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مقدمه

سخنی با دانش آموزان عزیز

درس آمادگی دفاعی در دوران  دفاع مقدس به دروس مدارس پیوست. امام خمینی    با اقدام 

انقالبی و دوراندیشی، مردم از جمله جوانان و نوجوانان را به آموزش فنون رزم و دفاع فراخواند. 

فرمان تأسیس سازمان بسیج مستضعفین در پنجم آذر ماه سال 1٣5٨ و تأکید ایشان بر تشکیل 

گردید.  بعثی  متجاوزان  علیه  ما  نربد  جبهه های  در  جّدی  تحول  موجب  میلیونی  بیست  ارتش 

معرفی  کرد.  حیرت زده  را  جهانیان  مقدس،  دفاع  در  ناشناخته  و  جوان  استعدادهای  شکوفایی 

فرماندهان شجاع، بصیر و اندیشمند از دستاوردهای ماندگار آن دوران است.

حضور پرشور دانش آموزان و معلامن در جبهه های نربد و تقدیم ٣٦ هزار شهید دانش آموز 

در راه میهن و انقالب اسالمی شاهد و گواه عزم مجاهدانٔه سنگر تعلیم و تربیت در دفاع از اسالم 

و انقالب است.

هدف اصلی این درس کسب دانش و شناخت دفاعی و سپس فراگیری مهارت های رزم و دفاع 

سخت و نرم و نیز فعالیت های امداد و نجات می باشد.

حضور رسمربیان بسیجی در کنار دبیران آمادگی دفاعی نشانگر اهمیت بخش مهارتی و عملی 

این درس است. یکی از ویژگی های این کتاب توجه جدی به دفاع منطقه ای و محلی در جای  جای 

میهن اسالمی است. در بخش های مختلف کتاب سعی شده با تحقیق در زندگی شهدای نوجوان و 

شهدای شاخص محل زندگی، بررسی پدافند غیرعامل در محل سکونت و تحصیل شام و شیوه های 

دفاعی با توجه به موقعیت محلی و اقلیمی محتوای کتاب کاربردی و قابل بهره برداری باشد.

ارزشیابی این درس شامل ١٢ منره نظری و ٨ منره عملی است که در بخش نظری اولویت با 

پژوهش و تحقیق و سؤاالت مفهومی مبتنی بر تفکر و تعقل است و در بخش عملی ٨ منره مربوط 

توسط مربیان سازمان بسیج دانش آموزی به آموزشگاه ارائه خواهد شد.

رشکت  درس  این  عملی  اردوهای  در  منطقه ای  و  استانی  کشوری،  برنامه ریزی های  با  شام 

نور و زیارت  اردوهای راهیان  نیز در صورت متایل می توانید حضور معنوی در  خواهید کرد و 

یادمان  های دفاع مقدس را در مناطق عملیاتی تجربه کنید.

در پایان تأکید می مناید محتوای این درس را با توجه به احتامل بروز حوادث و رخدادهای 

طبیعی و غیرطبیعی جدی و مهم تلقی کنید؛ با مطالعه و انجام فعالیت های عملی بر مهارت های 

دفاعی خویش بیفزایید.

»گروه درسی آمادگی دفاعی«



سخنی با دبیران ارجمند و مربیان گرامی

انقالب اسالمی ایران در ماه های آغازین پیروزی به دنبال طراحی زیرساخت های حکومت 

تازه تأسیس جمهوری اسالمی، التیام دردهای محرومان و مستضعفان، استقرار حکومت عدل 

بود.  مسلح  نیروهای  و  ارتش  بازسازی  و  کشور  اوضاع  به  رس  و   سامان   بخشیدن  رسانجام  و 

امام  خمینی   ، پس از 15 سال تبعید به میان امت بازگشت. زندانیان سیاسی و تبعیدی ها از 

بند ظلم و ستم حکومت پهلوی آزاد شدند. 

تدابیر انقالبی و دوراندیشی امام خمینی     ، در تأسیس نهادهایی چون جهاد سازندگی، 

نشانگر عزم جدی  بنیاد مسکن، نهضت سوادآموزی و …  امداد،  کمیتٔه  بسیج مستضعفین، 

بنیان گذار جمهوری اسالمی در آبادی و محرومیت زدایی از کشور بود. آمریکا و هم پیامنان 

اروپایی اش که منافع و اهداف شومشان در ایران اسالمی برباد رفته بود، با طراحی و اجرای 

ترور شخصیت های مهم و تأثیرگذار جمهوری اسالمی، کودتا، حملٔه نظامی به طبس، تحریک 

و حامیت ضدانقالب در داخل کشور، تحریم ها و محارصۀ اقتصادی و رسانجام تجاوز گسرتده 

حکومت صدام با حامیت دولت ها و قدرت های منطقه ای و جهان، به مقابله با نظام نوپای 

اسالمی برخاستند. با رهربی شجاعانه و حکیامنٔه امام خمینی   ، پایداری و جان فشانی ملّت 

فراوان،  خرابی های  و  آثار  و  بوم  و  مرز  این  فرزند  هزاران  پاک  جان  تقدیم  با  ما،  قهرمان 

رسافرازی و پیروزی نهایی ایران اسالمی را به همراه داشت. 

