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طرح درس ساالنه دین و زندگی1
پایه دهم رشته انسانی
طرح درس ساالنه

مدت جلسات 09 :دقیقه
مفاهیم اصلی کتاب :خدا معاد انسان
ماه

تاریخ

عنوان

جلسات

دروس

نام درس :دین و زندگی1
اهداف آموزشی

هدف کلی درس
آشنایی با هدف

جلسه اول

هدف
آفرینش

آفرینش انسان

معارفه

،کامپیوتر و

مبتنی بر انسان

توضیح و بررسی مقدمه

قلم قرآن تخته

شناسی و

کتاب قرائت آیات ابتدای

سیاه،گچ

خداشناسی و

درس

ارزشیابی از

آشنایی با هدف
آفرینش انسان
جلسه دوم

هدف
آفرینش

و وسایل الزم
قرآن مجید

توانایی تبیین آن
مهر

فعالیت های دیگر

مبتنی بر انسان
شناسی و
خداشناسی و توانایی
تبیین آن

روخوانی آیات
-1توانایی تبیین ویژگی های قرآن مجید
،کامپیوتر و قلم
انسان در حوزه ی کمال و
کمال طلبی
-2توانایی تبیین علت تمایز
و تفاوت اهداف انسان از
سایر موجودات

قرآن تخته

سیاه،گچ ،ارزشیابی
از روخوانی آیات و
بررسی اندیشه و
تحقیق ،سنجش
پیشرفت تحصیلی

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 علمی و
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-3توانایی نقد اهداف خود و
آشنایی با هدف
جلسه
سوم

هدف آفرینش

دیگران با توجه به اهداف

قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم

آفرینش انسان

مناسب

مبتنی بر انسان

-4توانایی تبیین نسبت میان گچ ،ارزشیابی از
"هدف برتر زندگی" و
روخوانی آیات و

شناسی و

قرآن ،تخته سیاه،

خداشناسی و توانایی "اهداف جامع"

بررسی اندیشه و

تبیین آن

تحقیق ،سنجش
پیشرفت تحصیلی

قرآن مجید،

آشنایی با ویژگی های

جلسه
چهارم

پر پرواز

انسان و تأثیر آن

-1شناخت فضیلت ها و

ویژگی ها در سرنوشت

تخته سیاه،گچ

اوصاف انسان در قرآن کریم

ارزشیابی از

و توجه و تالش برای

-2تبیین سرمایه های رشد و

روخوانی آیات و

بهره گیری از آنها در

عوامل سقوط در وجود انسان

بررسی اندیشه و
تحقیق ،سنجش

مسیر عبودیت

مهر

آشنایی با ویژگی های
انسان و تأثیر آن ویژگی
جلسه
پنجم

پر پرواز

کامپیوتر و قلم قرآن

ها در سرنوشت و توجه
و تالش برای بهره
گیری ازآنها در مسیر
عبودیت

پیشرفت تحصیلی
قرآن مجید،
سنجش پیشرفت تحصیلی

کامپیوتر و

ارزشیابی از روخوانی آیات

قلم قرآن تخته

-3درك ضرورت خودشناسی و سیاه،گچ ،ارزشیابی
از روخوانی آیات و
تأثیر آن در برنامه ریزی
زندگی

بررسی اندیشه و
تحقیق ،

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

خود

ششم

حقیقی

شناخت بعد غیر مادی
وجود انسان به عنوان
خود حقیقی

سنجش پیشرفت تحصیلی

قرآن مجید،

ارزشیابی از روخوانی آیات

کامپیوتر و قلم قرآن

-1آشنایی با دوبُعدی بودن
وجود انسان

تخته سیاه،گچ،
ارزشیابی از
روخوانی آیات و
بررسی اندیشه و
تحقیق ،

قرآن مجید،

جلسه اول

خود
حقیقی

شناخت بُعد غیرمادی
وجود انسان به عنوان
خود حقیقی

-2درك این حقیقت که بُعد
غیرمادی وجود انسان اصالت
دارد و از بُعد مادی برتر است

کامپیوتر و قلم
قرآن تخته سیاه،گچ
ارزشیابی از
روخوانی آیات و
بررسی اندیشه

آبان
سنجش پیشرفت تحصیلی

پنجره ای
جلسه دوم

رو به
روشنایی

مقایسه ی دیدگاه ها
درباره مرگ و تشخیص
مزیت ها و برتری های
دیدگاه توحیدی و
ثمرات آن

