
 درس اول و دوم –ششم دبستان  اجتماعيچک لیست 

 

 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

 

درس 

 اول

 

 

 

                چرا به دوست نیاز داريم ؟

                فوايد دوستي

                موضوع مهم است ؟چرا انتخاب دوست يک 

                سخنان امام علي )ع( در مورد دوست

                فرموده ي امام علي )ع( به امام حسن )ع( در مورد دوست

                بدترين افراد از ديدگاه پیامبر )ص(

 درس 

 دوم

 

 

                حفظ دوستي يعني چه ؟

                دوستانمان رفتار كنیم ؟ چگونه با

                رعايت حد و مرز دوستي

                اگر نتوانیم به ديگران نه بگويیم چه اتفاقي مي افتد ؟

درس 

 سوم

                تصمیم گیري چیست ؟

                چرا تصمیم گیري كار مهمي است ؟

                تاثیري در ما دارند ؟تصمیمات مهم چه 



 ، چهارم و پنجم سومدرس  –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

 

 درس

 چهارم

                تصمیم گیري چه مراحلي دارد ؟

                اولین مرحله تصمیم گیري چیست ؟

                آخرين مرحله تصمیم گیري چیست ؟

                در موقع تصمیم گیري به چه نكاتي توجه كنیم ؟

                مشورت چیست ؟

                با چه كساني بايد مشورت كنیم ؟

                تصمیم چه عواقبي دارد ؟عدم اجراي به موقع 

 

 

درس 

 پنجم

                مراحل كشاورزي

                چه عواملي در كشاورزي موثرند ؟

                چه زمین هايي براي كشاورزي مناسبند ؟

                آب و هوا : خرما برنج سیب زمیني

                عوامل طبیعي موثر در كشاورزي

                عوامل انساني موثر در كشاورزي

                منظور از نیروي كار در كشاورزي

                موارد استفاده از ابزار و وسايل در كشاورزي

                چرا میوه ها و سبزيجات ايران خوش طعم ترند ؟

                نیاز داريم ؟چرا در كشاورزي به سرمايه 



 و ششمدرس پنجم  –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

 

 

 

 

 

درس 

 ششم

                دو فعالیت مهم كشاورزي

                زراعت يعني چه ؟

                باغداري يعني چه ؟

                دو خوراك روزانه و غذاي اصلي مردم ايران

                در مورد گیاه گندم توضیح دهید ؟

                چرا تولید گندم كشور در سال هاي مختلف متفاوت است

                در مورد گیاه برنج توصیح دهید

                بیشتر برنج كشور در چه استان هايي كشت مي شود ؟

                بعد از غالت ، مهمترين منبع غذايي مردم را نام ببريد

                در مورد كشت گلخانه اي توضیح دهید ؟

                محصوالت باغي صادراتي ايران

                دست ما مي رسند ؟محصوالت كشاورزي چگونه به 

                

                

                



 درس هفتم  –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

درس 

 هفتم

 

 

 

 

                هاي فسیلي را تعريف كنیدسوخت 

                نفت چگونه به وجود مي آيد ؟

                ايران از بزرگترين دارندگان منابع نفت و گار است

                ما از چه انرژي هايي بیشترين استفاده را مي كنیم ؟

                ي آيد ؟م بیشتر برق مورد نیاز ما از چه طريقي به دست

                برق حرارتي را توضیح دهید

                برق آبي را توضیح دهید ؟

                بیشتر منابع نفتي ايران در كجاست

                مناطق نفت خیر ايران 

                مهمترين میدان نفتي جنوب و غرب

                نفت ايراناولین چاه 

                توضیح در مورد پااليشگاه

                منابع گاز ايران

                بزرگترين تجارت در دنیاي امروز

                



 و نهمدرس هشتم  –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

درس 

 هشتم 

 

 

 

 

                منابع غیر قابل تجديد

                انرژي هاي نو يا قابل تجديد

                برتري انرژي هاي نو بر سوخت هاي فسیلي

                فوايد استفاده از انرژي خورشیدي و بادي

                توضیح در مورد اورانیوم

                توضیح در مورد انرژي هسته اي

                در مصرف سوخت هاي فصیلي چه نكاتي بايد رعايت شود

                در مصرف برق چه نكاتي بايد رعايت شود

                برچسب انرژي

                مسلمانان چگونه پیشرفت كردند درس نهم

                چگونگي تبديل سرزمین هاي اسالمي به كانون علمي

                توضیح در مورد خط زمان

                توضیح در مورد قرن

                

                



 درس دهم –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

درس 

 دهم

 

 

 

 

