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

 مشخصات کلی
 طرح شماره

 هفتم: درس

 موضوع

مقابله با :درس

 جنگ نرم

: اجرا تاریخ

22/9/6991 
 دقیقه 99: اجرا مدت

 

 الف : قبل از تدریس

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

سطح 

 هدف
 اهداف و پیامد ها

 دفاعی ( آمادگی ) نرم جنگ با مقابله هدف کلی

اهداف 

 مرحله ای

 .شوند آشنا نرم جنگ مفهوم با بتوانند فراگیران -1

 . شوند آشنا نرم جنگ های روش و انواع با بتوانند فراگیران  2-

 .شوند آشنا نرم جنگ های اولویت با بتوانند فراگیران  3-

 .شوند آشنا نرم جنگ اهداف با بتوانند فراگیران  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

 مورد در بزرگان و رهبری ممعظ مقام سخنان به 1-

 .بیندیشند نرم جنگ

 -شناخت

 تجزیه

 تحلیل و

 تعقل

× × ×  

 جنگ فضای ایجاد مورد در دشمنان هدف مورد در 2-

 .نمایند تأمل نرم
×  ×  

 قرار تحلیل و تجزیه مورد را نرم جنگ های اولویت 3-

 .دهند
×  ×  

  × × × .نمایند تأمل نرم جنگ با مقابله های راه درمورد 4-

  × × × ایمان -نگرش .نمایند خدا به توکل عرصه، این در موفقیت برای 1-
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 دشمن نرم جنگ فضای از آگاهی به ملزم را خود -2

 .بدانند

 واکنش
×  × × 

 را همبستگی آلود، غبار فضای این در موفقیت برای-3

 .بگیرند نظر در
×  ×  

 را خداوند دست و داشته یاله های وعده به اعتماد -4

 .ببیند
×  ×  

 .شوند آشنا نرم جنگ مفهوم با بتوانند فراگیران1-

 شناخت

 دانش  -
 علم

×  ×  

 نرم جنگ های روش و انواع با بتوانند فراگیران2-

 .شوند آشنا
×  ×  

 آشنا نرم جنگ های اولویت با بتوانند فراگیران -3

 .شوند
×  ×  

  ×  × شوند آشنا نرم جنگ اهداف با بتوانند فراگیران -4

 کوتاه کلیپ یک یا پاورپوینت یک معلم کمک بدون1-

 .نمایند تهیه درس از

 -مهارت

 کاربرد
 عمل

×  × × 

 درس به مربوط پاورپوینت یا فیلم به کافی توجه-2

 .باشند داشته
×  × × 

 پاسخ برای موقع به و سریع العمل عکس درگروه3-

 .دهند ارائه گویی
×  × × 

 نرم جنگ درخصوص رهبری معظم مقام سخنان از4-

 .نمایند تهیه کلیپ یک
×  × × 

 آمده بوجود نرم جنگ فضای تصاویر از نمایشگاهی5-

 .نمایند فراهم را دشمن از
×  × × 

 گیرد انجام نرم جنگ عرصه پیشکسوتان با مصاحبه-6

 ارائه زمینه این در مستندی و

 .ددگر

×  × × 

 جنگ فضای به مربوط های کلیپ معتبر منابع از -7

 .دهند نمایش کالس در و اخذ را نرم
×  × × 

 فضای در بزرگان و رهبری معظم مقام جمالت به 1-

 .نمایند توجه تفکر، با نرم جنگ

 -نگرش

 دریافت
  × × × اخالق
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  × × × .باشند انگیزه با گروهی های درمشارکت2-

 آن های ارزش و اسالمی انقالب تداوم و حفظ در3-

 .باشند کوشا
× × × × 

  × × × .بگیرند نظر در را نرم جنگ نبایدهای و بایدها-4

 پیروز تا نمایند توکل خدا بر زندگی مراحل تمام در-5

 باشند. دشمن نرم جنگ میدان
× × ×  

رئوس 

 مطالب
 نرم دفاع - نرم جنگ ابزار ترین رایج - نرم جنگ در هدف یها گروه - نرم جنگ اهداف - نرم جنگ

مواد و 

رسانه 

های 

 آموزشی

 برد وایت -7 نوری قلم -6 آموزشی فیلم -5 افزار نرم -4 هوشمند تخته -3 رایانه -2 درسی کتاب -1

