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

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
مهر

 

 اول

 یادآوری و مرور یادآوری و مرور یادآوری و مرور 1شنبه 

 یادآوری و مرور مروریادآوری و  یادآوری و مرور 3دوشنبه 

 یادآوری و مرور یادآوری و مرور یادآوری و مرور 5چهارشنبه 

 دوم

 تاسوعا )تعطیل رسمی( تاسوعا تاسوعا 8شنبه 

 دوستی 13تا9 درس اول 10دوشنبه 

 دوستی 13تا9 درس اول 12چهارشنبه 

 سوم

 دوستی 13تا9 درس اول 15شنبه 

 آداب دوستی 17تا14 درس دوم 17دوشنبه 

 آداب دوستی 17تا14 درس دوم 19چهارشنبه 

 چهارم

 تصمیم گیری چیست؟ 20تا17 درس سوم 22شنبه 

 تصمیم گیری چیست؟ 20تا17 درس سوم 24دوشنبه 

 چگونه تصمیم بگیریم؟ 25تا20 درس چهارم 26چهارشنبه 

 پنجم

 چگونه تصمیم بگیریم؟ 25تا20 درس چهارم 29شنبه 

    

    

  

 

 



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

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ن

آبا
 

 اول

    

 چگونه تصمیم بگیریم؟ 25تا20 درس چهارم 1دوشنبه 

 درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  3چهارشنبه 

 دوم

 عوامل موثر در کشاورزی 28تا25 درس پنجم 6شنبه 

 عوامل موثر در کشاورزی 28تا25 درس پنجم 8دوشنبه 

 محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف 35تا28 درس ششم 10چهارشنبه 

 سوم

 مصرفمحصوالت کشاورزی از تولید تا  35تا28 درس ششم 13شنبه 

 محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف 35تا28 درس ششم 15دوشنبه 

 محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف 35تا28 درس ششم 17چهارشنبه 

 چهارم

 طالی سیاه 41تا35 درس هفتم 20شنبه 

 طالی سیاه 41تا35 درس هفتم 22دوشنبه 

 طالی سیاه 41تا35 درس هفتم 24چهارشنبه 

 پنجم

 طالی سیاه 41تا35 درس هفتم 27شنبه 

 انرژی را بهتر مصرف کنیم 45تا41 درس هشتم 29دوشنبه 

    

 

 

 



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

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
آذر

 

 اول

    

    

 انرژی را بهتر مصرف کنیم 45تا41 درس هشتم 1چهارشنبه 

 دوم

 درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  4شنبه 

 پیشرفت های علمی مسلمانان 52تا45 درس نهم 6دوشنبه 

 پیشرفت های علمی مسلمانان 52تا45 درس نهم 8چهارشنبه 

 سوم

 پیشرفت های علمی مسلمانان 52تا45 نهم درس 11شنبه 

 پیشرفت های علمی مسلمانان 52تا45 درس نهم 13دوشنبه 

 15چهارشنبه 
میالد پیامبر و امام 

 صادق
میالد پیامبر و امام 

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

 چهارم

 علوم و فنون در دوره اسالمیعوامل موثر بر گستش  57تا52 درس دهم 18شنبه 

 عوامل موثر بر گستش علوم و فنون در دوره اسالمی 57تا52 درس دهم 20دوشنبه 

 عوامل موثر بر گستش علوم و فنون در دوره اسالمی 57تا52 درس دهم 22چهارشنبه 

 پنجم

 سفری به اصفهان 64تا57 درس یازدهم 25شنبه 

 سفری به اصفهان 64تا57 درس یازدهم 27دوشنبه 

 سفری به اصفهان 64تا57 درس یازدهم 29چهارشنبه 

 

 

 



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

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ی

د
 

 اول

 سفری به اصفهان 64تا57 درس یازدهم 2شنبه 

 علل شکوفایی فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه 67تا64 درس دوازدهم 4دوشنبه 

 علل شکوفایی فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه 67تا64 درس دوازدهم 6چهارشنبه 

 دوم

 درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  9شنبه 

 روزانه ی متعادل برنامه ی 70تا67 درس سیزدهم 11دوشنبه 

 برنامه ی روزانه ی متعادل 70تا67 درس سیزدهم 13چهارشنبه 

 سوم

 برنامه ریزی برای اوقات فراغت 77تا71 درس چهاردهم 16شنبه 

 برنامه ریزی برای اوقات فراغت 77تا71 درس چهاردهم 18دوشنبه 

 فراغتبرنامه ریزی برای اوقات  77تا71 درس چهاردهم 20چهارشنبه 

 چهارم

 برنامه ریزی برای اوقات فراغت 77تا71 درس چهاردهم 23شنبه 

 انواع لباس 82تا77 درس پانزدهم 25دوشنبه 

 انواع لباس 82تا77 درس پانزدهم 27چهارشنبه 

 پنجم

 انواع لباس 82تا77 درس پانزدهم 30شنبه 

    

