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 طرح درس مجازی آمادگی دفاعی نهم

 عنوان درس : آمادگی دفاعی

 مقدس دفاع حماسۀ با آشناییدرس پنجم 

 

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

 )باچهارعرصه درارتباط

 سال دفاع مقدس  8هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با 

 هدف جزئی: 

 وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور بعد از پیروزی انقالب اسالمی را بدانند.-1

 نقش بسیج در دفاع مقدس را توضیح دهد.-1

 پایداری و مقاومت مردم در دفاع مقدس را باور کنند.-3

 آشنا شوند.با دستاوردهای داخلی دفاع مقدس -4

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

عنا

 صر
 رود انتظار می آموزان ازدانش

 عرصه

 خلقت خلق خود خدا

 تعقل

  × × × درباره ی آیات جهاد در قرآن تدبر کنند.-1

  × × × به اهداف انقالب اسالمی فکر کنند.-2

دالیل اوضاع و احوال پیش آمدده از نظر اقتصادی، -3

سیاشسی و اجتماعی بعد از انقالب را تجزیه و تحلیل 

 کنند.

  × × 

  × ×  سال دفاع مقدس می اندیشند. 8به اهداف -4

برخورد سازمان های بین المللی با جنگ ایران و -5

 عراق را تجزیه و تحلیل کنند.
 × × × 
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سال دفاع مقدس تامل  8دستاوردهای داخلی به -6

 می کنند.
 × ×  

 ایمان

 × × × × خود را ملزم به دفاع از دین و کشور بدانند.-1

براساس مبانی دینی خود را یاور مظلومان و دشمن -2

 مستکبران بدانند.
× × ×  

 × × × × به مسیر حق و والیت معتقد باشند.-3

دین و میهن و صلح جویی داشته اعتقاد به دفاع از -4

 باشند.
× × × × 

خود را باور داشته باشند و به عضویت در بسیج -5

 دانش آموزی آموزشگاه راغب شوند.
 × ×  

 علم

موقعیت ها و شرایط لزوم و جهاد را تشخیص -1

 دهند.
× × ×  

آیات،روایات و دالیل عقلی مشروع بودن دفاع را -2

 بدانند.
× × ×  

شناخت نسبتا کاملی به مسیر حق و امتداد آن -3

 )والیت فقیه( داشته باشند.
× × ×  

برخورد مجامع بین المللی در حوادث بوجود آمده -4

 در چند سال گذشته را بدانند.
 × ×  

سال دفاع مقدس را  8دستاوردهای داخلی -5

 برشمارد.
  × × 

صلح و  ماموریت های بسیج دانش آموزی در هنگام-6

 جنگ)نرم و سخت( را توضیح دهند.
 × ×  

 عمل
به سخنان رزمنده مدعو با دقت و کنجکاوی گوش -1

 دهند.
 × ×  



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

هزار تومان به سایت  سه با قیمت فقط مجازی ویرایش این طرح درس

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

3 

 

سال دفاع مقدس و  پذیرش  8قادر باشند فلسفه -2

 را برای دیگران توجیه عقالنی کنند. 598قطعنامه 
 × ×  

با استفاده از نقشه جغرافیا چگونگی حمله دشمن و -3

 اشغال اراضی ایران را ترسیم کنند.
 × × × 

با استفاده از سایت های اینترنتی، تصاویر و فیلم به -4

همراه گروه خود پاورپوینتی تهیه و در کالس نمایش 

 دهند.

 × × × 

اخال

 ق

به آیات و روایات مربوط به جهاد و دفاع توجه -1

 کنند.
× × ×  

اسالمی کوشا در راه رسیدن به اهداف انقالب -2

 باشند.
 × ×  

  × ×  در مسیر حق و والیت فقیه مراقبت کامل نمایند.-3

خودکفایی در همه امور را سرلوحه کار خود قرار -4

 دهند.
× × × × 

توکل به خدا کنند و در اینکه توانسته است پدیده -5

سال دفاع مقدس( را درک کنند،  8مهم قرن )

 خوشحال باشند.

 ×   

 

  روش تدریس :
 . مطالب توضیح و پاسخ و پرسش شیوه از تلفیقی

 . عکس و فیلم نمایش و اینترنت سیستم از استفاده 

 . جدید اطالعات سرچ جهت وب فضای از استفاده 

 مدل کالس : 
 شوند . با توجه به مجازی بودن کالس دانش آموزان باید در منزل مرتب در گروه شاد حاضر

 وسایل و تجهیزات :

ی
یر

دگ
 یا

ی و
ده

اد
د ی

این
فر

 



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

هزار تومان به سایت  سه با قیمت فقط مجازی ویرایش این طرح درس

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

4 

 

 و عکس. رایانه از استفاده صورت در میکروفن.  رایانه یا گوشی.  اینترنت.  آموزشی فیلم.  کتاب 

 تدریس فیلم

 فعالیت های قبل از تدریس :
 خواندن آیه و یا حدیث،تبریک و تسلیت ایام و سالم و احوالپرسی -1

