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

 مشخصات کلی
: درس طرح شماره

 هشتم

 :درس موضوع

 غیرعامل پدافند
 دقیقه 09: اجرا مدت  :اجرا تاریخ

 الف : قبل از تدریس

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

سطح 

 هدف
 اهداف و پیامد ها

 آموزان دانش در غیرعامل پدافند با آشنایی هدف کلی

اهداف 

 مرحله ای

 :باید آموزش فرایند در فراگیر

 .کند درک را غیرعامل پدافند مفهوم 1-

 .شود آشنا غیرعامل پدافند های اولویت از برخی با 2-

هدف های 

رفتاری و 

 آموزشی

وای اهداف )با رعایت توالی محت

 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

    * علم دانش -شناختی .کند تعریف را غیرعامل پدافند -1

 غیرعامل پدافند های مأموریت -2

 .هدد توضیح را

 و درک -شناختی

 فهم
  *  * عمل

 را غیرعامل پدافند های اولویت-3

 .ببرد نام
  *   عمل دانش - شناختی

 .دهد توضیح را سایبری پدافند-4
 و درک -شناختی

 فهم
  *  * علم

 .دهد توضیح را اقتصادی پدافند -5
 و درک -شناختی

 فهم
  *  * علم

 اقتصادی های تحریم آثار درباره-6

 .کند تهیه فهرستی مردم زندگی بر

 و تجزیه -شناختی

 تحلیل
  *   عمل
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 مقابله اساسی راهکارهای درباره-7

 .کند نظر اظهار ها تحریم با
  *   عمل ترکیب - شناختی

 .دهد توضیح را زیستی تهدید-8
 و درک - شناختی

 فهم
  *   علم

  *   عمل ترکیب - شناختی .کند تحقیق بیوتروریسم درباره-9

 گوش دقت به را درس مطالب-11

 کند
    * اخالق عاطفی

 در دقت و مندی عالقه با-11

 .کند شرکت گروهی های فعالیت
  *   اخالق عاطفی

 

    * اخالق عاطفی .دهد پاسخ معلم سواالت به -12

 بندی اولویت دنبال به عالقه با-13

خود زندگی محل در درس مفاهیم  

 .باشد

  *  * اخالق عاطفی

        

رئوس 

 مطالب

 -)سایبری غیرعامل پدافند های اولویت -غیرعامل پدافند های مأموریت از برخی -غیرعامل پدافند تعریف

 زیستی(-اقتصادی

مواد و 

رسانه های 

 آموزشی

 -شده آماده اسالیدهای -تاپ لب -دیتا -کالسی تخته -درسی کتاب -کالسی های فعالیت ثبت دفتر

 درسی کتاب زشیآمو های فیلم

پیش بینی 

رفتار 

 ورودی

 :جدید درس تدریس از قبل رود می انتظار فراگیر از

  .باشد آشنا دفاع مفهوم با 1-

 .دهد توضیح را غیرعامل و عامل دفاع بتواند 2-

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه

 روحی و جسمی وضعیت در دقت و غیاب حضور -پرسی احوال و سالم -خدا نام با کار شروع

 آموزان شدان

 

 5زمان:

 دقیقه

گروه 

بندی ، 

مدل و 

ساختار 

 دایره نیم شکل به گروه هر های صندلی - نفره 5 گروه 6
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 کالسی

روش 

ایجاد و 

تداوم 

 انگیزه

 (24/2/9 ) تاریخ در رهبر سخنان فیلم پخش

 غیرعامل و پدافند کوتاه کارتون پخش

 ها گروه از نظرخواهی 

 

 
 11زمان: 

 دقیقه

 
 

ارزشیابی 

 غازینآ

 را آموزش شروع نقطه و شده مطلع فراگیران های دانسته پیش وضعیت از زیر سواالت طرح با

 کنیم می مشخص

 .کند می ایجاد جدید درس برای فراگیران ذهن در چالشی همچنین سوأل این

 چیست؟ دفاع از منظور 1-

 .ببرید نام شناسید؟ می دفاع نوع چند 2-

 

 

 5:  زمان

 دقیقه

روش های 

 تدریس

فرصت  ایجاد و آموزان دانش همکاری جهت گروهی بحث -پاسخ و پرسش -سخنرانی های روش از تلفیقی

