


مقدمه مؤلفــــ

تفاوت کتاب درسی اقتصاد نظام جدید با اقتصاد نظام قدیم
کتاب اقتصاد دهم نظام جدید نسبت به کتاب اقتصاد دوم دبیرستان نظام قدیم، تغییراتی داشته 
است که حتماً با ماهیت این تغییرات باید آشنا بشوید تا بتوانید چشم اندازی درست نسبت به اقتصاد 

کنکور داشته باشید.
به جز چند فصل، بقیه فصول کتاب درسی اقتصاد تغییرات بنیادینی نداشته است و به همین دلیل 
شما یک خط راهنمای جدی به نام تست های کنکور سال های قبل، در اختیار دارید. اما مثاًل در 
درس روان شناسی چنین نیست و تقریباً بیش از 90 درصد کتاب درسی روان شناسی تغییر کرده 

است. 
یک نتیجه بگیرم و بروم سراغ موضوع بعدی: »تمامی تست های کنکور از سال های قدیم تا سال 
آخرین سال کنکور را برایتان یا عیناً و یا با تغییراتی اندک آورده ایم تا شما دقیقاً بدانید باید به چه 

شکلی درس بخوانید تا بتوانید درست درس بخوانید.«

چرا درس اقتصاد در کنکور بسیار مهم است؟
وقتی شما بخواهید تاریخ و جغرافیا را برای کنکور بخوانید باید 6 کتاب درسی را مطالعه کنید ولی 
وقتی بخواهید اقتصاد را بخوانید، یک کتاب می خوانید. به همین دلیل اگر یک نفر در کنکور، 60 
درصد تاریخ و جغرافیا بزند، درصد نزدیک به عالی زده است ولی 60 درصد در درس اقتصاد کمی 

بهتر از حد فاجعه است.
یادتان باشد که درس اقتصاد را خیلی جدی بگیرید و از ابتدا با این هدف بخوانید که می خواهید 

100 درصد بزنید.

در اقتصاد کنکور چند تیپ تست داده می شود و با هر تیپ چه بکنیم؟
»مفاهیم  تیپ سوم:  و  اقتصادی«  جداول  و  »نمودارها  دوم:  تیپ  اقتصاد«،  »مسائل  اول:  تیپ 

اقتصاد«. 
15 تست در کنکور نظام قدیم در درس اقتصاد طراحی می شد که از این میان، 7 تست به طور 
معمول برای مسائل اقتصاد و نمودارها و جداول اقتصادی بوده است و 8 تست برای مفاهیم اقتصاد. 
اگر فرض کنیم که برای شما نیز همین روال حاکم خواهد بود می خواهم بگویم که بسیار بسیار 
مسائل اقتصاد را جدی بگیرید و از طرف دیگر هم بگویم که حتماً و حتماً به مسائل اقتصاد حمله 

بکنید و شجاعانه با اقتصاد برخورد کنید.
برای برخورد شجاعانة شما با مسائل اقتصاد، مقدمات الزم را آماده کرده ایم: 

الف( ریاضیاتی که برای حل مسائل اقتصاد الزم دارید را آموزش داده ایم.)هیچ کتاب آموزشی و کمک 
آموزشی این کار را انجام نداده است و این ابداع مشاوران آموزش بوده است.( 

ب( مسائل اقتصاد را تیپ بندی کرده ایم و روش حل هر تیپ را به طور کامل آموزش داده ایم. 
پ( تست های مسائل اقتصاد را به طور مجزا آورده ایم که هم شامل تست های کنکور می شود و هم 
شامل تست های تألیفی و همة تست های احتمالی که می تواند در کنکور بیاید را، سعی کرده ایم که 

پوشش دهیم.
ت( دقت کنید که در پاسخ های تشریحی، دقیق و به طور کامل تمام مراحل را توضیح داده ایم که 

مفاهیم هر مسئلة اقتصادی را به خوبی یاد بگیرید.
در مورد تست های مفاهیم اقتصاد یک نکته بگویم و مقدمه را تمام کنم: تست هایی که در این کتاب 
آورده ایم هم شامل تست های کنکورهای نظام قدیم است که قابل استفاده برای شما دانش آموزان 
نظام جدید است و هم شامل تست های تألیفی است که با دقت طراحی شده اند تا هم کل مطالب را 

پوشش دهند و هم تست های استانداردی باشند.
کتاب نظام قدیم مشاوران، در 5 سال گذشته هر سال که کنکور برگزار می شد با افتخار می توانستیم 
بگوییم که بیش از 90 درصد تست های آن سال را در کتاب مان داشتیم و برای شما نظام جدیدی ها 

این امیدواری را بیشتر داریم. موفق باشید. 

وحـید تمنــا
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زمان هایي هست که هر آدمي از کاري که انجام داده است، احساس شعف دارد. احساس رضایت از خود. احساس اطمینان از این که آنچه 
در ذهن داشته است را، به نتیجه رسانده است. او حس خوشایند پیروزي بر امر سخت را دارد و این که امر سخت را به جریاني سیال تبدیل 

کرده است، احساس غرور نیز دارد.
این حال، بهترین حال ممکن است و مصداق هاي زیادي دارد. مثاًل وقتي درس خوانده اي و نمرۀ متناسب با آن گرفته اي یا وقتي که برنامه اي 
تنظیم کرده اي و به آن برنامه وفادار مانده اي و اجرایش کرده اي یا وقتي که تصمیم گرفتي براي قبولي در رشتة دلخواهت یک  سال با عاداتت 
بجنگي و بعد سر حرفت استوار ماندي یا وقتي مثل ما تصمیم گرفتي که کتابي بنویسي که »تک «ترین کتاب اقتصادي باشد که در حوزۀ 

آموزش دبیرستاني نوشته شده باشد و بعد از اتمام کار احساس افتخار داشته باشي.

