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بسمهتعالی» 
« 
طرحدرسروزانهبراساسبرنامةدرسملی 
تاريخ اجرا:

طرح درس شماره:
مشخصات کلی

پايه:

آموزشگاه:

صفحه:

عنوان درس :آينده روشن

مدت تدريس57:

دين و تعداد دانشآموز:

زندگی دهم
مدرس:

فعالیتهای قبل از تدريس
هدف کلی جلسه :آشنايی با معاد و داليل و ضرورت آن

اهداف جزيی

رئوس مطالب

حیطهها

انتظارات از

و

دانشآموزان در اين

اهداف

درس

تعقل

دانش آموزان درباره

خدا

عرصهها

مفاهیم

فضای

پیشبینی

وسايل

وظايف دانشآموز در قبال

کلیدی

آموزشی

روش

آموزشی

و نحوة

تدريس

خلقت

خود

ديگران

چیدمان

(طبیعت)

کالس

-1معاد
-2داليل

منظور معلم از

*

–1

*

تخته

فرايند ياددهی و

معاد و لزوم آن

برزخ

روش

سیاه-

يادگیری ،عبارت

تفکر نمايند .

–2

استقرايی

گچ-

است از اينکه

– پرسش

استفاده

-3ضرورت

 -1دانش آموز

وجود معاد بر اساس

های

دانش

و پاسخ-

از عکس

آيات و روايات

برزخ

آموزان

تفکر

های

معاد

با معاد آشنا

قرآنی ايمان بیاورند

-3

به صورت

انتقادی -

مربوط

.

توفی

رديفی

سخنرانی

به

وجود معاد

دانشآموزان:

ايمان

شوند .
 -2دانش آموز
داليل

علم

عمل

-3دانش آموز
وجود معاد
آشنا شوند .

*

براهین وجود معاد و

اخالق

داليل کسانی که

می

مرگ-

نشینند .

در
صورت

را بدانند .

معاد را بدانند

با ضرورت

*

ضرورت وجود معاد

وجود

.

دانش آموزان به

ويژگی

*

*

*

امکان

معاد را قبول ندارند

استفاده

تحلیل کنند .

از نرم

دانش آموز ان ايات

*

مربوط به معاد را
سرلوحه زندگی
خود قرار دهند .

فعالیتهای حین تدريس

*

افزارهای
آموزشی
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فعالیتهای

فعالیت دبیر

فعالیت دانشآموزان

روش

وسايل

يادگیری

(ايجاد موقعیت يادگیری)

(انديشهورزی ،دستورزی ،خالقیّت توأم

تدريس

آموزشی

فعالیتهای

سالمواحوالپرسی-حضورو
غیاب-دقتدروضعجسمیو
روحیدانشآموزان-بررسی
تکالیف 





 --



 ---



5
دقیقه 


کتاب 


5
دقیقه 

پرسشو  ------
پاسخ 

5
دقیقه 

مقدماتی

پیشبینی رفتار
ورودی

ارزشیابی
تشخیصی
يا سنجش آغازين

آمادهسازی
ايجاد انگیزه و
معرفی درس جديد

با خوباوری ،خودپايايی و خودارزيابی)


دانشآموزانبرایدرس
جدیدآمادهمیشوند .



-1تالوتآیاتقرآندرباره
معاد-2پرسشیکسریاز دانشآموزانبهدقتگوش پرسشو
سواالتدربارهمعادازدانش میدهندوبهسواالتپاسخ پاسخ 
میدهند .
آموزانوسواالتیازدرسقبل
دربارهزندگیبعدازمرگ 


سوالتزیررامیپرسیم :
 -1بهنظرشماچراوجود
معادوزندگیبعداز
مرگضروریاست؟
 -2چهکارهاییانجامدهیم
تادرآنجهانبهترین
زندگیراداشتهباشیم؟ 



دانشآموزانبهسواالت
پاسخمیدهند .

زمان

11
دانشآموزانفیلمراتماشا نمایشیو فیلمو
برایایجادانگیزهیکفیلم
آموزشیدربارهمعادبرایدانش کردهونظرخودرابیانمی پرسشو پروژکتور  دقیقه 
پاسخ 
کنند .
آموزانمیگذاریم.وسواالتی
بعدازفیلمازدانشآموزانمی
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پرسیم .

ارائة درس جديد
لحاظ کردن
ارزشیابی فرآيندی


ابتداقرائتوترجمهآیاتدرباره

پروزکتور


و
معادتوسطبچههاانجاممیشود  .گروهموردنظرپاورپوینتخودرا 
چونبچههاگروهبندیشدهاند .تحویلمیدهد .

نمایشی  ،پاورپوینت

هرگروهیکپاورپوینتدرس

پرسشو وکتاب 
مربوطهراآمادهمیکردهاند.پس 

پاسخ ،

ابتداپاورپورنتدرسآیندهی

سخنرانی 
روشنرارویپروژکتورپخشمی 
01
کنیمورویآنتوضیحمیدهیم .

درحینپاورپوینتتوضیحات
دقیقه 
بیشتریدرموردمعادوضرورتآن 
بهدانشآموزانارائهمیدهیم  .توسطدانشاموزانقرائتانجام
–بررسیمحتواییدرسباتوجهبه میشود .

آیاتوتطبیقباآیات(دراینجا
همهبچههاهمکاریمیکنند  ).

توضیحاتیدربارهاعمالنیکو

همچنینکسانیکهمعادراانکار
میکنندبهدانشآموزانارائهمی دانشآموزانگوشمیدهند .

دهیم .

ازدانشآموزانمیخواهیمکه

سواالتخودرادربارهایندرس

بیانکنند .
درانتهاپاسخفعالیتکالسیو 
تدبردرسراباکمکدانشآموزان دانشآموزانفعالیتهاراانجام
میدهند .
انجاممیدهیم .
فعالیتهای بعد از تدريس



فعالیت دبیر

فعالیت دانشآموزان

زمان
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فعالیت تکمیلی
و جمعبندی



دانشآموزانبهدقتگوشمی
 -1بیان فشرده مباحث مطرح شده
دهندوخالصهدرسرا
-2جمع بندی بحث های   دانش
یادداشتمیکنند .
آموزان 



ارزشیابی پايانی

 -1ضرورتوجودمعادرابیان
کنید؟ 
 -2دالیلوجودمعادرابیان
کنید؟ 


تعیین تکلیف و فعالیتهای
خارج از کالس

 -1سواالتاندیشهوتحقیقرا
پاسخدهید .
 -2درسبرایجلسهبعد
مطالعهوآیاتکامال
بررسیشود .


5


دانشآموزانبهسواالتپاسخ
میدهند .


5


دانشاموزانتکالیفرابرای
جلسهبعدانجاممیدهند .

5

