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  دوم متوسطه دوره دهم پایه دفاعی آمادگی درس نونگاشت کتاب روزانه درس طرح

 مشخصات کلی
: درس طرح شماره

 چهارم

علوم :درس موضوع

و معارف دفاع 

 مقدس

: اجرا تاریخ

5/9/6991 
 دقیقه 99: اجرا مدت

 الف : قبل از تدریس

 بندی جدید بلوماهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درس ملی و طبقه 

 اهداف و پیامد ها سطح هدف

 شهادت و ایثار فرهنگ و مقدس دفاع با آشنایی هدف کلی

 اهداف مرحله ای

 مقدس دفاع سال هشت در کشور جانبه همه دفاع با آشنایی -6

 متجاوز تثبیت و مقاومت دشمن، سراسری هجوم با آشنایی 2-

 متجاوز نبیهت و تعقیب و دشمن راندن بیرون با آشنایی 9-

 مقدس دفاع دوران دستاوردهای و ها تجربه با آشنایی 4-

 حرم مدافع و شهادت و ایثار الگوهای با آشنایی 5-

 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و 

سطح در 

طرح 

 درس

 عناصر برنامه درسی ملی

 تعقل ، ایمان ، علم ، عمل و اخالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 در کشور جانبه همه دفاع چگونگی با

 دفاع و شود آشنا مقدس دفاع سال هشت

 بپذیرد مقدس امری عنوان به را

 و دانش

 باور

 و ایمان

 علم
* * * * 

 وحشی دشمن، سراسری هجوم نحوه از

 از جهانی استکبار حمایت و دشمن گری

 (شناسی دشمن) گردد آگاه دشمن

 دانش
 و تعقل

 علم
* * * * 

 توسط دشمن راندن بیرون چگونگی از

 آنان از و گرد آگاه اسالم غیور رزمندگان

 و دانش

 کاربرد

 و تعقل

 و ایمان
* *   *  
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 عمل الگو بپذیرد.

 دفاع دوران دستاوردهای و ها تجربه

 زندگی در آنها از و کند درک را مقدس

 .ببرد بهره کنونی

 و دانش

 بردکار

 و علم

 ایمان

 عمل و

* * *  

 در و بشناسد را شهادت و ایثار فرهنگ

 در آن گسترش و ترویج و بکارگیری

 .کند تالش جامعه

 و دانش

 کاربرد

 و علم

 ایمان

 عمل و

* * *  

 حرم مدافع شاخص شهدای از نمونه چند

 الگو آنان از خود زندگی در و بشناسد را

 .بپذیرد

 و دانش

 باور

 و علم

 عمل

 اخالق و

* * *  

 رئوس مطالب

 کنید؟ می چه باشید، نداشته آمادگی و کند حمله شما به دشمن اگر 6-

 جانبه همه دفاع 2-

 حرم مدافع شاخص شهدای 9-

 مقدس دفاع دوران های تجربه از گیری بهره 4-

 است باقی همچنان دفاع 5-

 شهادت و ایثار فرهنگ 1-

مواد و رسانه 

 های آموزشی
 درس محتوای با شده تنظیم سؤاالت مجموعه آموزشی، فیلم تاپ، لپ کتور،پروژ کتاب،

پیش بینی رفتار 

 ورودی

 است شده آشنا مقدس دفاع در ما کشور های آرمان و دفاع مفاهیم با نهم سال دفاعی آمادگی درس در

 های درس در و

 با است شده آشنا دسمق دفاع در آنها نقش و بسیج تشکل در مردم های ایثارگری از بخشی با قبل

 در سوال چند طرح

 :زمینه این

 چیست؟ جنگ با دفاع فرق

 است؟ شده نامیده مقدس دفاع ما ساله هشت جنگ وچرا

ایجاد ارتباط 

 اولیه

 دانش چهره در دقت و غیاب و حضور احوالپرسی، و سالم خدا، نام با درس شروع

 آموزان

دقیقه 5زمان:   

 

 دایره نیم شکل به و نفره پنج های گروه درگروه بندی ، 
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مدل و ساختار 