مي خواهیم بگوییم دوست عزیز! کتابي که نوشته ایم با تالش و دّقت نوشته شده است به قصد این که شما بتوانید بهترین 
نتیجۀ ممکن را بگیرید:

1. درسنامه اي جامع نه خالصه! در درسنامه ها مهم ترین کار ما این بود که همة مطالب کتاب را )نه آن بخش هایي که مهم تر هستند،( 
براي شما به شکلي بنویسیم که هم راحت تر یاد بگیرید و هم راحت تر به یاد بیاورید. این درسنامه ها، خالصه درس نیستند، چرا که خالصه 
درس همیشه چیزهایي ندارد این درسنامه ها با این هدف نوشته شده اند که همة آنچه مي تواند در امتحان مدرسه و آزمون هاي آزمایشي و 

کنکور طرح سؤال شود را پوشش دهند.
2. روش هاي حل مسئله را گام به گام توضیح داده ایم: کتاب درسي اقتصاد، داراي مسئله، نمودار و جدول است. بدون توجه به این 
بخش از اقتصاد نمي توانید در این درس نمرۀ کاملي بگیرید. ما در این مورد آرزویي داشتیم. آرزویمان این بود که بتوانیم مطالب را طوري 
بنویسیم که شما از ریاضیات مسائل اقتصاد نترسید. و فکر مي کنیم تا حدود زیادي موفق شده ایم. این بخش روش هاي حل مسائل را به شما 
یاد مي دهد. گام به گام با شما حرکت مي کند و اگر جایي عقب بمانید مي ایستد و سپس دوباره گام برمي دارد. مسائل از ساده به دشوار، از 

یک موضوعي تا چند موضوعي تنظیم شده است و به همین دلیل یادگیري را نیز براي شما ساده تر مي کند.
3. مرور و جمع بندی: در بخش انتهایی کتاب برای شما درسنامه هایی خالصه اما بدون شک، بدون قلم انداختن نکات مهم تهیه کرده ایم 

که زمان مرور، قبل از امتحانات و آزمون های آزمایشی به کمک شما می آید.
4. محاسبات ریاضی و عددی: برای اولین بار در کتاب های کمک آموزشی به ساده ترین مفاهیم ریاضی و در عین حال دردسرسازترین 
برای دانش آموزان پرداخته ایم. اکثر اشتباهات دانش آموزان نه از یادگیری سطحی مفاهیم، بلکه از بی دقتی در محاسبات عددی مسائل است 
و خبر خوبی که برایتان داریم این است که اگر با ما گام به گام همراه شوید، بی دقتی شما را نه تنها در درس اقتصاد بلکه در تمامی دروسی 

که محاسبات نیاز دارند، کاهش می دهیم.
5. واژگان کلیدي عین جادو مي مانند: در متن درسنامه ها واژگان کلیدي را به رنگي دیگر نمایش داده ایم. واژگان کلیدي واژه هایي 
هستند که شما یک متن طوالني را به کمک آنها یاد مي گیرید. واژگان کلیدي واژه هایي هستند که وقتي یک صورت سؤال طوالني را در 
کنکور مي خوانید مي توانید به کمک آنها به تست ها پاسخ دهید. ببینید دوست عزیز، هر سؤال اقتصاد را باید در زمان بسیار کمي پاسخ دهید 

نزدیک به 40 ثانیه! و این امر فقط به کمک واژگان کلیدي ممکن است.
6. همۀ سؤال هاي کنکور سراسري و کنکورهاي آزمایشي: قبل از هر چیز بدانید که ما هر سؤال کنکوري که از گذشته هاي دور تا کنون 
وجود داشته است را در کتاب آورده ایم، به این شرط که موضوع مورد سؤال و گزینه ها در کتاب درسي فعلي باشد. چرا که معتقدیم برخي از 
سؤال هاي قدیمي هنوز داراي اعتبار هستند و امکان طرح سؤال مجدد از همان مفاهیم وجود دارد اما برخي از این سؤال ها را با هم ترکیب 
کردیم. سؤال هایي که گزینه هاي کوتاه داشتند با ترکیب کردن چند سؤال، آنها را به تیپ سؤال هاي کنکور فعلي نزدیک کردیم. مي توانیم 
به جرأت بگوییم که هیچ کتاب آموزشي در بازار وجود ندارد که با مجموعة غني این چنیني از سؤال هاي کنکور سراسري و آزمایشي همراه 

باشد و چیزي را از قلم نیانداخته باشد.
7. چه مطالبي مي تواند سؤال باشد ولي تا کنون از آنها سؤال نیامده است؟ سطر به سطر کتاب درسي را نگاه کردیم و اگر در کنکور 
سؤالي از آنها طرح نشده بود، طرح سؤال کردیم. قصدمان پوشش تمام کتاب درسي بود تا خیال شما را راحت کنیم که با جواب دادن به این 
سؤال ها چیزي از قلم نیفتاده باشد. نکتة دیگر اینکه در طراحي سؤال ها سعي کردیم الگوي طراحي سؤال ها را به سؤال هاي کنکور نزدیک 

کنیم. به تیپ سؤال هاي کنکور چهار سال اخیر. این کار بیشترین زمان را از ما گرفت اما از آن راضي هستیم.
8. پاسخنامه ای کامال تشریحی: در مورد پاسخ نامه ها نیز چنین عمل کردیم که به تمامی تست ها پاسخ تشریحي کامل و مفصل دادیم 
پاسخنامه را با صفحة کتاب درسي ارائه کردیم تا بتوانید در مواقعي که اشکال دارید به متن کتاب درسي برگردید و اشکالتان را بر طرف کنید.

ضرب المثلي هست که مي گوید: »ُمشک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید« و این عادتي است که اکثر آدم ها دارند و فکر مي کنند که 
باید خوِد عطر، حکایت خوش بویي کند و الزم نیست که عطار محترم از آن سخن بگوید. اما ما مي خواهیم آن عطاري باشیم که از عطري 
که به زحمت از باغ هاي مختلف گل برایتان چیده ایم و عصاره اش را گرفته ایم و تقدیمتان کرده ایم، با افتخار سخن بگوییم. افتخار مي کنیم 
که کتابي درخور دانش آموزان و دبیران علوم انساني نوشته ایم کتابي براي آنها که توسعة کشور جز به دست آنها به نتیجه نخواهد رسید چرا 

که مي دانید ما معتقدیم: »علوم انساني زیربناي توسعه است.«

حتما بخوانید!!
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ش جلوگيري كند
شتر از درآمد باشد

ايجاد ك ازار جديد
روش افز ويي يا به

كمترين با خروجي 

سپس مود بگيريد و 
  س

  ـروف
و پنج هزار و صد و

 نوشـتن رقـم ميلي
ن مثال بـا نوشـتن
ديگر بعد از آن را د

و دويست و هشتاد
شت هزار و سيصد

   سي و هفت
ششصد و دو هزار و

مورد نیاز در مس

ليد محصول (كاال
هاي مست . هزينه۱ 

تو كه را مبالغييد: 
يد شامل: اجاره، م
زميني را به توليدك
م، چگونه سهم مي

شو» صاحب توليد«
د و د دستمزد بگير

در اسالم، انسان، ت
قرض صورت به يا لي
زيان و سود در كار 

 سابداري: 
صادي(سود ويژه)