-1شناخت دیده گاه مختلف
درباره مرگ و تحلیل آن ها

قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن تخته سیاه،گچ

-2شناخت دیدگاه توحیدی با

ارزشیابی از

مراجعه به قرآن کریم و سنت

روخوانی آیات و

و سیره معصومان (ع)

بررسی اندیشه و
تحقیق

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
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مقایسه ی دیدگاه ها
جلسه
سوم

پنجره ای

درباره مرگ و تشخیص

رو به

مزیت ها و برتری های

روشنایی

دیدگاه توحیدی و
ثمرات آن
مقایسه ی دیدگاه ها

جلسه
چهارم

پنجره ای

درباره مرگ و تشخیص

رو به

مزیت ها و برتری های

روشنایی

دیدگاه توحیدی و
ثمرات آن

قرآن مجید،
سنجش پیشرفت تحصیلی

کامپیوتر و

-3شناخت ثمرات دیدگاه

قلم قرآن تخته

اسالمی نسبت به مرگ و

سیاه،گچ ،ارزشیابی

جهان آخرت

از روخوانی آیات و
بررسی اندیشه
قرآن مجید،

سنجش پیشرفت تحصیلی

کامپیوتر و قلم

-4احساس امید ورضایت
نسبت به دیدگاه اس می

قرآن تخته سیاه،گچ
ارزشیابی از

-5قرائت صحیح آیات

روخوانی آیات و
بررسی اندیشه
قرآن مجید،

جلسه

آینده ای

توانایی تبیین دالیل

پنجم

روشن

امکان و ضرورت معاد

سنجش پیشرفت تحصیلی

کامپیوتر و قلم

-1ضرورت توجه به پیام

قرآن تخته سیاه،گچ

پیامبران درباره آینده انسان

ارزشیابی از

-2آشنایی با بحث امکان معاد

روخوانی قرآن

و بیان دالیل آن

بررسی اندیشه و
تحقیق

-3آشنایی با ضرورت معاد و

قرآن مجید،

بیان دالیل آن

کامپیوتر و قلم

جلسه

آینده

توانایی تبیین دالیل

-4توانایی پاسخ به برخی

قرآن تخته سیاه،گچ

ششم

روشن

امکان و ضرورت معاد

اشکاالت پیرامون معاد

ارزشیابی از

جسمانی

روخوانی آیات و

سنجش پیشرفت تحصیلی

بررسی اندیشه
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سنجش پیشرفت تحصیلی
-1شناخت هان برزخ به
آشنایی با جهان برزخ و
جلسه اول منزلگاه بعد توانایی تبیین رابطه آن
با دنیا و آخرت

آشنایی با جهان برزخ و
جلسه دوم منزلگاه بعد توانایی تبیین رابطه آن

عنوان عالم میان دنیا
وآخرت

قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن تخته
سیاه،گچ
ارزشیابی از

-2شناخت رابطه دنیا با
برزخ وآخرت وتوضیح

روخوانی آیات

وتبیین آن رابطه

وبررسی اندیشه

سنجش پیشرفت تحصیلی

قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن تخته
سیاه،گچ
ارزشیابی از

مرور درس ها هت رفع

با دنیا و آخرت

اشکاالت

آشنایی با مراح وقوع

سنجش پیشرفت تحصیلی

روخوانی آیات
وبررسی سواالت

آذر

جلسه
سوم

واقعه بزرگ قیامت و چگونگی
محاکمی الهی

-1آشنایی با مراحل تکوین
واقعه قیامت و توانایی تبیین
آن

قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن تخته
سیاه،گچ
ارزشیابی از
روخوانی آیات
وبررسی اندیشه

