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

 مشخصات کلی
 طرح شماره

 سوم: درس

 موضوع

انقالب :درس

 اسالمی و بسیج

  : اجرا تاریخ
 09: 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

 بسیج و اسالمی انقالب با فراگیران آشنایی کلی هدف

-مرحله اهداف

 ای

 انقالبی شعارهای و اسالمی انقالب مفهوم با آشنایی1-

 کنون تا آغاز از ایران اسالمی انقالب ضعف و مثبت نقاط با آشنایی2-

 اسالمی جمهوری نظام استقرار با آشنایی3-

 نمونه بسیج یک خصوصیات و بسیج تعریف با آشنایی4-

 جهان کشورهای از برخی در مردمی بسیج با آشنایی5-

 مستضعفین بسیج سازمان با آشنایی6-

 حاضر زمان در بسیج شاخص و الگوها با آشنایی7-

 آموزی دانش بسیج سازمان های طرح و وظایف با آشنایی 8-

 

(درسی محتوای توالی رعایت با)اهداف  

 آموزش پایان در انتظارات

 و حیطه

 سطح

 طرح در

 درس

ملی درسی برنامه عناصر  

 و عمـل علـم، ـان،ایم تعقـل،

 قاخـال

 عنصر
 با ارتباط عرصه

 خلقت خلق خدا خود

 .کنید تعریف را اسالمی انقالب
 -شناختی

 دانش
  × × × علم

 جمهوری آزادی، استقالل، شعار مفهوم

 .دهید شرح را اسالمی

 -شناختی

 فهم و درک
  ×  × تعقل
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 ایران اسالمی انقالب ضعف و مثبت نقاط

 .دهید توضیح کنون تا آغاز از

 -شناختی

 فهم و درک
  × × × اخالق

 توضیح را اسالمی جمهوری نظام استقرار

 .دهید

 -شناختی

 فهم و درک
  ×  × عمل

 .کنید تعریف را بسیج
 -شناختی

 دانش
 × ×  × علم

 و برده نام را نمونه بسیج یک خصوصیات

 .دهید توضیح

 -شناختی

 فهم و درک
  ×  × اخالق

 جهان کشورهای از برخی در مردمی بسیج

 .کنید مقایسه هم با را

 -شناختی

 تجزیه

 وتحلیل

  ×   عمل

 .کنید تعریف را مستضعفین بسیج سازمان
 -شناختی

 فهم و درک
  × ×  علم

 را آموزی دانش بسیج سازمان وظایف

 .دهید توضیح

 -شناختی

 فهم و درک
  ×   علم

 را حاضر زمان در بسیج شاخص و الگوها

 .دهید توضیح

 -شناختی

 فهم و درک
  ×   علم

 دانش بسیج سازمان های طرح از برخی

 .ببرید نام را آموزی

 -شناختی

 دانش
  ×   علم

 رئوس

 مطالب

 انقالبی شعارهای و اسالمی انقالب مفهوم

 کنون تا آغاز از ایران اسالمی انقالب ضعف و مثبت نقاط

 اسالمی جمهوری نظام استقرار

 نمونه بسیج یک خصوصیات و یجبس مفهوم

 جهان کشورهای از برخی در مردمی بسیج مقایسه

 مستضعفین بسیج سازمان مفهوم

 آموزی دانش بسیج سازمان وظایف

 حاضر زمان در بسیج شاخص و الگو

 آموزی دانش بسیج سازمان های طرح

و مواد  طراحی پاورپوینت پروژکتور، اسپیکر، ،)وترکامپی یا( تاپ لپ ماژیک، و برد وایت درسی، کتاب 
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های رسانه  

 آموزشی

 بسیج و انقالب به مربوط های کلیپ و ها فیلم شده،

بینی پیش  

 رفتار

 ورودی

 .دهند می توضیح انقالب مفهوم فراگیران

 .دهند می توضیح را نمونه بسیج یک خصوصیات و بسیج مفهوم فراگیران

 .ددهن می توضیح مستضعفین بسیج سازمان مفهوم فراگیران

 .برند می نام را آموزی دانش بسیج سازمان وظایف از مورد چند فراگیران
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 ایجاد

