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 تهیه و تنظیم: محمد فوالدیان                                      بودجه بندی دروس هفته به هفته پایه ششم

 شماره صفحه موضوع شماره درس یا فصل  نام درس  هفته ماه

مهر 
 

هفته اول
 

 6-2 یادآوری،نمازدر قرآن،سوره انفال،خط قرآن  1 قرآن 

 13-8 ستایش،معرفت آفریدگار  1 فارسی

 6-1 الگوهای عددی  1 ریاضی

 6-1 زنگ علوم  1 علوم 

 13-8 یکتا  1 هدیه های آسمان 

 13-10 دوستی  1 مطالعات اجتماعی 

 16-13 واژه های تصادفی 1 تفکر و پژوهش 

 4-1 آشنایی با رایانه  1 کار و فناوری 

هفته دوم 
 

 9-7 نماز سوره نسا، وقت   1 قرآن 

 17-14 پنجره های شناخت  2 فارسی

 10-7 عددنویسی 1 ریاضی

 11-7 سرگذشت دفتر من  2 علوم 

 19-14 بهترین راهنمایان  2 هدیه های آسمان 

 16-14 آداب دوستی  2 مطالعات اجتماعی 

 20-17 دیدنی های سرزمین من  1 تفکر و پژوهش 

 6-5 ارگونومی  1 کار و فناوری 

هفته سوم 
 

 15-10 سوره فتح، یک وجب از خاک  2 قرآن 

 24-18 و حکایت هدهد ر  ماد شعر 2 فارسی

 15-11 بخش پذیری  1 ریاضی

 16-12 سرگذشت دفتر من  2 علوم 

 23-20 سرور آزادگان  3 هدیه های آسمان 

 19-17 تصمیم گیری 3 مطالعات اجتماعی 

 22-21 امانتدار نارنجی پوش   1 تفکر و پژوهش 

 10-7 نماد و پنجره   با  کار 2 کار و فناوری 

هفته چهارم 
 

 19-16 سوره فتح و حجرات  3 قرآن 

 29-25 هوشیاری  3 فارسی

 21-16 اعداد صحیح 1 ریاضی

 21-17 کارخانه کاغذ سازی  3 علوم 

 26-24 سرور آزادگان  3 هدیه های آسمان 

 24-20 چگونه تصمیم بگیریم 4 مطالعات اجتماعی 

 24-23 نارنجی پوش امانتدار  1 تفکر و پژوهش 

 12-11 کاربا پرونده و پوشه  2 کار و فناوری 

 شماره صفحه موضوع شماره درس یا فصل  نام درس  هفته ماه

آبان 
هفته اول 

 

 22-20 سوره حجرات، مومنان برادرند  3 قرآن 

 30-31 سخن  3 فارسی

 27-23 ا جمع و تفریق کسره 2 ریاضی

 24-22 کارخانه کاغذسازی  3 علوم 

 30-27 اغ سری ب 4 هدیه های آسمان 

 27-25 عوامل موثر در کشاورزی  5 مطالعات اجتماعی 

 26-25 بوی خوش مدینه  1 تفکر و پژوهش 

 14-13 ترسیم و رنگ آمیزی  3 کار و فناوری 
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هفته دوم 
 