   و سود ويژه:
عوامل توليدرخي از 

 موضوع محاسبه نم
هاي غي رد كه هزينه

:رصت با يك مثال
ختنا را عايدي شترين

فرص هزينه« دوم، ب
تراكت ةاجار مبلغ ين
تواند از ضرر خود ي

ها بيش شود كه هزينه
كمك بازاريابي، با

جو روش صرفه ا به
  )ها يخت و پاش

بيشترين آوردن ت
 .است ته

خوانيد و روش را ياد
ف و بالعکس
حـــــــ

يست و بيست ودو

شته باشيد بعد از
ن نياز داريم. در اين

انتظار شش رقم د 

نجاه و شش هزار و
 صد و هفتاد و هش
يليون و نه هزار و

و چهار ميليون و ش

 

 د

وش محاسبات

تولدكنندگان براي 
:هاي توليد هزينه 
تولي مستقيمهاي  ه
هاي مستقيم تولي ه

صورتي كه دولت، ز
ل انساني در اسالم

«تواند  هم مي 
تواند  هم مي 
اهميت دليل به قع

مال سرمايه صاحب 
صاحب عنوان به يا

  محاسبة درآمد:
 محاسبة سود حس
 محاسبة سود اقتص
ت سود حسابداري

كننده بري كه توليد
هاي مستقيم اين ه
ارد را محاسبه كرمو

 محاسبة هزينة فر
بيش وي قطعاً ساند
انتخاب عايدي يزان

بنابراي است؛ داده ت
نه توليد كننده مي
ش  زماني ايجاد مي

  

ك (به فزايش درآمد
(يا ها اهش هزينه

 و جلوگيري از ري
دست به يعني: وري
داشت بيشتري وري

ن سطر جدول را بخ
ارقام به حرو

دو ميليون و د ثال:
 يال

بخاطر دا وش حل:
شش رقم بعد از آن
،لمه ميليون (دو)

پنج ميليون و پن )
هشت ميليون و) 
چهل و هشت مي )۳

سيصد و پنجاه و )

هزینه تولید

سوددرآمد و 

الف) ابتدا ر

 ادـ
 ور
وم

 

 توليد
 انواع
 هزينه
 هزينه
 در ص
 عوامل




 واق در
ص  .۱
يا .۲

 نحوة
 نحوة
 نحوة
 تفاوت

زماني
هزينه
اين م

 نحوة
رس مي
ميز به

دست
 چگون

ضرر
  

افز. 1
كا. 2

اوليه
 و بهره

و بهره

ابتدا اولين
تبدیل ا

مث
ري
رو
ش
كل

۱(
۲(
۳(
۴(
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1

اقتص
كـكن
لـفص   ،

ن 
د 

  

    

  

 
  
   

ت  

ت    

شـماريم، ده را مي
ي آنرو بـه  رقـم رو  

يليون  و هفتصد

......................    

......................    

......................    

......................    

  اد و پنج

در نظر گرفتن نـه

ــه ــل از كلم د قب

و بعـد  كلمه هزار
1(  

........................    

........................    

........................    

شماريم، در ه را مي
ي آن وجـود رو بـه 

يـارد و پانصـد و
  جاه

........................    

........................    

........................    

و بيسـت  ميليون

ل ميليـون و هفـت

  ــــروف
خرين ارقام جدا شد

و شـش ر ۵۱شـده   
پنجاه و يك ميم: 
  ه

................................

................................

................................

................................

ر و هشتصد و هفتا
   هفتاد و شش

  يون و سي
   صد و چهار
  ــــــام

 كلمه ميليارد و د
13(  

ــد ــدي، ع ــم بع رق
, ,  13 835(  

عدي، عدد قبل از
, , ,3 835 076 032

................................

................................

................................
  ــــروف

رين ارقام جدا شده
ب و نـه رقـم رو   ۱۴۳

 و چهل و سه ميلي
د و سه هزار و پنج

................................

................................

................................

صد و هشتاد و پنج

و هشتصد و چهـل

  پنج

حــــ
ي آخرو به ود ارقام ر

خرين ارقام جـدا ش
خوانيم تيجه ما مي

و سيصد و پانزده

...............................

...............................

...............................

...............................

ن و صد و دو هزار
يون و چهار هزار و
 شصت و سه ميلي
 و ده هزار و هفت
ارقــــ
گذاري رقم قبل از
, , ,       3

ــه ر ي ــذاري س گ
,(سيزده     

گذاري سه رقم بع 
ري سه رقم آخر (

...............................

...............................

...............................
حــــ

ي آخر رو به د ارقام رو
۳ن ارقام جدا شده 

صدخوانيم:   ما مي
 ميليون و هشتصد

...............................

...............................

...............................

رد و هفتصهار ميليا
  شت

ود و سه ميليارد و
   شصت و سه

رد و چهار هزار و پ

ز     
تعداد روش حل:

در اين مثال آخر
وجود دارد در نت
و نوزده هزار و

   ..........................
   ..........................
   ..........................
   ..........................

چهار ميليون )۵
سيزده ميليو )۶
چهار صد و )۷
نود ميليون )۸

      

 
   
      

گ جاي قدم اول:
(جاي خالي 

ــدم دوم: ــا ق ج
ميليون،مقابل س

جاي قدم سوم:
گذار آن جاي از

    ..........................
  ..........................
  ..........................

   
تعداد روش حل:

آخرين ،مثالاين 
در نتيجه ،دارد

شصت و هفت
  ..........................
  ..........................
  ..........................

شصت و چها )۴
و يك هزار و هش

چهارصد و نو )۵
هزار و سيصد و

هشتاد ميليار )۶

 رقـم سـه رقـم از

يليـون و هفتـاد و

،تن رقـم ميليـارد    
ل با نوشـتن رقـم
يگـر بعـد از آن را

 نه هزار و نود و سه
  ر و هفت

  زار و بيست

 رقم سـه رقـم از

  ــــــام

ك عدد سـهدن ي
  
(  

  ــــروف
 و سـي و پـنج مي

بعـد از نوشـت ؛ـيد   
 داريم. در اين مثال
تظـار نـه رقـم دي

جاه و شش ميليون و
 ميليون و دو هزار
ش ميليون و دوازده هز

  ــــــام

عدد سه اندن يك
  
,143  

ارقـــ
517  

طور كلي براي خواند
دد جدا مي كنيم.