با  ایران  ملت  می بریم،  به رس  اسالمی  ایران  دشمنان  با  نرم  جنگ  دوران  در  که  اکنون 

رهنمودهای رهرب فرزانۀ انقالب اسالمی، آمریکا و مستکربان عامل را به زانو در  آورده است و 

به جهاد فرهنگی، بصیرت، اقتصاد مقاومتی و هوشیاری در برابر جنگ نرم استمرار می بخشد. 

درس آمادگی دفاعی با آغاز جنگ تحمیلی به صورت غیررسمی در مدارس ارائه می شد و 

از سال 1٣٦٧ به طور رسمی وارد برنامه های درسی آموزش و پرورش شد. 



و  مقاوم  غیور،  با اراده،  مؤمن، شجاع،  نسلی  تربیت  در  صدد  دفاعی  آمادگی  درسی  برنامٔه 

با  انگیزه ای که  توامنند در برابر جنگ همه جانبٔه سخت و نرم دشمنان است؛ نسل هوشمند و 

موقعیت و جایگاه  خود را تشخیص دهد و با افزایش آگاهی و مهارت های دفاعی خویش آمادٔه 

دفاع از ارزش ها باشد. 

کالس درس آمادگی دفاعی با محور  قرار دادن کتاب درسی، کانون همبستگی و اقدام برای 

و  متنوع  منعطف،  دفاعی  آمادگی  درسی  برنامۀ  محتوای  است.  ایثارگری  و  پایداری  مقاومت، 

فعالیت محور است تا به رشد توانایی های دفاعی دانش آموزان عزیز بینجامد. 

همچنین با طراحی دو درس آزاد به منظور تولید و تدوین محتوای درسی متناسب با رشایط و 

نیازهای اقلیمی، بومی و فرهنگی دانش آموزان بر کاهش مترکز این برنامه درسی تأکید شده است. 

* نحوه ارزشیابی این درس بر اساس 12 منره کتبی توسط دبیر درس و 8 منره عملی توسط 
مربی سازمان بسیج صورت می گیرد.

از دبیران محرتم انتظار داریم با مربیان عزیز سازمان بسیج دانش آموزی همکاری کنند تا با 

اجرای هرچه بهرت برنامه های عملی درس )اعم از برنامه یک و سه روزۀ اردوی عملی و …( با روش 

تعاملی و مشارکتی، زمینٔه ارتقای این برنامه را فراهم آورند. 

ارائۀ هرگونه جزؤه پرسش و پاسخ و مواجهٔه حافظه محور با محتوای بصیرتی ــ مهارتی و 

توسعه  یافتٔه درس برخالف اهداف و موازین آموزشی و تربیتی آن است.

نوع و کیفیت سؤاالت درس در آزمون های کالسی، منطقه ای و استانی باید به صورت تفکرمحور، 

مفهومی و مبتنی بر تجارب و اندیشه های دانش آموزان باشد که در همین جهت دستورالعمل 

ارزشیابی این درس به طور رسمی به گروه های محرتم آموزشی ابالغ می شود. 

فیلم های  نرم افزارها،  از  بهره گیری  درس  این  مهم  بسیار  اهداف  تحقق  برای  است  بدیهی 

دانش آموزی،  آثار  منایشگاه  و  برگزاری جشنواره  مربیان،  عملی  فعالیت  معلم،  کتاب  آموزشی، 

بازدید از مراکز مختلف مانند باغ موزه های دفاع مقدس، مراکز نظامی و انتظامی، گلزار شهدا و 

نیز منت خوانی از آثار فاخر دفاع مقدس در کالس درس مؤثر و رهگشا خواهد بود. الزم است کلیٔه 

فعالیت های فوق با ارزش گذاری، ارزیابی و درج منرات مستمر همراه باشد. 

الزامی است؛ طرح سؤاالت  منایش به موقع آثار رسانه ای پیش بینی شده در منت هر درس 

امتحانی از آیات، روایات و سخنان بزرگان و نیز بخش »بیشرت بدانید« و »فعالیت ها« مورد نظر 



منی باشد. گروه آمادگی دفاعی دفرت تألیف کتاب های درسی همواره از دریافت نظرهای ارزشمند 

محرتم  همکاران  از  می کند.  استقبال  گرمی  به  دانش آموزان  و  صاحب نظران  محرتم،  دبیران 

خواهشمند است برای آگاهی بیشرت از مباحث روشی و رویکردهای درس، انتظارات عملکردی و 

شیوه های ارزشیابی به کتاب راهنامی معلم مراجعه کنند یا دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را به 

نشانی  تهران، صندوق پستی 15٨55/٣٦٣ گروه آمادگی دفاعی یا به نشانی پست الکرتونیکی 

talif@talif.sch.ir ارسال کنید.  
                                                                                 گروه درسی آمادگی دفاعی


