
 

 

یی  جذول لیست صرایىذ اهی تىصیفی افسسی ششم ابتذا
آصرینص و صیبایی     فصل اول                      

هذهذ-شعر ای مارد زعزی-محبت-پنجري اهی شىاخت-معرفت آصریذگاس  

 بىدهج بىذی سدیف

و سوان می خىانذ.مته اه  سا صامت   1 

مهر ماي  

 2 بیان   منطقی و سنجیذي رد تىضیح  ایپم ردط اه داسد.
 3 شىاهذ و نمىهن اهیی اص عظمت و صیبایی آصرینص  بیان می کىذ .

 4 کلمات با اسصش امالیی سا جذا ساصی کردي وهب طىس صحیح مینىیسذ.
امری(سا با مثال معرفی می کىذ. –عاطفی -شیسص–انىاع جملً )خبشی   5 

 6 نهاد و گزاسي سا رد انىاع جملً اه واشعاس مشخص می کىذ.
 7 کلمات هم خا نىادي سا می شىاسذ و طریقً ساخت آنها سا می دانذ.

 8 شعر سا حفظ و با احساط می خىانذ.
بیان می کىذ.مىصىف و صفت مضاف و مضاف الیً سا شىاسایی کردي وسیگی اهی ره یک سا   9 

 11 عالئم مفردات و جمع اه سا شىاختً و با رکر مثال تىضیح می دهذ.
 11 
 12 
 13 
 14 

 آصمىن عملکردی:
 آصمىن مذاد کاغزی:

 کاس اهی عملی:

 



 

 

ییج ذول لیست صرایىذ اهی تىصیفی افسسی ششم ابتذا  
صبان و ادب                                             فصل دوم                                                                          

دوستان همذل-ادب لقمان-هفت خان-ای صبان افسسی–داستان مه و شما   

 بىدهج بىذی سدیف

ته اه  سا صامت و سوان می خىانذ.م   1 

ن ماي
 آبا

 2 بیان   منطقی و سنجیذي رد تىضیح  ایپم ردط اه داسد.
 3 شىاهذ و نمىهن اهیی اص عظمت و صیبایی آصرینص  بیان می کىذ .

 4 کلمات با اسصش امالیی سا جذا ساصی کردي وهب طىس صحیح مینىیسذ.
 5 شعر سا حفظ و با احساط می خىانذ.

گاي کلماتی   هک هم آوا  هستىذ و لی معنی آنها متفاوت است سا رد جملً اهی مختلف می شىاسذ. خای  6 
 7 می تىانذ نثش قذیم سا هب صبان سادي یا نثش امروصی تبذیل کىذ.

 8 کىاهی و مبالغً سا رد متىن تشخیص می دهذ.
می کىذ. با صبان و گىیص محلی بعضی مىاطك آشىاست و آنها سا رد متىن شىاسایی و معنی  9 

نذ چگىهن بایذ مط الب سا اص ردون آنها جستدى کىذ.با کتب ادبی قذیمی آشىا است و میذا  11 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

 آصمىن عملکردی:
 آصمىن مذاد کاغزی:

 کاس اهی عملی:
 

 



 

 

یی  جذول لیست صرایىذ اهی تىصیفی افسسی ششم ابتذا

 فصل سىم دیه و اخالق

کان-شیش خذا -اخالق پسىذیذي-انىاع مردم -صوگ انشا -سفتاس نی  

 بىدهج بىذی اتسخی

ته اه  سا صامت و سوان می خىانذ.م   1 

آرذ ماي
 

 2 بیان   منطقی و سنجیذي رد تىضیح  ایپم ردط اه داسد.
 3 شىاهذ و نمىهن اهیی اص عظمت و صیبایی آصرینص  بیان می کىذ .

ساصی کردي وهب طىس صحیح مینىیسذ.کلمات با اسصش امالیی سا جذا   4 
 5 شعر سا حفظ و با احساط می خىانذ.

گاي شهیذ سا رد ادب افسسی میشىاسذ .خای  6 
صنعت تشبیً آشىاست و رد انشا هب کاس می ربد.با   7 

 8 هب اتثیش سفتاس مردم رد صنذگی هم تىهج می کىذ.
 9 هب گفتً اهی صرد متمابل تىهج داسد.

 11 حقىق دیگران سا سعایت می کىذ. 
 11 رد بحث اه ششکت فعال داسد.

 12 رد مىسد صنذگی شعرای معاصش اطالعات خىد سا بیان می کىذ.
 13 
 14 
 15 

 آصمىن عملکردی:
 آصمىن مذاد کاغزی:

 کاس اهی عملی:
 

 



 

 

یی  جذول لیست صرایىذ اهی تىصیفی افسسی ششم ابتذا

آداب صنذگیفصل چهاسم                                  

ایپدي و سىاس –عمر گران ماهی –ساص صنذگی –ردط آصاد  -صوسصش میاسای–مشاوست  -دوستی   

 بىدهج بىذی سدیف

ته اه  سا صامت و سوان می خىانذ.م   1 

ی ماي
 د

 2 بیان   منطقی و سنجیذي رد تىضیح  ایپم ردط اه داسد.
نمىهن اهیی اص عظمت و صیبایی آصرینص  بیان می کىذ .شىاهذ و   3 

 4 کلمات با اسصش امالیی سا جذا ساصی کردي وهب طىس صحیح مینىیسذ.
 5 شعر سا حفظ و با احساط می خىانذ.