 ), ,51 719 315(

4   
13   
46   
9   

,5 0   
,8  

48  
354  

حــــ
ميليارد و هشتصـد

  سي و دو
خـاطر داشـته باشـ
قم بعد از آن نياز

انت ،يليارد (سيزده)

ت و نه ميليارد و پنج
چهار ميليارد و سه
ميليارد و سي و شش

ارقـــ
1435678  

كلي براي خواطور 
كنيم. عدد جدا مي

: , , ,567 803 050

,64 785  
, ,493 840  

,8 00  

,569 05  

,204 00  

,902 03  

719315 مثال:
به طو :روش حل

عد سمت راست
در نتيجه داريم:

۵(  , ,4 102 875
۶( , ,3 004 076
۷( , ,63 000 030
۸( , ,0 010 704

 پاسخ 
۱(  ,56 283
۲( ,178 304
۳( , ,8 602 001
۴( , ,4 602 001

سيزده مي مثال:
شش هزار و سي

خه ب روش حل:
همواره به نه رق
قبل از كلمه مي

  داريم.
پانصد و شصت )۱
دويست و چ )۲
نه صد و دو مي )۳

803050 مثال:
به ط :روش حل

عدسمت راست 
در نتيجه داريم

۴( , ,5 021 008

۵( , ,007 363

۶( , ,0 004 005

 پاسخ 

۱( , ,6 009 093

۲( , ,03 002 007

۳( , ,36 012 020
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 ........................ يابيد.

  x30 1500


 
15 100 5030

  x2 2400


 
24 100 7532

كنيد. (به طـور كلـي بـه

, ,  500 000 12 1

ت صفر (به طور كلـي

  م شود.
 340200 6 804

 سال و تومان و ريال

نـود ،كارمند سـوم 

, , ·I¶¼U 000 000

( , , 3 1 000 000 9
ق ليسـانس دوازد
شركت ساالنه چنـد

, , 
80 1 230 000100
( ( , , ))2 1 230 000

, , 2 5 412 000

, , 4 12 54 800 0

, , ,
15 2 630 400100

 مربع خواهد بود.

 
........ 

ساحت مستطيل را بي

1
1  

۷ . 

  0

1
x  

۸  . 

  5

دوازده تقسيم كن عدد 

 , ,18 000 000

فقط كافيست ،تومان

 ان است؟

پاسخ مسئله معلوم
41200

صد به تبديل ماه به

مند اول و حقوق ك

, , −IÄn 10 000 000

, , )00 000 810 000
ند با مـدرك فـوق
التر باشد، رييس ش

, uºIv 984 000
( ( , ) 3 984 000

, , ·Hk 64 944 000
 ن تومان است؟

, , ,000 2 630 400

, ,000 394 560 0

صدم مساحت آن م
......... 

........................  ا بيابيد.
.................د كدام است؟

است. مس 24ي برابر 


 


12 417500 25

  x1 1100


 x 1 100 101

د يا زيان ساالنه را بر

  ؟

ديل عدد از ريال به ت

ول سال چند توما

ش ضرب بكنيد تا پ

عالوه بر درص عه كنيد.

نود درصد كارم ،وم
  ون تومان است؟

     −»H k¹¶nI¨ ¡¼£

) , , (· 8 130 000
ر پايه حقوق كارمن
رمند با مدرك باال

vÃ² ¥nk¶IM ·I¶¼U
)) , , 2 460 000

k¹¶nI¨ ®¨ ¾º¯Iw
ريال چند ميليو ن

, ·I¶¼U ¾M k¹¶n000

 ÂÄI¿º JH¼]000

واهيم داشت يك ص
................ ده را بيابيد. 

رصد عدد شانزده را
ي يك است. آن عدد
د مساحت مستطيلي

   


  


3 25 7 24

 

 0

سودخواسته شد، يانه 
  جه كنيد.)

او چقدر است؟ النة

باشد. براي تبد س مي
  كنيم. ي

احقوق او در نيمة 

را در عدد شش مان

به بخش قبل مراجع

و حقوق كارمند دو
مستان چند ميليو

 £e

·I¶¼U) ·ITv¶p ½I
باشد. اگر سانس مي

د درصد حقوق كار

¾M k¹¶nI¨ ¦Ä ¡¼
, , , 2 952 000 5

 w ¡¼£e Ì¼μ\¶
ونهل و هشت ميلي

nI¨ 4 ¾ß º¯Iw ¡¼£e

نگ كنيم آنچه خو
يك صدم عدد. 2 
بيست و پنج در. 4 
يك صدم عددي. 6 
سي و دو درصد. 8 


2

100  
۵ .

21


25 16100  

۶ .

 

شما سود يا زيان ماهي
ه در صورت سؤال توج

گيرد. حقوق ساال ي

 به تومان و بالعكس
 جلوي عدد اضافه مي

گيرد. ح ل حقوق مي
   دو هزار ريال

هزار و دويست توم

ب مشكل شديد حتماً

ل ده ميليون ريال و
د در طول فصل زم

     

 
I¶ ¾w nj k¹¶nI¨ ¾w
 با مدرك فوق ليس
رك ليسانس هشتا

 ¼£e
, ·Hk¹¶nI412 000

هريك پانصد و چه
 e

1بع از آن را رن 1
............. 

   
 ........................ د.

 ........................بيابيد.

 

250 550 2

  


25 425 4

 ل سود

ه سال است. اگر از ش
ه شده و خواسته شد

تومان حقوق ميزار 

تبديل ريال ،شود مي
ان به ريال يك صفر

دو هزار ريال صد و
يون و چهار صد و

 و سيصد و چهل ه

در حل مسئله دچار م

 حقوق كارمند اول
قوق اين سه كارمند

, , 
90 1 000 000100

, 
90 900 000100

w ¸ÄH ¡¼£e Ì¼μ
سانس و دو كارمند

با مدر قوق كارمند

I¨ ®¨ ¾ºIÀI¶ ¡¼£

ه ةد با حقوق ماهان

ته باشيم و يك مر
..........  محاسبه كنيد.

........................ را بيابيد.
 و هفتاد و پنج را بيابيد
ده است. آن عدد را بي

  


1
100 

۳ .  
 50 1


1

100 
۴ .  

 4 4

ی حل مسائل

 پردازيم تبديل ماه به
زماني داد ة سال و باز

هزميليون و پانصد 

 در سؤاالت مطرح م
م و براي تبديل توما
ده ميليون و چهارص

,13 سيزده ميلي  4
,1 يك ميليون  34

اگر دفاده شده است. 

باشد. اگر رمند مي
م باشد.مجموع حق

, ·I¶¼U ¾900 000

, ·I¶¼U ¾810 000
 \¶

رمند با مدرك ليس
يال باشد و پايه حق

 e

چهار كارمند ةساالن

  ل درصد
10مربع  داشت 10

ك صدم عدد صد را
و درصد عدد پنجاه ر

عدد صدازده درصد 
ي درصد عددي پانزد

 سخ

  100 1

 
110 10

ل پیش نیاز برا
  
اي كه به آن مي كته

 ماهانه، ساالنه، نيم
مندي ماهانه يك م

  

  
ديگري كه ابل توجه

خر عدد) را حذف كنيم
مندي ماهانه سيزد

402, به ريال:  000
40,  به تومان: 200

  
از درصد استفا زير لئ

  ه كنيد.

