
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 علمی و 

 www.asemankafinet.irپژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 دبیرخانه کشوری راهبری درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی
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شماره طرح 

 1 :درس

خرید و مصرف  :موضوع درس

 مواد
 دقیقه 72مدت اجرا:  20/20/70تاریخ اجرا: 

  مکان:  02تعداد فراگیران:  دوازدهمکالس:   مجری: 

 الف: قبل از تدریس

 بندی جدید بلومنویسی برنامه درس ملی و طبقهاهداف براساس تلفیقی از هدف

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 خرید مواد هدف کلی

اهداف 

 ایمرحله

 شوند؟واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به چند دسته تقسیم می -1

 شود؟واحدهای تولیدی به چه واحدهایی گفته می -0

 شود؟هایی استفاده میدر واحدهای تولیدی چه هزینه -3

 مواد چیست؟ -2

 ها قرار دارد؟موجودی مواد در کدام طبق از دارایی -5

 برای خرید مواد چه اقداماتی باید انجام داد؟ -6

 مستندات خرید مواد در حسابداری چیست؟ -0

 شوند؟مواد به چند دسته تقسیم می -8

 چه زمانی باید برای خرید مواد اقدام کرد؟ -7
ف

هد
ی

زش
مو

 آ
ی

ار
رفت

ی 
ها

 

اهداف )با رعایت توالی محتوای 

 انتظارات در پایان آموزشدرسی( 
 حیطه و سطح در بلوم

 عناصر برنامه درس ملی
 تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

       

واحدددهای تولیدددی چدده واحدددهایی    -1

 هستند.
  *   علم تعریف کردن

 *    علم تعریف کردن مواد را تعریف کنند. -0

شدوند؟  مواد به چند دسته تقسیم مدی  -3

 نام ببرند؟
 * *   تفکر و تعقل تشخیص مواد

مواد مستقیم را تعریف کنندد و مادا     -2

 بزنند؟
 *    تفکر و تعقل تعریف کردن و تشخیص دادن
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مددواد ریرمسددتقیم را تعریددف کننددد و  -5

 ماا  بزنند؟
 *    تفکر و تعقل تعریف کردن و تشخیص دادن

هددای سدداخت یددل م صددو   هزیندده -6

 کدامند؟
  *  * عمل م اسبه کردن

با فاکتور خرید، فرم درخواست خرید،  -0

 آشنا باشند.رسید انبار و استعالم بها 
  *  * عمل عمل کردن و دقت کردن

توانددایی شددناخت و تفکیددل مدددار    -8

 مابته خرید مواد را داشتته باشند.
  *  * عمل مقایسه کردن

هددای توانددایی تنظددیم و کنتددر  فددرم  -7

 مستندات خرید را داشته باشند.
  *  * عمل عمل کردن و دقت عمل

رئوس 

 مطالب

 اقتصادی از نظر نوع فعالیتانواع واحدهای  -1

 تعریف واحدهای تولیدی -0

 تعریف مواد -3

 انواع مواد و تعریف آنها -2

 مستندات خرید مواد -5

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

 فرم درخواست خرید مواد -فرم استعالم بها -ماشین حساب -تخته وایت برد -ماژیل  -کتاب 

بینی پیش

 رفتار ورودی

 واحدهای اقتصادی را از نظر نوع فعالیت نام ببرند.بتوانند  -1

 واحدهای تولیدی را تعریف کنند و ماا  بزنند. -0

 های درخواست خرید مواد و استعالم بها و رسید انبار دائم آشنا باشند.با فرم -3

ایجاد ارتباط 

 اولیه

 کنیم.درس را شروع میشود و با یاد خدا کالس ابتدا سوره کوچکی از قرآن کریم خوانده می -1

 پرسی و دقت در وضع جسمانی و روانی هنرجویانسالم و احوا  -0

 حضور و ریاب -3

 کنم.خواهی میآموزان جهت پُر بار بودن کالس نظردهم و از دانشقوانین کالس و روشهای کاری خود را شرح می -2

قه
دقی
ن: 
زما

 

بندی، گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

اند و سه نفر به عنوان همیار معلم انتخاب شدده هدر همیدار زیدر گدروه خدود را       نفره پشت هر نیمکت نشسته گروههای سه و دو

 نماید.کنتر  می

روش ایجاد 

و تداوم 

 انگیزه

شود تا خوب به درس گوش کنند هر گروه به سؤاالت بیشدتری پاسدد دهدد    هنگام تدریس بین دو گروه رقابت ایجاد می

 شود.برنده شده و تشویق می

ن: 
زما

ب
ناو
مت
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ارزشیابی 

 آغازین

آموزان در ب ث ابتدا سؤاالت که با آنها آشنا هستن و در سا  و یا سدالهای قبدل خواندده بودندد     برای درگیر کردن دانش

