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 طرح درس با رویکرد زمینه محور

 آمادگی دفاعی نهم عنوان درس : درس چهارم بسیج مدرسه عشق

 

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

 )باچهارعرصه

 هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با بسیج

  -آشنایی دانش آموزان با چگونگی تشکیل بسیج  -هدف جزئی: آشنایی دانش آموزان با معنی بسیج 

آشنایی دانش آموزان با وظایف بسیج در  -نقش بسیج در دوران دفاع مقدس  با آموزان دانش آشنایی

آشنایی دانش آموزان با بسیج دانش  -با گروه ها و اقشار گوناگون بسیج  آشنایی -دوران سازندگی 

 فعالیت های غیر نظامی بسیج با آشنایی -آموزی 

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

 رود انتظارمی آموزان ازدانش عناصر
 عرصه

 خلقت خلق خود خدا

 تعقل

  × ×      را بداند.آن  تفکر در زمینه بسیج و چگونگی تشکیل 

  × ×  در مورد اهداف بسیج در گذشته و حال تدبر کند.

  × ×  در زمینه وظایف بسیج دانش آموزی تفکر نماید.

نقش بسیج در برطرف کردن خرابی های جنگ را 

 بررسی کند.
  ×  

 ایمان

حس عالقه مندی به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

 تقویت شود.
× ×   

   × × نسبت به عضویت در بسیج عالقه مند شود.

روحیه والیت مداری و سپاس از امام خمینی به جهت 

 تشکیل بسیج را پیدا کند.
 ×   

روحیه بسیجی جوانان در زمان دفاع مقدس  به خاطر

 شکرگذار خدا باشد.
 ×   

    ×از روحیه ایثار و شهادت طلبی بسیجیان در زمان 
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 جنگ به عظمت خدا پی ببرد.

 علم

  × ×  تعریف از بسیج را ارائه نماید.

  × ×  در مورد فعالیت های بسیج توضیح دهد.

هدف از تشکیل بسیج را توسط امام خمینی را بیان 

 کند.
× × ×  

    × آیه یا حدیثی درباره ایمان و پیروزی در جنگ بیاورد.

 عمل

با خالقیت خود یا بصورت گروهی یک ماکت یا 

 محتوای الکترونیکی از بسیج بسازد. 
 × ×  

 × × ×  توانایی خدمت داوطلبانه در حوادث را بدست آورد.

توانایی مقابله با جنگ نرم و توطئه کشورهای 

 استکباری علیه جمهوری اسالمی را بدست آورد.
× × × × 

   ×  در یکی از گروه های بسیجی عضو شود.

 اخالق

برای حفظ فرهنگ و روحیه بسیجی در بین جوانان و 

 نوجوانان پیشنهاداتی دهد.
 × ×  

 × × × × مسئولیت کند.در برابر خطرات جنگ نرم احساس 

در صورت امکان نسبت به کشورهای همسایه درگیر 

جنگ احساس مسئولیت نشان دهد و به کمک آنها 

 عالقه مند باشد.

× ×   

به عنوان یک ایرانی به بسیجی شدن عالقه نشان 

 دهد.
 × ×  

 

 :ازآنها ارزیابی نحوه و ها دانسته پیش

 مفهوم انقالب اسالمی را توضیح دهد؟-1

 چند نمونه از تالشهای دشمنان برای از بین بردن انقالب اسالمی را بیان کند؟-2

 چیست؟چهار رمز پیروزی انقالب اسالمی در -3

 رژیم پهلوی چگونه حکومتی بود؟-4

ی دالیل قیام و مبارزه امام خمینی )ره( و مردم ایران با حکومت فاسد پهلوی را بیان کنید؟-5
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 بصورت شفاهی از دانش آموزان سواالتی از درس های قبلی پرسیده شود. 

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

تلفیقی از روشهای اعضای تیم و بارش فکری کلیپ سخنان مقام معظم رهبری در مورد بسیج در آغاز 

نمایش کلیپی از  –نمایش فیلم از راهیان نور دانش آمموزی  –کلیپ رشادت رزمنده بسیجی  –درس 