 بررسی دلیل غیبت های احتمالی جلسه قبل-2

 معرفی فرد مدعو به کالس-3

 بررسی تکالیف جلسه قبل و تشویق گروه های برتر -4

 دقیقه( 3دریافت مقاالت پژوهشی )-5

 مستمر ارزشیابی
 میخواهم آنها از بودم گذاشته برایشان قبل روز چند و کالس شروع از قبل را تدریس فیلم چون

 . دهند توضیح خودشان از ویدیو صورت به یا و ویس با اند گرفته یاد که را مطالب از ای خالصه

 :از آن ها ارزیابی نحوه و ها دانسته پیش
 سواالتی از درس های گذشته از دانش آموزان می پرسیم :

 فلسفه و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی را مختصرا شرح دهید؟-1

 چگونگی تشکیل بسیج و اقشار مختلف آن را توضیح دهید؟-2

 ماموریت های بسیج در جنگ نرم و سخت را بیبان کنید؟وظایف و -3

پرسیده شود اگر بیشتر دانش آموزان پاسخ صحیح دادند، درس را شروع می کنیم و در غیر این 

 دقیقه( 2صورت مجدد مروری به مطالب فوق می نماییم. )

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

از قبل در گروه فیلم سخنرانی امام)ره( در ایام جنگ،پاورپوینت درس،فیلم و تصاویر بمباران را -1

 شاد قرار می دهیم .

با صدای محمد میرزاوندی را جهت آماده سازی پخش « دایه دایه وقته جنگه»در ابتدا سرود لری 

 می کنیم.

 دقیقه( 5)
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 زمان  نقش یادگیرنده نقش معلم

 :زندگی با ارتباط جهت سازی زمینه-1

اگر کسی بخواهد به زور شما را از الف(

خانه و کاشانه خودتان بیرون کند)مثل 

داعش یا اسرائیل( و اموالتان را غارت کند، 

 چه میکنید؟

ب(خرمشهر یکی از مناطقی بود که به 

اشغال عراق در آمد و مردم این شهر بیش 

از یک ماه مقاومت کردند.چرا که قران 

اجازه جهاد  به مسلمانان در مقابل 

 (39متجاوزان را داده است.)سوره حج، آیه 

تامل درباره ی سوال و چرایی حمله عراق -1

به ایران که نتایج و پاسخ های هر گروه بر 

و در گروه شاد عکس روی برگه یادداشتی 

 گرفته و بگذارند .
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 :بخشی عمق قابلیت جهت سازی زمینه -2

الف( تشریح اوضاع اقتصادی، اجتماعی و 

 سیاسی اوایل جنگ 

تشریح خیانت  بنی صدر، کوپنی شدن ب(

ارزاق عمومی، سخنرانی های روحیه بخش 

امام )ره( که فرمودند: دزدی آمده سنگی 

انداخته و فرار کرده صدام کسی نیست در 

مقابل ما .... و پخش سخنرانی های امام از 

 طریق دیتا

ایت اعراب، استکبار جهانی و ج(چرایی حم

سازمان های بین المللی از صدام را شرح 

 می دهیم.

 

دقت در صبحت های امام )ره( و گفته -2

را  دانش اموزانهای معلم و سپس نظر 

درباره ی اوضاع و احوال کشور و نقش 

و سازمان های بین المللی بیان نموده و 

 درگروه شاد به صورت  صوت قرار می دهند .
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  :درونی انسجام جهت سازی زمینه-3

سال دفاع مقدس را با واقع عاشورا و  8الف(

با رعایت سکوت کلیپ را مشاهده می -3

کنند و سپس ضمن تامل در خصوص 
15 
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موضوع فلسطین اشغالی ربط داده و سپس 

مقدس بودن آن را بیان می کنیم و اشاره 

آمادگی برای  ای به بحث جهاد و کسب

دفاع در کتاب پیام های آسمانی و شعر 

می آرشی دیگر در کتاب فارسی پایه نهم 

 نماییم.

ب(وضعیت جنگ افزارهای ایران، تحریم 

تسلیحاتی، چگونگی جمع آوری نیرو،هدف 

از دفاع را شرح می دهیم و در ادامه کلیپ 

توانمندی های نظامی ایران را پخش می 

 کنیم.

چگونگی واقعه عاشورا و ارتباط این واقعه با 

دفاع مقدس و آگاهی از وضعیت نیروهای 

شاد مسلح ایران در حال حاضر را در گروه 

 بحث می کنند .