 شود مانند:پرسیده می

 واحدهای اقتصادی را از نظر نوع فعالیت نام ببرند. -1

 بزنند.واحدهای تولیدی را تعریف کنند و ماا   -0

قه
دقی
ن: 
زما

 

های روش

 تدریس
 پرسش و پاسد و حل مسئله -توضیح 

 حین تدریس مرحلههای ب: فعالیت

ده
ما

آ
ی

از
س

 

فروشی چیست؟ با طدرح ایدن   فرنگی چیست؟ کار یل مغازه میوهکار یل معلم چیست؟ کار کارگاه تولیدی رب گوجه

شدود کیدف و   آموزان پرسیده مدی شود. سپس از دانشمی سؤاالت واحدهای اقتصادی از نظر نوع کارشان توضیح داده

-گونه وارد ب دث مدواد مدی   اند و اینتان از چه ساخته شدهکفش شما از چه ساخته شده است کتابتان، میز و صندلی

 کنیم.شویم و مواد را تعریف می

 به نانوایی دقت کنید مواد تشکیل دهنده نان چیست؟ آرد، آب، نمل، خمیر ترش

خورد و قیمتش بیشتر است یا به عبارتی دیگر ماده اصلی ندان چیسدت؟ بده    از این مواد بیشتر به چشم می کدام یل

 دهم.این شکل مواد مستقیم و ریرمستقیم را توضیح می

قه
دقی
ن: 
زما
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هدای  معنای مجزا بودن فعالیدت شود و تفکیل آن به ها به صورت تلفیقی مطرح میاموز: این فعالیتدانش -های معلم فعالیت

 چین استفاده شده است.رسد و به همین خاطر از خطآموز است و منطقی به نظر نمیمعلم و دانش

 آموزانهای دانشفعالیت های معلمفعالیت

واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت بده چندد دسدته    

 شوند؟تقسیم می

 شوند.دهند و وارد ب ث میپاسد می

 زننددهند و ماا  میپاسد می تولیدی را تعریف کنید.واحدهای 

خواهدد  همه به ن وی وارد ب ث شده و هدر کدس مدی    تان از چیست؟مواد استفاده شده در کیف و کفش

 جواب دهد.

 شوند.همه آماده پاسخگویی می کدام مواد اصلی هستند؟

 دقیقه 52مدت زمان: 
 

-آموزان با مبحث درس، مواد و انواع آن را شرح داده سپسس هیینپه  دانشهای اولیه و درگیر شدن بعد از پرسش

 کنم مانند:دهم و مسئله در این رابطه داده و حل میهای ساخت یک محصول را توضیح می

ریپال، دسپتدید مسپتقیم بپه مبلپ        000/000/5های ساخت یک محصول شامل: مواد مستقیم بپه مبلپ    هیینه

باشپد  ریپال مپی   000/000/2های غیرمستقیم تولید( به مبلپ   سربار ساخت )هیینه هایریال و هیینه 000/000/4

 های ساخت این محصول را محاسبه ندایید.هیینه

سسس مستندات خرید را شرح داده هدچنین فرم درخواست خرید مواد، رسید انبار و استعالم بها را شرح داده و 

دهم. اینکه چه زمانی باید اقدام به خرید مواد کرد را شرح میدهم و چگونگی پُر کردن این فرمها را آموزش می

 ای داده تا بتوانند در این فرمها وارد کنند.سسس مسئله

 های تکدیلیج: فعالیت

ی
یاب

زش
ار

 
 الف: تکوینی )در جریان تدریس(

سسس اند شود تا مشخص شود هده درس را فراگرفتهدر هر مرحله بعد از تدریس سؤاالتی پرسیده می

از شود. به طور مثال بعد از تدریس انواع مواد چند واحد تولیدی را نام برده سپسس  ادامه درس داده می

خواهم که مواد مستقیم و غیرمستقیم به کار برده شپده در محصپوالت آنهپا را بیپان     آموزان میدانش

 کنند.

 

 

 

 ب: ارزشیابی تراکدی

 آموزان رفع شود.شود تا مشکالت احتدالی دانشمی در پایان درس سؤاالت کلی راجع به درس پرسیده
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بندی و جمع

ساخت دانش 

 جدید

 تعریف واحدهای تولیدی

 تعریف مواد مستقیم و ریر مستقیم

 های ساخت در واحدهای تولیدیشرح هزینه

 چگونگی درخواست خرید مواد

ن:
زما

 

تعیین و 

تکالیف و 

اقدامات 

 بعدی

ن: شود.حل کنید، جلسه آینده درس پرسیده می 11های فصل اول تا صفحه جلسه آینده فعالیت
زما

 

ن: کتاب حسابداری صنعتی انتشارات سدت -حسابداری خرید و فروش مواد نوشته هیوا بلکامه معرفی منابع
زما

 