داراي سه كاركتي 
 حقوق كارمند دوم

¾M    ³»j k¹¶nI¨ ¡¼

¾M   ³¼w k¹¶nI¨ ¡¼

كتي داراي سه كار
ن و سيصد هزار ري

 دهد؟   حقوق مي

 
 
 

حقوق س ده درصد
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مسائل
اگر يك مر

يك. 1
دو. 3
دوا. 5
سي. 7

پاس 

۱. 
 

۲ .  
 

مسائل

اولين نك
كلمات

  

كارمن. ۱

نكته قا
رقم آخر

 
كارم. ۲

عدد
عدد

  

ئامسدر 
نيز توجه

 
شرك. ۳

درصد

¼£e

¼£e
 

  

شرك. ۴
ميليون
تومان

  
  
  

  

پانزد. ۵
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اقتص
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لـفص

صـت    

10  
 يـك  


25
100  

x   
,53 6  


20
100 

 ½k¹¹¨ kÃ  
 

  كنندگان
ـتقيم   

½k{

,25 0  
 

k¶An   

½k¹¹   

د و هشتصـد و شص

, , 135 005 000 12
هر ة حقوق ماهان

, ,x 13 409 68

, , ,13 409 680 000
25

, ,



638 720 000 812 5

25
100

20
20




1
55

 
Ã²¼U ·IÄp IÄ j¼w ·HqÃ¶ 

 ضرر كرده است. 

سود يا زيان توليد ك 
هاي توليـد مسـ نه

kÃ²¼U ¥I{¼Q jHk÷

  كنيم.  مي
, 00 10 250 00

  خواهيم داشت: 
j ·HqÃ¶ ½k{kÃ

¹¨kÃ²¼U (·IÄp)j¼w

ال، چهار ميليـارد

, , ,2 16 200 600 0
باشد. هزار ريال مي

,80 000

,


100 53 638

, ,893 978 666

 .ساده كنيد


5 25
0 4 25


1
4

  دهند.
 

  .ت
 ل زير قرار دهيم:

 k¶Anj   kÃ²¼U Á 
باشد، توليد كننده» ي

 در صورتي كه هزين

,÷U  7 500    ¥

ده، به ريال تبديل
 −IÄn0

شده است. بنابراين
kÃ²¼U ¥I{¼Q jHk÷U

w ·HqÃ¶ k¶Anj

ن و پنجاه هزار ريا
 ن است؟

·I¶¼U ¾M k¹¶n000
ليون و هشتصد ه

 , ,8 720 000

راحتي اعداد را سا


50 5

4 100 2

د د پرسش قرار مي
  دهند. ش قرار مي

  

 در كنكور آمده است
ت آوريم و در فرمول

 ÁIÀ¾¹ÄqÀ
منفي«ورتي كه پاسخ 

رسد.  به فروش مي

¥I{¼Q pH ¦Ä oÀ x

حد تومان داده شد

ت سؤال مشخص ش
U ¥I{¼Q pH ¦Ä o

kÃ²¼U ÁIÀ¾¹ÄqÀ

صد و پنجاه ميليون
چند ميليارد تومان

nI¨ ½j à¾º¯Iw ¡¼£e
رد و نود و شش ميل

ر تست بتوانيد به ر
50

50


1
2

 
 

موردهاي مستقيم، 
مورد پرسشها،  ينه

  دهند.  قرار مي

هاي مستقيم زينه

و بعد از آن بارها 
را به دست» ي توليد

برده است و در صو 

هزار تومان توليد و
  هد بود؟

,xpnH ·I¶ 25 000

وشاك را كه با واح

 هر يك در صورت
 7500oÀ xpnH

, , , 1 875 000 0À
  رده است.

 

ك ميليارد و سيص
اين ده كارمند چ ةن

(.  
 e

سي و چهار ميليار

·I¶¼U ¾

·I¶¼U ¾M

راي حل سريع تر
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دستگاه به ارزش هر يـك   ۵۰۰ة يك بنگاه اقتصادي با چهار كارمند و توليد ساليانة عملكرد ساليانة با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيج

  هزار ريال چه مقدار خواهد بود؟  ۵۰۰
,   اجارة ماهيانه معادل 1 ,7 000   ريال000
,  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد معادل 2 ,1 200   ريال 000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساالنه به ارزش 3 ,6 350   ريال 000
  درصد حقوق ساالنه كارمندان ۱۵معادل   هزينة استهالك ساالنه  4

اين بنگاه را به دست بياوريد. يعني بگوييـد كـه   » عملكرد ساليانة«خواهد كه  اين سؤال از شما مي كشف مجهول سؤال گام اول: 
  سود (زيان) ساالنه چه مقداري است.

  توان به اين سؤال جواب داد؟ با كدام قاعده يا فرمول مي گام دوم:
j¼w(IÄp·)   آيد: ساالنه يا همان سود و زيان با اين فرمول به دست ميعملكرد  IÀk¶Anj IÀ¾¹ÄqÀ   

  پيدا كردن اجزاي قاعده يا فرمول كه يا به فرمول جديدي نياز دارند يا از صورت سؤال قابل كشف هستند:  گام سوم:
كمك مقدار توليد و مبلغ هر واحد آن، با استفاده از فرمول زيـر بـه دسـت    ها را به دست آوريم. و در صورت سؤال به  در اين جا بايد درآمدها و هزينه

,  آوريم: , , −IÄn  500 500 000 250 000 000k¶Anj ½k{kÃ²¼UÁ¯I¨jHk÷U keH» oÀ SμÃ¤    
زنـيم تـا كـل     كنيم و سپس همه را جمع مي هايي كه نياز به محاسبه دارند، محاسبه مي هزينه در جدول فوق، هر چهار مورد گفته شده، هزينه است.