    

 

 

 



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

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ن

بهم
 

 اول

    

 لباس از تولید تا مصرف 86تا82 درس شانزدهم 2دوشنبه 

 لباس از تولید تا مصرف 86تا82 درس شانزدهم 4چهارشنبه 

 دوم

 لباس از تولید تا مصرف 86تا82 درس شانزدهم 7شنبه 

 درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  9دوشنبه 

 ویژگی های دریاهای ایران 92تا87 درس هفدهم 11چهارشنبه 

 سوم

 ویژگی های دریاهای ایران 92تا87 درس هفدهم 14شنبه 

 دریاهای ایرانویژگی های  92تا87 درس هفدهم 16دوشنبه 

 دریا نعمت خداوندی 97تا92 درس هجدهم 18چهارشنبه 

 چهارم

 دریا نعمت خداوندی 97تا92 درس هجدهم 21شنبه 

 دریا نعمت خداوندی 97تا92 درس هجدهم 23دوشنبه 

 همسایگان ما 103تا97 درس نوزدهم 25چهارشنبه 

 پنجم

 همسایگان ما 103تا97 درس نوزدهم 28شنبه 

 همسایگان ما 103تا97 درس نوزدهم 30دوشنبه 

    

 

 

 



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

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
اسفند

 

 اول

    

    

 همسایگان ما 103تا97 درس نوزدهم 2چهارشنبه 

 دوم

 مطالعه ی موردی 107تا103 درس بیستم 5شنبه 

 مطالعه ی موردی 107تا103 درس بیستم 7دوشنبه 

 درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  9چهارشنبه 

 سوم

 استعمار چیست 112تا107 درس بیست و یکم 12شنبه 

 استعمار چیست 112تا107 درس بیست و یکم 14دوشنبه 

 استعمار چیست 112تا107 درس بیست و یکم 16چهارشنبه 

 چهارم

 مبرزه مردم ایران با استعمار 115تا112 درس بیست و دوم 19شنبه 

 مبرزه مردم ایران با استعمار 115تا112 درس بیست و دوم 21دوشنبه 

 جبرانمرور و  مرور و جبران مرور و جبران 23چهارشنبه 

 پنجم

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 26شنبه 

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 28دوشنبه 

    

 

 

 



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

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ن

فروردی
 

 اول

    

    

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

 دوم

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

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

 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 

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

 مرور و جبران جبرانمرور و  مرور و جبران 15چهارشنبه 

 چهارم

 خرمشهر در چنگال دشمن 121تا115 درس بیست و سوم 18شنبه 

 خرمشهر در چنگال دشمن 121تا115 درس بیست و سوم 20دوشنبه 

 خرمشهر در چنگال دشمن 121تا115 درس بیست و سوم 22چهارشنبه 

 پنجم

 دشمنخرمشهر در چنگال  121تا115 درس بیست و سوم 25شنبه 

 27دوشنبه 
درس بیست و 

 چهارم
 خرمشهر در دامان میهن 125تا121

 29چهارشنبه 
درس بیست و 

 چهارم
 خرمشهر در دامان میهن 125تا121

 

 

 



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

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ت

اردیبهش
 

 اول

 درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  درس 4ارزشیابی  1شنبه 

 مرور فصل اول 17تا9 مرور فصل اول 3دوشنبه 

 مرور فصل دوم 25تا17 مرور فصل دوم 5چهارشنبه 

 دوم

 مرور فصل سوم 35تا25 مرور فصل سوم 8شنبه 

 مرور فصل چهارم 45تا35 چهارممرور فصل  10دوشنبه 

 مرور فصل پنجم 57تا45 مرور فصل پنجم 12چهارشنبه 

 سوم

 مرور فصل ششم 67تا57 مرور فصل ششم 15شنبه 

 مرور فصل هفتم 77تا67 مرور فصل هفتم 17دوشنبه 

 مرور فصل هشتم 87تا77 مرور فصل هشتم 19چهارشنبه 

 چهارم

 مرور فصل نهم 97تا87 مرور فصل نهم 22شنبه 

 مرور فصل دهم 107تا97 مرور فصل دهم 24دوشنبه 

 مرور فصل یازدهم 115تا107 مرور فصل یازدهم 26چهارشنبه 

 پنجم

 29شنبه 
مرور فصل 

 دوازدهم
 مرور فصل دوازدهم 125تا115

 جمع بندی جمع بندی جمع بندی 31دوشنبه 

    

 