 نمایش تصاویری از مسابقات ورزشی بسیجیان –فعالیت های آبادگرانه بسیج در زمان حال 

 زمان  نقش یادگیرنده نقش معلم

 :بازندگی ارتباط جهت سازی زمینه -1

 
در درس های گذشته با مفهوم امنیت و 

تهدید و تهاجم و دفاع آشنا شدیم اکنون 

میخواهیم بدانیم که اگر دشمن به بخشی از 

مناطق هجوم ببرد،چه کسانی دفاع کننده ی 

 اصلی هستند؟

نظامی برای  آیا حضور نیروها و ارگان های

دفاع در برابر دشمن کافیست یا به کسانی 

دیگر که پشتوانه ای برای نیروهای مسلح در 

 امر دفاع باشند نیاز است؟

نهادرهای رسمی که در زمان شروع جنگ با 

دشمن مقابله می کنند شامل ارتش 

، ستاد جمهوری اسالمی ، سپاه پاسداران 

جنگ های نامنظم است و در صورتی که 

نهادهای رسمی توان مقابله با دشمن را 

نداشته باشند نیروهای مردمی )بسیج( به 

 کمک انها امده و با دشمن مبارزه می کنند.

بسیج نهادیست که حضرت امام خمینی )ره( 

 22دستور تشکیل ارتش  55آذر  5در تاریخ 

میلیونی )بسیج( را صادر نمود.این مجموعه 

 

به این باور برسد و ایمان داشته باشد که -1

بسیج نیرویی کارآمد و سرمایه ای گرانبها 

برای اسالم و انقالب و کشور است، که با 

وجود آن کشور از گزندهای دشمنان مصون 

ت مانده و راه های ترقی و پیشرفت با سرع

بیشتری طی می شود و هر کس که این 

نیروی عظیم را انکار کند در خرد و صداقت 

 او باید شک کرد.
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اه و پایگاه منسجم،در قانون اساسی نیز جایگ

خود را داشته و نیز ریشه ای عمیق در تاریخ 

 اسالم دارد.

 :بخشی عمق قابلیت جهت سازی زمینه -2

دفاع یکی از مسائل مهم و حیاطی در زندگی 

موجودات زنده است و موجودات در برابر هر 

انچه هستی آنها را تهدید می کند،به واکنش 

می زنند.این واکنش ها با توجه هایی دست 

به نوع موجودات )حیوان و انسان( باهم 

متفاوت است.این تفاوت باعث می شود که 

بعضی از آنها سالها با یک روش به دفاع 

 بپردازند.

مثال آهو برای دفاع کرد از خود در برابر 

دشمن، راه فرار را انتخاب می کند،اما انسان 

اش می تواند  بخاطر داشتن توانایی خدادادی

برای دفاع از خود ابزارهای مختلفی بسازد و 

 به نحو شایسته ای آنها را بکار گیرد.

 

 

است و به طبقه بسیج یک نیروی مردمی -2

ی خاصی تعلق ندارد و بسیجی را می توان 

در هر قشری از اجتماع جستجو کرد و 

یافت.بسیجی با ایمان عمیق توام با عواطفی 

ملت ایران سرچشمه که از خصوصیات 

میگیرد رفتار و عملکرد دشمن را رصد کرده 

و هر زمان الزم شد وارد میدان شده و با 

تفکری که از اسالم ناب محمدی نشات 

 میگیرد به مقابله با خطرات می رود. 

 

  :درونی انسجام جهت سازی زمینه-3

امروز ذهن نوجوانان و جوانان خالق ایرانی 

باورهای دینی می بایست نسبت به تعمیق 

آماده شود،این امر یک رسالت مهم محسوب 

می شود که بدون شک با برنامه ریزی دقیق 

و عالمانه صورت خواهد گرفت.با امکانات 

محدود موجود در سطح نظام 

آموزشی،خوشبختانه شاهد اقدامات خوبی در 

 ی رفع اسیب های اجتماعی هستیم.زمینه 

انسجام درونی و بررسی و تحقیق برای 

 

 

 

 

 

آشنای دانش آموزان با اندیشه ها و و  -3

 رهنمودهای مقام معظم رهبری 

تقویت زمینه های ارتباط بیشتر دانش -

 آموزان با واحدهای مقاومت

ارائه احادیث و روایات اخالقی معصومین -

15 



ایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ف این

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.ir مراجعه کنید  و پژوهشی آسمان
 

 

و تبلیغی به چگونگی انجام برنامه فرهنگی 

گونه ای که ضریب نفوذ فرهنگی ما در الیه 

های اجتماعی دانش آموزان را تقویت کند در 

کنار بهره گیری از ظرفیت موجود در مدرسه 

در راستای کاهش آسیب های اجتماعی دو 

ویژگی بارز یادگیری این درس محسوب 

 میشود.

