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معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

1399-1400سال تحصيلي - فارسي ششم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

رنج هايی كشيده ام كه : 9درس 

مپرس

عطّار و جالل الدّين : 10درس 

محمّد

ايران من: 3فصل 

اي وطن: 6درس 

درياقلی: 8درس 

نام آوران: 4فصل 

دانايی و : 2فصل 

هوشياري

هوشياري: 3درس 

داستان من و شما: 4درس 

هفت خان رستم: 5درس 

آفرينش: 1فصل 

معرفت : 1درس / ستايش 

آفريدگار

پنجره هاي شناخت: 2درس 



123456

1399-1400سال تحصيلي - فارسي ششم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

معنی واژه

امال

دانش زبانی

دانش ادبی 

معنی و مفهوم

علم و عمل: 6فصل 

ميوه هنر: 15درس 

آداب مطالعه: 16درس 

نيايش/ ستاره روشن : 17درس 

راه زندگی: 5فصل 

مشاوره/ دوستی : 12درس 

راز زندگی: 14درس 

شهدا خورشيدند: 11درس  نام آوران: 4فصل 
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متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

1399-1400سال تحصيلي - هدیه های آسمان ششم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

دانش آموز نمونه17درس 

حماسه آفرينان جاودان15درس 

زيارت16درس 

عيد مسلمانان13درس 

راز موفّقيت14درس 

راه تندرستي11درس 

سفرهاي با بركت12درس 

جهان ديگر9درس 

آداب زندگي10درس 

دست در دست دوست7درس 

دوران غيبت8درس 

شتربان با ايمان5درس 

سيماي خوبان6درس 

سرور آزادگان3درس 

باغ سرّي4درس 

يكتا1درس 

بهترين راهنمايان2درس 



123456
زوج

فرد

مضرب

ارزش مكاني

عدد و رقم

بخش پذيريبخش پذيري

عدد صحيح

محور عددهاي صحيح

جمع و تفريق كسرها

كسر مساوي

معكوس

ضرب كسرها

ضرب عددهاي مخلوط

تقسيم كسرها

تقسيم عددهاي مخلوط

كسر مركب

مقايسه ي كسرها

تبديل كسر به عدد اعشارييادآوري

جمع و تفريق اعشاري

ضرب اعشاري

تقسيم اعشاري

تقسيم عدد اعشاري بر عدد 

طبيعي
تقسيم عددهاي اعشاري بر عدد طبيعي

باقيمانده تقسيم

خارج قسمت

تقسيم يك عدد بر عدد اعشاري

تقارن مركزي

تقارن محوري

دوران

تقارن چرخشي

محور مختصاتمحورهاي مختصات

تقارن و مختصاتتقارن و مختصات

تبديل واحد

مساحت

محيط

حجم

جرم

گسترده

مساحت دايرهمساحت دايره

1399-1400سال تحصيلي - ریاضي ششم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

طول و سطح

حجم و جرم

اندازه گيري: 5فصل 

تقارن و : 4فصل 

مختصات

مركز تقارن و تقارن مركزي

دوران

اعداد اعشاري: 3فصل 

يادآوري ضرب و تقسيم

تقسيم يك عدد بر عدد اعشاري

كسر: 2فصل 

جمع و تفريق كسرها

ضرب كسرها

تقسيم كسرها

محاسبات با كسر

عدد و الگوهاي : 1فصل 

عددي

الگوهاي عددي

يادآوري عددنويسي

معرّفي اعداد صحيح



123456

1399-1400سال تحصيلي - ریاضي ششم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

فاصله ي دو نقطه، فاصله ي نقطه از خط، عمود منصف

متمم

مكمل

متقابل به رأس

نسبت

مسئله هاي تناسب

درصد

رابطه كسر و درصد اعشار

سود

زيان

ارزش افزوده

نمودار دايره اي

احتمال

پيشامد

قطع كردن

گرد كردن

دقت اندازه گيري، خطاي اندازه گيري

دقت وسيله، خطاي وسيله

ترتيب انجام عمليات

تقريب: 7فصل 

تقريب

اندازه گيري و محاسبات تقريبي

تناسب و درصد: 6فصل 

كسر، نسبت و تناسب

درصد

كاربرد درصد در محاسبات مالي

كاربرد درصد در آمار و احتمال

خط و زاويه اندازه گيري: 5فصل 
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زنگ علومزنگ علوم1درس 

مقدمه

کاغذ، طبیعی یا مصنوعی؟/ موادّ طبیعی و مصنوعی

از درخت تا کاغذ

چه نوع کاغذی می خواهید؟

آهن در کارخانه/ مقدمه

سبک یا سنگین، سخت یا نرم؟

فلزها

اسیدها

امواج لرزه ای/ مقدمه

الیه های درونی زمین از نظر  (الف: ساختمان درون زمین

ترکیب شیمیایی

الیه های درونی زمین از نظر  (الف: ساختمان درون زمین

حالت مواد

زمین لرزه چگونه به وجود می آید؟

ساختمان کوه آتشفشان چگونه است؟

مقدمه

اثر نیرو

نیرو اثر متقابل بین دو جسم است

نیروهای غیرتماسی

اصطکاک

پرواز

طرّاحی کنیم وبسازیمطرّاحی کنیم و بسازیم8درس 

مقدمه

انرژی در چه موادّی ذخیره می شود؟

انرژی دائمأ از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود

اندازه گیری انرژی

مقدمه

میکروسکوپ های امروزی/ کار با میکروسکوپ

مشاهده یاخته های گیاهی و جانوری

مقدمه

برگ شکارچی

1399-1400سال تحصيلي - علوم تجربي ششم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