جلسه
چهارم

آشنایی با مراح وقوع
واقعه بزرگ قیامت و چگونگی
محاکمی الهی

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی از

 -2درك صحیحی از محاکمه

روخوانی آیات و

الهی در روز جزا و سرنوشت

بررسی اندیشه و

انسان ها پس ازآن

تحقیق

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
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جلسه
پنجم

جلسه
ششم

آشنایی با مراح وقوع
واقعه بزرگ قیامت و چگونگی
محاکمی الهی

مرور درس سنجش پیشرفت
ها

تحصیلی

دی
جلسه
اول

مرور درس سنجش پیشرفت
ها

تحصیلی

سنجش پیشرفت تحصیلی
 -3کسب مراتبی ازخوف و

ارزشیابی از

رجاء نسبت به آینده ی خود

روخوانی آیات

در جهان آخرت
سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی از

بررسی نمونه سواالت

روخوانی آیات

آزمون قرائت قرآن از 7
درس برای نیم سال اول بارم
 4نمره

ارزشیابی از
روخوانی آیات

امتحانات نیم سال اول
اصالح اوراق
بررسی و تحلیل نمرات نیم سال اول

بهمن

جلسه
اول

آشنایی با سرنوشت و
سرانجام انسان در منزل
آخرت و احساس نیاز به
فرجام کار
کسب آمادگی در آن
روز

-1شرح جایگاه نیکوکاران و
گناهکاران براساس قرآن
کریم و سنت

قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن تخته سیاه،گچ
ارزشیابی از
روخوانی آیات
وبررسی سواالت

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

آشنایی با سرنوشت و
سرانجام انسان در منزل
آخرت و احساس نیاز به
فرجام کار
کسب آمادگی در آن
روز

جلسه

تبیین جایگاه تصمیم
گیری در برنامه ی
زندگی برای رسیدن به
فرجام کار هدف و تبیین توانایی
نقش مراقبه و
محاسبه در اجرای موفق

دوم

سنجش پیشرفت تحصیلی
-3تبیین تناسب عمل با
پاداش و کیفر در قیامت

قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن تخته سیاه،گچ
ارزشیابی از
روخوانی آیات
وبررسی سواالت

سوم

عهد و پیمان

جلسه
چهارم

تبیین رابطی عزم با عهد و
پیمان
-2تالش برای بستن
عهدهای صحیح و تصمیم
گیری های مناسب با برنامی

وبررسی سواالت

دینی

گیری در برنامه ی

-1آشنایی با ضرورت مراقبت
از پیمان ها و محاسبة نفس
برای اجرای موفق پیمان ها

زندگی برای رسیدن به
آهنگ سفر هدف و تبیین توانایی
نقش مراقبه و محاسبه

تبیین جایگاه تصمیم
گیری در برنامه ی
زندگی برای
آهنگ سفر رسیدن به هدف و
تبیین توانایی نقش
مراقبه و محاسبه در
اجرای موفق عهد و

قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن تخته سیاه،گچ
ارزشیابی از
روخوانی آیات

تبیین جایگاه تصمیم

پیمان

پنجم

-1شناخت حقیقت عزم و

سنجش پیشرفت تحصیلی

در اجرای موفق عهد و

جلسه

سنجش پیشرفت تحصیلی

-2توجه و انگیزة بیشتر برای
داشتن مراقبه و محاسبه در
زندگی

ارزشیابی از
روخوانی آیات
وبررسی سواالت
قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن ،تخته سیاه،
گچ
ارزشیابی از
روخوانی آیات و

سنجش پیشرفت تحصیلی

بررسی سواالت

تبیین برترین اسوه

قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن تخته سیاه،گچ

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

ارزشیابی از

جلسه
ششم

توجه به نقش توکل و
اعتماد به خدا در تقویت
اعتماد بر او عهدها و پیمان ها و
تسریع در حرکت به
سوی خدا

