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

 سوم و دوم اول، هفته در تحصیلی سال اول نمیسال در درس این تدریس نه،السا بندی بودجه طبق

 .میشود انجام (هفته در ساعت 9 اساس بر ) مهرماه

 مشخصات کلی
 طرح شماره

 اول: درس

: درس موضوع

 تهدید و امنیت
 : اجرا تاریخ

 99: اجرا مدت

 دقیقه

 

 تـــــــدریــس از قبــل: الف

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

 پیامدها و اهداف هدف سطح

 منطقه در کشورمان موقعیت و تهدید و امنیت مفهوم با آشنایی کلی هدف

 ایمرحله اهداف

 آن انواع بررسی و امنیت مفهوم -1

 منطقه امنیت به نگاهی و ملی امنیت -2

 نظام اصلی محورهای و رهبری معظم مقام های سیاست با آشنایی -3

 آن انواع کشورو اطالعات از حفاظت چگونگی -4

 هایهدف 

 آموزشی رفتاری

(درسی محتوای توالی رعایت با)اهداف  

 آموزش پایان در انتظارات

 و حیطه

 سطح

 طرح در

 درس

ملی درسی برنامه عناصر  

 و عمـل علـم، ایمـان، تعقـل،

 قاخـال

 عنصر
 با ارتباط عرصه

 خلقت خلق خدا خود

 و تهدیدات با آشنایی و امنیت معنی

 آنها با مقابله
  ×   تعقل فهمیدن

 مورد در عاتاطال و اخبار آوری جمع

 آن انواع و تهدید و امنیت
    × عمل کاربرد

 و امن نا وکشورها پایدار امنیت با آشنایی

 آنها امنی نا شاخصه
  ×   تعقل فهمیدن
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 در کشورمان وضعیت و ملی امنیت

 همسایگان و منطقه
  ×   تعقل فهمیدن

  ×   تعقل فهمیدن امنیتی و نظامی یگانهای با آشنایی

    × علم دانش آن قرآنی پیشینه و صلح مفهوم با آشنایی

 در رهبری معظم مقام های اندیشه تبیین

 تهدید با رابطه
    × تعقل فهمیدن

 سطوح و کشوری مهم عاتاطال با آشنایی

 آن مختلف
    × علم دانش

 رئوس

 مطالب
 کشور عاتاطال از حفاظت - تهدید - صلح - ملی امنیت - امنیت

و مواد  

های رسانه  

 آموزشی

 درسی کتاب -1

 ماژیک و برد وایت -2

 فیلم و کامپیوتر و پروژکتور ویدیو -3

بینی پیش  

 رفتار

 ورودی

 نهم پایه دفاعی درسی مطالب مورد در دانشآموزان اطالعات بر مروری
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 ایجاد

 اولیه ارتباط

 صلوات فرستادن و ایستادن: آموز دانش فعالیت

 خدا نام با درس شروع و سالم: معلم فعالیت

 غیاب و حضور و احوالپرسی

 دقیقه 5زمان : 

مدل وگروهبندی،  

سیکال ساختار  

  دلخواه های نام به نامگذاری و نفره پنج های گروه به آموزان دانش بندی گروه

 دفاعی با متناسب و آموزاندانش 

 سکال در فیلم نمایش جهت معلم همیار از استفاده

ایجاد روش  

تداوم و  

 انگیزه

 مقدس دفاع زمینه در پاورپوینت از استفاده -1

 مجزا طور به درس هر جهت وزارت آموزشی های فیلم از استفاده -2

 ها گروه بین مسابقه و ها گروه توسط دیواری روزنامه تهیه -3

 دانش توسط تغذیه از استفاده و تدریس زنگ بین در تنفس دادن -4

 آموزان

 دقیقه 11:  زمان

 ارزشیابی

 آغازین

 مورد در آموزان دانش از پرسش و آموزشی های کلیپ از استفاده

 کلیپ در شده مطرح مطالب از برخی
 دقیقه 11:  زمان

های روش  

 تدریس
 آموزان دانش گروهی همیاری پژوهش، و تحقیق پاسخ، و پرسش روش

 تدریس حین مرحله های فعالیت: ب

 سازی آماده

 پایی دا، جبهه، فرهنگ: مانند دفاع زمینه در کتب برخی کردن آماده

 مریم های پوتین ماند، جا که

 درس به مربوط دی سی

 دقیقه 11:  زمان

 ارائه درس جدید

 

 آموزان دانش های فعالیت معلم های عالیتف

 مورد در آموز دانش ذهن در سوال ایجاد

 ایمنطقه های سیاست برخی

 استعمارگران

 در مباحثه و آموزان دانش پاسخ و پرسش

 سکال

 سیالک های پرسش از نمرات دادن
 یادگرفته موردهای سیکال های پاسخ ارائه

 شده

 تحلیلی های پرسش رائها
 دانش توسط بحث مورد های تحلیل ادامه

 آموزان

 از منطقه تتحوال برخی تحلیل ارائه

 نظران صاحب دیدگاه
 آموزان دانش نظرات

  دقیقه 41:  زمان
های فعالیت  

قانهخال  

 آموزان دانش

 جنگی مناطق ماکتهای و دیواری روزنامه تهیه -1

 جنگی استراتژیک مسائل و عملیاتها مورد در پژوهش و تحقیق -2

 دانشآموزی گروههای کمک با درس فعالیتهای حل -3
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 تکمیلی فعالیتهای: ج

 ارزشیابی

 (تدریس جریان در) تکوینی: الف

 درسی پرسشهای و نظر تبادل و بحث

 تراکمی ارزشیابی: ب

 آنان منابع ارزیابی و دانشآموزان توسط حلشده فعالیتهای بررسی

 دقیقه 5:  زمان

 در طول تدریس

ساخت  و بندی جمع

جدید دانش  
 دقیقه 4:  زمان تهدید آن مقابل در و امنیت مفهوم با اجمالی آشنایی

و تکالیف تعیین  

بعدی اقدامات  

 مختلف گروههای برای فعالیتها تعیین-1

 آینده هفته درسی پرسش میزان تعیین -2
 دقیقه 4:  زمان

منابع معرفی  
 باشد می جبهه و جنگ مورد در که کتبی از توانند می مطالعه جهت

 زمینه این در کتابها برخی معرفی و گیرند بهره
 دقیقه 2:  زمان


