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 پاورپوینت Cd -رایانه  -ماژیک  -تخته  -دفتر کالس  -کتاب  های آموزشی:رسانه

 زمان آموزانو دانش های معلمفعالیت هافعالیت

های قبل از تدریس ( فعالیت1

 های ارتباطی()مهارت

 شروع با نام خدا -

 آموزانپرسی و توجه به وضع جسمی و روانی دانشسالم و احوال -

حضور و غیاب همراه با تغذیه خرما و گردو )به تعداد هست، اگخر رخرف خخالی     -

 شد پس همه حضور دارند.(

 وز مباهله پیامبر اکرم و شکست حصر آبادان در عملیات(ذکر مناسبت روز )ر -

برای این درس که اولین درس کتاب هست تکلیفی از قبل ندارند کخه بررسخی    -

 شود.

 -هخای توسخعه   بندی با نام دلخواه خودشان و مرتبط با کتاب )مخثال  گخروه  گروه -

 uها به شکل تجارت( و سپس نشستن گروه -بودجه 

 دقیقه 58

بنخدی  گروه به خاطر

وقت بیشتری صخرف  

 شد

( ارزشیابی تشخیصی )رفتاری 2

 ورودی(:

آموز منفی و یا ناق  است( )شخفاهی  شود که پاسخ دانش)درس از جایی آغاز می

 شود(پرسیده می

 مأموریت انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین را بیان کند. )+( -5

 دهد. )+(منظور از منابع و امکانات طبیعی را توضیح  -1

 سه نمونه از نیازهای انسان را نام ببرد. )+( -3

 (-( نقش انتخاب را در مسائل اقتصادی به طور خالصه توضیح دهد. )4

 (-محدودیت منابع را توضیح دهد. ) -1

 دقیقه 4

( معرفی درس جدید و ایجاد 3

 انگیزه:

 شودبرای جلب توجه یک سؤال با پاورپوینت با زمینه زیبا داده می

 به نظر شما چرا کتابی به نام اقتصاد برای شما تألیف شد؟ -5

 شود.موضوع درس معرفی می شیوه بارش فکریها به گویی گروهبعد از پاسخ

 دقیقه 3
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شخود )روش تخدریس   پرسخیده مخی   معنی لغوی واژه اقتصاددر این مرحله از آنها 

 بارش فکری(

 شود.ها روی بُرد نوشته میآموزی پاسخو توسط دانش

دهند لخذا بخرای   آموزان به این سؤال پاسخ صحیح نمیدانشکه البته طبق تجربه 

تحقیخق  شخود  شود بلکه از آنان خواسته میپویا نمودنشان پاسخ به آنها داده نمی

 و در جلسه آینده به کالس ارائه دهند. )روش کاوش( کنند

 شود.رس به شیوه سخنرانی، پرسش و پاسخ و مشارکتی ارائه میسپس ادامه د

کند که بخرای رفخع نیازهخا، از منخابع و     به انسان کمک می فایده دانش اقتصاد:

 ها را انتخاب کند.استفاده، و بهترین امکانات به نحو صحیح و بهینه

 

 

 

 نند.شود از نیازهای مادی و غیرمادی مثال بزآموزان خواسته میاز دانش

احسخاس   جوست لذا با ارضخای بعضخی از نیازهخایش   انسان موجودی کمال نکته:

گیرد. اگر انسخان صخرفا  بخه    ای در او شکل میکند بلکه نیازهای تازهنیازی نمیبی

رفع نیازهای مادی و حیوانی و طبیعی بپردازد و مراتب نیازها را بخه خخوبی طخی    

خواهخد شخد و بخه خلخق نیازهخای      نکند و در یک مرتبه متوقف شود هرگز سخیر ن 

روی کند موجب انحطخا   چنانچه در زمینه نیازهای مادی زیاده پردازد.کاذب می

 شود.-او می

دو نکتخه  درباره منابع و امکانات که به صخورت امانخت در دسخت انسخان هسختند      

 وجود دارد: اساسی

 منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است. -الف 

 برداری از منابع محدودیت دارد.هانسان در بهر -ب 

 توضیح الف:

 های کشاورزی نسبتا  زیادی در اختیخار  به عنوان مثال ممکن است زمین

-های مرغوبی که بازدهی خوبی دارند و یخا زمخین  جامعه باشد ولی زمین

هخا قخرار دارنخد محخدود     هایی که نزدیک به محل زندگی و تجمع انسخان 

 است.