 روزنامه دفتر -9ها   سازه دست -8

پیش بینی 

رفتار 

 ورودی

 .دانند می را روانی جنگ و نرم جنگ مفهوم 1

 .شمرد برمی را روانی جنگ های روش و انواع 2-

 .دهند می تشخیص را روانی جنگ های روش تفاوت 3-

 .فهمند می را روانی جنگ های روش تشابه 4-

 .دانند می را زبان فارسی ای ماهواره های شبکه مفهوم 5-

 .شمرد برمی را زبان فارسی ای ماهواره های شبکه اهداف 6-

 فهمد( می را زمینه این در ها آن دانش سطح شده، طراحی سواالت طبق تشخیصی ارزشیابی مانجا با )معلم

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه

 .شود می کالس وارد نرم جنگ فضای از رنگی تصویر چند با معلم

 گرامی آموزان دانش سالم - ارتباط برقراری -

 غیاب و حضور - الحمداهلل - بله - هستید؟ خوب سالم -

 زمان:

دقیقه 5  

 

گروه 

بندی ، 

مدل و 

ساختار 

 کالسی

 باید ها گروه اعضای مشارکتی، های آزمون و همیار های گروه فعال، های ازروش استفاده دلیل به درس این در

 .کنند گفتگو و بحث و مشورت هم با بتوانند راحتی به که طوری گیرند هم قرار درکنار

روش 

ایجاد و 
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تداوم 

 انگیزه

ارزشیابی 

 زینآغا

 عاطفی ارتباط ایجاد و پرسی احوال و سالم -1

 فعال آموزان دانش تشویق 2-

 نرم جنگ از فیلم و تصاویر نمایش 3-

 غیاب و حضور 4-

 گروهی صورت به نشستن 5-

 )مرتبط های سازه دست( گروهی فردی، تکالیف بررسی 6-

 ها مناسبت تسلیت یا تبریک 8-

 ندهوشم برد از استفاده و فیلم نمایش 9-

 11زمان :  

 دقیقه

 متناوب

 

روش های 

 تدریس

 اید شده آشنا نرم جنگ با گذشته سال در

 آن ( های روش و نرم جنگ از سوال چند )

 چیست؟ نرم جنگ 1-

 کنید؟ تعریف را روانی جنگ 2-

 ببرید؟ نام را روانی جنگ انواع 3-

 5زمان : 

 دقیقه

 

 

 ب: فعالیت های مرحله حین تدریس

آماده 

 سازی

 . شود می داده نمایش نرم جنگ فضای از شده آماده قبل از تصاویررنگی -1

 مربوطه جدول تکمیل و نرم جنگ فضای درمورد فیلم پخش 2-

 

 11زمان : 

 دقیقه

 

 

 
 

ارائه درس 

 جدید

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

 :زندگی با ارتباط جهت سازی زمینه-1

 و حضور و آموزان دانش زا احوالپرسی و سالم از بعد

 و ها آن جسمانی و روانی وضعیت و بررسی غیاب

 مورد در باید آموزان غیبت دانش علت جویاشدن

 در تغییر باعث در زندگی که روانی جنگ و نرم جنگ

 .گردد شود بحث می زندگی سبک و ها رویه و افکار

 دبیران، و کالس به احترام-1

 کالس، فرایند در تعامل و مشارکت

 ها ایده دادن و ها بحث

 معلم با همکاری و دقت و توجه و برداری نکته

 شده ارائه مطالب با جدید سال درس ارتباط درک -2 :بخشی عمق جهت سازی زمینه -2
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 شده طراحی سوأالت طبق تشخیصی ارزشیابی انجام

