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 دیواری روزنامه: موضوع   پنجم آسمانی های هدیه: درس نام

 آشنایی با روز قیامت  اهداف کلی

 اهداف جزئی و رفتاری

 

 آشنایی با نام قیامت به عنوان روز حساب -

 آشنایی با احادیث در مورد محاسبه اعمال -

 آسان تمایل به انجام وظایف خود برای داشتن حسابرسی سریع و -

 آشنایی با پیام قرآنی -تالش برای محاسبه اعمال -

روش تدریس 

 پیشنهادی

با توجه به تدریس در ماه های پایانی می توان یک نمونه کارنامه به کالس آورده و 

 آن را بخوانید و از هر گروه بپزسید که از این نتیجه چه متوجه شدند؟

 تدریس

 

دانش آموزان به نتیجه گیری درس می بعد از خواندن متن قسمت برایم بگو 

پردازند سپس حدیث ایستگاه فکر را پای تابلو نوشته و مورد بحث قرار گیرد و به 

این هدف برسند که در دنیا انسان با اختیار خود کارهایی را انجام می دهد ولی در 

قیامت دیگر اختیاری ندارد و امکان جبران کارهایش وجود تدارد و مفهوم یوم 

ساب را پای تابلو نوشته و نظر هر گروه را بپرسید و به این جمع بندی که روز الح

قیامت یا روز حساب یعنی روزی که خداوند به حساب یکایک اعمال انسان ها 

رسیدگی می کند برسید در ادامه قسمت گفت و گو کنید را انجام داده شباهت های 

قبیل محاسبه و داوری و امتیاز  درس و یوم الحساب را بررسی کرده و به مواردی از



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 

 

گروهی از مردم و... اشاره کنید . در گام بعدی دانش  دهی و خوشحالی و ناراحتی

آموزان به صورت فردی با امتیاز دادن به اعمال خود در کارنامه زندگی به محاسبه 

 اعمال خود می پردازند و به نقاط قوت و ضعف خود پی می برند .

سی کنید را پای تابلو نوشته و به بررسی ارتباط معنایی سپس به حدیث قسمت برر

آن با آنچه یاد گرفته اند بپردازند. قسمت دعا کنیم را همراه با آیه مربوطه به 

صورت گروهی مورد پرسش و پاسخ قرار داده و دعاهای زیبا و احساسی دانش 

 آموزان ورد تشویق قرار گیرد

 فعالیت
طی گزارش  -صورت تحقیق به کالس ارائه دهد نام های دیگر روز قیامت را به

 اعمال خوب و بدی را که می توانند در مزرعه اعمال خود در دنیا بکارند را ارائه دهند

 ارزشیابی

احادیثی در مورد  -دلیل نامگذاری قیامت به روز حساب را به طور کامل توضیح دهد

ضمن تمایل به انجام اعمال و  -محاسبه اعمال بیان کرده و در مورد آن توضیح دهد

 پیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را درک -وظایف برای محاسبه همواره تالش کند

 می کند.