 28-23 حجرات،ق، مالک برتری سوره   4 قرآن 

 36-32 داستان من و شما، حکایت علم و عمل 4 فارسی

 31-28 ضرب کسرها  2 ریاضی

 27-25 سفربه اعماق زمین  4 علوم 

 33-31 شتربان با ایمان  5 هدیه های آسمان 

 34-28 ت کشاورزی المحصو 6 مطالعات اجتماعی 

 28-27 آقکند  1 تفکر و پژوهش 

 16-15 ویرایش و چاپ تصویر  3 کار و فناوری 

هفته سوم 
 

 31-29 سوره ق،ذاریات  5 قرآن 

 42-37 هفت خان رستم  5 فارسی

 35-32 تقسیم کسرها 2 ریاضی

 30-28 سفر به اعماق زمین  4 علوم 

 36-34 شتربان با ایمان  5 هدیه های آسمان 

 40-35 ی سیاه الط 7 مطالعات اجتماعی 

 30-29 ( انتخابی )ماه بود و روباه   1 تفکر و پژوهش 

 16 نقاشی بارایانه  3 کار و فناوری 

هفته چهارم 
 

 36-32 1سوره ذاریات، گسترش آسمان،یاداوری 5 قرآن 

 48-43 دوستان همدل  5 فارسی

 42-36 محاسبات با کسر  2 ریاضی

 35-31 زمین پویا  5 علوم 

 40-37 سیمای خوبان  6 هدیه های آسمان 

 44-41 انرژی را بهتر مصرف کنیم 8 مطالعات اجتماعی 

 33-31 ( انتخابی)  مارگیر و اژدها 1 تفکر و پژوهش 

 19-17 طراحی و برش الگو  4 کار و فناوری 

 شماره صفحه موضوع شماره درس یا فصل  نام درس  هفته ماه

آذر 
 

هفته اول
 

 39-37 ذاریات،طور سوره   6 قرآن 

 53-49 ی وطن و حکایت انواع مردم ا 6 فارسی

 47-43 یادآوری اعشار  3 ریاضی

 38-36 زمین پویا  5 علوم 

 49-44 دست در دست دوست  7 هدیه های آسمان 

 51-45 پیشرفت های علمی مسلمانان  9 مطالعات اجتماعی 

 36-34 خودارزیابی  1 تفکر و پژوهش 

 23-20 دوخت و تزیین جیب 4 فناوری کار و  

هفته دوم 
 

 42-40 سوره طور، همیشه در تپش 6 قرآن 

 57-54 ،همه از خاک پاکیم( فرهنگ بومی)درس آزاد 6 فارسی

 51-48 یادآوری ضرب و تقسیم 3 ریاضی

 41-39 1  ورزش و نیرو 6 علوم 

 53-50 دوران غیبت  8 هدیه های آسمان 

 56-52 دوره اسالمی عوامل گسترش علوم و فنون در 10 اجتماعی مطالعات  

 41-37 عات ال روش گردآوری اط 2 تفکر و پژوهش 

 30-24 دوخت بدنه ی جامدادی  4 کار و فناوری 

هفته 

سوم 
 

 46-43 سوره قمر  7 قرآن 

 61-58 دریاقلی 8 فارسی
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 55-52 تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی 3 ریاضی

 46-42 1  ورزش و نیرو 6 علوم 

 56-54 جهان دیگر  9 هدیه های آسمان 

 63-57 سفری به اصفهان  11 مطالعات اجتماعی 

 43-42 طرح پرسش پژوهشی  2 تفکر و پژوهش 

 33-31 آشنایی با صفحه کلید 5 کار و فناوری 

هفته چهارم 
 

 49-47 آفرینش  4سوره قمر، الرحمن، نظم در قرآن   7 قرآن 

 64-62 تندگویان 8 فارسی

 60-56 برعدداعشاری   تقسیم یک عدد 3 ریاضی

 50-47 2ورزش و نیرو   7 علوم 

 61-57 جهان دیگر  9 هدیه های آسمان 

 66-64 علل شکوفایی فرهنگ و هنر در دوره صفویه 12 مطالعات اجتماعی 

 46-44 طرح پرسش پژوهشی  2 تفکر و پژوهش 

 35-34 ردیف میانی  با  کار 5 فناوری کار و  

 شماره صفحه موضوع شماره درس یا فصل  نام درس  هفته ماه

ی
د

 