,  ها را به دست آوريم: هزينه , , , −IÄn  7 000 000 12 84 000 000¾º¯Iw à½nI]H ¾à ¹ÄqÀ ¾ºIÀI¶ ½à nI]H ¾à ¹ÄqÀ ½I¶ 12   
  , , , , −IÄn   1 200 000 12 4 57 600 000 −Iw ¦Ä nj ·I¹¨nI¨ ¡¼£e ¾à ¹ÄqÀ joÎ oÀ à¾ºIÀI¶ ¡¼£e ½I¶ (k¹¶nI¨)  12 4    

  , , , ,¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH ß¾¹ÄqÀ −IÄn  57 600 000 15 8 640 000%  
  ¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ  ¾º¯Iw à½nI]H à¾¹ÄqÀ  ·Hk¹¶nI¨ ¾à μÀ ¾à º¯Iw ¡¼£e  à¾¹ÄqÀ  ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi à¾¹ÄqÀ  ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ        

  , , , , , , , , , ,¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ −IÄn    84 000 000 57 600 000 6 350 000 8 640 000 156 590 000   
  −IÄn, , , , , ,(·IÄp)j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ    250 000 000 156 590 000 93 410 000  

  

  ها با توجه به كل هزينه» سود و زيان توليدكنندگان«ميزان   

  
  رو شده است.  ميليون تومان در انتهاي سال مالي روبه ۳۵۰ميليون تومان و با درآمد  ۱۰۰هاي توليد مستقيم  اي با هزينه توليدكننده

، ارزش داشـته باشـد  ليون تومـان  يم ۲۰ساليانه  صورتي كه ملك اين فرد براي اجارة در ب) سود حسابداري اين توليد كننده چه مقدار است؟ الف)
  سود ويژه چقدر خواهد بود؟

  كسر كنيم تا پاسخ به دست آيد:هاي مستقيم را از درآمد  يد هزينهدهيم. در اين بخش با ابتدا به بخش الف پاسخ مي 
ÁnHkMIve    خش الف:ب j¼w k¶Anj ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ    

  , , , , , ,ÁnHkMIve j¼w   350 000 000 100 000 000 250 000 000  
اش  فوق دخيل كنيم. با توجه به متن مسئله، توليد كننـده بـراي ملـك    ةهاي غير مستقيم را در محاسب براي محاسبه سود ويژه بايد هزينه: بخش ب

خواست توليدي انجام دهد و فقط ملك خـود   ميليون تومان است. پس اگر او نمي ۲۰فرصت آن داده شده است كه  ةكند. اما هزين پولي پرداخت نمي
  بايد محاسبه كنيم.  ،كرد كه اين هزينة غير مستقيم را نيز ميليون تومان دريافت مي ۲۰داد بايد  را اجاره مي

  , , ( , , , , ) , ,½sÄ» j¼w    350 000 000 100 000 000 20 000 000 230 000 000 ( )½sÄ» j¼w k¶Anj ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ ´Ã£Tv¶oÃü ÁIÀ¾¹ÄqÀ     
  

   

    
 ۱۰دستگاه توليدي خود را هر كدام به قيمت  ۲۰۰هايي را انجام داده است و توانسته است  ق جدول زير هزينهبكارگر و كارمند ط ۱۰اي با  توليد كننده

ميليـون تومـان اجـاره دهـد و      ۱۰۰توانست ملك خود را به قيمت سـاالنة   تومان به فروش برساند. وي قبل از شروع به كار توليدي خود، مي ميليون
توانست با  خود را نيز مي  اي ميليون توماني برخوردار شود و كاالهاي سرمايه ۶۰ ةست در كارگاهي ديگر به عنوان مدير، از حقوق ساالنتوان خودش مي

  ميليون تومان ساالنه اجاره دهد. به ترتيب بگوييد: ۱۲۰قيمت 
اختالف سود ويـژه و   ج) ات توسط اين توليد كننده چه مقدار بايد اعالم شود؟سود قابل ارائه براي مالي ب) كننده چه مقدار است؟ سود حسابداري اين توليد الف)

  سود حسابداري چه مقدار خواهد بود؟
  

,  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد معادل 1 ,8 140   ريال000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساالنه به ارزش 2 ,600 120   ريال000
  درصد حقوق ساالنه كارمندان ۱۰معادل   هاي دفتري هزينه  3
خواسـته شـده اسـت. از ايـن طريـق       يهاي مسئله را بخوانيد حتماً ببينيد كه در اين مسئله چه چيزهـاي  قبل از اين كه داده :حل  راه 

  هاي مسئله چگونه بايد استفاده كنيد.  توانيد متوجه شويد كه از داده مي
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هاي مستقيم را از طريق جدول به دست آوريـم. دقـت    سود حسابداري خواسته شده است پس بايد هزينهكنيم و چون  ابتدا درآمد را حساب مي :الف
  واحدها بايد به ريال باشد. همة  كنيد كه

k¶Anj ½k{kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U keH» oÀ SμÃ¤    
  , , , , , −IÄn  200 100 000 000 20 000 000 000   

  −Iw ¦Ä nj ·I¹¨nI¨ ¡¼£e ¾¹ÄqÀ joÎ oÀ ¾à ºIÀI¶ ¡¼£e ½I¶ 10(k¹¶nI¨ ,o¬nI¨)  12  
  , , , , −IÄn   8 140 000 12 10 976 800 000  

  −IÄn, , , ,ÁoTÎj ÁIÀ¾¹ÄqÀ   10 976 800 000 97 680 000%  
  ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ ·Hk¹¶nI¨ à¾μÀ ¾º¯Iw ¡¼£e ¾¹ÄqÀ ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi ¾¹ÄqÀ ÁoTÎj ¾¹ÄqÀ     

  , , , , , , , , ,´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ   976 800 000 600 120 000 97 680 000 1 674 600 000    
  −IÄn, , , , , , , , ,ÁnHkMIve j¼w k¶Anj ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ    20 000 000 000 1 674 600 000 18 325 400 000  

  بايد سود ويژه را محاسبه كنيم.همان سود ويژه است. پس اين سود سود قابل ارائه براي ماليات:  ب:
  ½sÄ» j¼w k¶Anj (´Ã£Tv¶oÃü » ´Ã£Tv¶)kÃ²¼U ÁIÀ¾¹ÄqÀ ®¨    

  هاي غير مستقيم بياوريم: با توجه به اطالعات داده شده در مسئله سه مورد داريم كه بايد جزء هزينه
  ´Ã£Tv¶oÃü ÁIÀ¾¹ÄqÀ ¦±¶ ÁHoM SÅoÎ à¾¹ÄqÀ SÄoÄk¶ ÁHoM SÅoÎ à¾¹ÄqÀ ÁH¾ÄI¶ow ³°¤H SÅoÎ ¾à ¹ÄqÀ     

  , , , , , , , , , , ,´Ã£Tv¶oÃü ÁIÀ¾¹ÄqÀ    1 000 000 000 600 000 000 1 200 000 000 2 800 000 000   
  , , , ( , , , , , , ) , , ,½sÄ» j¼w    20 000 000 000 1 674 600 000 2 800 000 000 15 525 400 000   

  آخرين مرحله اين است كه اعداد نهايي به دست آمده در مرحله الف و ب را از هم كسر كنيم تا پاسخ نهايي به دست آيد: ج:
  , , , , , , , , , 18 325 400 000 15 525 400 000 2 800 000 000  