)ع( به دانش آموزان جهت تاثیرگذاری 

 تربیتی

شناخت دانش آموزان نسبت به  افزایش-

ضرورت حضور در عرصه های سیاسی و 

 اجتماعی

 

 موضوعات به اتصال جهت سازی زمینه- 4

  :بیرونی

بسیج یکی از عنایات ارزشمند و واالی الهی 

که در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

به برکت وجود حضرت امام خمینی به امت 

سازمان  اسالمی ایران ارزانی شده است و

بسیج دانش آموزی بخشی ازین شجره طیبه 

و درخت پرثمر و با برکت انقالب اسالمی 

اکنون که به دشمنان اسالم و انقالب از است.

تمامی توطئه های استکباری خویش ناامید 

شده اند، تنها راه مقابله با این انقالب 

شکوهمند اسالمی را مبارزه با فرهنگ و 

ه و بیشترین توجه اعتقادات مردم تصور کرد

و حمله را به نسل جوان،این آینده سازان 

جامعه اسالمی معطوف داشته و با توسل به 

انواع ترفندها و توطئه های فرهنگی،به زعم 

خود تالش می کنند،تا این طالیه داران 

عرصه های علم و فرهنگ را از انقالب 

اسالمی که خون بهای هزاران شهید به خون 

 ایند.خفته است دور نم

ای معنوی و ارزشی در کالس و ایجاد فض-4

آشنایی بیشتر دانش آموزان با  –مدرسه 

فرهنگ و معارف قرآنی و اهل بیت 

جذب و هدایت دانش آموزان  –پیامبر)ص( 

 بسیجی در مسیر رشد و تعالی 

 جلوگیری از انحرافات فکری و اخالقی-
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جوانان و نوجوانان دانش آموزان بسیجی در 

پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دیگر 

عرصه های انقالب نقش ممتاز و موثری 

داشته اند که هرگز از خاطره ها محو 

نخواهند شد.آنان در دوران دفاع مقدس با 

میدان داری جبهه ها و تقدیم بیش از 

ن شهید و مفقوداالثر در دورا 30222

سازندگی با حضور فعال در عرصه ها سیاسی، 

فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی 

سازندگی کشور این نقشه برجسته را به 

بهترین نحوی تدوام بخشیده اند .بنابراین در 

استمرار این تالش مقدس توسط دانش 

اموزان عزیز،حضور فعال انان دزر تشکل الهی 

  بسیج موردنظر می باشد.

 

 :تمرینی های فعالیت

تقویت –ان و تشکیل انجمن های علمی و ادبی در کالس و مدرسه تقویت علمی دانش آموز

 اعتماد به نفس و مهارت های فردی دانش آموزان بسیجی

 

3 

 :  ...و ،طبیعی اجتماعی موقعیتی های فعالیت

تربیت نیروهای  –آموزش اجتماعی زیستن آشنایی با زندگی جمعی با روش های اردویی 

متعهد و متخصص، کشف و پرورش استعدادهای علمی ، تشویق مخترعان و متفکران بسیجی 

 حضور در صحنه های مهم سیاسی ،اجتماعی.مانند انتخابات، نماز جمعه و .... –

3 

 

  :وسیله ساخت ، ورزی دست قالب در های فعالیت

نوشتن  –ساخت ماکت  –نوشتن مقاالت،آثار هنری و ادبی و پژوهشی با کمک دانش آموزان 

ساخت محتوای الکترونیکی از  –سخنان مقام معظم رهبری و امام خمینی در مورد بسیج 

 درس یا پاورپوینت از فعالیت های بسیج

 

3 

 :پژوهش و پروژه

چگونه می تواند در به ثمر رساندن  هریک از گروه ها تحقیق کنندکه بسیج دانش آموزی-1

3 
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 اهداف انقالب اسالمی و بسیج نقش موثری داشته باشد.

پس از مراجعه به بسیج دانش آموزی مدرسه و دریافت مطالب بیشتر درباره ی بسیج -2

دانش آموزی گزارش های خود را در قالب روزنامه دیواری ،پاورپوینت آماده کرده و در کالس 

 ارائه دهد.

های معرفی شده را که در کتابخانه مدرسه موجود می باشد خوانده و در کالس کتاب 

 خالصه آن را برای سایر هم کالسان خود قرائت نمایند.

 

 

 ارزشیابی

 فهم)مفهومی

 و استدالل و

)... 

