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قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
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دبیرخانه کشوری راهبری درس کار و فناوری
طرح درس روزانه درس کار و فناوری
مشخصات
کلی

شماره طرح
درس 1:
مجری :

موضوع درس  :پودمان کسب و کار
(پودمان )5
کالس  :هفتم

کد پرسنلی :

تاریخ اجرا :

مدت اجرا :
 09دقیقه

تعداد فراگیران :
 22نفر

مکان :

الف  :قبل از تدریس
اهداف بر اساس برنامه تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه بندی جدید بلوم
سطح هدف
هدف

اهداف و پیامد ها
کسب و کار  ،کارآفرینی  ،ویژگی یک کارآفرین و کاربرد فناوری نو در کسب و کار

موضوعی
هدف کلی

دانش آموزان با مفاهیم کسب و کار (کارآفرینی  ،خرید  ،فروش  ،پس انداز  ) . . .،کاربرد
فناوری در کسب و کار مشاغل مرتبط با کسب و کار  ،ویژگی یک کارآفرین و مراحل راه
اندازی و تولید یک محصول برای کسب و کار آشنا می شوند .

اهداف

آشنایی با تعریف کارآفرینی  ،معرفی برخی از انواع کسب و کار ،درآمد و پس انداز  ، ،بازار ،
خرید  /خرید اینترنتی  ،کارت های اعتباری و خرید اینترنتی  ،فروش  ،بازاریابی و تبلیغات ،
نوشتن و راه اندازی یک طرح کسب و کار ( ساختن جعبه های تزیینی  ،پرورش گل و گیاه .
)..

مرحله ای

هدف های
رفتاری

حیطه ها و
اهداف

آموزشی

انتظارات از دانش آموزان در پایان

عناصر برنامه درسی ملی
تعقل  ،ایمان  ،عمل و اخالق

آموزش

عرصه ارتباط با
خود خدا

تعقل

در مورد توانایی خود در تولید یک کسب و
کار را تفکر کند .

*

در مورد یادگیری این توانایی و تاثیر آن در
زندگی و شغل آینده خود و دیگران تفکر

*

دیگران خلقت

*

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
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کند .
انواع کسب و کار را مورد بررسی قرار بدهند
.

*

نکات ایمنی که در هنگام ساخت یک طرح
کسب و کار مورد نیاز است تحقیق کند .

*

اعتقاد به استفاده صحیح از منابع طبیعی را
داشته باشد .

ایمان

*

در مورد مفاهیم کارآفرین و کارآفرینی و
ویژگی یک کارآفرین بررسی کند .

*

نسبت به ساخت وسایل عالقه نشان دهد .

*

به وجود برهان نظم در خلقت خداوند تجه
نموده و شکرگذار باشد .

*

*

نسبت به کشف پدیده های علمی توسط
انسان باور داشته باشد .

*

*

به ارزشمندی ابزار و وسایل ساخته شده
دست بشر در پیشرفت زندگی انسان پی
ببرد .

*

توانایی خود را برای راه اندازی یک کسب و
کار باور داشته باشد .

*

با ارزش کار و تالش آشنایی داشته باشند .

*

نسبت به همکاری در گروه  ،رعایت حق هم
گروهی ها  ،نگرش مثبت داشته باشد .
علم

*

ابزار و وسایل مورد نیاز برای ساخت کسب و *
کار مانند جعبه تزیینی  . . . ،را نام ببرد و
نحوه کار آن را بیان کنند .

*

*

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
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عمل

ویژگی یک کارآفرین را فهرست کند .

*

روش های بازاریابی و تبلیغات برای فروش
محصوالت و خدمات را تحقیق کند .

*

وسایل مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب
و کار مانند جعبه های تزیینی را فهرست
کنند .

*

انواع کسب و کار را بیان کند .

*

نکات ایمنی در استفاده از کار ت های
اعتباری و خرید اینترنتی توضیح دهد .

*

هنگام کار با ابزار ها نکات ایمنی را رعایت
کند .