 تثبیت آموزشی  ** هفته اول** 

هفته دوم 
 

 52-50 سوره الرحمن  8 قرآن 

 71-65 رنج هایی کشیده ام که مپرس 9 فارسی

 69-63 مرکز تقارن و تقارن مرکزی  4 ریاضی

 58-51 2نیرو  ورزش و   7 علوم 

 65-62 آداب زندگی  10 هدیه های آسمان 

 70-67 برنامه روزانه متعادل  13 مطالعات اجتماعی 

 50-47 مردم پسندها  2 تفکر و پژوهش 

 38-36 کار با سه ردیف 5 کار و فناوری 

هفته سوم 
 

 55-53 سوره الرحمن، مردان پارسی  8 قرآن 

 76-72 جالل الدین محمد باران، عطار و   10و9 فارسی

 73-70 دوران  4 ریاضی

 64-59 طراحی کنیم و بسازیم  8 علوم 

 68-66 راه تندرستی  11 هدیه های آسمان 

 76-71 برنامه ریزی اوقات فراغت  14 مطالعات اجتماعی 

 56-51 زیر ذره بین )انتخابی(  2 تفکر و پژوهش 

 42-39 کار با قلم 6 کار و فناوری 

هفته چهارم 
 

 58-56 سوره الرحمن، واقعه  9 قرآن 

 79-77 درخت علم، شهدا خورشیدند  11و10 فارسی

 79-74 محورهای مختصات  4 ریاضی

 68-65 سفر انرژی  9 علوم 

 71-69 راه تندرستی  11 هدیه های آسمان 

 81-77 انواع لباس  15 مطالعات اجتماعی 

 61-57 کجا بدانم؟ )انتخابی( از   2 تفکر و پژوهش 

 44-43 ویرایش متن  6 کار و فناوری 

 شماره صفحه موضوع شماره درس یا فصل  نام درس  هفته ماه

 61-59 سوره واقعه، آب و ابادانی  9 قرآن  لواته ف ه نم به
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 82-80 بوعلی و بهمنیار  11 فارسی

 86-80 تقارن و مختصات  4 ریاضی

 72-69 انرژی   سفر 9 علوم 

 78-72 سفرهای بابرکت  12 هدیه های آسمان 

 86-82 لباس از تولید تا مصرف  16 مطالعات اجتماعی 

 66-62 ارائه یافته های پژوهشی  2 تفکر و پژوهش 

 50-45 ایجاد جدول  6 کار و فناوری 

 