                عوامل گسترش علوم و فنون در دوره اسالمي

                مهمترين علت پیشرفت مسلمانان

                حديث پیامبر در مورد كسب علم

                دو امام كه كالس درس داشتند

                داليل نیاز مسلمانان به رياضي و ستاره شناسي

                اسطرالب

                كشتیراني مسلمانان

                نقش ترجمه در پیشرفت علمي مسامانان

                مساماناننقش تجارت در پیشرفت علمي 

                يادگیري فن كاغذسازي 

                در چه شهرهايي مغازه كتاب فروشي وجود داشت

                مراكز علمي جهان اسالم

                دانشگاه جندي شاپور و شهرهاي داراي كتابخانه

                هاي مشهورتعريف نظامیه، موسس نظامیه ، نظامیه 

                تعريف رصدخانه، چه شهرهايي رصدخانه داشتند

                نخستین و معروف ترين بیمارستان در دوره اسالمي

                توضیح در عصر تاريكي اروپا



 و دوازدهم درس يازدهم –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 ....................................دبستان 

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

درس 

 يازدهم

 

 

 

 

                توضیح در مورد شهر اصفهان

                تعريف نقشه گردشگري

                اوج شكوفايي شهر اصفهان

                اصفهان به نصف جهاندلیل معروف شدن شهر 

                مهمترين مكان هاي تاريخي و ديدني شهر اصفهان

                مكان هاي تاريخي اطراف میدان امام

                توضیح در مورد میدان امام ) نقش جهان اصفهان (

                توضیح در مورد مسجد شیخ لطف اهلل

                توضیح در مورد مسجد امام ) میجد جامع عباسي (

                كتیبه نويس مشهور مسجد امام –تعريف كتیبه 

                توضیح در مورد كاخ عالي قاپو

درس 

 دوازدهم

                توضیح در مورد سلسله صفويه

                صفويان با چه حكومت هايي جنگیدند

                مهمترين كاالهاي صادراتي در دوره صفويه

                تعريف كاروانسرا و دلیل آسودگي كاروان ها

                سفرنامه چیست ؟

                



 و چهاردهم درس سیزدهم –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 ....................................دبستان 

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

درس 

سیزدهم و 

 چهاردهم

                توضیح در مورد برنامه متعادل

                تعريف اوقات فراغت

                فراغت به چه زماني گفته مي شود ؟

                اوقات فراغت در دهه هاي قبل 

                بازيهاي زمان بچگي پدر و مادرها

                مكان هاي عمومي گذران اوقات فراغت در شهرها

                رفتارهاي مناسب در ورزشگاه ها

                رفتارهاي مناسب در بوستان ها

                سازمان هاي فعال در زمینه ي اوقات فراغتموسسات و 

درس 

 پانزدهم

                اساس تفاوت لباس گروه هاي مختلف اجتماعي

                تاثیر آب و هوا در رنگ و نوع لباس

                توضیح در مورد موزه مردم شناسي

                سرپوش مردان ايراني در زمان هاي قديم

                

                

                

                



 شاننزدهم و هفدهمدرس  –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                .......................سال تحصیلي 

 اهداف جزئي درس

درس 

 شانزدهم

 

                توضیح در مورد خیاط

                علت به وجود آودن كارگاه هاي تولید لباس

                توضیح در مورد تولید انبوه

                روند تولید لباس در كارگاه ها

                توضیح در مورد نقش عمده فروشان در تولید لباس

                نقش برش كار در كارگاه تولید لباس

                توضیح در مورد خط تولید

                نقش باورهاي ديني در خريد لباس

                رعايت حجاب و عفاف موجب ... 

                ويژگي هاي مد نظر موقع انتخاب لباس

درس 

 هفدهم

                ايران در شمال و جنوبدرياهاي 

                تعريف دريا

                علت دريا نامیدن خزر

                اسامي درياي خزر در طول تاريخ

                توضیح در مورد عمق درياي خزر در شمال و جنوب آن

                رودهايي كه به درياي خزر مي ريزند

                همسايگان درياي خزر



 و هیجدهم هفدهم –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

درس 

 هفدهم

 

