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  تهیه کننده :  – پایه ششم در سال تحصیلی اجتماعیطرح درس ساالنه کتاب درسی 

 موضوع درس تاریخ هفته ماه نوبت

ل
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 مهر

 11تا  11 دوستی (1)  چهارشنبه اول

 

 دوم

 + ارزشیابی و انجام فعالیت ها 11تا  11 (  آداب دوستی2)  شنبه

 + ارزشیابی و انجام فعالیت ها 11و  11صفحات  ( تصمیم گیری چیست؟1)  شنبهدو

 + ارزشیابی و انجام فعالیت ها 21تا  21صفحات  ( چگونه تصمیم بگیریم؟1)  چهارشنبه

 ها+ ارزشیابی و انجام فعالیت  22و  21صفحات  ( عوامل موثر در کشاورزی5)  شنبه سوم

 11تا  21صفحات  ( محصوالت کشاورزی از ...1)  دوشنبه

 بازبینی تکالیف درس 1و  5  چهارشنبه

 + ارزشیابی فعالیت های مکمل 1و  5  شنبه چهارم

    دوشنبه

 پنجم

 

 11تا  11صفحات  ( طالی سیاه2)  شنبه

 فعالیت های مکمل –بازبینی تکالیف  ( طالی سیاه2)  هدوشنب

 ارزشیابی ( طالی سیاه2)  چهارشنبه

 

 

 

 آبان

 11و  11صفحات  ( انرژی را بهتر مصرف کنیم1)  شنبه اول

 بازبینی تکالیف درس ( انرژی را بهتر مصرف کنیم1)  دوشنبه

 فعالیت های مکمل ( انرژی را بهتر مصرف کنیم1)  چهارشنبه

 ارزشیابی ( انرژی را بهتر مصرف کنیم1)  شنبه دوم

    دوشنبه

 تدریس ( پیشرفت های علمی مسلمانان1)  چهارشنبه

 ی تکالیف درسبازبین ( پیشرفت های علمی مسلمانان1)  شنبه سوم

 فعالیت های مکمل ( پیشرفت های علمی مسلمانان1)  دو شنبه

 ارزشیابی ( پیشرفت های علمی مسلمانان1)  چهارشنبه

 

 چهارم

 درس اول 1 ارزشیابی کتبی  شنبه

 51تا  52صفحات  ( عوامل گسترش علوم و ...11)  دوشنبه

 بازبینی تکالیف درس ( عوامل گسترش علوم و ...11)  چهارشنبه

 

 

 

 فعالیت های مکمل ( عوامل گسترش علوم و ...11)  شنبه اول

 ارزشیابی ( عوامل گسترش علوم و ...11)  دوشنبه

 11ا ت 51صفحات  ( اصفهان ، نصف جهان11)  چهارشنبه



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید . آسمانهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی دو

 

 

 

 دوم آذر

 

 

 بازبینی تکالیف درس ( اصفهان ، نصف جهان11)  شنبه

 فعالیت های مکمل ( اصفهان ، نصف جهان11)  دوشنبه

 ارزشیابی ( اصفهان ، نصف جهان11)  چهارشنبه

 11تا  11صفحات  ( فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه12)  شنبه سوم

 بازبینی تکالیف درس ( فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه12)  دوشنبه

 فعالیت های مکمل ( فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه12)  چهارشنبه

    شنبه چهارم

 21تا  11صفحات  ( برنامه روزانه متعادل11)  دوشنبه

 بازبینی تکالیف درس ( برنامه روزانه متعادل11)  چهارشنبه

 فعالیت های مکمل ( برنامه روزانه متعادل11)  شنبه پنجم

 ارزشیابی ( برنامه روزانه متعادل11)  دو شنبه اول

 درس اول 11 ارزشیابی کتبی  چهارشنبه

 

 دوم

 21تا  21صفحات  راغت( گذراندن اوقات ف 11)   شنبه

 21و  25صفحات  ( گذراندن اوقات فراغت 11)   دوشنبه

 بازبینی تکالیف درس ( گذراندن اوقات فراغت 11)   چهارشنبه

 