 تثبیت آموزشی  ** هفته دوم **

هفته سوم 
 

 64-62 سوره حدید  10 قرآن 

 87-83 دوستی و مشاوره  12 فارسی

 93-87 طول و سطح  5 ریاضی

 76-73 خیلی بزرگ خیلی کوچک  10 علوم 

 81-79 مسلمانان   عید 13 هدیه های آسمان 

 91-87 ویژگی های دریاهای ایران  17 مطالعات اجتماعی 

 69-67 لی لی حوضک  3 تفکر و پژوهش 

 57-51 انتخاب طرح انتقال و   7 کار و فناوری 

هفته چهارم 
 

 69-63 2سوره حدید،تولدی دوباره، یادآوری 10 قرآن 

 89-88 شیرخدا  12 فارسی

 97-94 حجم و جرم  5 ریاضی

 78-77 خیلی بزرگ خیلی کوچک  10 علوم 

 83-82 مسلمانان   عید 13 هدیه های آسمان 

 96-92 دریا نعمت خداوندی  18 مطالعات اجتماعی 

 72-70 پیوستگی  3 تفکر و پژوهش 

 62-58 برش و سنباده کاری  7 کار و فناوری 

 شماره صفحه موضوع شماره درس یا فصل  نام درس  هفته ماه

اسفند
 

هفته اول
 

 72-70 سوره حدید  11 قرآن 

 91-90 ( 2فرهنگ بومی(درس آزاد   13 فارسی

 101-98 مساحت دایره  5 ریاضی

 80-79 های برگ شگفتی   11 علوم 

 86-84 راز موفقیت  14 هدیه های آسمان 

 102-97 همسایگان ما  19 مطالعات اجتماعی 

 76-73 پلنگ ها و گوزن ها 3 تفکر و پژوهش 

 68-63 ساخت زنجیر آویز  7 کار و فناوری 

هفته دوم 
 

 75-73 سوره مجادله مادر فلزات  11 قرآن 

 94-93 راز زندگی 14 فارسی

 107-102 خط و زاویه  5 ریاضی

 82-81 شگفتی های برگ  11 علوم 

 89-87 راز موفقیت  14 هدیه های آسمان 

 106-103 مطالعه موردی  20 مطالعات اجتماعی 

 78-77 )انتخابی)  یک اتفاق عجیب 3 تفکر و پژوهش 

 72-69 شناخت مسئله 8 کار و فناوری 

هفته 

سوم 
 

 81-76 مجادله،حشر سوره   12 قرآن 

 96-95 سوار   و  پیاده 15 فارسی
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 114-108 کسر،نسبت و تناسب  6 ریاضی

 85-83 جنگل برای کیست؟ 12 علوم 

 93-90 حماسه آفرینان جاودان  15 هدیه های آسمان 

 111-107 استعمار چیست؟ 21 مطالعات اجتماعی 

 80-79 )انتخابی)  آخر خط 3 تفکر و پژوهش 

 76-73 الگوریتم 8 کار و فناوری 

 

 تثبیت آموزشی  ** هفته چهارم**

ن 
فروردی

 

 تعطیالت عید نوروز 

هفته سوم 
 

 84-82 سوره حشر  13 قرآن 

 100-96 میوه هنر و حکایت افالطون  15 فارسی

 120-115 درصد 6 ریاضی

 92-86 جنگل برای کیست؟ 12 علوم 

 97-94 آفرینان جاودان حماسه    15 هدیه های آسمان 

 114-112 مبارزه ی مردم ایران  22 مطالعات اجتماعی 

 88-85 تپه ی کوچک  4 تفکر و پژوهش 

 78-77 روندنما  8 کار و فناوری 

هفته چهارم 
 

 87-85 سوره ممتحنه، خدای تصویرگر  13 قرآن 

 103-101 آداب مطالعه  16 فارسی

 125-121 محاسبات مالی کاربرد درصد در   6 ریاضی

 96-93 سالم بمانیم   13 علوم 

 101-98 زیارت 16 هدیه های آسمان 

 118-115 خرمشهردر چنگال دشمن  23 مطالعات اجتماعی 

 90-89 میمون های گرانبها  4 تفکر و پژوهش 

 88-79 ابزارها و انواع برش  9 کار و فناوری 

 شماره صفحه موضوع فصل شماره درس یا   نام درس  هفته ماه

ت 
ش

اردیبه
 

هفته اول
 

 91-88 ممتحنه،صف 14 قرآن 

 105-104 به گیتی به از راستی پیشه نیست 16 فارسی

 129-126 کاربرد درصد در آمار و احتمال  6 ریاضی

 100-97 سالم بمانیم  13 علوم 

 105-102 زیارت 16 هدیه های آسمان 

 120-119 خرمشهر در چنگال دشمن  23 مطالعات اجتماعی 

 93-91 شکلی دیگر  4 تفکر و پژوهش 

 99-89 آماده کردن و تزیین ساالد 9 کار و فناوری 

هفته دوم 
 

 95-92 3رطب خورده،همه تسبیحگو،یادآوری  14 قرآن 

 114-106 ستاره ی روشن  17 فارسی

 144-131 تقریب و اندازه گیری  7 ریاضی

 103-101 گذشته تا آینده از   14 علوم 

 112-106 دانش آموز نمونه  17 هدیه های آسمان 

 124-121 خرمشهر در دامان میهن  24 مطالعات اجتماعی 

 96-94 خرسی که میخواست ... )انتخابی(  4 تفکر و پژوهش 

 92 آشنایی با مشاغل مربوط به غذا  9 کار و فناوری 

 تثبیت آموزشی  ** و چهارم هفته سوم** 

 


