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 محور زمینه رویکرد با درس طرح

 کتاب امادگی دفاعی نهم

 شناسی افزار وجنگ جمع نظام :درس عنوان

 اول متوسطه پسرانه :مدرسه نوع

 

 درارتباط وعلم ازتفکر،ایمان،اخالق،عمل مصادیقی(ها شایستگی کسب قالب در یادگیری اهداف

 )باچهارعرصه

 یادگیری واحد وابعاد سطح به باتوجه ها شایستگی از درمصادیقی عملکردی انتظارات

 رود انتظارمی آموزان ازدانش عناصر
 عرصه

 خلقت خلق خود خدا

 تعقل

 واجتماعی فردی درزندگی نظم اهمیت مورد در-1

 .کند تدبر
×     × × × 

 × × × × .کند تفکر زندگی در آن واثر نظم رعایت مورد در- 2

 دستیابی درجهت ریاستعما های قدرت تغییررویه-3

 .دهند شرح بامثال را اهدافشان به
× × × × 

تفکرکند افزارها جنگ سیرتحول مورد در-4   × × × 

 فردی برزندگی آن واثرات وشناخت مین مورد در-5

 .تدبرکند واجتماعی
 × × × 

 ایمان

 ایمان واجتماعی فردی درزندگی نظم اهمیت به -1

 .باشد داشته
× × × × 

 × × × × .باشد باورداشته قرآن دیدگاه از نظم اهمیت هب -2

 بارعایت زندگی در وپیشرفت موفقیت رسیدن به -3

 .باشد داشته ایمان نطم
 × × × 

 × × ×  سالح ساخت زمینه در کفایی وخود پیشرفت به -4
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باشد داشته ایمان متخصصان کشورمان توسط  

 بیگانگان به کشور وابستگی وعدم استقالل به -5

 .باشد باورداشته
 × × × 

 علم

 ووزندگی درکارها آن وتأثیر بداند را نظم تعریف-1

.بیان کند را واجتماعی فردی  
 × × × 

 فردی درزندگی نظم رعایت آثار از هایی نمونه -2

 .کند بیان را واجتماعی
 × × × 

 × × ×  .کند راتعرف جمع ونظام واجرا خبر های فرمان -3

 × × ×  .کند وبیان کند فهرست افزارهارارا جنگ سیرتحول-4

 نام را ایران ساخت افزارهای جنگ از چندنمونه-5

 .ببرد
 × × × 

 عمل

 زندگی در درموردتأثیرنطم دینی دستورات به-1

 .کند عمل واجتماعی فردی
× × × × 

 نظم رعایت درخصوص بزرگان بیانات ها توصه به -2

.کند عمل جتماعیفردی وا زندگی در  
× × × × 

 در ایمنی نکات ورعایت های وتوصیه راهکارها به -3

.کند مین عمل به آلود مناطق مورد  
 × × × 

 وزندگی درکارها نظم ایجاد برای ریزی برنامه -4

.داشته باشد را واجتماعی فردی  
 × × × 

 وگروهی عملی بصورت جمع نظام حرکات -5

 .دهد بازانجام درفضای
 × × × 

 اخالق

 احساس واجتماعی فردی درزندگی نظم رعایت به-1

 .دهد نشان مسؤلیت
 × × × 

 کارهای در وانضباط وهماهنگی رشد زمینه -2

 ازخود بادیگران درتعامل وهمکاری وتعاون گروهی

.دهد می نشان  

 × × × 
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 رفتار عنوان به را روزانه درزندگی وانضباط نظم -3

.بروز دهد ازخود مفید عملی  
 × × × 

 

 (... و آموزشی درس)فناوری اهداف با متناسب یادگیری متنوع های فرصت بینی پیش

 

 از استفاده – سخنرانی -وپاسخ پرسش – مغزی بارش –گروهی بحث – فعال مشارکت روش

) شهدا نام با نفره 6 های گروه گروهی صورت به کالس مان چید(اطالعات وتصاویر فناوری

افزارها  جنگ از تصاویری  ، سیدر کتاب pdf  ونظام رژه نیازدرمورد مورد جمع،فیلم ونظام ،

 وایت دفاعی، آمادگی ها کتاب وموشک افزار وجنگ ایران تسلیحاتی های ودستاورد جمع

.پاورپوینت.برد  

آنها: از ارزیابی نحوه و ها دانسته پیش   زمان 

 

