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هر انسان مخلص و متعهدی که آمادگی دفاعی را الزمٔه حیات جامعٔه اسالمی 
بداند در نزد خدا آبرو پیدا می کند.
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سخنی با دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز
درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جزء دروس الزامی پایه های سوم راهنمایی و دوم متوسطه می باشد

عناوین درسی این کتاب براساس نقشه جدید درس آمادگی دفاعی تعیین شده و محتوای آن با درنظر گرفتن شرایط دنیای امروز و 
متناسب با نیاز دانش آموزان برنامه ریزی شده است بر این اساس موضوعاتی همچون امنیت، تهدید، تهاجم، انواع دفاع، پدافند غیرعامل 

و جنگ نرم محورهای اصلی کتاب را تشکیل می دهند
همچنین بسیج و وظایف آن در دوران کنونی، مروری بر هشت سال دفاع مقدس، شناخت زنان قهرمان و مردان مبارز به منظور 

الگو گرفتن از آن ها، از دیگر مباحث مهم این کتاب می باشند
نظامی جهان می طلبد که نوجوانان و  امروز و فریب کاری و توطئه های مختلف قدرت های سیاسی و  وضعیت و شرایط دنیای 
جوانان عزیز با هوشیاری کامل به حوادث و اتفاقات سیاسی و اجتماعی توجه نمایند، تا بتوانند با انتخاب مناسب ترین راه، نقش مؤثری در 

حفظ استقالل فرهنگی و سیاسی کشور و پیشرفت میهن داشته باشند
با توجه به توضیحات فوق، به منظور اجرای مناسب این برنامٔه درسی وتحقق اهداف پیش بینی شده، از دبیران گرامی و دانش آموزان 

عزیز انتظار می رود به نکات ذیل توجه نمایند:
1ــ از آنجا که محتوای این کتاب براساس روش آموزشی فعال تألیف شده، از دانش آموزان خواسته می شود که با مشارکت در 

پاسخ دادن به پرسش های متن هر درس و انجام فعالیت های انفرادی و جمعی، در آموزش درس نقش فعال داشته باشند
در همین رابطه به دبیران محترم توصیه می شود با استفاده از مشارکت دانش آموزان، کالس درس را به گونه ای هدایت نمایند تا 

جریان یاددهی و یادگیری به صورت مطلوب انجام پذیرد
2ــ نحؤه ارزشیابی این درس همچون گذشته براساس 12 نمره کتبی و 8 نمره عملی صورت می گیرد که نمره عملی دانش آموزان 

با توجه به محورهای زیر تعیین می شود:
الف( مشارکت فعال دانش آموزان در آموزش درس

ب( برخورد فعاالنه دانش  آموزان نسبت به پرسش های طراحی شده در متن هر درس
ج( تحقیق و پژوهش در مواردی که دبیر مشخص می کند

د( یادگیری مهارت های عملی دروس مختلف مانند مهارت های درس دهم، بخش زلزله و …
3ــ به دبیران محترم توصیه می شود برای آموزش مطلوب برخی از دروس مانند مردان مبارز، زنان قهرمان، بسیج، دفاع مقدس و …، 

از حضور معنوی ایثارگران دوران دفاع مقدس در مدرسه به منظور انتقال مفاهیم و ارزش های آن دوران به دانش آموزان استفاده نمایند
4ــ دبیران گرامی می توانند با هماهنگی مسئولین مدرسه برخی از دروس مانند پدافند غیرعامل، نظام جمع و جنگ افزار شناسی 

را با استفاده از طبیعت )کوه، جنگل، پارک(، پادگان ها و سایر مراکز آموزشی و نظامی به دانش آموزان آموزش دهند
5  ــ دبیران محترم در نظر داشته باشند که کتاب های معرفی شده در پایان کتاب برای تحقیق و پژوهش دانش آموزان، منابع مناسب 

و مفیدی است
و  کردستان  ایالم، خوزستان،  آذربایجان غربی،  استان  پنج  دانش آموزان  دهم مخصوص  در درس  »مین«  با  آشنایی  6  ــ بخش 

کرمانشاه است
در سایر استان ها از این بخش به عنوان »برای مطالعه بیشتر« استفاده شود همچنین به دبیران محترم پنج استان یاد شده توصیه 

می شود که بخش آشنایی با »مین« را در یکی از فرصت های مناسب اوایل سال تحصیلی به دانش آموزان آموزش دهند 
در پایان خداوند بزرگ را سپاس گزاریم که به ما توفیق داد تا این کتاب درسی را آماده کنیم و در اختیار دانش آموزان قرار دهیم

امیدواریم با تدبیر و تالش دبیران گرامی و مشارکت فعال دانش آموزان، قدمی در جهت حفظ استقالل و سربلندی میهن عزیزمان 
برداریم

 گروه درسی آمادگی دفاعی
دفتر تألیف کتب درسی دوره ابتدایی و متوسطه نظری


