باسمه تعالی
طرح درس روزانه درس اقتصاد
نام آموزشگاه :ح.آیت ا ..خامنه ای نور شهرستان(منطقه-ناحیه)  :نور
پایه،مقطع،رشته:
دهم انسانی
اهداف کلی درس:

استان :مازندران

موضوع درس  :اقتصاد چیست()۲

مدت جلسه:

(اهمیت علم اقتصاد -مفاهیم اولیه علم

۰۸دقیقه

اقتصاد)

تعداد دانش آموزان4۱ :

صفحات:
 ۰تا 49

تاریخ 59/7/41 :
تهیه کننده:
اصغر اقبالی

اهمیت علم اقتصاد -مفهوم اولیه علم اقتصاد

اهداف جزئی درس :دانش آموز در پایان این درس باید بتواند-4 :جایگاه علم اقتصااااد در بین علو م مختلف تشاااخی
دهد -۲ .اهمیت علم اقتصاااد را از دیدگاه اسا م بیان می کند -3 .تعریف کاال را بداند و انواع آن
را نام ببرد-1 .بازیگران و فعاالن عرصه اقتصاد را بشناسد.
علم اقتصاد را تعریف می کند.هدف های رفتاری:

می تواند انواع کاال را نام ببرد.-فعاالن عرصه اقتصاد را تشخی

می دهد.

به یادگیری این درس ع قه نشان می دهد.الگوهای نوین
درفرآیند
یادهی و یادگیری:
روش ها تدریس:
مواد و وسائل

با طرح سواالتی چون  ،چه کسی می تواند انواع کاالها را نام ببرد؟ وضعیت اقتصاد کشور ما به عقیده
شما چگونه هست؟
پرسش و پاسخ -نمایشی -سخنرانی
کتب درسی  -سی دی آموزشی و تصاویر مرتبط با درس

آموزش:
فعالیت ها
)4فعالیت های قبل
از تدریس( مهارت
های ارتباطی)
)۲ارزشیابی
تشخیصی
(رفتار ورودی):
)3معرفی درس
جدید و
ایجاد انگیزه:

فعالیت های معلم و دانش آموزان
س م و احوالپرسی و حضور غیاب ،علت غیبت دانش آموز مورد نظر را پرسیده ،در رابطه با
مناسبت همان تاریخ مطلبی را ارائه می کنیم
تعریف علم اقتصاد چیست؟ هدف علم اقتصاد را بیان کنید؟ بهترین روش استفاده از منابع و
امکانات چیست؟
با طرح سواالتی چون ؟ چه کسی می توان د انواع کاالها را نام ببرد؟ وضعیت اقتصاد کشور ما
را چگونه می بینید؟

زمان

تعریف کاال  :شی باارزش اقت صادی وبازاری که برای تامین نیاز یا خوا سته ای تولیدی به کار
می رود  .به عنوان مثال :دارو و مواد غذایی و ......
خدمات :کاالهای غیر ملموس و غیر فیزیکی که انساااان در قبال پرداخت پول نیازهایش را
برطرف می کند .به عنوان مثال :خدمات آموزشی  ،پزشکی و ....
)1فرآیند یاد دهی

انواع کاالها  :کاالهای م صرفی :کاالهایی که در بازار عر ضه شده و تو سط م صرف کنندگان

 -یاد گیری و ارائه

خریداری می شوند تا به مصرف برسند مثل :مواد غذایی.

درس جدید:

کاالهای واسطه ای  :به کاالهایی که نقش واسطه را در تکمیل کاالهای دیگر دارد.
مانند :گوجه فرنگی برای تولید رب
کاالهای با دوام :به کاالهایی که خودشااان مصاارف نمی شااوند اما در طول زمان خدمات آنها
مورد مصرف قرار می گیرد .مثل  :یخچال ،اتومبیل و . ...
کاالهای بی دوام :عمر کوتاهی داشته و در ظرف مدت کوتاهی به مصرف می رسند.
مثل :شمع  ،لبنیات و.....
کاالهای سااارمایه ای :به کاالهای بادوامی که در فرآیند تولید از ساااوی نیروی انساااانی بکار
گرفته می شود .مانند :تراکتور ،یخچال در مغازه و......
کاالهای ضااروری :کاالهایی که برای تامین نیازهای اولیه انسااان بکار گرفته می شااود .مانند:
خوراک  ،پوشاک و مسکن
کاالهای تجملی :کاالهایی که با کوچک ترین تغییر در قیمت مصااارف کاال تغییر کرده و در
زندگی فرد تاثیر اساسی و مهم ندارد یا در حیاط زندگی انسان تاثیر چندانی ندارد.
مانند  :موبایل و ماشین
بازیگران و فعاالن عرصاااه اقتصااااد :بازیگران خرد شاااامل :افراد  ،خانوارها  ،شااارکت ها ،
موسسات غیر انتفاعی و خیریه ها
بازیگران ک ن  :شامل دولت ها  ،سازمان های اقتصادی بین المللی ،جهانی یا منطقه ای.

)9جمع بندی و
نتیجه گیری:

خ صااه نکات مهم درس را بیان و نمونه سااواالتی را از فراگیران پرسااش تا از یادگیری انها
اطمینان حاصل پیدا کنیم.

)۱ارزشیابی تکوینی از درس جدید سواالتی پرسش می شود تا از یادگیری فراگیران اطمینان حاصل کنیم .
( پایانی درس):
)7فعالیت خ قانه

تهیه عکس و فیلم  ،کاریکاتور و.........

دانش آموزان
)۰تعیین تکلیف و
اختتامیه:

از فرا گیران با توجه به اسااتعداد و طرفیت شااان برای جلسااه آینده تحقیقی را در رابطه با
موضوعات داده شده  ،خواسته تا ارائه دهند.

