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

 مشخصات کلی
 طرح شماره

 پنجم: درس

 :درس موضوع

حماسه های 

 ماندگار

 دقیقه 09: اجرا مدت : اجرا تاریخ

 

 الف : قبل از تدریس

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

 اهداف و پیامد ها سطح هدف

 آنان راه تداوم منظور به مقدس دفاع دوران ماندگار های حماسه با آشنایی هدف کلی

اهداف مرحله 

 ای

 دشمنان تجاوز برابر در دفاع ارزش با آموزان دانش آشناشدن 1-

 نور راهیان های برنامه و اهداف با آموزان دانش آشنایی 2-

 مقدس دفاع دوران های یادمان با آموزان دانش آشنایی 3-

 مقدس دفاع دوران شهدای زندگی سبک با آموزان دانش آشنایی 4-

 

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

 متجاوزرا مقابل در دفاع ارزش

 نمایند باور و درک

 و درک

 فهم
   ×  ایمان

 راهیان اردوی های برنامه و اهداف

 دهند توضیح را نور

 و درک

 فهم
    × تعقل

 را مقدس دفاع دوران های یادمان

 .کند مقایسه شهدا گلزار با
    × علم ترکیب

  ×   و عمل ارزشیابی شاخص شهید دو زندگی سبک
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 اخالق بنویسد را خود همنطق

رئوس 

 مطالب
 ماندگار های حماسه - شهدا زندگی سبک - نور راهیان - شهدا یادمان - مقدس دفاع دوران

مواد و رسانه 

 های آموزشی

 الکترونیکی محتوای - کارت فلش - پروجکشن - رایانه - ماژیک - برد وایت - غیاب و حضور دفتر - کتاب

 آموزشی فیلم- طمرتب

پیش بینی 

 رفتار ورودی
 درس موضوع به آموزان دانش دادن نشان عالقه

ایجاد ارتباط 

 اولیه

 و درجه مورد در رهبری معظم مقام از ای جمله یا )ص( پیامبر از حدیثی بیان -1

 حق راه در شهادت ارزش

 ها گروه بین در درس اصلی های مؤلفه حاوی کارت فلش توزیع 2-

دقیقه 5زمان:   

 

گروه بندی ، 

مدل و 

ساختار 

 کالسی

 ای دایره یا نعلی مدل با نفره شش بندی گروه

روش ایجاد و 

 تداوم انگیزه

 نور راهیان اردوی از کوتاه فیلم پخش 1-

 پاورپوینت ارائه 2-

 

 

ارزشیابی 

 آغازین

 پاسخ دریافت و درس های مؤلفه مورد در شفاهی بصورت آموزان دانش گروه از پرسش

 :مثالً کتبی؛ بصورت

 کیست؟ شهید

 چیست؟ یادمان

 شهادت؟ فرهنگ درتداوم مقدس دفاع دوران های یادمان نقش

 ...و

دقیقه  5زمان :   

 

 

روش های 

 تدریس
 فاوا بر مبتنی تدریس روش - مغزی بارش - گروهی بحث - پاسخ و پرسش - سخنرانی

 ب: فعالیت های مرحله حین تدریس
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 آماده سازی

 تیزر یا کارت فلش یا عکس یک نمایش با دهنده سازمان پیش یک ارائه -1

 های حماسه درس های مؤلفه با رابطه در سوأل چند طرح با مغزی بارش ایجاد 2-

 ماندگار

 

 دقیقه  5زمان : 

ارائه درس 

 جدید

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

 مقام از جمله یا( ص) پیامبر از حدیثی ارائه

 شهادت و شهید مورد در رهبری معظم
 درس های فعالیت ثبت دفتر در جمله یا حدیث نوشتن

 گروهی بصورت نظرات ارائه و فیلم تحلیل مقدس دفاع دوران های یادمان از فیلم پخش

 اصلی های مؤلفه حاوی کارت فلش پخش

 درس

 فلش در شده ارائه های مؤلفه مورد در خود دیدگاه نوشتن

 کارت

 شاگردان بودن مستمع سخنرانی بصورت جدید درس پاورپوینت رائها

 مربی طرف از شده مطرح های پرسش به پاسخ ارائه تدریس طول در پاسخ و پرسش

 دقیقه 33زمان : 

فعالیت های 

خالقانه 

 دانش آموزان

 کنند ثبت روهگ های فعالیت دفتر در را شده بیان های مؤلفه بین رابطه گروهی بحث از استفاده با-1

 به تبدیل را آنان زندگینامه و کرده جستجو را خود شهر شهدای از تن چند فنّاوری بر مبتنی روش با -2

 پاورپوینت نمایند.

 ج: فعالیت های تکمیلی

 ارزشیابی

 
تدریس( جریان )در تکوینی: الف  

ها گروه بین شده طراحی قبل از پرسشنامه توزیع  

کتبی بصورت هینظرخوا و شفاهی بصورت پرسش  

دهند توضیح کارت فلش روی درس های مؤلفه مورد در ها گروه از هرکدام . 

تراکمی ارزشیابی: ب  

شده ارائه درس های مؤلفه از جامع و استاندارد سوأالت ارائه  

 دقیقه 13 : زمان

تدریس طول در  

 

جمع بندی و 

ساخت دانش 

 جدید

 تأثیر و ماندگار های حماسه بین ابطهر یادگیری در یاران و گروهی بحث از استفاده با

 اصلی های مؤلفه و کرده استنتاج را شهادت و ایثار فرهنگ در ترویج سازان حماسه این

 و نور راهیان مقدس، دفاع های یادمان مانگار، شهادت، های )حماسه شامل که را درس

 برای و کرده خالصه پاورپوینت شهدا( بصورت زندگی سبک

 کنیم. می پخش مختصر و کلیدی اتیتوضیح با فراگیران

 دقیقه 13زمان : 
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تعیین 

تکالیف و 

اقدامات 

 بعدی

 .نظر مورد شهر شاخص شهدای از نفر سه مورد در گزارش تهیه و تحقیق :الف گروه

 دفاع دوران شهدای از نفر سه خصایص و زندگی سبک با رابطه در بروشور تهیه :ب گروه

 .مقدس

 .مقدس دفاع دوران شهدای از نفر سه زندگی از پاورپوینت تهیه :ج گروه

 دیواری روزنامه تهیه :د گروه

 ... و

 دقیقه 5زمان : 

 معرفی منابع

 حسینی زهرا سیده اثر دا کتاب

parvaz313.blogfa.com 

rwww.isaar.i 

 دقیقه 5زمان : 

 

http://www.isaar.ir/
http://www.isaar.ir/