 سوم

 فعالیت های مکمل ( گذراندن اوقات فراغت 11)   شنبه

 ارزشیابی اغت( گذراندن اوقات فر 11)   دوشنبه

 11تا  21صفحات  ( انواع لباس15)  چهارشنبه

 

 چهارم

 11ص  ( انواع لباس15)  شنبه

 بازبینی تکالیف درس ( انواع لباس15)  دوشنبه

 فعالیت های مکمل ( انواع لباس15)  چهارشنبه

 پنجم

 

 ارزشیابی ( انواع لباس15)  شنبه

 11تا  12صفحات  ( لباس از تولید تا مصرف11)  دوشنبه

وم
 د

ت
وب

ن
 

 

  

 

 

 

 بهمن

 

 

 

 11و  15صفحات  ( لباس از تولید تا مصرف11)  چهارشنبه اول

 بازبینی تکالیف درس ( لباس از تولید تا مصرف11)  شنبه دوم

 فعالیت های مکمل ( لباس از تولید تا مصرف11)  دوشنبه

 ارزشیابی ( لباس از تولید تا مصرف11)  چهارشنبه

 11تا  11صفحات  ( ویژگی های دریاهای ایران12)  شنبه سوم

 11انجام فعالیت های ص  ( ویژگی های دریاهای ایران12)  دوشنبه
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 بازبینی تکالیف درس ( ویژگی های دریاهای ایران12)  هارشنبهچ 

 فعالیت های مکمل ( ویژگی های دریاهای ایران12)  شنبه چهارم

 11تا  11صفحات  ( دریاها ، نعمت خداوند11)  دوشنبه

    چهارشنبه

 11ص  11انجام فعالیت  ریاها ، نعمت خداوند( د11)  شنبه پنجم

 بازبینی تکالیف درس ( دریاها ، نعمت خداوند11)  دوشنبه

 فعالیت های مکمل ( دریاها ، نعمت خداوند11)  چهارشنبه

 اسفند

 

 

 اول

 

 ارزشیابی ( دریاها ، نعمت خداوند11)  شنبه

 112تا  11صفحات  ( همسایگان ما11)  دوشنبه

 بازبینی تکالیف درس ( همسایگان ما11)  چهارشنبه

 فعالیت های مکمل ( همسایگان ما11)  شنبه دوم

 ارزشیابی ( همسایگان ما11)  دوشنبه

 115تا  111صفحات  ( مطالعه موردی21)  چهارشنبه

 111انجام فعالیت های ص  ( مطالعه موردی21)  شنبه سوم

 بازبینی تکالیف درس ( مطالعه موردی21)  دوشنبه

 فعالیت های مکمل ( مطالعه موردی21)  چهارشنبه

 ارزشیابی ( مطالعه موردی21)  شنبه چهارم

 111تا  111صفحات  ( استعمار چیست ؟21)  دوشنبه

 بازبینی تکالیف درس ( استعمار چیست ؟21)  چهارشنبه

دین
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 فعالیت های مکمل ( استعمار چیست ؟21)  شنبه سوم

 ارزشیابی ( استعمار چیست ؟21)  دوشنبه

 111تا  112صفحات  ( مبارزه ی مردم ایران با استعمار22)  چهارشنبه

 بازبینی تکالیف درس ( مبارزه ی مردم ایران با استعمار22)  شنبه چهارم

 فعالیت های مکمل ( مبارزه ی مردم ایران با استعمار22)  دوشنبه

 ارزشیابی زه ی مردم ایران با استعمار( مبار22)  چهارشنبه

 121تا  111صفحات  ( خرمشهر در چنگال دشمن21)  شنبه پنجم
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 بازبینی تکالیف درس ( خرمشهر در چنگال دشمن21)  دوشنبه اول

 فعالیت های مکمل ( خرمشهر در چنگال دشمن21)  چهارشنبه

 ارزشیابی ( خرمشهر در چنگال دشمن21)  شنبه دوم
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 121تا  121صفحات  ( خرمشهر در دامان میهن21)  دوشنبه

 بازبینی تکالیف درس ( خرمشهر در دامان میهن21)  چهارشنبه

 فعالیت های مکمل ( خرمشهر در دامان میهن21)  شنبه سوم

 ارزشیابی ( خرمشهر در دامان میهن21)  دوشنبه

  رفع اشکال  چهارشنبه
 

 


