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   نمونه طرح درس روزانه  

)روش های استهالکعنوان درس:  کتاب اموال و انبار 

                 محاسبه استهالک(

1طرح درس شماره   مشخصات 

26/9/96 تاریخ اجرا:   مجری طرح:   111-101صفحات    کلی 

نفر6 آموزان:تعداد دانش   دقیقه 90مدت تدریس:  پایه یازدهم کالس:    

درس قادر فراگیر پس از پایان   

 خواهد بود:

 عوامل موثر در محاسبه-1

  استهالک را بازگو نمایند.

روش های محاسبه استهالک -2

 دارایی ثابت را نام ببرند.

روش های محاسبه استهالک -3

 دارایی ثابت را توضیح دهند.

استهالک را به روش های -4

.مختلف محاسبه نمایند  

هزینه استهالک را در دفاتر -1

.ثبت نمایندحسابداری   

تدوین هدف های 

 رفتاری

فعالیت 

های پیش 

از 

 تدریس

تعیین فضای  کارگاه حسابداری  

 آموزشی

 

حل  -پرسش و پاسخ -توضیحی  

 مسئله

  شیوه های تدریس

کتاب  –تخته وایت برد  –ماژیک   زمان)دقیقه(

دفتر       -ماشین حساب -درسی

 روزنامه و کل

وسایل کمک 

 آموزشی

 

دقیقه 1 با نام و یاد خدا کالس درس را -1  

 شروع می کنیم.

سالم و احوالپرسی و حضور و  -2

را انجام می دهیم. غیاب  

در مورد  مطالب گذشته -3

را مرور می  دارایی و انواع آن

 کنیم.

نحوه شروع و مقدمه 

 سازی

 

دقیقه 10 میزان اطالعات هنرجویان در   

 آن  روش هایو استهالک مورد  

 پاسخ بررسی می با پرسش ورا 

.نماییم  

ارزشیابی تشخیصی و 

 آماده سازی

فعالیت 

های حین 

 درس
 

دقیقه 41 ابتدا عوامل موثر در محاسبه -1     ارائه درس جدید
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بازگو          استهالک را برای آنان

 می کنیم.

روش های استهالک را -2

  هر روش های برشمرده و ویژگی

می شود.داده   شرح          

د و به گردمثالی ارائه می -3

روش های مختلف استهالک        

.شودمحاسبه می   
 

دقیقه 11 مرور کلی مطالب گفته شده و   

و حل یک  بررسی کار هنرجویان

تمرین اضافه در کالس در رابطه با 

هنرجویان در            .درس جدید

حل مسئله باید مشارکت فعال 

 داشته باشند.

 فعالیت های تکمیلی

جمع بندی و نتیجه  

 گیری

فعالیت 

های بعد 

از 

 تدریس

دقیقه 10 های محاسبه استهالک  روش  

یک پرسیده می شود.                       

مسئله کلی از درس جدید ارائه 

از                     می گردد و

هنرجویان خواسته می شود به 

روش های مختلف استهالک را 

 محاسبه نمایند.
 

تکوینی ارزشیابی   

دقیقه 1 صفحاتی از کتاب که باید برای   

تمرین      جلسه بعد مطالعه شود و 

هایی که باید حل گردد مشخص 

.می شود  

  تعیین تکلیف

 

 


