
ماه
 97 - 96 سال تحصیلی:                                ششم ابتدایی      پایه:   کار و فناوری عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
مهر

 

 مرور و یادآوری مرور و یادآوری مرور و یادآوری 3دوشنبه  اول

 رایانهآشنایی با  4تا1 درس اول 10دوشنبه  دوم

 آشنایی با رایانه 7تا4 درس اول 17دوشنبه  سوم

 کار با رایانه 10تا7 درس دوم 14دوشنبه  چهارم

     پنجم

  

ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   کار و فناوری عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته

ن
آبا

 

 کار با رایانه 13تا10 درس دوم 1دوشنبه  اول

 نقاشی با رایانه 17تا13 درس سوم 8دوشنبه  دوم

 هنرهای دستی )دوخت جامدادی( 20تا17 درس چهارم 15دوشنبه  سوم

 هنرهای دستی )دوخت جامدادی( 23تا20 درس چهارم 22دوشنبه  چهارم

 هنرهای دستی )دوخت جامدادی( 26تا23 درس چهارم 29دوشنبه  پنجم

 

 



ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   کار و فناوری عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
آذر

 

     اول

 جامدادی(هنرهای دستی )دوخت  29تا26 درس چهارم 6دوشنبه  دوم

 13دوشنبه  سوم
درس چهارم و 

 پنجم
 هنرهای دستی )دوخت جامدادی( و تایپ در رایانه 32تا29

 تایپ در رایانه 35تا32 درس پنجم 20دوشنبه  چهارم

 تایپ در رایانه 39تا35 درس پنجم 27دوشنبه  پنجم

 

ماه
 97 - 96سال تحصیلی:                     ششم ابتدایی                  پایه:   کار و فناوری عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته

ی
د

 

     اول

 نوشتن با رایانه 42تا39 درس ششم 4دوشنبه  دوم

 نوشتن با رایانه 45تا42 درس ششم 11دوشنبه  سوم

 نوشتن با رایانه 48تا45 درس ششم 18دوشنبه  چهارم

 نوشتن با رایانه 51تا48 درس ششم 25دوشنبه  پنجم

 

 



ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   کار و فناوری عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ن

بهم
 

 کار با چوب و فلز )ساخت آویز( 54تا51 درس هفتم 2دوشنبه  اول

 کار با چوب و فلز )ساخت آویز( 57تا54 درس هفتم 9دوشنبه  دوم

 کار با چوب و فلز )ساخت آویز( 60تا57 درس هفتم 16دوشنبه  سوم

 کار با چوب و فلز )ساخت آویز( 63تا60 درس هفتم 23دوشنبه  چهارم

 کار با چوب و فلز )ساخت آویز( 66تا63 درس هفتم 30دوشنبه  پنجم

 

ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   کار و فناوری درس:عنوان  

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته

اسفند
 

     اول

 کار با چوب و فلز )ساخت آویز( 69تا66 درس هفتم 7دوشنبه  دوم

 و روندنما الگوریتم 72تا69 درس هشتم 14دوشنبه  سوم

 الگوریتم و روندنما 75تا72 درس هشتم 21دوشنبه  چهارم

 مرور و جبران مرور و جبران مرور و جبران 28دوشنبه  پنجم

 

 



ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   کار و فناوری عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته
ن

فروردی
 

     اول

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

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

 الگوریتم و روندنما 79تا75 درس هشتم 20دوشنبه  چهارم

 تهیه غذا )ساالد سبز( 82تا79 نهم درس 27دوشنبه  پنجم

 

ماه
 97 - 96ششم ابتدایی                                      سال تحصیلی: پایه:   کار و فناوری عنوان درس: 

 درسیا عنوان  موضوع صفحه درس روز / تاریخ هفته

ت
اردیبهش

 

 تهیه غذا )ساالد سبز( 85تا82 درس نهم 3دوشنبه  اول

 تهیه غذا )ساالد سبز( 88تا85 درس نهم 10دوشنبه  دوم

 تهیه غذا )ساالد سبز( 91تا88 درس نهم 17دوشنبه  سوم

 تهیه غذا )ساالد سبز( 93تا91 درس نهم 24دوشنبه  چهارم

 جبرانی جبرانی جبرانی 31دوشنبه  پنجم

 

 


