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طرح درس دین و زندگی 

 دهم

 صفحه: واقعه بزرگ عنوان درس: تاریخ اجرا:

 57مدت تدریس: آموز: تعداد دانش دهم پایه: آموزشگاه:

 مدرس:

 های قبل از تدریس فعالیت
 امتیق عیوقا با ییآشنا هدف کلی جلسه:

 اهداف جزیی رئوس مطالب
 ها حیطه

 و اهداف

آموزان  انتظارات از دانش

 در این درس

 ها  عرصه

 آموز در قبال  وظایف دانش
 خلقت خدا

)طبیع

 ت(

 دیگران  خود

آشنایی -1

با مرحله 

اول  و دوم 

 قیامت

آشنایی  -2

با حوادث 

مرحله اول 

 قیامت

اشنایی  -3

با حوادث 

مرحله دوم 

  قیامت

 

 

 

 

 

 انیپا در آموزان دانش: یجزئ

 دوم و اول مراحل با درس نیا

 شد خواهند آشنا امتیق

 نیا انیپا در آموزان دانش

 سنجش زانیم و اریمع با درس

 شد خواهند آشنا اعمال

 نیا انیپا در آموزان دانش

 عمل نامه یها تفاوت با درس

 بدکاران عمل نامه و کوکارانین

 شد خواهند آشنا

 نیا انیپا در آموزان دانش

 گواهان و شاهدان با درس

 خدا شگاهیپ در انسان اعمال

 شد خواهند آشنا

 در آموزان دانش: یرفتار-

 نیا مراحل درس نیا انیپا

 برند یم نام بیترت به را واقعه

 تعقل

 
دانش آموزان درباره 

حوادث روز قیامت تعقل 

 کنند .

*  *  

 ایمان

  
دانش آموزان به روز 

قیامت باور و ایمان 

 داشته باشند .

*    

 علم 

 
حوادث مرحله اول و 

 دوم قیامت را بدانند .

  *  

 عمل 

 
و  اعمال آموز دانش

تاثیر آن در روز قیامت 

را با توجه به آیات 

  بدانند .

 * * * 

دانش اموزان انجام  اخالق  

اعمال نیک را سرلوحه 

 خود قرار دهند  .زندگی 

  * * 



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

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  سه این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

 نیا انیپا در آموزان دانش

 اعمال گواهان و شاهدان درس

 برند یم نام را انسان

 نیا انیپا در آموزان دانش

 را بدشان و خوب اعمال درس

 یحسابرس مورد ایدن نیا در

 دهند یم قرار

 نیا انیپا در آموزان دانش

 و کین اعمال جینتا و آثار درس

 ییشناسا خود یزندگ در را بد

 کنند یم

 های حین تدریس  فعالیت
های  فعالیت

 یادگیری 
 فعالیت دبیر 

 )ایجاد موقعیت یادگیری(

 آموزان فعالیت دانش
م أت توورزی، خالقیّ ورزی، دست )اندیشه

 (  ارزیابی با خوباوری، خودپایایی و خود

روش 

 تدریس 

وسایل 

 آموزشی 

 زمان 

های  فعالیت

 مقدماتی 
وحضور-یپرساحوالوسالم

ویجسموضعدردقت-ابیغ

یبررس-آموزاندانشیروح

فیتکال







دانشآموزانبرایدرس

جدیدآمادهمیشوند.
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---
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بینی رفتار  پیش

 ورودی
ازیسرکیتالوت -1

قراناتیآ

یتوفکلمهازمنظور -2

 ست؟یچ

درریخیکارهاانجام -3

کیکدامبهمربوطایدن

برزخیهایژگیواز

است؟



دانشآموزانبهدقتگوش

میدهندوبهسواالتپاسخ

میدهند.



