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 محوره طرح درس با رویکرد زمین

 مپایه : نه                  پدافند غیر عامل        عنوان درس:

 

 

 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

سوره انفال در مورد پدافند غیرعامل  06به آیه  -1

 کنند. تدبر
×    ×  ×  

به سخنان مقام معظم رهبری در مورد پدافند  - 2

 غیرعامل بیندیشیند.
× × ×  

 در مورد علت نامگذاری هفته پدافند غیر عامل -3

 بیندیشیند.
 × × × 

 در مورد اطالع رسانی هفته پدافند غیرعامل بوسیله-4

 وپوستر در سطح شهر بیندیشند.بنر 
 × × × 

 به نقش پدافند غیر عامل در زندگی پیامبر گرامی -5

 اسالم بیندیشند
× × × × 

 به اهمیت پدافند غیرعامل در کشور با توجه به -0

 موقعیت جغرافیایی کشور بیندیشند.
 × × × 

در مورد ساخت قلعه ها در زمان قدیم برای مقابله  -7

 تهاجم دشمنان بیندیشند. با
 × × × 

 ایمان

 خود را ملزم به مشارکت در انجام امور پدافند-1

 غیرعامل بدانند.
× × ×  

در انجام اصول پدافند غیر عامل به خدا توکل  -2

 کنند.
× × × × 
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 توانایی های خود را در انجام امور پدافند غیرعامل-3

 باور داشته باشند.
 × × × 

پاورپوینت در مورد پدافند غیر عامل برای یک - 4

 بعد تهیه کنند. جلسه
 × × × 

مند ه قاله رشته های نظامی و غیر نظامی عاو ب- 5

رشته های نظامی را به عنوان یکی از گزینه  شده و

 تحصیل خود انتخاب کنند. های

× × × × 

 علم

 × × ×  .اصول پدافند غیر عامل را بدانند-1

 × × ×  .اصول پدافند غیر عامل را توضیح دهندهدف از  -2

 × × ×  فرق پدافند عامل و غیر عامل را بدانند. -3

در مورد هر کدام از اصول پدافند غیر عامل - 4

 ارائه دهند. توضیحی
 × × × 

فعالیت های مربوط به پدافند عامل و غیر عامل را - 5

 .زمان صلح و جنگ با هم مقایسه کنند در
× × × × 

 × × ×  مزیت های پدافند غیر عامل را برای کشور بدانند.-0

 عمل

با دقت فیلم کوتاهی که در مورد پدافند غیر عامل -1

 زمان جنگ و صلح تهیه شده را مشاهده کنند. در
 × × × 

قادرند یک پاورپوینت در مورد پدافند غیر عامل -2

 کنند. تهیه
 × ×  

ماکت جنگی ساخته و سپس با گروه از مواد الزم - 3

 را درمحیط استتار کنند. آن
 × × × 

 های ها و ساختمان مکان های ایمن در ساختمان- 4

 عمومی مقاوم در شهر را شناسایی کرده و در زمان

 حادثه پناه بگیرند.

 × × × 

برای اختفا کردن ماکت جنگی در زیر زمین روی - 5

 درختکاری بپوشانند.را با جدول بندی و  آن
 × × × 

 × × ×  فیلم کوتاهی در مورد اهمیت پدافند غیر عامل در- 0
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 جنگ های صدر اسالم و سایر کشورها و در طبیعت و

 زندگی حیوانات تهیه کنند.

 اخالق

به آیات قرآن در مورد پدافند غیر عامل توجه -1

 کنند.
× × ×  

افراد در حفظ و نگهداری سرزمین ، جان - 2

و کودکان و کاهش خسارتها در زمان جنگ  سالخورده

 .کوشا باشند

× × ×  

از اینکه اطالعات جدیدی در مورد پدافند غیر - 3

و کاهش خسارتهای جانی کسب می کنند  عامل

 باشند. خوشحال

× × × × 

  
در تمامی مراحل زندگی خدا را باور و ناظر بر - 4

 خویش بدانند. اعمال
× × × × 

 

 :ازآنها ارزیابی هاونحوه دانسته پیش

گروه بندی دانش آموزان و نحوه نشستن آنها برای بحث گروهی و استفاده از برد هوشمند و سپس 

  : طرح سواالت پیش زمینه برای شروع درس مثل

 تعریف دفاع و مقایسه جنگ های گذشته و امروزه و روش مقابله با آنها -1

 علت اجتماعی زندگی کردن انسانها در گذشته و نقش قلعه ها در زندگی آنها -2

بررسی دست ساخته های دانش آموزان و تشویق گروه برتر در کالس برای انگیزه بیشتر دانش -3

 آموزان

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

آماده کردن برد هوشمند برای نمایش پاورپوینت اصول پدافند غیر عامل و نمایش قسمتی از برنامه 

 .های سازمان پدافند غیر عامل و نمایش فیلم اقتدار دفاعی کشور

 زمان  نقش یادگیرنده نقش معلم

 :بازندگی ارتباط جهت سازی زمینه-1

بیان کردن آیات قرآن در مورد پدافند غیر -

  عامل و اهمیت آن در زندگی روزمره

اهمیت پدافند غیر عامل در تهدیدات نرم -

رس با مسائل دینی و درک ارتباط د-1

مذهبی و پی بردن به اهمیت پدافند غیر 

 عامل در زندگی پیامبر گرامی اسالم

درک ارتباط درس در زمان حوادث طبیعی و -

12 

 دقیقه
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 افزاری

اهمیت مقاوم سازی ساختمانها در زندگی -

کاهش خسارتهای حوادث طبیعی و -روزمره 

 غیر طبیعی و اثر ان در امنیت بیشتر جامعه

 
 

 غیر طبیعی

درک ارتباط درس و اهمیت ان با جنگ های -

 .نوین و روش مقابله با آنها

 