*

ویژگی های کارآفرین را فراگیرد و در خود
آن ها را پرورش دهد .

*

مراحل الزم برای راه اندازی یک کسب و کار *
را کسب کند .

اخالق

یک کسب و کار مانند ساخت جعبه تزیینی
 . . . ،را انتخاب کرده و با هم گروه خود آن
طرح کسب و کار را بنویسد .

*

*

کسب و کار ساخته شده در گروه را در
کالس و یا در بازارچه کار و فناوری بازاریابی
کنند .

*

*

در مورد نقش خود در پیشرفت کشور
احساس مسئولیت کند .

*

به اخالق حرفه ای نظم  ،قانون مداری در
جامعه اهمیت دهد .

*

*

نسبت به کار خود و دیگران احساس
مسئولیت کند .

*

*

به دریافت و نگهداری از رسید خرید  /فروش *

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
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(دستی و الکترونیکی ) اهمیت دهد .
هنگام کار با دیگران حسن خلق داشته و
صبور بوده و به اعضای گروه احترام بگذارد .
روش
تدریس
امکانات و
رسانه های

*

آموزش در کارگاه کار و فناوری  ،پرسش و پاسخ (کار کالسی ) توضیحی  ،نمایش عملی و
کار گروهی  ،ارائه اسالید های نمایشی  ،دیداری تمرین و پروژه به صورت تلفیقی استفاده
گردد.
کتاب درسی  ،رایانه  ،ویدئو پر.ژکتور  ،وایت برد  ،وسایل و ابزار کارگاهی برای ساخت و راه
اندازی یک طرح کسب و کار (ساخت جعبه های تزیینی  ،پرورش گل و گیاه ) . . .

آموزشی
آماده سازی
و ایجاد
انگیزه






گروه بندی

آغاز جلسه با نام و یاد خدا
سالم و احوال پرسی با دانش آموزان  ،حضور و غیاب دانش آموزان
دانش آموزان به صورت گروه های که در جلسات اول تعیین شده  ،در
کالس می نشینند .
برای شروع درس ابتدا چند تصویر طرح کارآفرینی (مانند  :پشمک حاج
عبداهلل  ،پرورش بلدرچین  ،پرورش قارچ  ) . . . ،را از طریق پروژکتور به
دانش آموزان نشان می دهیم تا انگیزه ای برای شروع کار باشد .

زمان :
19
دقیقه

دانش آموزان را در گروه های  3الی  4نفره در مدل نیم دایره سازمان دهی می کنیم .

 ،مدل و
ساختار
کالسی
ارزشیابی
آغازین

قبل از شروع درس جدید  ،سواالتی از درس قبل که در ارتباط با درس جدید
دارند و نیز ارائه سواالتی از میزان اطالعات قبلی دانش آموزان از قبیل :
-1آیا تعریفی از کارآفرینی در ذهنتان است ؟
-2از چه مکانی خرید انجام داده اید ؟
-3آیا تا به حال از اینترنت وسیله ای خریده اید ؟
-4آیا تا به حال از پس انداز خود برای خرید وسیله ای استفاده کرده اید ؟
پرسیده می شود نت نقطه شروع تدریس را مشخص نماییم .

زمان :
 8دقیقه

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
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ب  :فعالیت های مرحله حین تدریس

فعالیت های معلم – دانش آموز :
ارائه

فعالیت های معلم

درس

توجه اسالید های نمایشی معرفی مفاهیم کار  ،کارآفرین ،
کارآفرینی و ویژگی یک کارآفرین را بیان می کند .

جدید

فعالیت های دانش آموزان
-

توسط اسالید های نمایشی انواع کسب و کار را معرفی می
کند .

-

مفاهیم مانند درآمد  ،پس انداز  ،خرید  /خرید اینترنتی و
بازاریابی و تبلیغات را بیان می کند .

