
 

 هحسن نجفی:  تهیه کننده – 1393 - 94طرح درس ساالنه کتاب درسی اجتواعی پایه ششن در سال تحصیلی
هوضوع درس تاریخ هفته هاه  نوبت

ل
او

ت 
وب

 ن

 

هْس 

 13 تا 10دٍستی  (1) 93 هْس 2چْازشٌبِ اٍل 

 

دٍم 

 ازششیابی ٍ اًجام فعالیت ّا + 16 تا 14آداب دٍستی   (2) 93 هْس 5شٌبِ 

ازششیابی ٍ اًجام فعالیت ّا  + 19 ٍ 18صفحات تصوین گیسی چیست؟  (3) 93 هْس 7دٍشٌبِ 

ازششیابی ٍ اًجام فعالیت ّا  + 24 تا 20صفحات چگًَِ تصوین بگیسین؟  (4) 93 هْس 9چْازشٌبِ 

ازششیابی ٍ اًجام فعالیت ّا  + 27 ٍ 26صفحات عَاهل هَثس دز کشاٍزشی  (5) 93 هْس 12شٌبِ سَم 

 34 تا 28صفحات ... هحصَالت کشاٍزشی اش  (6) 93 هْس 14دٍشٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  6 ٍ 5 93 هْس 16چْازشٌبِ 

ازششیابی + فعالیت ّای هکول  6 ٍ 5 93 هْس 19شٌبِ چْازم 

   93 هْس 21دٍشٌبِ 

 پٌجن

 

 40 تا 36صفحات طالی سیاُ  (7) 93 هْس 26شٌبِ 

 فعالیت ّای هکول –باشبیٌی تکالیف طالی سیاُ  (7) 93 هْس 28دٍشٌبِ 

ازششیابی طالی سیاُ  (7) 93 آباى 30چْازشٌبِ 

 

 

 

آباى 

 44 ٍ 41صفحات اًسژی زا بْتس هصسف کٌین  (8) 93آباى 3شٌبِ اٍل 

باشبیٌی تکالیف دزس  اًسژی زا بْتس هصسف کٌین (8) 93 آباى 5دٍشٌبِ 

فعالیت ّای هکول  اًسژی زا بْتس هصسف کٌین (8) 93 آباى 7چْازشٌبِ 

ازششیابی  اًسژی زا بْتس هصسف کٌین (8) 93 آباى 10شٌبِ دٍم 

   93 آباى 12دٍشٌبِ 

تدزیس پیشسفت ّای علوی هسلواًاى  (9) 93 آباى 14چْازشٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  پیشسفت ّای علوی هسلواًاى (9) 93 آباى 17شٌبِ سَم 

فعالیت ّای هکول  پیشسفت ّای علوی هسلواًاى (9) 93 آباى 19دٍ شٌبِ 

ازششیابی  پیشسفت ّای علوی هسلواًاى (9) 93 آباى 21چْازشٌبِ 

 

چْازم 

 دزس اٍل 9 ارزشیابی کتبی 93 آباى 24شٌبِ 

 56 تا 52صفحات ... عَاهل گستسش علَم ٍ  (10) 93 آباى 26دٍشٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  ...عَاهل گستسش علَم ٍ  (10) 93 آباى 28چْازشٌبِ 

 

 

 

آذز 

فعالیت ّای هکول  ...عَاهل گستسش علَم ٍ  (10) 93 آذز 1شٌبِ اٍل 

ازششیابی  ...عَاهل گستسش علَم ٍ  (10) 93 آذز 3دٍشٌبِ 

 63 تا 58صفحات اصفْاى ، ًصف جْاى  (11) 93 آذز 5چْازشٌبِ 

 دٍم

 

 