 :سوالها نمونه

 بسیج را با کالمی از امام خمینی )ره( توصیف کنید؟-1

کلمه بسیج با چه چیزهایی رابطه ناگستتنی دارد؟و این رابطه باعث چه -2

 شده است؟

 پیروزی و استمرار انقالب اسالمی چیست؟یکی از عوامل مهم -3

 با پیروزی انقالب اسالمی چه اتفاقی افتاد؟-4

 تنها عاملی که توانست مانع موفقیت دشمنان نظام شود را بیان نمایید؟-5

چه عاملی همچون سدی محکم دربرابر توطئه گران،مانع تحقق اهداف -0

 دشمن میشود؟

 تشکیل بسیج را صادر فرمود؟ امام خمینی )ره( در چه تاریخی دستور-7

 به چه کسی بسیجی گفته میشود؟-5

 سالح نیروهای بسیجی در زمان جنگ چه بود؟-9

دوران سازندگی چه زمانی بود؟)دوران سازندگی به چه دورانی گفته -12

 میشود؟(

 بخشی از وظایف و تکالیف مهم بسیج را بنویسید؟-11

 

0 

 ارزشیابی

 عملکردی

 محصول،)

 پیامد و نتایج

 (یادگیری

 :سوالها نمونه

برای اینکه همه گروه های مردمی بتوانند در حفاظت و پاسداری از -1

 انقالب اسالمی نقش داشته باشند،چه کاری باید صورت گیرد؟

شما به عنوان یک دانش آموز چه نقشی می توانید در راستای حفظ -2

 ارزشهای انقالب اسالمی ایفا کنید؟

 

0 

ی
یاب

زش
ار

 



ایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ف این

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.ir مراجعه کنید  و پژوهشی آسمان
 

 

 تفکر بسیجی را در جامعه گسترش دهید؟چگونه می توانید -3

 چگونه می توانید حافظ دستورهای انقالب اسالمی باشید؟-4

 وظیفه شما در قبال خانواده ها شهدا چیست؟-5

شما به عنوان سفیران انتقال پیام چگونه می توانید فرهنگ استفاده -0

 بهینه و درست از منابع را به خانواده و دوستان خود آموزش دهید؟

 معرفی منابع

کتاب شجره طیبه، نویسنده موسسه آوای بینش، سید علی خامنه ای، 

 انتشارات عاصم

 کتاب خاکی از جنس آسمان، نویسنده مهدی خانی، انتشارات سپاه

کتاب بسیج و اندیشه امام خمینی )ره(، نویسنده مهدی مرندی، انتشارات 

 موسسه تنظیم ونشر امام

5 

 موفق باشید.

 

 محور زمینه رویکرد با درس طرح

 عشق مدرسه بسیج: درس عنوان

 نهم:پایه

 

 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

 و نگرانقالب آینده رهبر(ره)خمینی امام های توصیه به

 نمایند تفکر و تامل بسیج مورد در رهبری معظم مقام

 .نماید بیان خالصه صورت به و

    ×  ×  

  × ×  ارتباط کلماتی چه با بسیج کلمه نمایند بررسی
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 .دارد ناگسستنی

  × ×  .دهد شرح مقدس دفاع دوران در بسیجیان بارز نقش

  × ×  .بیندیشند آموزی دانش بسیج تشکیل اهداف به

 تامل فرهنگی تهاجم و نرم جنگ در بسیجیان نقش به

 . کنند
× × ×  

 × × ×  .نمایند تحلیل و تجزیه را بسیج مختلف اقشار نقش

 × × ×  .ببرند نورپی راهیان اردوی برگزاری هدف و اهمیت به

 عراق ،سوریه، لبنان کشورهای پیروزی در بسیج نقش

 .نمایند رابررسی دشمنان علیه وفلسطین
 × × × 

 ایمان

  × ×  . نماید وهمکاری مشارکت امور انجام در

 انجام در توان می برخداوند توکل با اینکه به اعتقاد

 .بود موفق امور
× ×   

 رفتار و اعمال بر ناظر را خدا زندگی مراحل تمام در

 . بدانند خود
× ×   

 توطئه برابر در محکم سدی همچون را خدا به ایمان

 تمام در ایران مردم پیروزی عامل و دشمنان های

 .بدانند مراحل

×  × × 

 علم

 هم با سخت و نرم جنگ در را بسیج وظایف و فعالیت

 . کنند مقایسه
 × ×  

 توسط(بسیج تشکیل ضرورت)بسیج تشکیل فلسفه

 .دهند راتوضیح انقالب نگر آینده رهبر(ره)خمینی امام
×  ×  

 مقدس دفاع دردوران را بسیجیان و بسیج نقش

 .دهند توضیح
  × × 

  × ×  .ببرند نام را آموزی دانش بسیج های برنامه و وظایف

 × × ×  .ببرند نام را بسیج مختلف اقشار تشکیل از هدف

  × ×  فعالیتهای مورد در شده تهیه فیلم عالقه و دقت با عمل
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 .کنند مشاهده را بسیج