 6 ابیات  و نثش کهه سا هب صبان سادي بیان می کىذ.
 7 کلمات مرکب سا می شىاسذ و مثال می صنذ.

سا می شىاسذ.انىاع شعر   8 
 9 داستان اهیی سا هک خىانذي هب صىست خالهص بیان می کىذ.

 11 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

 آصمىن عملکردی:
 آصمىن مذاد کاغزی:

 کاس اهی عملی:
 

 



 

 

یی  جذول لیست صرایىذ اهی تىصیفی افسسی ششم ابتذا

انم آوسانفصل پنجم                                             

بىعلی و بهمنیاس–علم ردخت  –عطاس و خالل الذیه  –باسان  –سنح اهیی کشیذي ام هک مپشط   

 بىدهج بىذی سدیف

می خىانذ.با سعایت اتکیذ اه و قىانیه انشایی  ته اه  سا صامت و سوان م   1 

بهمه ماي  

سنجیذي رد تىضیح  ایپم ردط اه داسد.بیان   منطقی و   2 
 3 شىاهذ و نمىهن اهیی اص عظمت و صیبایی آصرینص  بیان می کىذ .

 4 کلمات با اسصش امالیی سا جذا ساصی کردي وهب طىس صحیح مینىیسذ.
 5 شعر سا حفظ و با احساط می خىانذ.

وقسمت اهیی اص صدگی آنها سا بیان می کىذ.می تىانذ اسامی تعذادی اص انم آوسان اریان سا  انم ربدي    6 
 7 تىاانیی پیذا گردن کتاب رد کتاب خاهن عمىمی سا داسد.

گاي کلمات با شکل مشاهب و معنی متفاوت سا رد جملً داسد.  8 تىاانیی تشخیص خای
اوگیض((سا شىاسایی کردي و کلمات جذیذ می ساصد.     -کلمات  مرکب   با  )) مىذ    9 

 11 می تىانذ  یک سوصانهم دیىاسی هب همرا ي گروي بساصد.
کاسی می کىذ .  11 با گروي  هم

 12 
 13 
 14 
 15 

 آصمىن عملکردی:
 آصمىن مذاد کاغزی:

 کاس اهی عملی:
 

 



 

 

یی  جذول لیست صرایىذ اهی تىصیفی افسسی ششم ابتذا

اریان مه-فصل ششم  

همً خای داریان سشای مه است –وطه  –رد یاللی  –علم وعمل  –ردط آصاد  –ای وطه   

 بىدهج بىذی سدیف

می خىانذ. وبا سعایت اتکیذ  ته اه  سا صامت و سوانم   1 

سفىذ ماي  ا

 2 بیان   منطقی و سنجیذي رد تىضیح  ایپم ردط اه داسد.
 3 شىاهذ و نمىهن اهیی اص عظمت و صیبایی آصرینص  بیان می کىذ .

امالیی سا جذا ساصی کردي وهب طىس صحیح مینىیسذ.کلمات با اسصش   4 
 5 شعر سا حفظ و با احساط می خىانذ.

کاس می ربد .   6 مىادا اه سا رد جملً ب
 7 سشود اه و مته اهیی    رد سابطً با اریان  میخىانذ.

باسي میهه و شىس وطه شیستی بیان می کىذ.احساسات خىد سا رد   8 
گاي قهرماانن ملی میصنی و شهذا سا رد اریان داسد. تىاانیی بیان نقص و خای  9 

گاسشی سا رد انشا هب کاس می ربد .  11 عالئم ن
گاسش مته سا داسد.   11 تىاانیی  بیان صیبائییای اریان و کاس ربد رد ن

 12 
 13 
 14 
 15 

 آصمىن عملکردی:
 آصمىن مذاد کاغزی:

 کاس اهی عملی:
 

 



 

 

یی جذول لیست صرایىذ اهی تىصیفی افسسی ششم ابتذا  

صرهنگ و هنشفصل هفتم                                           

کان   –هب گیتی هب اص ساستی  پیشً نیست   -ستاسي ی سوشه   -کتاب خىانی      -افالطىن و مرد خاهل   -میىي ی هنش  نیایص   -آوای گنجش  

 بىدهج بىذی سدیف

می خىانذ.با بیان اتکیذ اه  ته اه  سا صامت و سوان م   1 

تشهبی ماي
ه و اسد

ی صروسد  

 2 بیان   منطقی و سنجیذي رد تىضیح  ایپم ردط اه داسد.
 3 شىاهذ و نمىهن اهیی اص عظمت و صیبایی آصرینص  بیان می کىذ .

 4 کلمات با اسصش امالیی سا جذا ساصی کردي وهب طىس صحیح مینىیسذ.
 5 شعر سا حفظ و با احساط می خىانذ.

گاسشی  می کىذ.استفادي شبً جملً اه سا رد متىن ن  6 
 7 تىاانیی نمذ یک داستان کىاتي سا داسد.

 8 تىاانیی هب کاس گیشی  مخالف اه سا رد متىن داسد.

 9 تىاانیی طراحی و اجرای یک نماانشیهم سا داسد.
 11 

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

 آصمىن عملکردی:
 آصمىن مذاد کاغزی:

 کاس اهی عملی:
 

 



 

 

یی  جذول لیست صرایىذ اهی تىصیفی افسسی ششم ابتذا
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 هب انم خدا
ششم ابتداییافرسی جدول لیست رفآینداهی توصیفی   

 تهیه و تنطیم : زرها توکلی

  حضرت معصوهم آموزگار اپهی ششم دبستان

اصفهان 3اداره آمورش و رپورش انحیه   

 


