
 

 

  

  تار شیپ
ير و يي پايدار، منجر به تغ تحقق توسعه لزوم و ها  ي فناوري گوناگون، توسعه تغييرات شرايط دنياي كار در مشاغل

اي و كاردانش  ي فني و حرفه الخصوص در شاخه هاي نظام جديد آموزشي، علي اصالحاتي در رويكرد كتاب
در واقع . اند ي آموزش تعاملي و دو سويه طراحي شده درسي عمدتاً بر پايههاي  در نظام جديد، كتاب. اند گرديده

دهد، وقوف  اي نگذرد و تالش كند نسبت به آنچه انجام مي رود كه از هيچ موضوع  درك نشده از هنرجو انتظار مي
  .كامل داشته باشد

انش، مهارت و نگرش الزم را به هاي متنوع ضروري است تا هنرجو بتواند د براي حصول اين منظور، انجام تمرين
  .دست آورد

 حسابداري يازدهمدرس تخصصي  دوكتاب حاضر با توجه به ديدگاه فوق تهيه و تدوين گرديده و مشتمل بر 
در طراحي كتاب ضمن پوشش كامل مطالب كتاب  .حسابداري حقوق و دستمزد، حسابداري اموال و انبار: باشد مي

  .يما درسي، مضامين زير را گنجانده
 نمودار درختي ارائه  )در يك نگاه(هاي هر كتاب  به منظور آشنايي كلي با مباحث و زير مبحث  :درخت دانش

تواند طي دوران استفاده از كتاب، تسلط خود را بر هر يك از مباحث، با رنگ آميزي مناسب  هنرجو مي .ايم نموده
  .مشخص كند

 سعي شده است،  .ايم آوردهمرور را براي يادگيري و آن ي نكات مهم  خالصه ،فصلدر ابتداي هر  :نامه درس
ترين  عناوين مهم .گيرند، در اين قسمت مطرح شود انات مد نظر قرار ميحها و امت ترين مباحثي كه در آزمون اصلي

  .اند صورت پررنگ مشخص شده موضوعات و كلمات كليدي در متن به
 با ) و يا در كنكور سراسري(هايي كه هنرجو در امتحان  ها و سوال ي مختلف تمرينها تنوعي از تيپ  :ها تمرين

  :ايم كه شامل موارد زير است آن مواجه خواهد بود را ارائه نموده
  اي  چهارگزينه -
  جاي خالي -
  غلط/ صحيح -
  پاسخ كوتاه -
  پاسخ تشريحي -
 ها  تنوع سوال .ايم ها ارائه نموده كليدي يا تشريحي را براي تمام سوال يها ، پاسخهر بخشدر پايان  :نامه پاسخ

سازد تا هنرجو خود نيز براي كسب پاسخ كامل، به  ها، بستري را فراهم مي گويي به آن ي پاسخ نحوهو تفاوت در 
  .ها به صورت يك مجموعه نگاه كند نامه و تنوع تمرين درس
 مختلف كتاب، تصادفي  هاي فصلها در  نامه و تعداد تمرين هاي درس توزيع تعداد صفحه :تناسب و توازن

  .اند نبوده و با توجه به اهميت موضوع و ساير پارامترها كم و زياد شده
بنابراين با . داريممحترم بهبود كيفي كتاب، نياز به كمك هنرجويان، هنرآموزان و مشاوران براي بديهي است 
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