 حسین محمد شهید بسیجی آموز دانش نامه زندگی

 شاخص شهدای و حججی محسن شهید و فهمیده

 .کنند تهیه را 1390

× × ×  

 و نموده تحقیق بسیج های فعالیت از هریکدرباره 

 .نمایند ارائه را آن گزارش
 × ×  

 آذر در بسیجیان به (ره)خمینی امام پیام آخرین فیلم

 .دهند نمایش کالس در و تهیه را 1307 ماه
× × × × 

 با یا( بنر) شومیز روی را بسیج مختلف اقشار( آرم)نماد

 . کنند طراحی یونولیت
 × × × 

 از گزارشی( آسمان ازجنس خاکی) کتاب مطالعه با

 .دهند ارائه درکالس را بسیج ماموریتهای
× × ×  

 اخالق

 طول در بسیجیان وخدمات زحمات از قدردانی برای

 شرکت شهدا مزار زیارت در مقدس دفاع سال هشت

 . نمایند

 × ×  

 دستاوردهای و ارزشهای از نگهداری و حفظ منظور به

 .شوند مدرسه آموزی دانش بسیج عضو اسالمی انقالب
 × × × 

 مقام و نگرانقالب آینده رهبر خمینی امام های توصیه

 در بسیجی جوان یک عنوان به را رهبری معظم

 .ببرند کار به زندگی

 × × × 

 انقالب دستاوردهای و ارزشهای از نگهداری و حفظ در

 .باشند کوشا اسالمی
 ×  × 

 دانش بسیج علمی و هنری فرهنگی های فعالیت در

 . نمایند شرکت آموزی
 × × × 

 تالش با علمی عرصه در دشمن شکست منظور به

 .نمایند کسب عالی نمرات بیشتر
 × ×  
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 :ها آن از ارزیابی نحوه و ها دانسته پیش

 حرف که جهاد و رسان یاری سازندگی، بیداری، های نام و تقسیم نفره پنج گروهای به را آموزان دانش

 .شوند گذاری نام باشند، می بسیج واژه دهنده تشکیل حروف بیانگر کلمه، هر اول

 تحویل یار معلم به برگه روی را آنان نظرات و کرده مشخص سرگروه عنوان به را گروه هر از نفر یک

 از خود دوستان جواب به و شود می ارزیابی دیگر گروههای وتوسط شده قرائت کالس در نظرات.دهند

 هدیه و صلوات فرستادن با بود بیشتر همه از آنها امتیازهای جمع که هرگروه دهند، نمره تاپنج یک

 . شوند تشویق چفیه عدد یک

 و آموزی دانش بسیج آرم دارای که های برگه.)شود می داده نمایش آموزان دانش برای زیر سواالت

 .(دهیم می قرار آموزان دانش اختیار در باشد بسیج مورد در( ره)خمینی امام بیانات از سخن یک

 ؟ چیست گروه افراد وظیفه شود انجام احسن نحو به گروهی کار یک اینکه برای

 های دستگاه کمک به کشور در شده ایجاد بحرانهای و ها زمینه تمام در تواند می نهادی و تشکل چه

 ؟ نماید یاری را وآنها شتافته دیگر

 ؟ دارد ارتباط کلماتی و مفاهیم چه با بسیج کلمه

 دهند پاسخ سواالت به همفکری با و باشند داشته مشارکت یکدیگر با باید گروه آموزان دانش تک تک

 .نمایند رعایت را کالس نظم و

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

 تظاهرات در مردم گسترده حضور حاوی که اسالمی انقالب یاوران بسیجیان عنوان به کلیپی نمایش1-

 امام سخنان انقالب، از بعد اجتماعی و سیاسی صحنه در مردم حضور وسپس انقالب پیروزی از قبل

 نقش و مقدس دفاع در بسیج مختلف های تشکل وحضور بسیج تشکیل بر مبنی انقالب رهبر خمینی