 از خارج فعالیت آموزان، دانش غیاب و رحضو و پرسی احوال و کالس به ورود از پس معلم

مربوط مقاله ی ارائه(کالس  

 آموزان دانش که خواهد می و.کند می بررسی ها گروه سر کمک رابه)نرم جنگ درس به

 دانش و دهند ارائه کالس در کنفرانس صورت به درس درپایان را شده خواسته کارهای

 های روش چیست؟ نرم جنگ:  آغازین ابیارزشی آموزان دانش. نمره وثبت بدهند نظر آموزان

 دانش جواب بعداز چیست؟ دشمنان روانی جنگ با مقابله راه بهترین. ببرید رانام روانی جنگ

 آموزان

ایران ساخت های افزار جنگ و رژه از تصاویری انگیزه ایجاد  

 

5 

 

 زمان  نقش یادگیرنده نقش معلم

 و فیلم نمایش در آموزان دانش همکاری -1 زندگی با ارتباط جهت سازی زمینه

 پاورپوینت

 آموزان دانش وعکس فیلم مشاهده از بعد -2

 به وسواالت فیلم مورد در صورت گروهی به

 را ها جواب ها گروه پرداخته وهمه همفکری

. کنند نوبت بیان وبه کرده داشت یاد

آموزان دانش نظرات بندی جمع ودرنهایت  

 ردیف برزندگی آن وتأثیر نطم مورد در

5 

 ونظام سال فصول و ازطبیعت فیلمی ابتدا-1

 ، سیارات وگردش شمسی نش و منظومهآفری

شود. می نمایش گذاشته به  

 

 ما برکارهای تأثیری وچه چیست نظم -2

دارد؟ تأثیری چه ما زندگی ودر  
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 موفقیت در نقشی چه وانظباط نطم -3

دارد؟ انسان  

 کردن هاوکامل جواب واجتماعی واصالح

معلم راهنمایی با آموزان دانش توسط مطالب  

 

 نظم رعایت از مواردی (1) فعالیت پاسخ-3

 بنویسید را وجامعه ،خانه ، مدرسه کالس در

 ها جواب گروهی و بازخورد و همفکری با.

ها سرگروه توسط  

  :بخشی عمق قابلیت جهت سازی زمینه

 بایکدیگر سواالت و تصاویر درباره ها گروه-1

 می پاسخ سؤاالت به اندیشی وهم تعامل به

 ونمونه سرد های انواع سالح به اشاره دهند

امروزه های  

 متعارف غیر های سالح به اشاره -2

 منع ای( وهسته ، میکروبی ، )شیمیایی

 ایران به اشاره ، ها سالح ازاین استفاده

 از صدام واستفاده تحمیلی جنگ درجریان

 برعلیه سوریه ودر ، شیمیایی های سالح

تکفیری های گروه توسط مردم  

 آن وانواع نرم وجنگ هشتم درس به اشاره-3

 ای ماهواره های شبکه آموزان دانش توسط

 کردن دور و واعتقادات ها ارزش آنها واهداف

 کردن وسست دینی های ارزش از مردم

 های راه بهترین ی وارائه.......و خانواد بنیان

 توسط یفکر هم با روانی جنگ با مقابله

 دانش آموزان

 از انسان های جنگ از تصاویری نمایش-1

 از هایی امروزونمونه تابه دور گذشته های

 جمهوری ساخت وسالح های تجهیزات

پاورپوینت بوسیله اسالمی  

 

 در خود از دفاع برای انسان های ابزاری-2

.ببرید نام بودند، ابزارهایی هاچه جنگ  

 

 نطقهدرم کشورها برخی در امروزه-3

چه صالحی استفاده می کنند؟ از خاورمیانه  

 

 هاوروش شیوه چه از کنونی دردوران-4

 کشورها بر گری سلطه و برای جنگ هایی

شود؟ می استفاده  

 

 15 آموزان دانش فکری وهم مشورت از پس -1  درونی انسجام جهت سازی زمینه 
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 با مقابله برای مناسب راهکار شما نظر به-1

چیست؟ انقالب انتهدید دشمن  

 

 

 سالح وپاورپوینت تصاویرکتاب به توجه با -2

؟ چیست ما کشور انفرادی  

 

 

 می استفاده مین از وچرا چیست مین-3

 شود؟

 

 
 مین انفجار خطر های ونشانه عالئم-4

 چیست؟

 

 