دانش آموزان شعر آرشی دیگر)منظور شهید 

رسی آنان محمد حسین فهمیده( در کتاب فا

 را قرائت کند.)دادن فرصت سوال کردن(

 

 

 موضوعات به اتصال جهت سازی زمینه- 4

  :بیرونی

الف(بمباران شهرها وقت عراق در میدان 

نبرد کم می آورد و پخش تصاویر بمباران 

 شهرها توسط هواپیماهای عراقی

ب(بعضی از عملیات های بزرگ را مختصرا 

قطعنامه  و شرح داده و چگونگی پذیرش 

مقایسه عملکرد سازمان ملل در جنگ 

آمریکا و عراق که دو ساعت بعد از حمله 

و در ماه  5اولین قطعنامه و در ماه اول 

قطعنامه علیه عراق صادر کرد و  4دوم 

وضعیت مسلمانان میانمار و فلسطینی را 

 شرح می دهیم.

شنیده های بزرگان خود، اقوام و .... درباره -4

شهرها را در گروه بیان نموده و ی بمباران 

و  598در فضای مجازی مفاد قطعنامه 

اقدامات سازمان ملل درباره ی وضعیت 

مسلمانان فلسطین، سوریه، عراق، یمن و 

میانمار را بررسی کنند.)دادن فرصت سوال 

 کردن(

5 
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 :تمرینی های فعالیت

 جمع بندی درس، پخش پاورپوینت درس و روخوانی درس از کتاب 
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 ارزشیابی تراکمی :
 اگر شما در جنگ فرمانده جمعی از رزمندگان بودید،چه اقداماتی انجام می دادید؟

اگر شهر ما بجای خرمشهر بود شما به عنوان یک شهروند چه عکس العملی نشان می 

 دادید؟

می شود تا نظرات خود را جمع بندی و توسط سرگروه گزارش فرصتی به گروه ها داده 

 داده شود.

4 

 

 

 پژوهش: و پروژه

 : کنیم می مطرح تحقیقی سوال

 مقدس دفاع موضوعیت با کتاب از تلخیصی-1

 خود ایثارگر بستگان با مصاحبه-2

3 

 

 

 ارزشیابی تکوینی : 
به منظور فهم درست دانش آموزان از 

دفاع مقدس، و اثبات حقانیت ایران در 

جنگ از آنها خواسته می شود به نمونه 

 بدهند.سواالت پاسخ 

 :سوالها نمونه

پیروز میدان جنگ ایران و عراق کدام کشور -1

 بود و چرا؟

چرا سازمان های بین المللی در ابتدا و -2

 نداشتند؟انتهای جنگ عملکردی یکسان 

 

3 

 و )محصول، نتایج عملکردی ارزشیابی

 :پیامد یادگیری(

در پایان از دانش آموزان خواسته می 

شود بصورت انفرادی به سواالت آزمون 

 کتبی پاسخ دهند.

 :سوالها نمونه

در دفاع مقدس ایران چگونه به حق خود -1

 رسید؟

 الف( گرفتن هزینه جنگ از عراق

 ب( حمله آمریکا به عراق
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 598ج( اجرای قطعنامه 

 د( کشته شدن نیروهای عراقی 

چرا اولین دستور امام )ره( شکستن حصر -2

 آبادان بود؟

 الف( جمعیت زیاد شهر آبادان

 ب( موقعیت اقتصادی آن

 ج( خودباوری رزمندگان

 د( ب و ج صحیح است.

به نظر شما بهترین راه مردم فلسطین -3

 چیست؟

 الف( منتظر کمک مسلمین باشند.

 ب(با اسرائیل صلح کنند.

 ج( مقاومت و ایستادگی

 د( دل به تصمیمات سازمان ملل ببندند.

اگر به شهر شما حمله شود،چه تدبیری می -4

 اندیشید؟

 الف( فرار را بر قرار ترجیح می دهیم.

ب( هر خانواده از اعضای خانواده خود دفاع 

 کند.

ج(مسئول حفظ شهر یا روستا نیروهای نظامی 

 اند.

جوانان و افراد توانمند در یک برنامه د(

 هماهنگ به دفاع بپردازند.

معیارها

 ی

 . سواالت به گویی پاسخ و مجازی کالس در حضور

 دارد بستگی حضورشان میزان به کلی طور به و. شده خواسته سواالت به پاسخ
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 ارزشیابی

قوانین 

کالس 

 مجازی

  . آخر تا ابتدا از کالس در موقع به حضور

  . شده داده درس سواالت به پاسخ برای آمادگی.  کالس ابتدای در تکالیف ارایه

 . نباشند منفعل شود می پرسیده سوال اگر که منطور این به کالس در فعال حضور

 . شود خودداری درسی غیر های مکالمه از 

 . بگویند دارند پیشنهادی و نظر اگر 

 رفع برای دارند سوال درس از اینکه مگر ندهند قرار گروه در مطلبی کالس از بعد و قبل

 . کنند سوال توانند می اشکال

 

 معرفی منابع:

 مجموعه چند جلدی فرهنگ جبهه نوشته سید مهدی فهیمی

 دا نوشته سیده زهرا حسینی

 پایی که جا ماند خاطرات جانباز میرزا محمد سلگی

 مهدی باکری در اندیشه عمل نوشته حسین عالیی

 باشید.موفق 

 