 ناشخناخته بخودن  وانی در کره زمخین بخه دلیخل    ذخایر معدنی با وجود فرا 

 بسیاری از این ذخایر و نیز محدود بوددن دانش فنی بشر محدود است.

  هخای  در قخرن گذشخته، محخدودیت    رویه از منابعاستفاده بیعالوه بر این

 بیشتری را برای بشر فراهم کرد.

 حث الف در پاور گنجانده شده است.(بتصاویری مربو  به م)

 توضیح ب:

هخای  دارد و هخم بخا روش   قابلیت مصارف متعخدد منابع و امکانات برای انسان هم 

-آموزان زده مخی در اینجا مثال برای دانش .توان از آنها استفاده نمودگوناگون می

-که فرض کنید خانواده شما یک قطعه زمین کشاورزی در اختیار دارد هم  شود:

هخای کشخت و   نخدم بکاریخد، روش  توانیخد گ توانید پنبه کشت کنید و هم مخی می

هخایش،  آبیاری نیز گوناگون است مسئله این است که انسان به دلیخل محخدودیت  

 نیازهای انسان 
 نیازهای مادی -الف 

 نیازهای غیرمادی -ب 
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 گیری:بندی و نتیجه( جمع5

شود، ابتدا مبحث بخه سخه قسخمت تقسخیم     آموزان سپرده میبندی به دانشجمع

شود که از هر گروه یک نفر به عنوان نماینده ها خواسته میشده و سپس از گروه

کنخد و در آخخر   خالصه درس را بیان کند و معلم نیز در صخورت نیخاز کامخل مخی    

 آموز و هم از طرف معلم.هم از طرف دانششود گیری مینتیجه

 دقیقه 1

( ارزشیابی تکوینی )پایانی 6

 درس(:

 گیرد.ارزشیابی، شفاهی صورت می

 از هر کدام از نیازهای مادی و غیرمادی انسان دو مورد نام ببرد. -5

 کمیابی را در دو سطر توضیح دهید. -1

 فایده را توضیح دهید. -روش انتخاب هزینه  -3

 زینه فرصت را تحلیل کنید؟ه -4

 هدف علم اقتصاد چیست؟ -1

 چهار مورد از موضوعات علم اقتصاد را بیان نمایید. -6

 دقیقه 1

 ( تعیین و تکلیف و اختتامیه:7

 خالقیتی -تکلیف فردی  -1

های خود را در امور اقتصخادی خخانواده،   گیریتصمیم از مصداق واقعییک نمونه 

 بخه طخور فرضخی   دشان و امخور تحصخیلی و یخا حتخی     انتخاب در هنگام خرید خو

فایخده را در   -گیخری کسخی نوشخته و روش هزینخه     داستان کوتاهی برای تصمیم

جدولی تدوین نموده و سپس پیامدهای انتخاب مناسب یا نامناسب را به کخالس  

 ارائه دهند )به دلخواه یک مورد(

 بسطی -تکلیف گروهی  -2

کند به صورت گروهخی روزنامخه   ی را تهدید میدر زمینه خطراتی که منابع طبیع

 دیواری یا بروشوری تهیه کنند. )دو هفته فرصت دارند.(

 سازی برای درس بعدیآماده -تکلیف عمومی  -3

توانند برای درس بعدی کنفرانس دهند یخا پاورپوینخت تهیخه    در صورت عالقه می

 کنند )گروهی یا انفرادی(

  آموزانی از دانشیکو در نهایت دعای پایانی توسط 
 

 
 

 خدایا ما را آن ده که آن به

 دقیقه 3

 


