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 طرح درس ساالنه خرید و فروش

 روش تدریس هدف کلی آموزش عنوان درس جلسه هفته ماه
وسایل و مواد 

 آموزشی موردنیاز

فعالیت های خارج از کالس 

 دانش آموزان

 دوم چهارم دی
آشنایی با اسناد و مدارک 

 مثبته برای خرید

موسسات بازرگانی و اسناد و 

 مدارک مثبته را شناسایی کند.

با گواهی مالیات بر ارزش آشنایی 

 افزوده

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

 و اسناد کتاب ماژیك

 جزوه مدارک مثبته
 کالسی پرسش

 بهمن

 اول

 اول

آشنایی با بهای تمام شده 

 –کاالی خریداری شده 

آشنایی با روش های ثبت 

 کاال

 شناخت روش  خرید 

 آشنایی با بهای تمام شده

 هآشنایی با مالیات بر ارزش افزود

 حل مسئله 

 تمرین و تکرار

 مباحث قبل یادآوری

 مسئله و حل ایجاد

بر  مالیات گواهی

 افزوده ارزش

 ارائه ها فعالیت انجام و ارزشیابی

 هنرجو به تحقیق

 مسئله چند ارائه 

 دوم
انجام ثبت های خرید 

 کاال

توانایی در ثب خرید کاال با توجه 

به مشمول یا غیر مشمول مالیات 

 بودن

 ئله حل مس

 بحث گروهی

 مختلف مساله حل

 توجه مسئله با ارائه

 و قبل مباحث به

 مبحث جدید

  ها فعالیت انجام

 در حل جهت عملی کار ارائه

 منزل

 آشنایی با بیمه و ثبت آن اول دوم

 آشنایی با بیمه مپ

 معرفی انواع بیمه نامه

 آشنایی با سند حسابداری بیمه

 حل مسئله

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

 کن پاک تخته اژیكم

 مسئله ارائه جزوه

 طرح قبل مسائل از پرسش

 و فعالیت سؤال

  تا اول از جامع مثال ارائه 
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 مبحث این

 دوم

آشنایی با مستندات 

فروش و مراحل آن در 

 موسسات

شناخت منبع درآمد موسسات 

 بازرگانی و انواع فروش

 حل مسئله

 بحث گروهی

 فروش مستندات

 پاک تخته ماژیك

 کتاب وهجز کن

 رویدادهای جدول تکمیل

  فروش

 ها فعالیت انجام

 سوم

 اول
آشنایی با ثبت های 

 مربوط به فروش ادواری

انجام ثبت های فروش با روش 

 ادواری

 حل مسئله

 بحث گروهی

 حسابداری سند

 پاک تخته ماژیك

 فروش مستندات کن

  فعالیت و سؤال طرح

 خرید از کامل مسئله یك ارائه

 فروش و

 دوم

آشنایی با ثبت فروش 

روش دائمی و هزینه 

 حمل کاالی فروش رفته

 فروش به مرتبط های ثبت انجام

 هزینه و ثبت دائمی روش به

 فروش حمل

 حل مسئله

 بحث گروهی

 حسابداری سند

 پاک تخته ماژیك

 فروش مستندات کن

 کارهای و ها فعالیت انجام

  فصل عملی پایان

 مسئله ارائه

 چهارم

 اول
ردکس کاال و تنظیم کا

 Lifoروش 

 آن  تنظیم و کاردکس با آشنایی

 fifoروش  به

 حل مسئله

 بحث گروهی

 کاال حسابداری کارت

 جزوه تخته ماژیك

 کتاب های فعالیت انجام

 وکارهای عملی

 دوم
تنظیم کاردکس کاال و 

 Lifoروش 

 lifoروش  به کاردکس تنظیم

 انجام می شود.

 حل مسئله

 بحث گروهی

 کاال ریحسابدا کارت

 جزوه تخته ماژیك

 ارائه و کتاب های فعالیت انجام

 منزل در حل جهت کار عملی

 اول اسفند
 اول

با روش   تنظیم کاردکس

 میانگین

 روش به را کاال موجودی کارت

 تنظیم کند میانگین

 حل مسئله

 پرسش و پاسخ

 کاال حسابداری کارت

 جزوه تخته ماژیك

 ارائه کتاب های فعالیت انجام

 مسائل

 منزل در کار برای فصل پایان

 ارائه کتاب های فعالیت انجام کاال حسابداری کارت حل مسئله شناسایی روش به را کاال کارتتنظیم کاردکس با روش  دوم
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 مسئله جزوه تخته ماژیك پرسش و پاسخ کند تنظیم ویژه شناسایی ویژه