 تقویت به را

 واشاره کرده راهنمایی ونظامی دفاهی نیروی

 به توجه با ها وموشک سالح هایی از نمونه

 شده تصاویر مشاهده

 ارائه آینده جلسه برای (2) فعالیت انجام -2

 متخصصان ساخت موشک های تصاویر

 فعالیت جدول تکمیل

 کالشینکف به درسی های گروه اشاره -3

 وارائه آموزان جواب دانش وتکمیل

 مشخصات مورد در توضیحاتی

 دانش تصاویر به جهتو با مین مورد در -4

 وخطراتی مین به واشاره آموزان باهمفکری

 ایمنی نکات رعایت و می کند تهدید را ما که

 دانش های مین پاسخ به آلوده مناطق در

 با نظر را ومطالب کرده تکمیل را آموزان

 .کنیم می جمعبندی آموزان دانش

 

 موضوعات به اتصال جهت سازی زمینه

  بیرونی

 حیاط به وآرامش نظم با آموزان دانش -1

 قد ترتیب به ردیف پنج روند در می مدرسه

 های گروه نظر از ابراز وپس.شوند می صف به

 های جمع پاسخ نظام مورد در آموزی دانش

نظام  حرکات آموزش وبه کرده کامل را آنها

 عملی بصورت را واجرا خبر وفرمان جمع

 معلم فرمان با آموزان دانش داده وبعد انجام

 .ندپرداز می آن حرکات وتمرین اجرای به

 

 به مدرسه حیاط در جمع نظام اجرای-1

 چیست؟ جمع عملی نظام صورت

 

 تشکیل جزء چند از جمع نظام حرکات-2

 است؟ شده
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 :تمرینی های فعالیت

کتاب های فعالیت انجام  

 بیان شده ارائه پاورپوینتهای و فیلمها و درس به راجع را خود های برداشت باید آموزان دانش

گروهی به صورت کتاب های یتفعال حل.نمایند  

 توسط متعارف غیر های سالح ازحمالت نمونه چند :... و طبیعی و اجتماعی موقعیتی، های فعالیت

 تأثیر مورد در..دهید کالس ازائه به آینده جلسه برای گزارش بصورت مردم برعلیه جهان های کشور

 .دهید ارائه کالس وبه تحقیق موفق افراد زندگی در نظم

 

 بدست سالح ساخت از دیواری روزنامه تهیه :... و وسیله ساخت ورزی، دست قالب در های فعالیت

 قدرت نمایشگاهعکس برگزاری ، کشور نظامی تسلسحات از عکس آلبوم ،تهیه ایرانی متخصصان

 مدرسه در فجر دهه اهلل درایام عزیزمان کشور نظامی

 

 :پژوهش و پروژه

 وسخن روایات ارائه گروهی صورت به کالس به وارائه آفرینش در نظم زمینه در قرآنی آیات بررسی

 وارائه کشور نظامی وتوان قدرت بررسی واجتماعی فردی زندگی در نظم تأثیر مثبت درمورد بزرگان

 کالس به گزارش

  

 :ها سوال نمونه

 .آموزان دانش درسی های گروه توسط درس متن از سؤال چند طرح 1-

 کتاب فعالیتهای انجام و کتاب اصلی مفاهم از البمط بندی جمع 2-

 دارید؟ پیشنهادی چه بیگانگان سلطه با مقایله برای آموز دانش بعنوان شما 3-

 .دهید ارائه کالس وبه کنید بررسی کشورمان در را افزارها جنگ سیرتحول 4-

 .دهید ارائه کالس به را خلقت درجهان نظم مورد در قرآنی آیات از هایی نمونه 5-

 .دهید ارائه کالس به ودفاعی نظامی نیروی تقویت مورد در قرآنی آیات از هایی نمونه 6-

 .کنید بیان را شده گذاری مین مناطق شناسایی های راه 7-
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 :ها سوال نمونه

 است؟ معنی چه به لغت در نظم– 1

 دازد؟ انسان واجتماعی فردی برزندگی تآثیری وچه چه یعنی نظم مفهوم 2-

 ؟ چیست جمع نظام 3-

 است؟ معنی چه به خبرواجرا 5-

 .کنید بیان خالصه بطور را افزارها جنگ تحول سیر 6-

 ؟ چیست مین 7-

 شود؟ می استفاده مین چرااز 8-

 چیست؟ مین وجود های نشانه 9-
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