 اولیه ارتباط

 و روحی حاالت کلی بررسی غیاب، و حضور پرسی، احوال و سالم

 یا خاطره بیان با عاطفی رابطه برقراری آموزان، دانش فیزیکی و روانی

 بانقال درباره مطالبی و خاطرات بیان و تاریخی وقایع

 از قبل آموزان دانش توسط درس این مطالعه است توضیح به الزم(

 دانش به قبلی درس طرح پاورپوینت، فیلم، تهیه کالس، در حضور

 دانش توسط مطالب و تصاویر»  بعد جلسه تکالیف«  گفته آموزان

 )است شده بخش در آموزان

 دقیقه 5زمان : 

 مدل وبندی، گروه

سیکال ساختار  

 با و بوده گروهی کالسی مدل. گیرد می صورت فراگیران علمی سطح ساسبرا بندی گروه

 مشابه های طرح یا) گیرند می قرار ها گروه زیر طرح طبقشکل در کالس  U ساختاری

 (است شده طراحی دبیر توسط که دیگر

 .باشد می نفره 3 گروه 3 وجود بر فرض کالس این در

ایجاد روش  

تداوم و  

 انگیزه

 آموزی دانش بسیج و انقالب به مربوط تصاویر و ها فیلم نمایش

 و آموزی دانش بسیج و اسالمی انقالب درباره آموزان دانش از سؤال

 مستضعفین

 دقیقه 5:  زمان

 ارزشیابی

 آغازین

 ببرید؟ نام انقالبی شعار یک و دهید توضیح را اسالمی انقالب

 دارید؟ اطالعاتی چه بسیج های ویژگی و بسیج مورد در

 ببرید؟ نام را آموزی دانش بسیج وظایف از وردم چند

 دقیقه 5:  زمان

های روش  

 تدریس

 سخنرانی توضیحی، تدریس روش: محوری و اصلی تدریس روش

 مغزی بارش گروهی، مشارکت و بحث: فرعی تدریس های روش

 تدریس حین مرحله های فعالیت: ب

 سازی آماده
 سؤال چند طرح با فراگیران ذهنی کردن آماده

 درس آغاز در تصاویری و کلیپ نمایش
 دقیقه 8:  زمان

 ارائه درس جدید

 

 آموزان دانش های فعالیت معلم های عالیتف

 از اسالمی انقالب مفهوم درباره سوأل

 ذکر و شناسان جامعه و فلسفه دیدگاه

 بیان و انقالبی شعارهای از مورد چند

 شعار مفهوم

 از مورد چند ذکر و انقالب تعریف

 انقالبی هایشعار

 انقالب ضعف و مثبت نقاط درباره سوأل

 یادداشت و کنون تا آغاز از ایران اسالمی

 برد وایت تخته در نظرات

 مثبت نقاط درباره را خود نظرات گروه هر

 .کنند می بیان انقالب ضعف و

 و انقالب درباره هایی کلیپ یا فیلم نمایش

 به مربوط های فیلم از سوأل چند طرح

 انقالب

 سوأالت به دادن جواب و فیلم تماشای

 مربوط
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 مبارزاتی سوابق درباره فراگیران از سوأل