 درمورد پژوهش و کالس سطح با آشنایی قبل برای از

 آن انواع و روانی و جنگ نرم جنگ

 سال قبل در

 :درونی انسجام جهت سازی زمینه-3

 جنگ فضای از شده آماده ازقبل رنگی تصاویر -3-1

 نمایش نرم

 .شود می داده

 تکمیل و نرم جنگ فضای درمورد فیلم پخش -3-2

 جدول مربوطه

 تعمیق جهت دبیر توسط تکمیلی مطالب ارائه -3-3

 جنگ فضای از فراگیران درست درک و مفهوم مطلب

 نرم

 در نظر تبادل و شده درنظرگرفته فعالیت در شرکت -1

  سرگروه توسط نهایی و اظهارنظر گروه

 پیرامون اظهارنظر و جدول تکمیل و فیلم تماشای -2

 و نرم جنگ های روش و انواع و نرم مفهوم جنگ

 های گروه توسط بررسی و نقد و جنگ نرم های اولویت

 دیگر

 :بیرونی موضوعات به اتصال جهت سازی زمینه-4

 توسط )کتاب از خارج( درس تکمیلی مطالب توضیح

 در و پاورپوینت و هوشمند تخته از با استفاده دبیر

 جمع انجام و دشمنان نرم اهداف جنگ احصاء ادامه

 در آموزان دانش های و ایده نظرات از استفاده با بندی

 خصوص این

 زندگی در موجود نرم جنگ فضای از صحیح درک -4

 شود مطلب این متوجه بتواند و باشد داشته اش روزمره

 شومی اهداف چه نظام این به بدخواهان و که دشمنان

 به بتواند و کنند می دنبال نرم جنگ سایه فضای در را

 .ببرد پی مسموم و غبارآلود فضای با این مقابله های راه

 دقیقه 45زمان : 

فعالیت 

های 

خالقانه 

دانش 

 آموزان

 .نمایند تهیه درس از کوتاه کلیپ یک یا پاورپوینت یک معلم کمک بدون -1

 .باشند داشته درس به مربوط پاورپوینت یا فیلم به کافی توجه 2-

 .دهند ارائه گویی پاسخ برای موقع به و سریع العمل عکس گروه در 3-

 .دهند تشکیل نرم جنگ فضای تصاویر از نمایشگاهی 4-

 .گردد ارائه زمینه این در مستندی و گیرد انجام نرم جنگ صهعر پیشکسوتان با مصاحبه 5-

 .نمایند تهیه کلیپ یک نرم جنگ خصوص در رهبری معظم مقام سخنان از 6-

 خالقانه تکالیف انجام 7-

 ج: فعالیت های تکمیلی
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 ارزشیابی

 تدریس جریان )در تکوینی: الف

نمایید؟ تعریف را نرم جنگ-1  

ببرید؟ نام را منر جنگ های روش و انواع-2  

 کدامند؟ نرم جنگ های اولویت-3

 ببرید؟ نام را نرم جنگ اهداف-4

 چیست؟ گرم جنگ با نرم جنگ تفاوت-5

 معناست؟ چه به نرم جنگ رهبری معظم مقام نظر از-6

 تراکمی ارزشیابی :ب

 ببرید؟ نام جامعه فضای در را نرم جنگ از هایی نمونه 1-

 چیست؟ نرم جنگ فضای با قابلت در آموزان دانش راهبردهای 2-

 

 گروه اول اهداف
گروه 

 دوم

گروه 

 سوم

گروه 

 چهارم

گروه 

 پنجم

      مهارت های ذهنی

      مهارت های عاطفی

      مهارت های بدنی

      پیش دانسته ها

      سازماندهی
 

 5 : زمان

 در طول دقیقه

 تدریس

 

جمع 

بندی و 

ساخت 

دانش 

 جدید

 مشکل دچار نرم جنگ اهداف نوشتن در آموزان دانش که شدیم متوجه قبل قسمت از اگر

 های راهنمایی و درس بندی جمع با تواند می معلم اند نرسیده دریافت مفهوم به و هستند

 معلم مرحله این در نماید بازگو مجدداً را درس های و کلیدواژه آفرین مشکل های قسمت الزم

 را درس نقص رفع رسانه از استفاده با و پاسخ پرسش یالگوها با و فراگیران کمک با بیشتر

 .دهد می انجام

 4زمان : 

 دقیقه

 

تعیین 

تکالیف و 

اقدامات 

 بعدی

 .گردد ارائه زمینه این در مستندی و گیرد انجام نرم جنگ عرصه پیشکسوتان با مصاحبه-1

 .شود انجام نرم جنگ پیرامون احادیث و آیات درمورد پژوهش 2-

 .دهد قرار بررسی مورد دیگر کشورهای در را ) مخملی های انقالب ( نرم جنگ 3-

 به را آن برجسته نکات و مشاهده را زمینه این در رهبری معظم مقام سخنان از هایی کلیپ 4-

 .دهد ارائه صورت پاورپوینت

 4زمان : 

 دقیقه

 

 2زمان :  1391 تهران، ساقی، نشر نرم، جنگ مبانی و اصول علی، نائینی محمدمعرفی 
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 سازمان اجتماعی فرهنگی معاونت نرم، جنگ تا فرهنگی تهاجم از دیگران، و مجتبی احمدی منابع

  1388 تهران، بسیج مستضعفین،

 دقیقه

 

 