باشبیٌی تکالیف دزس  اصفْاى ، ًصف جْاى (11) 93 آذز 8شٌبِ 

فعالیت ّای هکول  اصفْاى ، ًصف جْاى (11) 93 آذز 10دٍشٌبِ 

ازششیابی  اصفْاى ، ًصف جْاى (11) 93 آذز 12چْازشٌبِ 

 66 تا 64صفحات فسٌّگ ٍ ٌّس دز دٍزُ ی صفَیِ  (12) 93 آذز 15شٌبِ سَم 

باشبیٌی تکالیف دزس  فسٌّگ ٍ ٌّس دز دٍزُ ی صفَیِ (12) 93 آذز 17دٍشٌبِ 

فعالیت ّای هکول  فسٌّگ ٍ ٌّس دز دٍزُ ی صفَیِ (12) 93 آذز 19چْازشٌبِ 

   93 آذز 22شٌبِ چْازم 



 70 تا 68صفحات بسًاهِ زٍشاًِ هتعادل  (13) 93 آذز 24دٍشٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  بسًاهِ زٍشاًِ هتعادل (13) 93 آذز 26چْازشٌبِ 

فعالیت ّای هکول  بسًاهِ زٍشاًِ هتعادل (13) 93 آذز 28شٌبِ پٌجن 

ازششیابی  بسًاهِ زٍشاًِ هتعادل (13) 93 دی 1دٍ شٌبِ اٍل 

 دزس اٍل 13ازششیابی کتبی  93 دی 3چْازشٌبِ 

 

دٍم 

 74 تا 71صفحات گرزاًدى اٍقات فساغت  ( 14)  93 دی 6شٌبِ 

 76 ٍ 75صفحات گرزاًدى اٍقات فساغت  ( 14)  93 دی 8دٍشٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  گرزاًدى اٍقات فساغت ( 14)  93 دی 10چْازشٌبِ 

 

سَم 

فعالیت ّای هکول  گرزاًدى اٍقات فساغت ( 14)  93 دی 13شٌبِ 

ازششیابی  گرزاًدى اٍقات فساغت ( 14)  93 دی 15دٍشٌبِ 

 80 تا 78صفحات اًَاع لباس  (15) 93 دی 17چْازشٌبِ 

 

چْازم 

 81ص اًَاع لباس  (15) 93 دی 20شٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  اًَاع لباس (15) 93 دی 22دٍشٌبِ 

فعالیت ّای هکول  اًَاع لباس (15) 93 دی 24چْازشٌبِ 

 پٌجن

 

ازششیابی  اًَاع لباس (15) 93 دی 27شٌبِ 

 84 تا 82صفحات لباس اش تَلید تا هصسف  (16) 93 دی 29دٍشٌبِ 

وم
 د

ت
وب

ن
 

 

  

 

 

 

 بْوي

 

 

 

 

 86 ٍ 85صفحات لباس اش تَلید تا هصسف  (16) 93 بْوي 1چْازشٌبِ اٍل 

باشبیٌی تکالیف دزس  لباس اش تَلید تا هصسف (16) 93 بْوي 4شٌبِ دٍم 

فعالیت ّای هکول  لباس اش تَلید تا هصسف (16) 93 بْوي 6دٍشٌبِ 

ازششیابی  لباس اش تَلید تا هصسف (16) 93 بْوي 8چْازشٌبِ 

 91 تا 88صفحات ٍیژگی ّای دزیاّای ایساى  (17) 93 بْوي 11شٌبِ سَم 

 91اًجام فعالیت ّای ص ٍیژگی ّای دزیاّای ایساى  (17) 93 بْوي 13دٍشٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  ٍیژگی ّای دزیاّای ایساى (17) 93 بْوي 15چْازشٌبِ 

