به وقت تفکر
در خانه همگام با مدرسه

درس نامه
هدیه های آسمان پنجم دبستان

درس ( 17این ها و آن ها )
دبستان پسرانه دکتر قریب منطقه  18آموزش و پرورش تهران
سال تحصيلي 98-99 :
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درس : 17
این ها و آن ها
توضيحات درس :
(فَصل) به معني بریدن و جدا کردن است  .جدا کردن دو چيز از همدیگر به طوری که ميان آن دو فاصله باشد.
یَوُم الفَصل یکي از اسامي روز قيامت است  ،زیرا صفوف مومنان صالح از مجرمان بدکار جدا مي شود .
در درس  17؛ تالش بر آن است که دانش آموزان ضمن آشنایي با این نام قيامت  ،با دليل جدایي این دو گروه
و ویژگي ها و نتایج عملکرد آنها آشنا شوند .
اهداف درس : 17
الف ) آشنایي با نام قيامت به عنوان روز جدایي
ب ) آشنایي با ویژگي های بهشتيان و جهنميان
ج ) تمایل به انجام وظایف خود برای قرار گرفتن در گروه خوبان
د ) تالش برای بهتر عمل کردن
ه ) توانایي تفکر در پيام قرآني و درک ارتباط آن با موضوع درس
مفاهيم کليدی :
الف ) قيامت
ب ) فصل
ج ) روز جدایي
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د ) بهشتيان
ه ) جهنميان
نشانه های تحقق (سنجه ها )
الف ) معرفي قيامت به عنوان روز جدایي
ب ) بيان ویژگي های بهشتيان و جهنميان
ج ) تمایل به انجام وظایف برای قرارگرفتن در گروه خوبان
د ) تالش برای بهتر عمل کردن
ه ) درک مفهوم پيام قرآني
در درس (( 17این ها و آن ها ))
الف ) اصل لغت (فصل ) به معني جدا کردن است.
یکي از نام های روز قيامت یوم الفصل به معني روز جدایي است  .این نام ((یوم الفصل )) شش بار در قرآن
مجيد تکرار شده است .
ب ) جدایي حق از باطل  ،جدایي صفوف مومنان و صالحان از کافران و مجرمان  ،جدایي سرنوشت خوبان و بدان
است .
ج ) از آیات سوره ی مدّثر به خوبي استفاده مي شود که رابطه ی ميان بهشتيان و دوزخيان به کلي قطع نمي
گردد  ،بهشتيان مي توانند از عالم خود وضع دوزخيان را مشاهده و با آنها گفت و گو کنند .
مجرمان در پاسخ سوال بهشتيان که شما چرا اهل دوزخ شدید ؟
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به چهار گناه بزرگ خویش در این مورد اعتراف مي کنند .
نخست ؛ ما از نماز گزاران نبودیم .
دوم ؛ مي گویند  :ما اطعام مسکين نمي کردیم .
سوم ؛ مي گویند پيوسته با اهل باطل هم نشين و هم صدا شدیم .
چهارم ؛ مي گویند  :ما همواره روز جزا را انکار مي کردیم تا زماني که مرگ ما فرا رسيد .
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