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بسمهتعالی» 
« 
طرحدرسروزانهبراساسبرنامةدرسملی 

طرح درس دین و زندگی تاریخ اجرا:

عنوان درس :واقعه بزرگ

صفحه:

مشخصات کلی

دهم
پایه :دهم

آموزشگاه:

مدت تدریس57:

تعداد دانشآموز:

مدرس:

فعالیتهای قبل از تدریس
هدف کلی جلسه :آشنایی با وقایع قیامت
عرصهها
رئوس مطالب

اهداف جزیی

حیطهها

انتظارات از دانشآموزان

و اهداف

در این درس

تعقل

دانش آموزان درباره

وظایف دانشآموز در قبال
خدا

خلقت

خود

دیگران

(طبیع
ت)

-1آشنایی

جزئی :دانش آموزان در پایان

با مرحله

این درس با مراحل اول و دوم

حوادث روز قیامت تعقل

اول و دوم

قیامت آشنا خواهند شد

کنند .

قیامت
 -2آشنایی
با حوادث
مرحله اول
قیامت
 -3اشنایی
با حوادث

دانش آموزان در پایان این

ایمان

دانش آموزان در پایان این
درس با تفاوتهای نامه عمل
نیکوکاران و نامه عمل بدکاران

مرحله دوم

آشنا خواهند شد

قیامت

دانش آموزان در پایان این
درس با شاهدان و گواهان
اعمال انسان در پیشگاه خدا
آشنا خواهند شد
رفتاری :دانش آموزان درپایان این درس مراحل این
واقعه را به ترتیب نام میبرند

*

*

قیامت باور و ایمان

درس با معیار و میزان سنجش
اعمال آشنا خواهند شد

دانش آموزان به روز

*

داشته باشند .
علم

*

حوادث مرحله اول و
دوم قیامت را بدانند .

عمل

دانش آموز اعمال و

*

*

*

تاثیر آن در روز قیامت
را با توجه به آیات
بدانند .
اخالق

دانش اموزان انجام
اعمال نیک را سرلوحه
زندگی خود قرار دهند .

*

*

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
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دانش آموزان در پایان این
درس شاهدان و گواهان اعمال
انسان را نام می برند
دانش آموزان در پایان این
درس اعمال خوب و بدشان را
در این دنیا مورد حسابرسی
قرار می دهند
دانش آموزان در پایان این
درس آثار و نتایج اعمال نیک و
بد را در زندگی خود شناسایی
میکنند

فعالیتهای حین تدریس
فعالیتهای

فعالیت دبیر

فعالیت دانشآموزان

روش

وسایل

یادگیری

(ایجاد موقعیت یادگیری)

(اندیشهورزی ،دستورزی ،خالقیّت توأم

تدریس

آموزشی

فعالیتهای

سالمواحوالپرسی-حضورو
غیاب-دقتدروضعجسمیو
روحیدانشآموزان-بررسی
تکالیف 





 --



 ---
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مقدماتی

پیشبینی رفتار
ورودی

با خوباوری ،خودپایایی و خودارزیابی)


دانشآموزانبرایدرس
جدیدآمادهمیشوند .



 -1تالوت یک سری از
دانشآموزانبهدقتگوش پرسشو
آیاتقران 
 -2منظور از کلمه توفی میدهندوبهسواالتپاسخ پاسخ 
میدهند .
چیست؟
 -3انجام کارهای خیر در
دنیامربوطبهکدامیک
از ویژگی های برزخ
است؟ 

زمان
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ارزشیابی
تشخیصی
یا سنجش آغازین

آمادهسازی
ایجاد انگیزه و
معرفی درس جدید

ارائة درس جدید
لحاظ کردن
ارزشیابی فرآیندی

سواالتزیررامیپرسیم:
-1آیابامرگانسانزندگی
اوبرایهمیشهبهپایان
یرسد؟ 
م
 -1چرامرگماپلیبین
زندگیدنیاوآخرت
است؟ 

دانشآموزانبهسواالت
پاسهمیدهند .

پرسشو  ------
پاسخ 

5
دقیقه 

11
برایایجادانگیزهیکفیلمدر دانشآموزانفیلمراتماشا نمایشیو فیلمو
موردقیامتپخشمیکنیمو کردهونظرخودرابیانمی پرسشو پروژکتور  دقیقه 
پاسخ 
کنند .
درآخرازآنهامیخواهیمنظر
خودرابیانکنند .

چونبچههاگروهبندیشدهاند .

پروزکتور

هرگروهیکپاورپوینتدرس

و
گروهموردنظرپاورپوینتخودرا 
تحویلمیدهد .
مربوطهراآمادهمیکنند.پس

نمایشی  ،پاورپوینت
ابتداپاورپورنتدرسواقعهبزرگرا 

پرسشو وکتاب 
پخشمیکنیمورویآنتوضیح 

پاسخ ،

میدهیم.سپسبهبچههامی

گوییمتصویریکهازروزقیامت دانشاموزانتصویریازمرگ سخنرانی 
31
داریدروییککاغذنقاشیکنید .دارندرویکاغذمیکشند .
هرکستصویریمیکشدبعدروی 
دقیقه 

تصویرهاتحلیلمیشودوآنگاه

ایجادبحثوچالشمیشود .
قرائتوترجمهآیاتتوسطبچهها دانشآموزاندرموردتصاویر
بحثمیکنند .
انجاممیشود .
–بررسیمحتواییدرسباتوجهبه 
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توسطدانشاموزانقرائتانجام
آیاتوتطبیقباآیات(دراینجا
همهبچههاهمکاریمیکنند).میشود .

سپستوضیحکاملتریدرمورد
مراحلاولودومقیامتوویژگی 

هایآنهاوتفاوتهایآنبا

عالمدنیاوعالمبرزخرابهدانش
دانشآموزانگوشمیدهند .
آموزانمیدهیم .

تاثیراعمالنیکوشواهدروز

قیامترابرایدانشآموزانبیان

میکنیم .
سپشقسمتهایپناهمنباشو 

قسمتزمانیکهخداوند
شاهداعمالمااستدیگرچهنیازی دانشاموزانفعالیتهاراانجام
میدهند .
بهحضوریشاهداندیگراستو
قسمتاندکیدرنگرابرایدانش
اموزانتوضیحمیدهیم .
درانتهاپاسخفعالیتکالسیوتدبر
درسراباکمکدانشآموزانانجام
میدهیم .








فعالیتهای بعد از تدریس



فعالیت دبیر

فعالیت دانشآموزان

زمان

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
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فعالیت تکمیلی
و جمعبندی

ارزشیابی پایانی

تعیین تکلیف و فعالیتهای
خارج از کالس



دانشآموزانبهدقتگوشمی
 -1بیان فشرده مباحث مطرح شده
دهندوخالصهدرسرا
-2جمع بندی بحث های   دانش
یادداشتمیکنند .
آموزان 
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 -1وقایعمرحلهاولودوم
قیامترابهترتیبذکر
کنید 
 -2شاهداناعمالمادرقیامت
چهکسانیهستند؟ 


دانشآموزانبهسواالتپاسخ
میدهند .
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پرسششفاهی،نامهایروز
قیامتراپیداکردهروی
مقوابنویسندوجلسهآینده
بهکالسبیاورند 



دانشاموزانتکالیفرابرای
جلسهبعدانجاممیدهند .
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