  
  
  

 

  » كاهش زيان و افزايش سود«هاي  روش 

    
نفر تقليل دهد ولي به  ۵نفر به  ۱۰وري عمل نمايد و تعداد كارمندان خود را از  با توجه به مسئلة قبل، بگوييد كه اگر توليدكننده بخواهد با روش بهره

ـ  ۲۰۰حقوق نفرات باقي مانده  ت چـه ميـزان   هزار تومان اضافه كند، ميزان سود حسابداري او چقدر افزايش خواهد يافت؟ و سود حسابداري در نهاي
  خواهد بود؟

  

  

كنيم و سپس از هزينة حقوق قبلـي كسـر    را محاسبه مي يابد. پس آن هاي حقوق احتماالً كاهش مي با توجه به صورت مسئله، هزينه 
  كنيم.  اضافه ميهمان مقدار را به سود حسابداري  تر شده است. كنيم تا ببينيم چه مقدار هزينة حقوق فعلي كم مي

  هزينه حقوق: محاسبة تفاوت
  ( , , , , ) , ,¾ºIÀI¶ oÿº 5 ¡¼£e ¾à ¹ÄqÀ     8 140 000 2 000 000 5 12 608 400 000   

  , , , , , ,¡¼£e R»IÿU Â±L¤ ¡¼£e Â±÷Î ¡¼£e    976 800 000 608 400 000 368 400 000   
  ميزان افزايش سود است.ة عدد به دست آمده در باال، نشان دهند

  محاسبة تفاوت سود: 
  , , , , , , , ,  18 325 400 000 368 400 000 18 693 800 000 Â±L¤ ÁnHkMIve j¼w ¡¼£e ¾TÎIÄyÀI¨ nHk£¶ Â±÷Î ÁnHkMIve j¼w    

     
  

 
  سود

دسـتگاه هـر يـك بـه      ۲۲۰۰نفر كارمند، و توليد ساليانة  ۱۵با » بنگاه اقتصادي«شده در جدول زير، نتيجة سود حسابداري يك  با توجه به اطالعات ارائه .60
,ارزش:  ,1 200   (با تغيير) 94 -سراسري    ريال، كدام است؟  000

  , , ,2 112 110   »زيان يا ضرر«ريال  000
 , , ,2 211100   »زيان يا ضرر«ريال  000

  , , ,2 112 110   »سود يا منفعت«ريال  000
 , , ,2 112 100   »سود يا منفعت«ريال  000

,  اجاره بهاي ماهانة كارگاه توليدي ١ ,12 000   ريال000
850,  حقوق متوسط ماهانة هر فرد كارمند توليدي و اداري ٢   ريال000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساليانه به ارزش ٣ ,185 000   ريال 000
  درصد حقوق ساليانة كارمندان ٣٠معادل   هاي توليدي به ارزش هزينة استهالك ساليانه ماشين  ٤
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دسـتگاه بـه ارزش هـر يـك      ۷۵۰با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيجة سود حسابداري يك بنگاه اقتصادي با چهار كارمند و توليد ساليانة  .61
  (با تغيير) 92 -سراسري    است؟كدام هزار ريال  ۳۰۰
 , ,116 798   ضرر يا زيان 000
 , ,116 897   ضرر يا زيان 000
 , ,161 798   سود يا منفعت 000
 , ,161 897   منفعتسود يا  000

  
دسـتگاه هـر كـدام بـه ارزش      ۳۵۰كارمند و توليد ساليانة  ۱۲با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيجة سود حسابداري يك بنگاه اقتصادي با  .62

,900   (با تغيير) 92 -سراسري خارج از كشور     است؟كدام ريال  000
 , ,42 200   ضرر يا زيانريال  000
 , ,43 200   سود يا منفعتريال  000
 , ,63 000   سود يا منفعتريال  000
 , ,109 000   ريال ضرر يا زيان 000

  
دسـتگاه هـر يـك بـه ارزش     ۲۴۰۰كارمند و توليد ساليانة  ۳۰با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيجة سود حسابداري يك بنگاه اقتصادي با  .63

, ,5 600   (با تغيير) 94 -سراسري خارج از كشور     است؟كدام ريال،  000
 , , ,1 044 000   ريال سود يا منفعت 000
 , , ,11 052 000   ريال سود يا منفعت 000
 , , ,1 044 000   ريال ضرر يا زيان 000
 , , ,11 052 000   ريال ضرر يا زيان 000

  
  

دستگاه، هـر يـك بـه ارزش     ۸۰۰با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيجة سود حسابداري يك بنگاه اقتصادي با شش كارمند و توليد ساليانة  .64
  محاسباتي    است؟كدام هزار ريال  ۴۷۰
 , ,94 590   ريال سود يا منفعت 000
 , ,93 950   ريال سود يا منفعت 000
 , ,94 590   ريال ضرر يا زيان  000
 , ,93 950   ريال ضرر يا زيان 000

  
هـر يـك بـه ارزش    دسـتگاه،   ۷۰۰با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيجة سود حسابداري يك بنگاه توليدي با هشت كارمند و توليد ساليانة  .65

  محاسباتي    است؟كدام هزار ريال  ۹۵۰
 , ,74 300   ريال سود يا منفعت 000
 , ,74 300   ريال ضرر يا زيان 000
 , ,73 300   ريال سود يا منفعت 000
 , ,73 300   ريال ضرر يا زيان 000

  
دسـتگاه، هـر يـك بـه ارزش      ۷۰۰با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيجة سود حسابداري يك بنگاه توليدي با هشت كارمند و توليد ساليانة  .66

هـزار ريـال    ۳۰۰توانست تجهيزات خود را به قيمت  كرد مي است و در صورتي كه توليدكننده بر روي اين كار سرمايه گذاري نميكدام  ريالهزار  ۹۵۰
 محاسباتي    ساالنه اجاره دهد. سود ويژه كدام است؟

 , ,74 300 , - ريال سود يا منفعت 000 ,74 000 000  
 , ,74 300 , -ريال ضرر يا زيان 000 ,74 000 000   
 , ,73 300 , -ريال سود يا منفعت 000 ,73 000 000   
 , ,73 300 , -ريال ضرر يا زيان 000 ,73 000 000   

  
يـك  دسـتگاه بـه ارزش هـر     ۹۰۰نفر كارمند و توليد ساليانة  ۶با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيجة عملكرد ساليانة يك بنگاه اقتصادي با  .67

