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 اول متوسطه دوره نهم پایه دفاعی آمادگی درس ساالنه بندی بودجه

 هفته ماه نوبت
 صفحه تدریس

 تدریس مورد موضوعی فهرست و درس
 تا از

نوبت 

 اول

 مهر

 امنیت اول درس 21 9 اول

 تهدید اول درس 21 21 دوم

 دفاع و تهاجم دوم درس 12 21 سوم

 اسالمی انقالب مفهوم سوم درس 11 12 چهارم

 آبان

 اسالمی انقالب دستاوردهای سوم درس 12 11 اول

 بسیج تشکیل چگونگی چهارم درس 21 12 دوم

 مقدس دفاع پنجم درس 29 22 سوم

 خرمشهر سازی آزاد پنجم درس 11 29 چهارم

 آذر

 مبارز مردان ششم درس 12 11 اول

 قهرمان زنان ششم درس 15 12 دوم

 غیرعامل پدافند هفتم درس 22 19 سوم

 غیرعامل پدافند اصول هفتم درس 22 22 چهارم

 دی

 امتحانات - - اول

 امتحانات - - دوم

 امتحانات - - سوم

 امتحانات - - چهارم
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نوبت 

 دوم

 بهمن

 نرم جنگ هشتم درس 22 22 اول

 روانی جنگ های روش هشتم درس 21 22 دوم

 ای ماهواره های شبکه هشتم درس 22 21 سوم

 جمع نظام نهم درس 52 22 چهارم

 اسفند

 جمع نظام کارعملی نهم درس - - اول

 افزارها جنگ شناخت نهم درس 52 52 دوم

 شناسی اسلحه کارعملی، نهم درس - - سوم

 زلزله برابر در آمادگی دهم درس 91 52 چهارم

 فروردین
 زلزله برابر در آمادگی عملی کار دهم درس - - سوم

 زلزله برابر در ایمنی یازدهم درس 222 92 چهارم

 اردیبهشت

 زلزله برابر در ایمنی عملی کار یازدهم درس - - اول

 دوم
زلزله از بعد و وقوع زمان در دوازدهم درس 229 222  

 کرد؟ باید چه

 سوم
بعد و وقوع زمان در عملی کار دوازدهم درس - -  

 کرد؟ باید چه زلزله از

 بازدید - - چهارم

 خرداد

 امتحانات - - اول

 امتحانات - - دوم

 امتحانات - - سوم

 امتحانات - - چهارم
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