تشکیل گروه های  3الی  4نفره

از هر گروه خواسته می شود که یک کاال را مشخص کرده و شرکت در بحث گروهی و اظهار
نظر و توجه به نتایج مطرح شده
در ارتباط با نکات مربوط به خرید آن کاال (شامل مکان
توسط سایر گروه ها
خرید  ،قیمت  ،روش پرداخت پول  ،توجه به گارانتی و
خدمات پس از فروش  ،تاریخ مصرف و  ) . . .بحث کنند .
نماینده هر گروه نتیجه را در کالس برای بقیه دانش آموزان ارائه نتیجه و اظهار نظر در
ارتباط با نتایج سایر گروه ها
بخواند .
از هر گروه خواسته شود در ارتباط با تاثیر مواد زیر در
میزان فروش یک محصول مانند گردو بحث کنند  :کیفیت
مناسب  ،معرفی کاال  ،زمان و نحوه ارائه کاال و خدمات ،
قیمت مناسب  ،خالقیت در بسته بندی  ،تشخیص نیز مردم
...،

شرکت در کار گروهی و ارائه
نتیجه بحث گروهی در کالس

سپس نماینده هر گروه نتیجه بحث را در کالس اعالم نماید ارائه نتیجه و اظهار نظر در
ارتباط با نتایج سایر گروه ها
.
در نهایت نوشتن یک نمونه طرح کسب و کار را به دانش
آموزان دهد .

هر گروه یک نمونه کسب و کار
را بنویسند .

در انتهای کالس طرح کسب و کار نوشته توسط گروه ها

-

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
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مورد بررسی قرار می گیرد .
مدت زمان  59 :دقیقه
ج  :فعالیت های تکمیلی
ارزشیابی الف  :تکوینی (در جریان تدریس )
از دانش آموزان می خواهد فعالیت های زیر را انجام دهند :
 کار کالس – بررسی ویژگی های یک کارآفرین را تکمیل نمایند .
 کار کالسی – شناسایی مشاغل را پر نمایند .
زمان :
 کار کالسی – خرید اینترنتی را تکمیل نمایند .
در طول
 کار کالسی -پیشنهادی برای بسته بندی بدهند .
 کار کالسی – عوامل موثر در افزایش فروش را ارائه خدمات را بررسی کنند .تدریس
 طرح یک نمونه طرح کسب و کار را بنویسند .
زمان :
ب :ارزشیابی پایانی
19
با توجه به مطالب توضیحی و عملی در کالس سواالت پایانی از دانش آموزان
دقیقه
پرسیده می شود :




جمع
بندی و
ساخت
دانش
جدید

تعیین
تکلیف و
اقدامات

خریدار چه نکاتی را باید رعایت کند ؟
در خرید اینترنتی چه نکاتی را باید توجه کنیم ؟
فروشنده چه نکاتی را باید رعایت کند ؟
بازاریابی و تبلیغات چه تاثیری بر میزان فروش دارد ؟

در انتهای جلسه با کمک دانش آموزان جمع بندی این پودمان صورت می گیرد :
 -1با ویژگی های یک کارآفرین آشنا شده اند .
 -2با انواع کسب و کار آشنا شده اند .
 -3مزایای و معایب خرید اینترنتی را می دانند .
 -4با روش های جلب مشتری و بازاریابی اطالع دارند .
 -5در نهایت بررسی نمونه نوشته شده برای کسب و کار و بیان کیفیت کار
تکالیف عمومی :
 گزارشی از خرید با دستگاه کارت خوان  /پرداخت قبض با دستگاه
خودپرداز را انجام داده و به کالس ارائه دهند .

زمان :
19
دقیقه

زمان 2 :
دقیقه

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
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بعدی

 کار غیر کالسی صفحه  51را پاسخ دهند .
تکالیف گروهی :
 از دانش آموزان می خواهیم برای جلسه آینده به صورت گروهی یک
محصول مانند جعبه تزیینی  . . .،را ساخته و به کالس بیاورند و در نهایت
در بازارچه ارائه دهند .
تکالیف انفرادی :
 از دانش آموزان می خواهیم برای جلسه آینده با به کارگیری خالقیت یک
محصول بومی را بسته بندی کرده و به کالس بیاورند .