 ن دورا در بسیج نقش و ، (فتح روایت مستند)مقدس دفاع دوران در بسجیان وعملکرد آفرینی

 . باشد می جهادی اردوهای و سازندگی

 1355 فتنه مستند از قسمتی نمایش 2-

 1307 ماه آذر در بسیجیان جمع در ره() خمینی امام پیام آخرین نمایش 3-

 مقدس دفاع دوران بسیجی رزمندگان از یکی دعوت 4-

 بسیج های فعالیت با بیشتر آشنایی و بسیج مقاوت ناحیه از آموزان دانش بازدید 5-

 فهمیده محمدحسین آموز دانش شهید زندگی انیمیشن نمایش 0-

 نمایشی و تیمی واحدکار، وپاسخ، پرسش سخنرانی، : تدریس روش
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 زمان  نقش یادگیرنده نقش معلم

 :بازندگی ارتباط جهت سازی زمینه -1

 در بسیج سابقه به دبیر ابتدا قسمت این در

 پیامبر احزاب جنگ در.کند می اشاره اسالم

 اسالم دین تمامیت از دفاع برای اسالم

 را عمومی بسیج فرمان تجاوزرکاران برابر در

 عادی سربازی مانند نیز خود و کردند صادر

 خود یاران با و نمودند شرکت امر ان در

 نمایش زیربا ماجراهای بیان.نمودند مشورت

 مناطق در مردم وضعیت از تصاویری

 سال پاییز در ذهن به تقریب برای زده زلزله

 3/7 لرزه اثرزمین در قهرمان کرمانشاه 1390

 و ها خانه از بسیاری و لرزید ریشتری

 از زیادی تعداد و شد ویران تاسیسات

 عزیزان تلخ حادثه این اثر در ما هموطنان

 از تصاویری نمایش) دادند دست از را خود

 از توانیم می چگونه( زلزله از بعد کرمانشاه

 ،وظیفه آییم بیرون افراز سر تلخ حادثه این

 چیست؟ زیر های گروه از هریک

 جامعه مهندسان، جامعه پزشکان، جامعه

 ....و آموزی دانش جامعه بازاریان، و اصناف

 دانش از دخترانه مدرسه یک بسیج مسوالن

 که اند خواسته توانا و مند عالقه آموزان

 های کالس در شرکت برای را خود آمادگی

 و علمی امور انجام و فرهنگی و علمی

 . نمایند اعالم مدرسه فرهنگی

 برای فرهنگی و علمی کالسهای برگزاری

 می گوش سواالت و سخنان به دقت با1-1

 .دهد

 .نماید مشاهده را تصاویر دقت به 2-1

 گروه اعضاء سایر با فکری وهم مشورت 3-1

 نقش به بردن پی)مناسب های پاسخ ارائه

 مختلفی های بحران در بسیج مختلف اقشار

 به وکمک همدردی احساس و زلزله همچون

 فرموده از واطاعت دیده آسیب هموطنان به

 امور به و کند صبح کس هر»اسالم  پیامبر

 هر و نیست آنان از نورزد، همّت مسلمانان

 به و بشنود را کسى خواهى کمک فریاد کس

 .«نیست مسلمان نشتابد، کمکش

 دانش بسیج وظایف از برخی به بردن پی

 ( آموزی

 مهم مطالب از برداری نکته 4-1

 و مشورت هنگام کالس نظم رعایت 5-1

 همفکری

 نتایج گروه هر از نمایندگی به نفر یک 0-1

 فعال یادگیری صورت به را خود گروه نظرات

 .دهد ارائه

 هایه گرو ارزشیابی و ارزشیابی خود 7-1

 درست و مناسب های پاسخ به توجه و دیگر
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 ؟ دارد فوایدی چه آموزان دانش

 هنری فرهنگی امور کیفیت در تدبیر این

 دارد؟ تاثیری چه مدرسه

 :بخشی عمق قابلیت جهت سازی زمینه -2

 های حماسه و حوادث اشاره با قسمت این در

 انقالب پیروزی از قبل انقالبی و مردمی

 جوانان انقالب، پیروزی دوران و اسالمی

 بسیجیان را اسالمی انقالب و امام وعاشقان

 بسیجی فرهنگ که کنیم می عنوان نام بی

 اعالم بسیجی عنوان هنوز لیکن و داشتند

 . بود نشده

 و نظامی توطئه به کوتاه فیلم نمایش با

 نوژه پادگان کودتای) دشمنان فرهنگی

 النه به آمریکا سفارت تبدیل همدان،

 دانشجویان توسط آن اشغال و جاسوسی

 بر....( صدر بنی خیانتهای انقالبی

 خمینی امام نگری آینده و انقالب علیه

 (بسیج) میلیونی بیست ارتش درتشکیل

 . شود می اشاره

 سال فتنه و ها آشوب از قسمتهایی همچنین

 صورت انقالب رفتن ازبین منظور به که 55

 در ایران مردم همه گسترده وحضور ، گرفت

 با میثاق و بصیرت روز دی9  راهپیمایی

 نمایش به دشمنان ماندن ناکام و والیت

 .شود می گذاشته

 