 سیکال

روش ایجاد و 

 تداوم انگیزه

 مقدس دفاع درباره )اهلل رحمه( خمینی امام از ای جمله بیان 6-

 کنید؟ می چه باشید، نداشته آمادگی و کند حمله شما به دشمن اگر که سوأل طرح 2-

 4درس  6 شماره فیلم پخش 9-

 ارزشیابی آغازین

 است آموخته قبالً که مطالبی یادآوری و تدریس زمینه پیش عنوان به سوال چند

 :مثالً

 حال در اسالمی جمهوری نظام قوت نقاط و ضعف نقاط و ها آسیب از مورد دو

 چیست؟ حاضر

 چیست؟ بسیج مفهوم

 .دهد توضیح حاضر زمان در بسیج الگوهای از یکی مورد در

 بردب نام را آموزی دانش بسیج های طرح از برخی

دقیقه 7زمان :   

 

 

روش های 

 تدریس

 آموزمحوری بردانش مبتنی یادگیری -6

 مفهوم دریافت و پاسخ و پرسش 2-

 )فیلم نمایش و سوال یک طرح با آموز دانش در تحیّر ایجاد( کاوشگرانه 9-

 آموزان دانش توسط همیاری و پاورپوینت با درس ارائه 4-

 آماده سازی

 

 وسایل سایر و پروژکتور کردن مادهآ و ها گروه کردن مرتب

 

 

 دقیقه 5:  زمان

 

 ارائه درس جدید

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

 جواب و سوال در شاگردان پای به پا معلم

 جلب برای گاهی اوقات و جوید می شرکت

 مطرح را خاصی سؤاالت ها بچه کل توجه

 که کند می

 .دارد بیشتری فکر به نیاز

 هر شود می خواسته هرگروه آموزان دانش از یکی از

 بخواند درس روی از را بخش

 شود می داده آموزش درس مهم های نکته
 توسط جزئیات گیرند؛ می یاد را درس کلی موارد ها بچه

 شود می گوشزد معلم

 دقت با شده تعیین فرصت در و ها فیلم مشاهده از بعد های فیلم به خواهد می آموزان دانش از
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 و کرده توجه بخش هر در شده پخش

 دهند. ارائه را خود ایه برداشت و ارزیابی

 طرح موضوعات در همفکری با و شده مطرح مطالب در

 ها فعالیت در و شده

 مرتب معلم توسط ضروری و کلیدی نکات

 شود. می بیان و تکرار

 می پاسخ سؤاالت به نمایندگی به گروه هر از نفر یک

 .دهد

 ارزیابی و مشارکت میزان براساس هگرو هر به

 شود. می داده امتیاز بهتر
 کنند. می تشویق را برتر گروه آموزان دانش

 دقیقه 45زمان : 

فعالیت های 

خالقانه دانش 

 آموزان

 عملکرد ارتباط و سوریه و عراق در (ع) بیت اهل حرم مدافعان های فعالیت از هایی نمونه کردن مطرح

 مقدس دفاع دوران های آموزه با آنان

 ج: فعالیت های تکمیلی

 ارزشیابی

 
تدریس( جریان )در تکوینی: الف  

درس متن های فعالیت وانجام سؤاالت به درپاسخ مشارکت  

تراکمی ارزشیابی: ب  

 دانش قوت و ضعف نقاط دریافت و یادگیری میزان سنجش برای تدریس پایان در

 آن به صحیح پاسخ دادن با آموزان دانش که شود می کوتاه داده سؤال چند آموزان

گیرند. می امتیاز  

 در 8 : زمان

تدریس طول  

 

جمع بندی و 

ساخت دانش 

 جدید

 دقیقه 7:  زمان .کند می بیان خالصه صورت به را درس کل فعّال آموزان دانش از یکی یا معلم

تعیین تکالیف و 

 اقدامات بعدی

 راندن بیرون وتثبیت، قاومتم دشمن سراسری هجوم درباره ها گروه از هریک-6

 دهد. ارائه کالس در و تهیه را مطالبی قطعنامه پذیرش و جنگ پایان متجاوز،

 بعد جلسه در حرم مدافعان و مقدس دفاع شهدای نامه زندگی از هایی نمونه ارائه 2-

 دقیقه 9زمان : 

 دقیقه 2زمان:  )ها پاسخ و پرسش( عراق و ایران جنگ - مقدس دفاع با آشنایی - دا خاطرات کتاب معرفی منابع

 


