت سال نو 5یک شنبه 

 تعطیالت سال نو )تعطیل رسمی( تعطیالت سال نو تعطیالت سال نو 6دوشنبه 

 تعطیالت سال نو )تعطیل رسمی( تعطیالت سال نو تعطیالت سال نو 7سه شنبه 

 تعطیالت سال نو )تعطیل رسمی( تعطیالت سال نو تعطیالت سال نو 8چهارشنبه 

 سوم

 تعطیالت سال نو )تعطیل رسمی( تعطیالت سال نو تعطیالت سال نو 11شنبه 

 سال نو )تعطیل رسمی(تعطیالت  تعطیالت سال نو تعطیالت سال نو 12یک شنبه 

 تعطیالت سال نو )تعطیل رسمی( تعطیالت سال نو تعطیالت سال نو 13دوشنبه 

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 14سه شنبه 

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 15چهارشنبه 

 چهارم

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودجمعاً از کتاببسته به نیاز خود  صفحه2جمعاً  درس پانزدهم 18شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پانزدهم 19یک شنبه 

 نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودهای فارسی و بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پانزدهم 20دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس پانزدهم 21سه شنبه 

 امال امال امال 22چهارشنبه 

 پنجم

 انشا انشا انشا 25شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودخود جمعاً از کتاببسته به نیاز  صفحه2جمعاً  درس شانزدهم 26یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس شانزدهم 27دوشنبه 

 نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودهای فارسی و بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس شانزدهم 28سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس شانزدهم 29چهارشنبه 

 

 



ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   فارسی عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس / تاریخ روز هفته
ت

اردیبهش
 

 اول

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس شانزدهم 1شنبه 

 امال امال امال 2یک شنبه 

 انشا انشا انشا 3دوشنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودنیاز خود جمعاً از کتاببسته به  صفحه2جمعاً  درس هفدهم 4سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هفدهم 5چهارشنبه 

 دوم

 نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودهای فارسی و بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هفدهم 8شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هفدهم 9یک شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هفدهم 10دوشنبه 

 نیمه شعبان )تعطیل رسمی( نیمه شعبان نیمه شعبان 11سه شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هفدهم 12چهارشنبه 

 سوم

 حداکثر دو صفحه تدریس شودهای فارسی و نگارش، بسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هفدهم 15شنبه 

 های فارسی و نگارش، حداکثر دو صفحه تدریس شودبسته به نیاز خود جمعاً از کتاب صفحه2جمعاً  درس هفدهم 16یک شنبه 

 امال امال امال 17دوشنبه 

 انشا انشا انشا 18سه شنبه 

 6ارزشیابی فصل 6ارزشیابی فصل 6ارزشیابی فصل 19چهارشنبه 

 چهارم

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 22شنبه 

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 23یک شنبه 

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 24دوشنبه 

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 25سه شنبه 

 و جبران مرور مرور و جبران مرور و جبران 26چهارشنبه 

 پنجم

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 29شنبه 

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 30یک شنبه 

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 31دوشنبه 

    

    

 

 