 

 انقالب کبیر رهبر های اندیشه به احترام1-2

 رهبری معظم مقام بیانات از گزارشی تهیه و

 بسیج مورد در خمینی امام و

 و فتنه بر غلبه ایه راه مورد در ایده ارائه2-2

 دشمنان های توطئه

 نمایش جهت دبیر با یار معلم همکاری3-2

 وکلیپ فیلم

 
  :درونی انسجام جهت سازی زمینه-3

 و نقش شده تهیه های فیلم و کلیپ نمایش با

 شده تهیه کلیپ دقیق مشاهده3-1

 کردن خنثی در بسیجیان نقش آموختن2-3
15 



ایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ف این

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.ir مراجعه کنید  و پژوهشی آسمان
 

 

 از دفاع در بسیجیان گذار تاثیر عملکرد

 جنگ در خصوص به اسالمی ایران سرزمین

 اینکه بر وتاکید ایران عیه عراق ساله هشت

 بی عدهای بر که کوچک هایه گرو بسیار چه

 . شود بیان اند کرده غلبه شمار

 همچون بسیجی شهیدان تصاویر نمایش)

 حسین محمد ،باقریچمران،  ،همت باکری،

 کردن خنثی در بسیج نقش به( فهمیده

 جنگ برابر در دفاع چنین هم دشمنان توطئه

 .شود می داده توضیح فرهنگی تهاجم و نرم

 

 جهادی اردوهای باره در مستند نمایش

 راهیان اردوهای از تصاویری نمایش بسیجیان

 از دفاع در بسیجیان های رشادت بیان نور

 تکفیری گروه با ومبارزه  زینب حضرت حرم

 داعش

 دشمن های توطئه بردن ازبین و

 در بسیجی نیروهای سالح به شدن آشنا3-3

 به مردم همه هوشیاری و دشمن با جنگ

 نرم و سخت تهاجم در جوانان خصوص

 دشمن

 جهادی اردوهای اهداف و محاسن ارائه4-3

 نور راهیان اردوهای برگزاری اهداف بیان5-3

 شرکت خصوص در جدید های ایده ارائه و

 نور راهیان اردوهای در نهم پایه آموزان دانش

 حججی محسن شهید نامه زندگی تهیه0-3

 دبیر سخنان به دقت و توجه7-3

 

 

 موضوعات به اتصال جهت سازی زمینه- 4

  :بیرونی

 یک بسیج،که که شود بیان مطلب این ابتدا

 از و اسالمی انقالب نظیر کم ی پدیده

 که دارد ظرفیتی است، بزرگوار امام ابتکارات

 کشور در نیاز مورد بخشهای همه در تواند می

 های گره میتواند باشد؛ داشته فعالی حضور

 آوردن گِرد یعنی بسیج ...کند باز را مشکل

 برای ظرفیتها کردنِ خط به و امکانات

 مورد که امری یک در مقصود به رسیدن

 .است بسیج معنای این است؛ توجه

 و ها ایده شود خواسته آموزان دانش از4-1

 کشورمان از محافظت جهت را خود نظرات

 مطرح انسانی و طبیعی تهدیدات مقابل در

 .کنند

 گروه اعضاء سایر با فکری هم و مشورت2-4

 مناسب های پاسخ ارائه

 با بسیج های ماموریت خالصه تهیه3-4

 آسمان ازجنس خاکی کتاب از استفاده

 گروه پاسخ وارزشیابی ارزشیابی خود4-4

 کامل و درست پاسخ یافتن و دیگر های
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 مواردی پونت پاور افزار نرم کمک به سپس