                تعريف خلیج

                فارسچگونگي تشكیل خلیج 

                امتداد ساحل خلیج فارس

                تعريف خور و فايده ي آن

                تفاوت شوري و عمق خلیج فارس و درياي عمان

                ساحل درياي عمان

                عمق درياي عمان و اقیانوس مرتبط با آن

                تعريف تنگه

                توضیح در مورد تنگه هرمز

                رودهايي كه به درياهاي جنوب مي ريزند

                جزاير خلیج فارس و بزرگترين آن ها

                همسايگان جنوبي ايران ) از طريق درياها (

                همسايگان ايران از طريق خلج فارس

درس 

 هیجدهم

                آيه اي در مورد دريا

                يكي از مهم ترين داليل اهمیت خلیج فارس

                توضیح در مورد انبار نفت جهان

                علت توجه كشورهاي قدرتمند به خلیج فارس



 هیجدهم و نوزدهم –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

درس 

 هیجدهم

                توضیح در مورد میگو

                توضیح در مورد ماهیان خاوياري

                مرواريد سیاه

                و علت ممنوعیت صید ماهي در درياي خزر زمان

                ماهیگیري در آب هاي عمیق

                علت سرخانه دار بودن وسايط حمل ماهي

                ماهي هاي درياي خزر

                ماهي هاي درياهاي جنوب

                مراحل تهیه تن ماهي

                بخش عمده صادرات و واردات از چه طريق ؟

                شغل هاي مردم در شهرهاي بندري

                سواحل جنوبي مناسب براي گردشگري

                جانداران درياهاي جنوب

                داليل نابودي جانداران دريايي

درس 

 نوزدهم

                تعريف مرز

                مراحل تعیین مرز

                مرزها معموال با چه چیزيهايي مشخص مي شوند



 نوزدهم –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                .......................سال تحصیلي 

 اهداف جزئي درس

درس 

 نوزدهم

 

                توضیح در مورد پاسگاه هاي مرزي

                توضیح در مورد مرز هوايي

                طوالني ترين و كوتاه ترين مرز با كدام كشورها

                پديده هاي طبیعي كه مرز هستند + مثال

                رودهاي مرزي ايران

                همسايه هاي دريايي ما

                تعريف گذرنامه يا پاسپورت

                تعريف رواديد يا ويزا

                روابط بازرگاني با كشورها

                روابط فرهنگي با كشورها

                دلیل سفر ايرانیان به عربستان

                ايرانیان به عراقدلیل سفر 

                دلیل سفرهاي فرهنگي مسلمانان به ايران

                سفرهاي گردشگري

                شباهت هاي ما و كشورهاي همسايه

                تنها كشور غیر مسلمان همسايه ايران+دين آنها

                زبان فارسي در كدام كشور همسايه رواج دارد 



 بیست و يكم درس –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

درس 

بیست و 

 يكم

                عالقمندند مردم كدام كشورها به زبان فارسي

                نوروز در افغانستان

                نوروز در پاكستان

                نوروز در تركمنستان

                اعیاد مشترك مردم ايران و همسايگان مسلمان

                عوامل قدرتمند شدن اروپائیان

                مسلمانان واردات اروپائیان از

                چگونگي استفاده اروپائیان از علوم و فنون مسلمانان

                تاثیر تجارت در زندگي اروپائیان

                مخترع دستگاه چاپ و تلسكوپ

                دو علم مورد عالقه اروپائیان

                به اروپائیانكمک ستاره شناسي و جغرافیا 

                اوپائیان چگونه در دريانوري ماهر شدند

                پیشگامان دريانوردي اروپايي

                چگونگي آغاز استعمارگري

                معني استعمار

                معني استعمارگر



 و بیست سوم و بیست و دوم بیست و يكم –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

درس 

بیست و 

 يكم

                معني مستعمره

                بهانه هاي نفوذ استعمارگران

                وره ايبیگانگان در ايران در چه د بیشترين نفوذ و دخالت

                چگونه دست بیگانگان از كشور ما كوتاه شد ؟

درس 

بیست و 

دوم و 

بیست و 

 سوم

                چه كساني با استعمارگران مبارزه كردند ؟ مثال

                تاريخ شروع جنگ تحمیلي

                چه شهرهايي در ابتداي جنگ مورد حمله هوايي قرار گرفتند؟ 

                چه شهرهايي در ابتداي جنگ مورد حمله زمیني قرار گرفتند؟

                علت هاي حمله نظامي عراق به ايران

                ويژگي هاي خرمشهر قبل از اشغال

                سقوط خرمشهرتوضیح در مورد 

                شهید محمد جهان آرا كه بود ؟

                دلیل نامگذاري خرمشهر به خونین شهر

                هدف ارتش صدام بعد از تصرف خرمشهر

                توضیح در مورد مقاومت مردم دزفول

                

                



 بیست و چهارم –چک لیست اجتماعي ششم دبستان 

 

 دبستان ....................................

 شعبه ..........................................

                سال تحصیلي .......................

 اهداف جزئي درس

درس 

بیست و 

 چهارم

                تعريف بسیج

                عملیات آزادسازي خرمشهر

                خرمشهرتاريخ آزادسازي 

                خبر آزادسازي خرمشهر چگونه به مردم رسید ؟

                تاريخ پايان جنگ تحمیلي

                توضیح در مورد همكاري مردم ايران در دفاع از كشور

                كمک هاي مردمي در پشت جبهه ها

                

                

                

                

                

                

                

                

                