سنجش پیشرفت تحصیلی

روخوانی آیات و

-1آشنایی با معنا و جایگاه

بررسی سواالت

توکل در قرآن

قرآن مجید،

-2توانایی تشخیص میان

کامپیوتر و قلم،

توکل و ریسک و خطر کردن

قرآن ،تخته
سیاه،گچ

 -3توضیح این که چرا فقط

ارزشیابی از
روخوانی آیات و
بررسی سواالت
قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن ،تخته سیاه،
گچ

شناخت آثار محبت

سنجش پیشرفت تحصیلی

داشتن به خدا و تالش

ارزشیابی از

-1درك توجه محبت آمیز

روخوانی

برای تقویت رابطة

خداوند به مخلوقات خود و از

محبت آمیز با او،

جمله انسانها

دوستی با دوستان خدا

-2تقویت رابطه ی دوستی

و دشمنی با دشمنان

انسان با خدا

خدا

-3تاثیر محبت انسان در

آیات وبررسی
سواالت قرآن
مجید ،کامپیوتر و
قلم قرآن تخته
سیاه،گچ

توجه به نقش توکل و
اعتماد به خدا درتقویت
جلسه اول اعتماد بر او عهدها و پیمانها و
تسریع در حرکت به

سنجش پیشرفت تحصیلی
باید به خدا توکل کنیم.

سوی خدا
اسفند

جلسه دوم

دوستی با
خدا

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
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تصمیم گیری ها و کارهای او

شناخت آثار محبت
داشتن به خدا و
تالش برای تقویت
جلسه سوم

دوستی با

رابطة محبت آمیز با او،

خدا

دوستی با دوستان خدا
و دشمنی با دشمنان
خدا

جلسه

یاری از

چهارم

نماز و روزه

جلسه

یاری از

پنجم

نماز و روزه

جلسه

یاری از

تبیین نقش نماز و
روزه در تقویت تقوا و
دوری از گناه

سنجش پیشرفت تحصیلی
-4تبیین دوستی با دوستان
خدا
-5تبیین تاثیر محبت داشتن
به خدا،در پیروی از او
-6شناخت رابطه ی تقابلی
دوستی با خدا و دوری از
دشمنان خدا
-7شناخت تاثیر دوستی با
خدا در مبارزه با باطل

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی از
روخوانی آیات
وبررسی سواالت
قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن تخته
سیاه،گچ

ارزشیابی از
روخوانی آیات و
بررسی سواالت

-1تبیین حقیقت تقوا
قرآن مجید،
-2تبیین نقش نماز در تقویت
کامپیوتر و قلم
تقوا و بازدارندگی آن از گناه قرآن،تخته سیاه،
گچ
ارزشیابی از
روخوانی آیات و
بررسی سواالت

تبیین نقش نماز و

سنجش پیشرفت تحصیلی

روزه در تقویت تقوا و

 -3تبیین نقش روزه در

دوری از گناه

تقویت تقوا

قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن،تخته سیاه،
گچ

تبیین نقش نماز و

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی 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 علمی و
پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
ششم

نماز و روزه روزه در تقویت تقوا و
دوری از گناه

-4آشنا شدن با برخی از
احکام نماز و روزه

روخوانی آیات و
بررسی سواالت
قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم
قرآن،تخته سیاه،
گچ