 در ها نهاد سایر با بسیج ارتباط و ازحضور

 . شود می مطرح کالس

 در مردمی های گروه همه اینکه برای1-

 ومردم اسالمی انقالب وحفاظت پاسداری

 انسانی تهدیدات برابر در ما کشور عزیز

 راهکاری چه باشند داشته نقش وطبیعی

 (بسیج مختلف تشکلهای.)کنید می نهاد پیش

 دشمنان با مقابله در بسیج نقش به2-

 .شود اشاره کشور دفاعی نیروهای همدوش

 کمک به :پرورش و آموزش و بسیج 3-

 در بسیجی آموزان دانش شرکت) تصاویر

 حلقه های کالس در ،شرکت راهپیمایی

 بسیج ورزشی ، علمی مسابقات صالحین

 اردوهای در بسیحی اموزان دانش وشرکت

 اردوی ازجمله سیاحتی و زیارتی متنوع

 .شود می سوال آموزان دانش از (نور راهیان

 را آموزی دانش بسیج های برنامه و وظایف

 . نمایند بیان

 اجرای در : عامل غیر وپدافند بسیج 4-

 و زبده نیروهای باید غیرعامل پدافند صحیح

 شکل بهترین به بتوانند که داشت را متعهدی

 .درآورند اجرا به را پدافند نوع این ممکن

 ارزشمند و مردمی نیروی یک عنوان به بسیج

 سیاسی و فرهنگی نظامی، ابعاد در که

 

 :تمرینی های فعالیت

 توضیح اعضاء دیگر برای و نوشته را درس از قسمت یک خالصه اعضاء از هریک هرگروه در
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 .دهند

 عشق مدرسه بسیج درس از ( وجواب سوال حاوی) کارت فلش تهیه

 ... : و طبیعی و اجتماعی موقعیتی، های فعالیت

 .دهند انجام را زیر فعالیتهای از مورد یک گروه هر تصادفی طور به

 ارائه گزارش سوریه، عراق، لبنان ،فلسطین کشورهای سایر در بسیج الگوی از استفاده درباره

 .دهند

 به و تهیه را....( و پونت پاور افزار نرم از استفاده با) حججی محسن شهید بسیجی نامه زندگی

 .دهند ارائه کالس

 1390 سال شاخص شهدای نامه زندگی تهیه

 .نمایند ارائه کالس به را آن گزارش و بررسی را فرهنگی تهاجم با مقابله در بسیج نقش
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  :وسیله ساخت ، ورزی دست قالب در های فعالیت

 .دهند انجام را زیر فعالیتهای از دومورد گروه هر تصادفی طور به

 بنر یا شومیز روی بر بسیج مختلف اقشار نماد رسم

 یونولیت روی بر فرهنگیان بسیج و آموزی دانش بسیج نماد تهیه

 رهبری معظم مقام دیدگاه از بسیج مورد در دیواری نامه روز تهیه

 کالس در آن وارائه فهمیده محمدحسین آموز دانش شهید زندگی انیمیشن تهیه
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 :پژوهش و پروژه

 .شود ارائه کالس به آن گزارش و شود تحقیق بسیج های فعالیت از هریک درباره

 .شود ارائه کالس به آن وگزارش شود تحقیق نور راهیان اردوی برکات و آثار درباره

 .شود ارائه کالس به آن گزارش شود تحقیق بسیج صالحین طرح درباره

 کالس در ان فیلم نمایش و مقدس دفاع رزمندگان از یکی با مصاحبه
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 :...( و استدالل و فهم)مفهومی ارزشیابی

 بسیج تشکیل وضرورت فلسفه

 بسیج مختلف اقشار تشکیل علت

 نور راهیان اردوی برگزاری هدف

 نرم و فرهنگی تهاجم در بسیج نقش

 :سوالها نمونه

 نگر آینده رهبر توسط بسیج تشکیل ضرورت

 کنید؟ بیان را انقالب

 توضیح را بسیج مختلف اقشار تشکیل علت

 دهید؟

 ؟ کنید بیان را نور راهیان اردوی برگزاری از هدف
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 دشمن نرم تهاجم برابر در بسیجیان وظیفه

 ؟چیست

 و نتایج محصول،) عملکردی ارزشیابی

 :(یادگیری پیامد

 فشرده لوح روی بر الکترونیکی تحقیق

 عضویت برای عالقه ایجاد ICT بر مبتنی

 محالت بسیج و آموزی دانش بسیج در

 :سوالها نمونه

 می گذاری ارزش آموزان دانش عملی های کار

 .شود

 دانش بسیج در عضویت به آموزان دانش آیا

 ؟ اند شده مند عالقه محالت بسیج و آموزی
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 است شده گرفته نظر در دقیقه 45 درس ارائه برای یافته اختصاص زمان باشد می دقیقه 92 تدریس جلسه یک

.شود می گرفته نظر در ارزشیابی و تکالیف ،بررسی آغازین فعالیتهای برای مانده باقی زمان که  

 موفق باشید.

 


