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 طرفداری از جبهه حق  : هدف کلی 

 جزئی :اهداف 

 حساس شدن به مسائل پیرامون  .1

 شناخت نسبی دشمن  .2

 داشتن معیار درست در طرفداری از جبهه حق .3

 اهداف رفتاری :

 شرکت در مباحث اجتماعی  .1

 مطالعه و پیگیری شناخت مسیر درست در تمام فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی .2

  قدرت پاسخگویی و مقابله با افکار خرافی و انحرافی .3

  کاربرد :  درک و فهم :  دانش :  حیطه های شناختی              

 (1) دشمن شناسی –چنگ نرم  –جبهه حق و باطل   :پیش نیازهای درس

 : ارزشیابی تشخیصی

 قرمز  –سیاه  -ماژیک آبی -2تخته -1: وسایل مورد نیاز

 پرسش و پاسخ  -فعال  -اختصاصی :روش تدریس

 پردازش اطالعات :تدریسالگوی 

احتمال عدم استقبال از مربی جهادی، در این شرایط باید قبل از ورود به بحث حتما زمانی را به شنیدن  :(3پیش بینی رفتار ورودی )

صحبت های دانش آموزان اختصاص داد تا با مربی ارتباط برقرار کنند و بدانند با یک دوست، مشاور و تسهیل گر روبرو هستند نه یک معلم 
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 مراحل تدریس

 فعالیت های مربوط به
 زمان دقیقه

 فراگیر معلم

   5 ورود به کالس : پاک کردن تخته، خوش و بش با بچه ها، معرفی خود  -1

   : * ایجاد آمادگی و انگیزه -2

مطرح کردن سواالتی توسط دانش : ( زمان ورود به بحث2پیش بینی رفتار ورودی ) -3 22

 اولآموزان درباره جلسه 
  

   22 : **جدید ورود به بحث -4

   12 ادامه بحث : *** -5

  : ****( 1جمع بندی جلسه ) -6
 12 

    

 

 



 

 

  و خالصه جلسه قبل را می نویسم می روم پای تخته  -*

 کسی که ضرر می رساند.  ؛به شخص آنکه عداوت می کنددشمن :  -1

 دوست : خیرخواه، رفیق، یار -2

 دوست نادان -3

 یس( 62دشمن آشکار انسان در قرآن ) -4

همونطور که در فیلم نشون می ده یهودی ها  ؟بچه ها کسی فیلم محمد رسول اهلل )ص( رو دیدهمائده(  22سخت ترین دشمن انسان در قرآن ) -5

تروریسم تاریخی یهود )مرحله اول عملیات منتظر آمدن پیامبر بودند و از مقاله پیوست قسمت ترور  ،سال ها قبل از تولد حضرت رسول

 را بیان می کنیم و می گذریم یهود(

 جنگ رسانه ای  -3جنگ سخت  -2جنگ نرم  -1انواع جنگ   -6

 رتاریخ چی بود؟ سخت چی بود؟ یک نمونه جنگ نرم د یک نمونه جنگ

 

ودمان را مطرح می کنیم و از بچه ها می خواهیم چند تا از و اما جنگ رسانه ای ؟ از بچه ها می پرسیم .... و در نهایت تعریف کامل خ -**

 خمپاره های جنگ رسانه ای رو به طور خاص بگن مثال فالن فیلم و چرا؟

 یاجنگ رسانهف یتعر

 مطرح خواهد بود.  "رسانه" به عنوان یک هرچیزی که توانایی رساندن محتوا به مخاطب داشته باشد،: رسانه از رساندن می آید، رسانه

یک گروه های عمومی در راستای منافع و سیاست مدیریت افکار»: از نوع جنگ نرم و به بیان دیگر از ابزارهای جنگ نرم است. جنگ رسانه ای

 «ایهای اینترنتی و ماهوارهشبکه اعم از هنر، موسیقی، کتب و نشریات و در سطح گسترده ترهای خاص هم هستند  رسانهخاص که حامیان 

به بمباران اطالعاتی  ،شبکه ماهواره ای 132 همانگونه که شاهد هستیم، .شرایط صلح ادامه خواهد داشت حتی در چنین جنگی، بدیهی است

 .پردازندمخاطبین خود می

انیم حقایق تودر رسانه ها می ها، ماها و کاهش هزینهلشکرکشی برای جلوگیری از»: دراین باره گفته است (امریکا جمهورامین رئیس34) آیزنهاور

)یک سرچ در اینترنت و نتایج و تصاویر شیعه در  .«شودافکارعمومی است که پیروز می .را وارونه جلوه دهیم و افکارعمومی را مدیریت کنیم