جلسه اول

-----

-------

----------

-------

جلسه دوم

-----

-------

----------

-------

-----

-------

----------

-------

جلسه
سوم

سنجش پیشرفت تحصیلی
آشنایی با ارزشمندی
فروردین

جلسه

فضلیت

چهارم

آراستگی

جلسه

فضلیت

پنجم

آراستگی

آراستگی ظاهری
همراه با عفاف
دراسالم وگرایش به
این آراستگی و عفاف

-1آشنایی با نظر پیشوایان

ارزشیابی از روخوانی

دین درباره آراستگی

آیات و بررسی

-2آشنایی با تاثیر آراستگی

اندیشه و تحقیق

و پاکیزگی بر زندگی فردی و قرآن مجید،
اجتماعی

کامپیوتر و قلم قرآن

-3درك رابطه ی میان

تخته سیاه،گچ

آراستگی باطن و ظاهر
آشنایی با ارزشمندی

سنجش پیشرفت تحصیلی

آراستگی ظاهری

-4شناخت رابطه میان

همراه با عفاف

آراستگی حقیقی و عفاف

دراسالم وگرایش به

-5شناخت رابطه ی میان

این آراستگی و عفاف

عزت و آراستگی و عفاف

ارزشیابی از روخوانی
آیات وبررسی
اندیشه وتحقیق
قرآن مجید،
کامپیوتر و قلم قرآن
تخته سیاه،گچ

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 علمی و
پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
آشنایی با ارزشمندی
جلسه

فضلیت

ششم

آراستگی

آراستگی ظاهری
همراه با عفاف
دراسالم وگرایش به
این آراستگی و عفاف

سنجش پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی از روخوانی

-6درك صحیح رابطه ی

آیات وبررسی

میان پوشش و عفاف و عزت اندیشه وتحقیق
تبیین درست رابطه میان

قرآن مجید،

نیاز به مقبولیت و پوشش و

کامپیوتر و قلم قرآن

آراستگی

تخته سیاه،گچ

سنجش پیشرفت تحصیلی
آشنائی با رابطه
جلسه

زیبایی و

اول

پوشیدگی

اردیبهشت

حجاب و عفاف و مسائل پوشش اسالمی بر مبنای
پیرامون حجاب برای
آیات قرآنی و تعیین حدود
گرایش و توجه بیشتر
آن
به حجاب اسالمی
 -2بیان رابطه ی میان
پوشش و نوع لباس در
فرهنگ اسالمی

آشنائی با رابطه
جلسه

زیبایی و

دوم

پوشیدگی

-1تبیین ضرورت حجاب و

سنجش پیشرفت تحصیلی
 -3توضیح تفاوت میان

ارزشیابی از
روخوانی آیات
وبررسی اندیشه
وتحقیق ،قرآن
مجید ،کامپیوتر و
قلم قرآن
تخته سیاه،گچ
ارزشیابی از
روخوانی آیات وب
ررسی اندیشه و

حجاب و عفاف و مسائل
تحقیق ،قرآن مجید
پیرامون حجاب برای
دالیل آن
گرایش و توجه بیشتر
،کامپیوتر و قلم
پاسخ به سواالت دانش آموزان
به حجاب اسالمی
قرآن،تخته سیاه،
در این حوزه
گچ
پوشش زنان و مردان و ذکر

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 علمی و
پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
آشنائی با رابطه
جلسه

زیبایی و

سوم

پوشیدگی

سنجش پیشرفت تحصیلی

حجاب و عفاف و مسائل  -4شناخت آثار حجاب و
پیرامون حجاب برای
پوشش اسالمی در ابعاد
گرایش و توجه بیشتر
مختلف زندگی فردی و
به حجاب اسالمی
اجتماعی
سنجش پیشرفت تحصیلی

جلسه

ارزشیابی از روخوانی آیات

چهارم

بررسی اندیشه و تحقیق
بررسی نمونه سواالت
سنجش پیشرفت تحصیلی

جلسه

ارزشیابی از روخوانی آیات

پنجم

بررسی اندیشه و تحقیق
بررسی نمونه سواالت
سنجش پیشرفت تحصیلی

جلسه

ارزشیابی از روخوانی آیات

ششم

بررسی اندیشه و تحقیق
بررسی نمونه سواالت

ارزشیابی از
روخوانی آیات و
بررسی اندیشه و
تحقیق ،قرآن مجید
،کامپیوتر و قلم
قرآن،تخته سیاه،گچ