 (ره) خمینی امام
 کنند می بیان را خود نظرات آموزان دانش

 نظام استقرار درباره فراگیران از سوأل

 اسالمی جمهوری
 کنند می بیان را خود نظرات آموزان دانش

 در بسیج تعریف درباره فراگیران از سوأل

 امام نظر و فارسی های نامه فرهنگ

 (ره) خمینی

 بیان بسیج درباره را خود نظرات ها گروه

 کنند می

 یک خصوصیات درباره فراگیران از سوأل

 نمونه بسیج

 خصوصیات درباره را خود نظرات گروه هر

 .کنند می بیان نمونه بسیج

 در مردمی بسیج درباره فراگیران از سوأل

 جهان هایکشور از برخی

 کافی اطالعات باره این در آموزان دانش

 جلسه برای خواهیم می ها آن از و ندارند

 کنند تحقیق باره این در بعد

 سازمان مفهوم درباره فراگیران از سوأل

 بسیج سازمان وظایف و مستضعفین بسیج

 آموزی دانش

 کنند می بیان را خود نظرات آموزان دانش

 شاخص و الگوها درباره فراگیران از سوأل

 حاضر زمان در بسیج
 کنند می بیان را خود نظرات آموزان دانش

 سازمان های طرح درباره فراگیران از سوأل

 آموزی دانش بسیج
 کنند می بیان را خود نظرات آموزان دانش

 دانش از و شود می داده قرار آموزان دانش اختیار در فصل این به مربوط سوأالت انتها در

 و کنند آماده آینده جلسه برای را 25 ص تا 22ص به مربوط تکالیف خواهیم یم آموزان

 .بپرسند باشند داشته فصل این درباره سوألی هر

  دقیقه 55:  زمان

های فعالیت  

قانهخال  

 آموزان دانش

 به آموزان دانش خالقیت تا آید بوجود شرایطی و موقعیت شود می تالش مورد این در

 ساخت انیمیشن، تهیه فیلم، درانتخاب است ممکن ها خالقیت ینا .برسد ظهور منصه

 در یا آموزان دانش توسط شده تهیه آموزشی های رسانه سایر تولید و تهیه و پاورپوینت

 از که نیست چیزی خالقیت .شود دیده .... و نواندیشانه و جالب های دیدگاه بیان قالب

 .شود می خلق البداهه فی که هست چیزی بلکه شود تعیین قبل

 تکمیلی فعالیتهای: ج
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 ارزشیابی

 )تدریس جریان در( تکوینی :الف

 ببرید؟ نام انقالبی شعار چند و کرده تعریف را اسالمی انقالب

 شد؟ پیروز تاریخی چه اسالمی انقالب

 دارد؟ ویژگیهایی چه نمونه بسیجی یک و چیست بسیج

 تراکمی ارزشیابی :ب

 .دهید توضیح مستضعفین بسیج سازمان درمورد

 را کنون تا آغاز از ایران اسالمی انقالب ضعف و مثبت نقاط از مورد چند

 .کنید بیان

 های کشور از برخی در مردمی بسیج درباره آموزان دانش شما نظر

 .چیست جهان

 دقیقه 5:  زمان

 در طول تدریس

ساخت  و بندی جمع

جدید دانش  

 ارائه.  ارزشیابی ازخوردب ارائه منظور به معلم توسط درس خالصه بیان

 .دبیر توسط اصالح و فراگیران دیدگاه
 دقیقه 5:  زمان

و تکالیف تعیین  

بعدی اقدامات  

 بیشتر مطالعه برای منابع معرفی و تعیین: فردی

 وظایف و نقش و اسالمی انقالب پیروزی دالیل درباره تحقیق: گروهی

 جامعه در بسیج

 .شود مطالعه درس و یلتکم 4 تا 1 شماره های فعالیت: عمومی

 پرسش و چهارم درس مطالعه: بعدی تدریس جلسه برای اقدامات

 کالسی

 دقیقه 5:  زمان

منابع معرفی  

 معظم مقام رهنمودهای آیینه در بسیج) پایداری سازان حماسه

 1385 تهران اسالمی، فرهنگ نشر دفتر (رهبری

 امام ثارآ نشر و تنظیم مؤسسه ، (ره)خمینی امام اندیشه در بسیج

 1368 تهران، خمینی

 www.roshd.ir نشانی  به رشد سایت

  آموزی دانش بسیج سازمان به مربوط سایت

http:// www.beest.ir 

 دقیقه 2:  زمان

http://www.roshd.ir/

