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 باسمه تعالی

 طرح درس روزانه درس اقتصاد

    تاریخ:  استان:    ناحیه(: -شهرستان )منطقه    نام آموزشگاه:

پایه، مقطع، رشته: 

 دهم انسانی

 (2اقتصاد چیست )موضوع درس: 

 مفاهیم اولیه علم اقتصاد( -)اهمیت علم اقتصاد 

 مدت جلسه:

 صفحات: دقیقه 08

 51تا  0

 کننده:تهیه

  
 51آموزان: داد دانشتع

 مفهوم اولیه علم اقتصاد -اهمیت علم اقتصاد  اهداف کلی درس:

 اهداف جزئی درس:
اهمیفت علفم    -2جایگاه علم اقتصاد در بین علوم مختلف  تخفخید دهفد      -5آموز در پایان این درس باید بتواند: دانش

بازیگران و فعاالن عرصه اقتصفاد   -4بداند و انواع آن را نام ببرد  تعری  کاال را  -3کند  اقتصاد را از دیدگاه اسالم بیان می

 را بخناسد 

 های رفتاری:هدف

 کند علم اقتصاد را تعری  می -

 نام ببرد تواند انواع کاال را می -

 دهد فعاالن عرصه اقتصاد را تخخید می -

 دهد به یادگیری این درس عالقه نخان می -

الگوهای نوین در 

د یاددهی و فرآین

 یادگیری:

 تواند انواع کاالها را نام ببرد؟ وضعیت اقتصاد کخور ما به عقیده شما چگونه هست؟با طرح سؤاالتی چون، چه کسی می

 سخنرانی -نمایخی  -پرسش و پاسخ  های تدریس:روش

 دی آموزشی و تصاویر مرتبط با درسسی -کتب درسی  مواد و وسائل آموزش:

 زمان آموزانهای معلم و دانشیتفعال هافعالیت

های قبل از ( فعالیت1

های تدریس )مهارت

 ارتباطی(

آموز مورد نظر را پرسیده، در رابطه با مناسبت همان سالم و احوالپرسی و حضور غیاب، علت غیبت دانش

 کنیم تاریخ مطلبی را ارائه می

 

( ارزشیابی 2

تشخیصی )رفتار 

 ورودی(:

یست؟ هدف علم اقتصاد را بیان کنید؟ بهتفرین رو  اسفتفاده از منفاب  و اماانفا      تعری  علم اقتصاد چ

 چیست؟

 

معرفی درس جدید  (3

 و ایجاد انگیزه:

-توان انواع کاالها را نام ببرد؟ وضعیت اقتصاد کخور ما را چگونه میبا طرح سؤاالتی چون؟ چه کسی می

 بینید؟
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 -( فرآیند یاددهی 4

یادگیری و ارائه درس 

 جدید

رود  بفه  ای تولیدی به کار می: شی با ارز  اقتصادی و بازاری که برای تأمین نیاز یا خواستهتعریف کاال

 عنواان مثال: دارو و موادغذایی و    

کند  کاالهای غیرملموس و غیرفیزیای که انسان در قبال پرداخت پول نیازهایش را برطرف می خدمات:

 به عنوان مثال: خدما  آموزشی، پزشای و    

کننفدگان خریفداری   کاالهایی که در بازار عرضه شده و توسفط مصفرف   کاالهای مصرفی: انواع کاالها:

 شوند تا به مصرف برسند مثل: موادغذایی می

فرنگفی  وجفه به کاالهایی که نقش واسطه را در تامیل کاالهای دیگر دارد  ماننفد: گ  ای:کاالهای واسطه

 برای تولید رب

شوند امّا در طول زمان خدما  آنها مفورد مصفرف   به کاالهایی که خودشان مصرف نمی کاالهای بادوام:

 گیرد  مثل: یخچال، اتومبیل و    قرار می

رسند  مثل: شم ، لبنیفا   عمر کوتاهی داشته و در ظرف مد  کوتاهی به مصرف می دوام:کاالهای بی

 و    

-مفی به کاالهای بادوامی که در فرآیند تولید از سوی نیروی انسانی بافار گرفتهفت   ای:سرمایهکاالهای 

 شود  مانند: تراکتور، یخچال در مغازه و    

شفود  ماننفد: خفورا ،    کاالهایی که برای تأمین نیازهای اولیه انسان باار گرفتفه مفی   کاالهای ضروری:

 پوشا  و مسان

ترین تغییر در قیمت مصرف کاال تغییر کرده و در زنفدگی ففرد   با کوچک کاالهایی که کاالهای تجملی:

 تأثیر اساسی و مهّم ندارد یا در حیاط زندگی انسان تأثیر چندانی ندارد  مانند: موبایل و ماشین

ها، مؤسسا  غیرانتفاعی بازیگران خرد شامل: افراد، خانوارها، شرکت بازیگران و فعاالن عرصه اقتصاد:

 هاو خیریه

 ای المللی، جهانی یا منطقههای اقتصادی بینها، سازمانشامل دولت بازیگران کالن:

 

بندی و ( جمع5

 گیری:نتیجه

خالصه ناا  مهّم درس را بیان و نمونه سفؤاالتی را از فراگیفران پرسفش تفا از یفادگیری آنهفا اطمینفان        

 حاصل پیدا کنیم 

 

( ارزشیابی تکوینی 6

 )پایانی درس(:

  شود تا از یادگیری فراگیران اطمینان حاصل کنیم رس جدید سؤاالتی پرسش میاز د

( فعالیت خالقانه 7

 آموزاندانش

  تهیه عاس و فیلم، کاریااتور و    

( تعیین تکلیف و 8

 اختتامیه:

ه شان برای جلسه آینده تحقیقی را در رابطفه بفا موضفوعا  داد   از فراگیران با توجه به استعداد و ظرفیت

 شده، خواسته تا ارائه دهند 

 

 