 مشورت و تفکر جهت مناسب

 ب: فعالیت های مرحله حین تدریس

آماده 

 سازی
 درس به مربوط فشرده لوح پخش

 
 :آموز دانش -معلم های فعالیت

 

 آموزان فعالیت های دانش فعالیت های معلم

 ورودی ارزشیابی انجام
سوأل به گویی پاسخ در آموزان دانش همکاری و توجه  

 فردی صورت به شده طرح

 ها گروه در بحث و ها فیلم و تصاویر به دقت با کردن نگاه درس متناسب های کلیپ و ها فیلم پخش

 فیلم به راجع آموزان دانش از خواهی نظر

 دیدند که هایی
 معلم و دوستان سخن به توجه و ادب عایتر با اظهارنظر

 :درس اسالیدهای پخش

 .شود می گفته غیرعامل پدافند تعریف

 از غیرعامل پدافند های مأموریت درباره

 مهم سپس شود نظرخواهی می ها گروه

 می شود لیست آنها ترین

 ها گروه اعضای نظرات و معلم توضیحات به دادن گوش



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید .  سایت معلم سایت
 

4 
 

 ها گروه بین بحث در شرکت و 1 فعالیت انجام هیدد انجام گروهی را1 فعالیت

 می برده نام غیرعامل پدافند های اولویت

 شود
 معلم توضیحات به دادن گوش

 .شود می داده توضیح سایبری پدافند
گروهی بین بحث و دهند می انجام را 2 فعالیت ها گروه  

 .شود می انجام

 پخش اقتصادی پدافند به مربوط اسالیدهای

 و اقتدار اساسی عوامل درباره خنان رهبرس و

 .شود قرائت می مقاومتی اقتصاد

 فعّال و دقت با دادن گوش

 ادب رعایت با گروهی بحث در شرکت دهید انجام را 3 فعالیت

 پخش زیستی پدافند به مربوط درسی فیلم

 شود می
 ها گروه در بحث و ها فیلم و تصاویر به دقت با کردن نگاه

 دقیقه 51 زمان : 

فعالیت 

های 

خالقانه 

دانش 

 آموزان

 دیواری روزنامه تهیه -1

 غیرعامل پدافند های اولویت از یکی به راجع تحقیق -2

 آن وظایف و غیرعامل پدافند سازمان به راجع تحقیق- 3

 سازه دست تهیه -4

 ج: فعالیت های تکمیلی

 ارزشیابی

 تدریس( جریان )در تکوینی: الف

 متن و ها فعالیت از سوأالتی تدریس حین در فراگیران یادگیری میزان هب بردن پی جهت

 کنم می مطرح درس

 اقداماتی چه بگذارند، شما عهده بر را تان زندگی محل سازی ایمن تراکمی اگر ارزشیابی: ب

 دهید؟ می انجام

 .کنید بندی اولویت را خود فهرست

 

 در:  زمان

 تدریس طول

 دقیقه 5

جمع 

بندی و 

 ساخت

 و آموزان دانش توسط درس کلیدی نکات آموزان دانش ذهن در شده ارائه مطالب تثبیت برای

 .شود می بندی جمع معلم با هدایت

 

 3: زمان

 دقیقه
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دانش 

 جدید

تعیین 

تکالیف و 

اقدامات 

 بعدی

 شود : می داده زیر تکالیف آموزان دانش ذهن در شده تدریس مطالب بیشتر تثبیت منظور به

 .کنید مطالعه را سیدر کتاب-1

 .دهید ارائه بعدی جلسه در را نتیجه و تحقیق فردی صورت به بیوتروریسم پدیده درباره- 2

 بعد جلسه دو تا را کار نتیجه و تحقیق شیمیایی و پرتوی پدافند به راجع گروهی صورت به -3

 .دهید ارائه

 و کنید پیدا دیگر نمونه یک لحداق و کنید مطالعه را تاریخ آینه در غیرعامل پدافند مطالب- 4

 .کنید شرکت بعد جلسه بحث کالسی در

 

 3زمان :

 دقیقه

معرفی 

 منابع

 کشور غیرعامل پدافند سازمان سایت -درسی کتاب

 

 2:زمان

 دقیقه

 
 


