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 به نام خدا

  سال تحصیلی :                                         :   طراحنام                                           دهم –اقتصاد  :طرح درس ساالنة 

 

 

  ماه هفته جلسه فصل تاریخ موضوع و عنوان درس  فعالیّت تکمیلی

  درسدر رابطه با یا گزارش ر تهیه پوست

 بوسیله دانش آموزان 

 :فعالیت عملی

عالقٔە شغلی شما در چە در مورد موضوع: 
 زمینهای است؟ چە تواناییهایی دارید؟

 تحقیقی را در کالس ارایە دهید 

 جلسه معارفه 

+ 

 : اول فصل
 

کسب و اصول انتخاب در 

 کار
 

+ 

 الزامی های فعّالیت

 اوّل نیمسال

 

 اول 1 1 3/7/99

 مهر 

ل 
 او

ال
 س

یم
ن

 

 درس فلش کارتهاینمایش 

  کالس در تکمیلی فعّالیت

 مرور و تمرین

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 

 : اول فصل
 

کسب و اصول انتخاب در 

 کار

 

 دوم 2 1 11/7/99

 انجام پژوهش و ارائه در کالس

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 

 : اول فصل
 

کسب و اصول انتخاب در 

 کار

 

 سوم 3 1 11/7/99

 ارزشیابی و انجام کلیه ی فعالیت های کتابی

 و خالصه برداری از درس اول و دوم

بحث و گفگوی کالسی و جمع بندی از دروس 

 مهر ماه 

 : اول فصل
 

کسب و اصول انتخاب در 

 کار
 

23/7/99 

31/17/99 
 چهارم 4 1
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دی از دانش انجام پرسش و پاسخ های کلی

 ت درک بهتر متن درس آموزان جه

 فعالیت عملی

 : اول فصل
 

کسب و اصول انتخاب در 

 کار
 

 اول 5 1 8/8/99

 آبان

 حل پاسخ تمرینات درس

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 1تکرار و تمرین فصل 

 

 1فصل ارزشیابی از 

 

 دوم 1 2 15/8/99

 حل تمرینات کتابی

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 عملی:فعالیت 

در مورد نقش و تاثیر هر یک از تصمیم 

گیرندگان بر بازار اقتصاد تحقیقی را تنظیم کرده 

 در کالس ارایه کنید

 

 دوم : فصل
 

بازیگران اصلی در 
  میدان اقتصاد

 سوم 7 2 22/8/99

 فعالیت های مکملی + ارزشیابی

 دوم : فصل
 

بازیگران اصلی در 
  میدان اقتصاد

 چهارم 8 2 29/8/99

اسخ های کلیدی از دانش انجام پرسش و پ

 ت درک بهتر متن درس آموزان جه

 سدر انجام فعالیت هایهماهنگی در 

 

 : دوم فصل
 

بازیگران اصلی در 
 میدان اقتصاد

 اول 9 2 1/9/99

 آذر

 حل تمرینات درک متن

 تولید برنامه ریزی های آموزشی  انجام 

 تهیه برشور برای مدرسه 

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 
 

 دوم : فصل
 

بازیگران اصلی در 
 میدان اقتصاد

 دوم 11 2 8/9/99

 حل فعالیت های کتابی

 آموزش ارائه یک پژوهش کامل

 دوم : فصل
 

بازیگران اصلی در 

 سوم 1 3 15/9/99
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 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 

 میدان اقتصاد

 بررسی نمونه سواالت امتحانی 

 و انجام آزمون 

 2 فصلتکرار و تمرین 

 2 فصلارزشیابی از 

 

22/9/99 

29/9/99 
 چهارم 12 3

اسخ های کلیدی از دانش انجام پرسش و پ

 ت درک بهتر و ترجمه متن درس آموزان جه

 سدر متن ترجمههماهنگی در 

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 

 اول 13 3 4/11/99 ها فصلتکرار و تمرین 

 دی 

 کتابیحل تمرینات 

 مروری بر دروس دی ماه

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 دوم 14 3 11/11/99 ها فصلتکرار و تمرین 