 

 

 :بخشی عمق قابلیت جهت سازی زمینه -2

درس با تصاویر و نمایش فیلم و  تدریس-

 .ماکت های دست ساخته خود دانش اموزان

طرح کردن سواالتی برای درگیر کردن -

 در س مثلدانش اموزان با موضوع 

بکارگیری اصول پدافند غیر عامل در زندگی 

حیوانات ،در جنگ های صدر اسالم و زمان 

 . های قدیم

 داشتن دقت ،تمرکز ،توجه و یادگیری بهتر-2

 به دلیل استفاده از وسایل آموزشی نوین

پی بردن به اهمیت تهیه ماکت جنگی و -

ماشین راهنمایی و رانندگی و دیگر ساخته ها 

برای نمایش کاهش خسارتها و تلفات و 

زندگی خود بازدارندگی و امنیت بیشتر در 

 ه،دیگران و جامع

اندیشه و مشارکت پیرامون مسائل طرح شده -

 .ی حل پرسشو هم اندیشی برا

12 

 دقیقه

 

 

  :درونی انسجام جهت سازی زمینه-3

 0گروه چند نفره برای آموزش  0تشکیل -

 اصل پدافند غیر عامل 

اهمیت آن با طرح سواالت متفاوت برای -

هر گروه و ارائه پاسخ ها از طرف نماینده هر 

  گروه در زمان معین

آموزش نقاط امن مدرسه ،منزل و اماکن -

درست در زمان  ینحوه پناهگیر عمومی و

  بحران

 

پاسخ دادن به سواالت و آموزش پدافند غیر -3

 عامل و اصول آن به افراد خانواده و دوستان

آموزش نحوه پناهگیری در منزل برای -

کاهش تلفات در زمان بحران حوادث طبیعی 

 و غیر طبیعی

12 

 دقیقه

 
 موضوعات به اتصال جهت سازی زمینه- 4

  :بیرونی

گوش کردن به مطالب دبیر برای یادگیری -4

 عمیق تر

12 

 دقیقه
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اهمیت فرهنگ سازی پدافند غیر عامل و -

بیان نقش سازمان پدافند غیرعامل در این 

 فرهنگ سازی

بیان نقش سازمان پدافند غیر عامل و  -

نظام مهندسی در ساخت سازه های مقاوم و 

دو یا چند منظوره کردن تأسیسات و سازه 

 ها برای زمان بحران

 

تحقیق در مورد کارهای انجام شده توسط -

سازمان پدافند غیر عامل و ارائه آن به کالس 

 انیادگیری دیگر دانش اموزبرای 

نقش سازمان نظام مهندسی در ساخت سازه  -

های مقاوم و عملکرد انها بر نظارت ساختمانها 

بخصوص آپارتمان ها،بیمارستان ها و سایر 

 مراکز دولت

 

 :تمرینی های فعالیت

نحوه پناهگیری در زمان حوادث طبیعی و غیر طبیعی در محیط های مختلف کار شود و گزارش آن 

 د.به صورت مستند در کالس درس در جلسه آینده توسط نماینده هر گروه ارائه شو

 :  ...و ،طبیعی اجتماعی موقعیتی های فعالیت

 .های زلزله و بمباران مشخص می شود ها برای کاهش خسارت اهمیت مقاوم سازی ساختمان -

اهمیت نصب ماکت ماشین های راهنمایی رانندگی در کاهش سرعت اتومبیل و بستن کمربند و  -

 .استفاده نکردن از گوشی همراه برای دانش اموزان تداعی می شود

قلعه ها برای امنیت بیشتر شهرها و روستاها در گذشته برای دانش آموزان بیان می اهمیت و نقش  -

 .شود

 :وسیله ،ساخت ورزی دست درقالب های فعالیت

 ساخت ماکت، ماشین های جنگی و نحوه استتار آن ها -

  ساخت سنگر و جان پناه برای اختفا رزمندگان-

 بحرانساخت سازه مقاوم برای کاهش خسارتها در زمان -

ساخت ماکت ماشین راهنمایی رانندگی و نصب آن در مکان های پر خطر برای فریب مسافران و -

 کاهش سرعت و کم کردن تلفات جاده ای

ساخت ماکتی برای نشان دادن تجهیزات جنگی در مکانهای مختلف و نشان دادن پراکندگی -

 تجهیزات

 :پژوهش و پروژه

 پدافند غیر عامل از دیدگاه قرآن ،نهج البالغه و احادیثتحقیق و پژوهش پیرامون اهمیت -
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 تهیه مقاله راجع به اصول پدافند غیر عامل-

 معرفی چند سایت جهت مراجعه و استفاده از اطالعات آنها درباره پدافند غیر عامل-

 

 ارزشیابی

 مفهومی)فهم

 و و استدالل

)... 

 :سوالها نمونه

 .تعریف پدافند غیر عامل و غیر عامل را بداند-

 .اصول پدافند غیر عامل را نام ببرد -

 .اهمیت پدافند غیر عامل را بیان کند -

 .جامعه بیان نمایدمزایای پدافند غیر عامل را در -

 ارزشیابی

 عملکردی

)محصول، 

پیامد  و نتایج

 یادگیری(

 :سوالها نمونه

 شیوه استتار پدافند غیر عامل در محیط های مختلف رابیان کند؟  -

 شیوه اختفا در زمان بحران ها را توضیح دهید؟  -

 شیوه فریب در پدافند غیر عامل را توضیح دهید؟ -

 شیوه پراکندگی پدافند غیر عامل را با مثال توضیح دهید؟  -

 شیوه مقاوم سازی ساختمانها و کاربرد آن را در زمانهای مختلف بیان کند؟ -

 موفق باشید.

 

 