 منزل در حل جهت

 دوم

 اول
آشنایی با روش سود 

 ه فروشیناخالص و خرد

 سود روش به را کاال موجودی

 برآورده خرده فروشی و ناخالص

 کند

 حل مسئله

 پرسش و پاسخ
 جزوه ماژیك تخته

 ارائه کتاب های فعالیت انجام

 مسئله

 منزل در حل جهت

 کند حل را شده ارائه مسائل مرور مطالب جلسات قبل دوم
 حل مسئله

 پرسش و پاسخ
 مسئله حل و مطالب مرور جزوه ماژیك تخته

 سوم

 اول

آشنایی با حساب برگشت 

از خرید و تخفیفات 

 ادواری

 روش طبق را خرید از برگشت

 کند ثبت ادواری

 حل مسئله

 پرسش و پاسخ

 حسابداری سند

و  ماژیك اسناد تخته

 خرید مدارک

 ها فعالیت انجام

 تحقیق ارائه 

 مسئله حل 

 دوم
ثبت برگشت از خرید و 

 ثبت به روش دائمی

 روش به را خرید از برگشت ثبت

 دهد انجام دائمی

 حل مسئله

 پرسش و پاسخ

 حسابداری سند

و  ماژیك اسناد تخته

 خرید مدارک

  ها فعالیت انجام

 مسئله حل

 چهارم

 اول
آشنایی با انواع تخفیفات 

 خرید و ثبت ادواری

 را تخفیفات ادواری روش طبق

 کند ثبت

 حل مسئله

 پرسش و پاسخ

 و ماژیك اسناد تخته

 خرید مدارک
 مسئله حل و مطالب مرور

 حل مسئله کند حل را شده ارائه مسائل مرور مطالب قبل دوم
 ماژیك جزوه تخته

 
 مسئله حل و مطالب مرور

 .................................. ......................... ............. .................................. تعطیالت نوروزی اول اول فروردین
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 .................................. ........................ ............ .................................. تعطیالت نوروزی دوم

 

 دوم
 .................................. ........................ ............ .................................. تعطیالت نوروزی اول

 ................................. ........................ ............ .................................. تعطیالت نوروزی دوم

 سوم

 مرور مطالب جلسات قبل اول
 توسط حل جهت مسئله ارائه

 آموز دانش
 سؤال ونهنم و مسئله حل ماژیك جزوه تخته حل مسئله

 دوم

آشنایی با انواع تخفیفات 

و حل و ثبت آن به روش 

 دائمی

 ثبت دائمی روش به را تخفیفات بتواند

 کند

 حل مسئله

 بحث گروهی

 مدارک و اسناد

 تخته جزوه ماژیك

 توسط مسائل و ها فعالیت انجام

 هنرجو

 چهارم

 اول
آشنایی با برگشت از 

 فروش در سیستم ادواری

 آن و کرده بیان را برگشت دالیل

 کند ثبت روش ادواری به را

 حل مسئله

 بحث گروهی

 مدارک و اسناد

 تخته جزوه ماژیك

 توسط مسائل و ها فعالیت انجام

 هنرجو

 دوم
آشنایی با برگشت از 

 فروش در سیستم دائمی

 روش به را فروش از برگشت ثبت

 انجام دهد دائمی

 حل مسئله

 بحث گروهی

 مدارک و اسناد

 ته جزوهتخ ماژیك

 توسط مسائل و ها فعالیت انجام

 هنرجو

 اردیبهشت

 اول

 حل مسئله سوال نمونه و مسئله حل مرور جلسات قبل اول
 مدارک و اسناد

 تخته جزوه ماژیك
 شده ارائه مسائل حل

 دوم
آشنایی با انواع تخفیفات 

 فروش در روش ادواری

 دردفاتر و کند بیان را فروش تخفیفات

 کند ثبت

 هحل مسئل

 پرسش و پاسخ
 کتاب مسائل و ها فعالیت انجام تخته جزوه ماژیك

 اول دوم
آشنایی با انواع تخفیفات 

 فروش به روش دائمی

 دائمی روش به را فروش تخفیفات

 کند ثبت

 حل مسئله

 پرسش و پاسخ

 مدارک و اسناد

 تخته جزوه ماژیك
 کتاب و مسائل ها فعالیت انجام
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 مسائل حل جزوه تخته ماژیك حل مسئله کند حل را شده هارائ مسائل مرور مطالب دوم

 سوم
 مسائل حل جزوه تخته ماژیك حل مسئله کند حل را شده ارائه مسائل مرور مطالب اول

 مسائل حل جزوه تخته ماژیك حل مسئله کند حل را شده ارائه مسائل مرور مطالب دوم

 چهارم
 مسائل حل جزوه تخته ماژیك حل مسئله دکن حل را شده ارائه مسائل مرور مطالب اول

 مسائل حل جزوه تخته ماژیك حل مسئله کند حل را شده ارائه مسائل مرور مطالب دوم

 

 