 اینترنت ...(

 «تی وی است. –تنها راه آسیب به ایران از راه رسانه » جمهور رژیم صهیونیستی( گفته: نتانیاهو )رئیس

ای بپردازیم صراحت کالم مقامات ارشد امریکایی و رژیم صهیونیستی بر ماست تا با بررسی دالیل دشمنی و شگردهای جنگ نرم  رسانهبا توجه به 

 ی الهی پیروز میدان باشیم. ان شاء اهلل.های مقابله با این عرصه به حول و قوه و با به کارگیری روش

 

 جنگ نرم یهایویژگ

 سبک زندگی، بصورت آرام و تدریجیماهیت  تالش برای تغییر 

 پذیری درسطوح جامعه مورد تهاجمهای آسیبزمینه و اقشار طراحی برمبنای نقاط و 

 اذهان عمومی تردید آفرینی در چند وجهی بودن، تضاد و 

 اذهان بدون دربند کشیدن اجسام تسخیر 

 سازی و هنر و موسیقی و... پنداری از طریق نماد همزاد 

 ، دل دفتر دیده است.القلب مصحف البصر: فرمایندمیالسالم هعلیامیرالمومنین

 .که هرچه دیده بیند، دل کند یاد/ دو فریاد دل هر دست دیده و ز

 بویای و%3 المسه، %6 شنوایی، %13 بینایی، %55 ترتیبه قوای پنجگانه ب آموزش، هریک از علمی نیز ثابت شده که در فرآیند یادگیری و نظر از

 .تاثیرگذارخواهد بودچشایی انسان  3%

 است. ای برخوردارتوجه ویژه  های تربیتی، از آموزش عملی نسبت به سایر روش نیز السالم علیهمسیره ائمه اطهار لذا در

ور که گفته شد با صرف مبالغ هنگفت میتوان از قدرت نفوذ رسانه در جهت مطامع استعمار نوین بهره جست. نکته قابل توجه اینکه لذا همانط

 رسانه های کنونی تاثیرگذار در سطح جهان از جمله شبکه های ماهواره ای، بوسیله افرادی مدیریت میشود که اصالتا یهودی میباشند.

Administrator
Sticky Note
نمونه شایعات جنگ احد درباره شهادت پیامبر

Administrator
Sticky Note
ملاک حلال بودن موسیقی و مجاز بودن فیلم و... حکم مرجع تقلید!

Administrator
Sticky Note
؟؟؟؟سطحی نگریمشغول شدن به دنیای مجازیکم شدن ارتباط اعضای خانواده



 

 یاجنگ رسانهی روشها -***

پرسش و پاسخ  در ذیل به اختصار به تاثیرات مخرب رساته ای در ابعاد گوناگون اشاره شده که برای نزدیک شدن ذهن مخاطبین میتوان به روش

 و اینکه در صورت امکان روی آثار هر نمونه روی زندگی پاسخ دهند. جمعها از بچه ها پرسید مطابق روش کلی تدریس مربی، از ستون نمونه

 به عهده مربی خواهد بود. بیان اهداف و راهکارها در آخر بندی نهایی و

 