فعالیت ّای هکول  ٍیژگی ّای دزیاّای ایساى (17) 93 بْوي 18شٌبِ چْازم 

 96 تا 93صفحات دزیاّا ، ًعوت خداًٍد  (18) 93 بْوي 23دٍشٌبِ 

   93 بْوي 22چْازشٌبِ 

 96 ص 10اًجام فعالیت دزیاّا ، ًعوت خداًٍد  (18) 93 بْوي 25شٌبِ پٌجن 

باشبیٌی تکالیف دزس  دزیاّا ، ًعوت خداًٍد (18) 93 بْوي 27دٍشٌبِ 

فعالیت ّای هکول  دزیاّا ، ًعوت خداًٍد (18) 93 بْوي 29چْازشٌبِ 

 اسفٌد

 

 

 اٍل

 

ازششیابی  دزیاّا ، ًعوت خداًٍد (18) 93 اسفٌد 2شٌبِ 

 102 تا 98صفحات ّوسایگاى ها  (19) 93 اسفٌد 4دٍشٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  ّوسایگاى ها (19) 93 اسفٌد 6چْازشٌبِ 

فعالیت ّای هکول  ّوسایگاى ها (19) 93 اسفٌد 9شٌبِ دٍم 

ازششیابی  ّوسایگاى ها (19) 93 اسفٌد 11دٍشٌبِ 

 105 تا 103صفحات هطالعِ هَزدی  (20) 93 اسفٌد 13چْازشٌبِ 

 106اًجام فعالیت ّای ص هطالعِ هَزدی  (20) 93 اسفٌد 16شٌبِ سَم 



باشبیٌی تکالیف دزس  هطالعِ هَزدی (20) 93 اسفٌد 18دٍشٌبِ 

فعالیت ّای هکول  هطالعِ هَزدی (20) 93 اسفٌد 20چْازشٌبِ 

ازششیابی  هطالعِ هَزدی (20) 93 اسفٌد 23شٌبِ چْازم 

 111 تا 108صفحات استعواز چیست ؟  (21) 93 اسفٌد 25دٍشٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  استعواز چیست ؟ (21) 93 اسفٌد 27چْازشٌبِ 

یي 
زد

سٍ
ف

فعالیت ّای هکول  استعواز چیست ؟ (21) 94 فسٍزدیي 16شٌبِ سَم 

ازششیابی  استعواز چیست ؟ (21) 94 فسٍزدیي 18دٍشٌبِ 

 114 تا 112صفحات هبازشُ ی هسدم ایساى با استعواز  (22) 94 فسٍزدیي 20چْازشٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  هبازشُ ی هسدم ایساى با استعواز (22) 94 فسٍزدیي 23شٌبِ چْازم 

فعالیت ّای هکول  هبازشُ ی هسدم ایساى با استعواز (22) 94 فسٍزدیي 25دٍشٌبِ 

ازششیابی هبازشُ ی هسدم ایساى با استعواز  (22) 94 فسٍزدیي 27چْازشٌبِ 

 120 تا 116صفحات خسهشْس دز چٌگال دشوي  (23) 94 فسٍزدیي 30شٌبِ پٌجن 

ت 
ْش

دیب
از

 

باشبیٌی تکالیف دزس  خسهشْس دز چٌگال دشوي (23) 94 ازدیبْشت 1دٍشٌبِ اٍل 

فعالیت ّای هکول  خسهشْس دز چٌگال دشوي (23) 94 ازدیبْشت 3چْازشٌبِ 

ازششیابی  خسهشْس دز چٌگال دشوي (23) 94 ازدیبْشت 6شٌبِ دٍم 

 124 تا 121صفحات خسهشْس دز داهاى هیْي  (24) 94 ازدیبْشت 8دٍشٌبِ 

باشبیٌی تکالیف دزس  خسهشْس دز داهاى هیْي (24) 94 ازدیبْشت 10چْازشٌبِ 

فعالیت ّای هکول  خسهشْس دز داهاى هیْي (24) 94 ازدیبْشت 13شٌبِ سَم 

ازششیابی  خسهشْس دز داهاى هیْي (24) 93 ازدیبْشت 15دٍشٌبِ 

 زفع اشکال  94 ازدیبْشت 17چْازشٌبِ 
 

 