پرسشو

پاسخ



کتاب
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ارزشیابی 

 تشخیصی
 یا سنجش آغازین 

  تزیررامیپرسیم:سواال

یزندگانسانمرگباایآ-1

انیپابهشهیهمیبرااو

رسد؟یم

نیبیپلمامرگچرا -1

آخرتوایدنیزندگ

است؟

دانشآموزانبهسواالت

پاسهمیدهند.

پرسشو

پاسخ
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 سازی  آماده
ایجاد  انگیزه و  

 معرفی درس جدید

برایایجادانگیزهیکفیلمدر

وقیامتپخشمیکنیممورد

درآخرازآنهامیخواهیمنظر

خودرابیانکنند.



دانشآموزانفیلمراتماشا

کردهونظرخودرابیانمی

کنند.

نمایشیو

پرسشو

پاسخ

فیلمو

پروژکتور
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 درس جدید ارائة
لحاظ کردن 

 ارزشیابی فرآیندی

 

 

 

 

 

 

.اندشدهیبندگروههابچهونچ

هرگروهیکپاورپوینتدرس

مربوطهراآمادهمیکنند.پس

راواقعهبزرگابتداپاورپورنتدرس

پخشمیکنیمورویآنتوضیح

یمهابچهبهمیدهیم.سپس

روزقیامتازکهیریتصویمیگو

.دیکنینقاشکاغذکییرودیدار

یروبعدکشدیمیریتصوهرکس

آنگاهوشودیملیتحلهاریتصو

.شودیمچالشوبحثجادیا

هابچهتوسطاتیآترجمهوقرائت

انجاممیشود.

بهتوجهبادرسییمحتوایبررس–



گروهموردنظرپاورپوینتخودرا

تحویلمیدهد.







دانشاموزانتصویریازمرگ

دارندرویکاغذمیکشند.







دانشآموزاندرموردتصاویر

میکنند.بحث







نمایشی،

پرسشو

پاسخ،

سخنرانی

پروزکتور

و

پاورپوینت

وکتاب
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نجایادر)اتیآباقیتطبواتیآ

.(کنندیمیهمکارهابچههمه

مورددرکاملتریحیتوضسپس

یژگیومراحلاولودومقیامتو

باآنیهاتفاوتوهاآنیها

وعالمبرزخرابهدانشایدنعالم

آموزانمیدهیم.

تاثیراعمالنیکوشواهدروز

قیامترابرایدانشآموزانبیان

میکنیم.

سپشقسمتهایپناهمنباشو

قسمتزمانیکهخداوند

شاهداعمالمااستدیگرچهنیازی

بهحضوریشاهداندیگراستو

گرابرایدانشقسمتاندکیدرن

اموزانتوضیحمیدهیم.

درانتهاپاسخفعالیتکالسیوتدبر

درسراباکمکدانشآموزانانجام

میدهیم.

















توسطدانشاموزانقرائتانجام

میشود.









دانشآموزانگوشمیدهند.











دانشاموزانفعالیتهاراانجام

میدهند.

 های بعد از تدریس فعالیت
 زمان  آموزان  فعالیت دانش فعالیت دبیر 
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 فعالیت تکمیلی

 بندی   و جمع



شدهمطرحمباحثفشردهانیب-1

یهابحثیبندجمع-2  دانش

آموزان









دانشآموزانبهدقتگوشمی

دهندوخالصهدرسرا

یادداشتمیکنند.
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 ارزشیابی پایانی


ودوماولمرحلهعیوقا -1

ذکربیترتبهراامتیق

دیکن

امتیقدرمااعمالشاهدان -2

هستند؟یکسانچه



دانشآموزانبهسواالتپاسخ

میدهند.
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 های  تعیین تکلیف و فعالیت

 خارج از کالس 



روزینامها،یشفاهپرسش

یروکردهدایپراامتیق

ندهیآجلسهوسندیبنومقوا

اورندیبکالسبه





دانشاموزانتکالیفرابرای

جلسهبعدانجاممیدهند.
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