شگفتی های برگ11درس 

سفر انرژی9درس 

خیلی کوچک، خیلی بزرگ10درس 

(1)ورزش و نیرو 6درس 

(2)ورزش و نیرو 7درس 

سفر به اعماق زمین4درس 

زمین پویا5درس 

سرگذشت دفتر من2درس 

کارخانه ی کاغذسازی3درس 



123456

1399-1400سال تحصيلي - علوم تجربي ششم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

می خورد و خورده می شود

چیزی هدر نمی رود

با هم زندگی می کنند

وقتی اوضاع تغییر می کند/ طبیعت را حفظ کنیم

از فردی به فرد دیگر

مبارزه با همه وجود

وقتی میکروب ها پیروز می شوند

قدردان سالمت خود باشیم

وسایل ارتباط شخصیاز گذشته تا آینده14درس 

سالم بمانیم13درس 

جنگل برای کیست؟12درس 



123456
دوستی یک نیاز است

اهمیت دوستی

ویژگی های یک دوست خوب

رفتار با دوستانمان

حد و مرز دوستی و نه گفتن

تعریف تصمیم گیری

چرا تصمیم گیری کار مهمی است؟

مراحل تصمیم گیری

موقع تصمیم گیری به چه نکاتی توجه کنیم؟

عوامل طبیعی

عوامل انسانی

حبوبات و محصوالت جالیز- گندم و برنج

کشت گلخانه ای و باغداری

محصوالت کشاورزی چگونه به دست ما می رسد

درست مصرف کنیم

(سوخت فسیلی)منابع انرژی 

(حرارتی و آبی)برق 

پراکندگی منابع نفت و گاز در ایران و صادرات آن ها

(قابل تجدید)انرژی های نو 

(اتمی)انرژ هسته ای 

درست مصرف کنیم

مصرف برق و برچسب انرژی

ظهور و گسترش اسالم

شکوفایی علوم و فنون

خط ّ زمان

عوامل گسترش علوم و فنون در دوره ی اسالمی

مراکز علمی جهان اسالم

گردش در اصفهان

اهمیت شهر اصفهان در دوره های مختلف تاریخی

مکان های تاریخی و دیدنی اصفهان

تشکیل حکومت صفویه

گسترش هنر و معماری در دوره ی صفویه

نمودار زندگی روزانه و ترسیم آن

برنامه متعادل

راه های استفاده از اوقات فراغت

بازی های قدیمی

مکان های عمومی گذران اوقات فراغت و رفتارهای مناسب آن مکان ها

1399-1400سال تحصيلي - مطالعات اجتماعي ششم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

اوقات فراغت: 7فصل 

برنامه ی روزانه ی : 13درس 

متعادل

برنامه ریزی برای : 14درس 

اوقات فراغت

سفری به : 6فصل 

اصفهان

اصفهان؛ نصف جهان: 11درس 

چرا فرهنگ و هنر در : 12درس 

دوره ی صفویه شکوفا شد؟

پیشرفت علوم : 5فصل 

و فنون در دوره ی 

اسالمی

پیشرفت های علمی : 9درس 

مسلمانان

چه عواملی موجب : 10درس 

گسترش علوم و فنون در دوره ی 

اسالمی شد؟

ایران و منابع : 4فصل 

انرژی

طالی سیاه: 7درس 

انرژی را بهتر مصرف : 8درس 

کنیم

کشاورزی در : 3فصل 

ایران

عوامل مؤثّر در : 5درس 

کشاورزی

محصوالت کشاورزی، : 6درس 

از تولید تا مصرف

تصمیم گیری: 2فصل 

تصمیم گیری چیست؟: 3درس 

چگونه تصمیم بگیریم؟: 4درس 

دوستان ما: 1فصل 

دوستی: 1درس 

آداب دوستی: 2درس 
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1399-1400سال تحصيلي - مطالعات اجتماعي ششم/ برنامه سنجش و ارزشيابي مرآت 

فصل
واحدهایيادگيری

(محتوایخودارزيابيهایمستمر)
زيرواحديادگيری

محتوایمراحلآزمونهماهنگ

گروه ها، فعالیت های اجتماعی و انواع لباس

آب وهوا و انواع لباس

لباس های محلی

پوشاک ایرانیان در گذشته

تولید لباس در گذشته و حال

تولید انبوه

انتخاب و خرید لباس

دریای خزر

خلیج فارس

دریای عمان

دریا و منابع انرژی

دریا و منابع غذایی

دریا و بازرگانی

دریا و گردشگری و حفاظت از دریا

مرز چیست و چگونه مرز کشورها تعیین می شود؟

روابط ما با همسایگان

شباهت های ما و همسایگان

جشن ها و اعیاد

ترکیه

افغانستان

تغییر و تحول در اروپا

نفوذ استعمار در ایران

مبارزه ی مردم ایران : 22درس 

با استعمار

رئیس علی - میرزاکوچک خان- امیرکبیر)مبارزان با استعمار 

(مصدق و کاشانی- دلواری

شروع جنگ تحمیلی و علت حمله ی نظامی عراق به ایران

اشغال خرمشهر

آزادسازی خرمشهر

هشت سال دفاع مقدس

ایستادگی در : 11فصل 

برابر بیگانگان

استعمار چیست؟: 21درس 

آزادی : 12فصل 

خرّمشهر

خرّمشهر در چنگال : 23درس 

دشمن

خرّمشهر در دامان : 24درس 

میهن

ایران و : 10فصل 

همسایگان

همسایگان ما: 19درس 

مطالعه ی موردی: 20درس 

دریاهای ایران: 9فصل 

ویژگی های دریاهای : 17درس 

ایران

دریا، نعمت خداوندی: 18درس 

پوشاک ما: 8فصل 

انواع لباس: 15درس 

لباس از تولید تا : 16درس 

مصرف




