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 110215بندي درس آمادگي دفاعي پايه دهم كد بارم

 1399ـ 1400سال تحصيلي 

 

 و دي شهريور نوبت دوم نوبت اول شماره و نام درس

 عملي تئوري عملي تئوري عملي تئوري
  5/1  5/0  2 درس اوّل: امنيت پايدار
  2  5/0  2 درس دوم: اقتدار دفاعي

  5/1  5/0  2 درس سوم: انقالب اسالمي
  5/1  5/0  2 جيبا بس ييآشنادرس چهارم: 

  5/1  1  2 درس پنجم: علوم و معارف دفاع مقدس
  5/1  5/0  2 و مقاومت يداريپا يالگوها و اسوهها درس ششم:

مسلح و خدمت مقدس  يروهايبا ن ييآشنادرس هفتم: 

 يسرباز
  5/1  5/1  

  2  5/1   آورمرزم كيمن درس هشتم: 
  2  5/1   شناخت و مقابله با جنگ نرمدرس نهم: 

  2  5/1   درس دهم: پدافند غيرعامل
  5/1  25/1   درس يازدهم: ايمني و پيشگيري

  5/1  25/1   درس دوازدهم: امداد و نجات
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  :تذكرات 

 مي گردد: تعيين ذيل موارد به توجه با آموزان دانش مستمر نمره ـالف 

  مشارکت فعال دانش آموزان در فرايند آموزش 

 شامل: ساخت کليپ،  ي طراحي شدهو فعاليت ها دانش آموزان نسبت به پرسش ها تالش فردي و گروهي

نوشتن مقاله و متن از خاطرات شهدا و جانبازان و رزمندگان و يا خانوده هاي آنان،تهيه بروشور، جست جو 

ها و يا محصوالت مرتبط با عناوين دروس، خالصه نويسي کتب و مقاالت در راستاي عناوين و و تهيه فيلم

  موضوعات کتاب

 مشخص مي کندکتاب درسي و پژوهش در مواردي که دبير  تحقيق و 

  زلزله و افزارشناسي، جنگ جمع، نظامياد گيري مهارت هاي عملي دروس مختلف مانند....... 

 دانش آموزان در کالس درس بوده و مشارکت جديپرسش هاي طراحي شده در متن کتاب براي ها و  فعاليت ـ ب

  .از اين پرسش ها در آزمون کتبي استفاده نشود

 انارگرايثـ )شهدا  ، شهر، منطقه و روستارود دبيران محترم از افتخارات بومي دوران دفاع مقدس هر استانمي انتظارـ  ج

 .دينپژوهش هاي دانش آموزان استفاده نما در تحقيق و( و ..... 

 

 

  