 عرصه اهداف راهکار هانمونه آماری نتایج

 حریم حجابین رفتن ب از 

 باالرفتن مصرف کاالی آرایشی- 

 زینتی درسطح جامعه

 گیری الگوهای ناهنجار شکل

 بین دختران رفتاری در

 آموزش بدحجابی و ) عروسک باربی

 نوع پوشش و تجمالت و آرایش و

 (روابط کاذب اجتماعی

 آموزش سبک زندگی غربی 

 جایگزینی هویت غربی در بین جوانان 

 میبی ارزشی هویت خانواده اسال 

 تبلیغات کاالهای غربی 

  القای فرهنگ

 مادیگرایی

  مصرفی کردن

 کشورها

 فروش کاالهای غربی 

 اجتماعی

  سلطه علمی جهانی بر مبنای

پیشرفتهای انحصاری کشورهای 

 پیشرفته

  وابستگی و عدم تالشها و

پیشرفتهای علمی کشورهای جهان 

 سوم و استعمار شده

 مستندهای علمی 
  غربی بدون نشان دادن پیشرفت جوامع

 پیشرفت آنها اشاره به رمز

  روحیه ازبین بردن

اعتماد به نفس و 

 خودباوری در ملت ها

 علمی

 سرگرم شدن جوامع به تفریحات و 

 روابط ناسالم

 مسیر پیشرفت جوامع انحراف در 

 پذیر وگیری روابط آسیبشکل 

 غیراخالقی تبعات جبران ناپذیر

 عدم تمایل به ازدواج دربین جوانان 

 ،خیانت پس از وشک  بدبینی 

 ازدواج

 انواع انیمیشن ها و  عروسک باربی و

مضمون  فیلمهای غیراخالقی با

 روابط کاذب دختر و پسر

 مدیریت روابط اجتماعی افراد 

  ترویج سطحی انگاری

وشهوترانی بین نسل 

 جوان آینده سازکشور

 اخالقی

 گیری فضاهای مجازی و شکل

 های ساختگی برای افرادهویت

  تعهدات پایدار، سستی و عدم

 واقعی و کارآمد اجتماعی

 های جدید از تعامالت خلق هویت

 مجازی

 هویتی و تزلزل شخصیتیالقای بی 

  عضویت در تشکلهای مجازی

 اینترنتی

 های غیراخالقی انتشار عکس و فیلم

غیرواقعی از افراد در فضای یا 

 مجازی

 های خصوصی افرادورود به حریم 

  ایجاد بحران های

شخصیتی و  -هویتی

 رواج پوچ گرایی

 اجتماعی

Administrator
Sticky Note
نمونه: عضویت در شبکههای مجازیاهداف: غفلت از خانواده، تنهایی، 



 

  بی هدفی در زندگی و توهم گرایی

 و پوچ گرایی بجای واقع گرایی

 های زندگی سالمکاهش مهارت 

 تخریب روحیه نشاط جوانان 

 رواج فحشا و خوشی های زودگذر 

 مرگ انسانها بدلیل اعتیاد 

  ،تولید و فروش مواد مخدر

 روانگردان و مشروبات الکلی
  مخرب و مهیج شهوتسرگرمیهای 

 بند ترویج فحشا و بی

-و باری اخالقی

 اجتماعی

 اقتصادی

 های اقتصادی و اتهام اعمال تحریم

تروریست به مسلمانان سراسر 

 جهان

  اعزام نیروهای نظامی از کشورهای

غربی در اکثر کشورهای اسالمی 

 خاورمیانه

 ایجاد ناامنی درمنطقه خاورمیانه 

  اسالمی و مبارزه با موج بیداری

انتشار اخبار ناامیدکننده از روند 

 های اسالمیحرکت

  اعزام نیرو و تسلیحات نظامی و

 ایجلوگیری از ثبات منطقه

  کشتار مناطق شیعه نشین و

های افراطی حمایت از تروریست

 وهابی

 استعمار کشورهای افریقایی 

 ماندگی رواج فقر، گرسنگی و عقب

 در کشورهای استعماری

 ی دفاع ای به بهانهقهمداخالت منط

 از حقوق بشر

 های خبری و انتشار پوشش شبکه

 علیه ثبات اخبار بر

  القای تفاسیر ناامید کننده از موج

 بیداری اسالمی

  دفاع از تروریسم و دادن تسلیحات

 به آشوبگران

  تطمیع و تبانی با رهبران بیداری

 اسالمی و انحراف از مسیر واقعی

  منطقهحفظ منافع اسرائیل در 

 ایجاد اختالفات و دشمنی بین فرقه-

 های اسالمی

 

  ضعیف نگهداشتن

 مسلمانان

  تسلط بر کشورهای

اسالمی و استعمار 

منابع مادی  و 

 طبیعی

 سیاسی

 ایقبیله -ایجاد اختالفات قومی 

  گرایش به مکاتب فکری بجای

 ادیان الهی

 و ...

 ای مروج های ماهوارهسایت و شبکه

 مسیحیت و یهودیتافکار وهابیت، 

 های ضداسالمیساخت فیلم 

 توهین به مقدسات اسالمی 

  تخریب افکار عمومی بر علیه اسالم

 هراسیو اسالم

  اتهام سطحی نگری و خرافات به

 احکام اسالمی

  ایجاد تفاسیر جدید از اسالم و به شک

 انداختن در مبانی اعتقادی

  ایجاد مکاتب انحرافی فکری وهابیت و

 بهاییت

  نمادهای اسالم بجای اندیشه ترویج

 اسالم

 ترویج مسیحیت و یهودیت 

  القای شبهات

اعتقادی بین پیروان 

 اسالم

 اعتقادی

 



 

 

 تعریف جبهه و جبهه و حق و باطل  -****

 معین( از احزاب و گروه ها )فرهنگ فارسی جبهه : گروه متحدی

 حق : درست. نامی از نام های خدا

 باطل : مقابل حق، دروغ، نادرست

 جبهه حق : گروهی متحد که در مسیر دستورات خداوند حرکت می کنند و جهان بینی الهی دارند.

 جبهه باطل : گروهی که در امری نادرست و خالف دستور الهی با هم متحد شده اند.
 راه مقابله .... -دشمن سرسخت -در اینجا مجددا اشاره شود به دشمن اول

                                                                          