 حل تمرینات کتابی

 مروری بر دروس دی ماه

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 

 سوم -- - 18/11/99 ها فصلتکرار و تمرین 

 حل تمرینات کتابی

 مروری بر دروس دی ماه

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

ارزشیابی جهت آمادگی 

 برای امتحانت ترم
 چهارم -- - 25/11/99

 اول ترم پایان امتحانات برگزاری

 

 

 

 

 پنجم -- - 2/11/99 امتحانت ترم

  ماه هفته جلسه تاریخ درس  فعالیّت 

انجام پرسش و پاسخ های کلیدی از دانش 

 آموزان جهت درک بهتر متن درس 

 انجامهماهنگی در 

 فعالیتهای تکمیلی

 :فعالیت عملی

 : سوم فصل

 

 

 اقتصاد رشد و پیشرفت

 بهمن اول 15 4 9/11/99

م 
دو

ل 
سا

م 
نی
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تحقیق در خصوص بیکاری و آثار مخرب آن بر 

 جامعه مدنی

 

از منابع غیر از جمع اوری اطالعات تکمیلی 

 کتب درسی

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 سوم : فصل

 

 

 اقتصاد رشد و پیشرفت

 دوم 11 4 11/11/99

 حل تمرینات کتابی

 انجام عملی تمرینات مرتبط با درس

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 

 سوم : فصل

 

 

 اقتصاد رشد و پیشرفت

 سوم 17 4 23/11/99

 بررسی نمونه سواالت امتحانی 

 و انجام آزمون بررسی سواالت امتحانی 

 3 فصلتکرار و تمرین 

 

 3 فصلارزشیابی از 

 

 چهارم 18 4 31/11/99

ی از دانش انجام پرسش و پاسخ های کلید

 ت درک بهتر  متن درسآموزان جه

  انجامهماهنگی در 

 فعالیتهای تکمیلی

 :فعالیت عملی

اصطالحات و متون تخصصی گزارشی از 
 رشد شناختی

 در کالس ارایه دهد.کودک را 

 : چهارم فصل

 

 

 اقتصاد در خانواده

 اول 19 4 7/12/99

 اسفند
 حل تمرینات درس

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 فعالیت عملی:

و گروهی در انجام تمرینات و فعالیت های فردی 

 کالس

 چهارم : فصل

 

 

 اقتصاد در خانواده

 دوم 21 4 14/12/99
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 حل تمرینات کتابی

 بحث و گفتگو با دانش اموزان 

 در رابطه با موضوع درس

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 
 

 چهارم : فصل

 

 

 اقتصاد در خانواده

 سوم 21 5 21/12/99

 پرسش و پاسخ از دروس نیمسال دوم

 اراائه تکالیف مخصوص عید نوروزو 

 

 4تکرار و تمرین فصل 

 

 4فصل ارزشیابی از 

 

 چهارم 22 5 28/12/99

  تعطیالت نوروزی 
 اول --- --- 1/1/1411

 فروردین

 دوم --- -- 14/1/1411

انجام پرسش و پاسخ های کلیدی از دانش 

 آموزان جهت درک بهتر  متن درس

  انجامهماهنگی در 

 فعالیتهای تکمیلی

 

 سوم 23 5 21/1/1411 ها فصلتکرار و تمرین 

 حل تمرینات کتابی

جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر از 

 کتب درسی

 درس کردنخالصه  –مفاهیم اساسی 

 چهارم 24 5 27/1/1411 ها فصلتکرار و تمرین 

 حل تمرینات کتابی

از جمع اوری اطالعات تکمیلی از منابع غیر 

 کتب درسی

 برگزاری آزمون های کالسی
 

آمادگی جهت برگزاری 

 امتحانات ترم دوم
 اول 21 1 3/2/1411

 اردیبهشت

 مرور کتاب از اول

 خالصه کردن نکات مهم کتاب –مفاهیم اساسی 

 برگزاری آزمون های کالسی

 

آمادگی جهت برگزاری 

 امتحانات ترم دوم
 دوم 27 1 11/2/1411
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 از کتاب درسیتوضیحاتی کلی 

نوجه و تمرین نمونه سواالت امتحانی سال های 

 قبل

 برگزاری آزمون های کالسی

 سوم 82 1 17/2/1411 برگزاری امتحانات ترم

 چهارم 29 1 24/2/1411 برگزاری امتحانات ترم انجام آزمون و جمع بندی نهایی

 