 96 -سراسري خارج از كشور  ريال كدام است؟ ۴۵۰۰۰۰

  ريال ضرر يا زيان359860000 
  ريال منفعت يا سود4514000 
  ريال ضرر يا زيان4514000 
  ريال منفعت يا سود359860000 

,  اجارة ماهيانه معادل ١ ,4 000   ريال 000
200,  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد معادل ٢   ريال 000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساليانه به ارزش ٣ ,4 450   ريال 000
  درصد حقوق ساليانة كارمندان ۱۲معادل   هزينة استهالك ساليانه  ٤

,  اجارة ماهيانه معادل ١ ,10 000   ريال 000
700,  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد معادل ٢   ريال 000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساليانه به ارزش ٣ ,178 000   ريال 000
  درصد حقوق ساليانة كارمندان ۲۵معادل   هزينة استهالك ساليانه  ٤

,  اجاره بهاي ماهيانه كارگاه توليدي ١ ,58 000   ريال 000
, حقوق متوسط ماهانة هر فرد كارمند اداري و توليدي معادل ٢ ,3 200   ريال 000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساليانه به ارزش ٣ ,450 000   ريال 000

٤  
1  هاي توليدي هزينة استهالك ساليانه ماشين

  ارزش مواد اوليه خريداري شده5

,  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد معادل   ١ ,4 500   ريال 000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساليانه به ارزش   ٢ ,5 550   ريال 000
,  اجارة ماهيانه معادل ٣ ,7 000   ريال 000
  هاي توليد شده درصد ارزش كل دستگاه ۱۵معادل   هزينة استهالك ساليانه  ٤

,  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد معادل   1 ,4 000   ريال 000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساليانه به ارزش   2 ,7 250   ريال 000
  درصد درآمد ساالنه   13معادل   هزينة استهالك ساليانه   3
,  اجارة ماهيانه معادل  4 ,9 500   ريال 000

,  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد معادل   ١ ,4 000   ريال 0000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساليانه به ارزش   ٢ ,7 250   ريال 000
  درصد درآمد ساالنه   ١٣معادل   هزينة استهالك ساليانه   ٣
,  اجارة ماهيانه معادل  ٤ ,9 500   ريال 000

500,  اجارة ماهيانه معادل ١   ريال 000
350,  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد معادل ٢   ريال 000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساالنه به ارزش ٣ ,8 900   ريال 000
  درصد حقوق ساالنه كارمندان ٢٠معادل   استهالك ساالنههزينة   ٤
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دستگاه بـه ارزش هـر يـك     ۷۵۰نفر كارمند و توليد ساليانة  ۴با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير، نتيجة عملكرد ساليانة يك بنگاه اقتصادي با  .68
 96 -سراسري  ريال كدام است؟300000

  ريال سود يا منفعت204230000 
  ريال ضرر يا زيان1920000 
  ريال سود يا منفعت1920000 
  ريال ضرر يا زيان204230000 

,فرضي، وجوه پرداختي به كاركنان  جامعةدر يك  .69 ,10 250 ,االجاره معادل   ريال و مال 000 ,10 000 ريال محاسبه شده اسـت. در صـورتي كـه مجمـوع      000
,ارزش افزودة تمامي مراحل توليد كاالها و خدمات نيز برابر با  ,32 000  محاسباتي   . بر اين اساس، سود يا ضرر حسابداري كدام است؟ استريال  000

 , ,22 000 000    , ,11 570 000    , ,11 750 000    , ,21 750 000   
40,اي ساليانه توليدكننده .70 50,واحد كاال توليد و هر واحد آن را به قيمت  000 رساند. در صورتي كـه هزينـة خريـد عوامـل توليـد       تومان به فروش مي 000

,ساليانه مبلغي در حدود  , ,1 000 000 ,تومان و هزينة فرصت توليد اين كاال برابر  000 ,110 000  محاسباتي   تومان باشد.   000

 كننده چند تومان است؟ الف) سود اقتصادي چقدر است؟ ب) سود حسابداري توليد
, الف)  , ,1 000 000 ,ب)  000 ,890 000 ,الف)    000 , ,1 000 000 ,ب)   000 ,240 000 000   
, الف)  ,240 000 ,   ب) 000 , ,1 000 000 ,الف)     000 ,890 000 , ب) 000 , ,1 000 000 000   

20,واحد كاال را با قيمت هر واحد  ۱۰۰۰اي در طي يكسال  توليدكننده .71  محاسباتي   رساند.    تومان توليد كرده و به فروش مي  000
,هاي مستقيم اين توليدكننده برابر  الف) اگر هزينه ,10 000   تومان باشد، سود حسابداري اين شخص كدام است؟ 000

 كننده چقدر است؟ سود ويژة اين توليد هاي غير مستقيم يك چهارم سود حسابداري باشد، ب) در صورتي كه هزينه
 , ,10 000 000  –, ,7 500 000    , ,100 000 000  –, ,75 000 000   
 , ,7 500 000 –, ,10 000 000     , ,75 000 000– , ,100 000 000   

ميليـون   ۳۵۰ميليون ريال براي خريد مـواد اوليـه،    ۲۰۰رساند. مبلغ  ريال توليد كرده و  به فروش مي ۵۵۰۰۰۰واحد كاال به ارزش هر واحد  ۲۰۰۰يك واحد توليدي  .72
  محاسباتي   ساليانة اين واحد توليدي چه مقدار است؟   آالت صرف كرده است. عملكرد ماشين ةميليون ريال بابت اجار ۱۰۷ريال دستمزد عوامل انساني و 

 , ,443 000 ,   ريال سود حسابداري 000 ,443 000   ريال سود اقتصادي 000
 , ,344 000 ,   ريال سود اقتصادي 000 ,344 000   ريال سود حسابداري 000

 ۱۰ميليـون ريـال و جهـت اسـتخدام      ۵۰۰ميليون ريال، خريد مواد اوليـه   ۱۲۰آالت  ميليون ريال، خريد ماشين ۳۰۰اي جهت اجارة كارگاهي ساالنه مبلغ   توليدكننده .73
اه خريداري كرده بود كـه در كارگـاه از   آالت خود را قبل از تأسيس كارگ پردازد. از طرف ديگر وي يكي از ماشين ميليون ريال مي ۵۰كارگر با حقوق ماهانة هر كدام 

جفت كت و شلوار به قيمت هر كدام يك ميليون ريـال توليـد و    ۱۰۰۰۰ميليون ريال است. در صورتي كه اين كارگاه ساالنه  ۱۵۰كند و قيمت روز آن  آن استفاده مي
  محاسباتي   مقدار خواهد بود؟ از راست به چپ چه   او» سود اقتصادي«و » سود حسابداري«به فروش برساند، به ترتيب 

 , , ,2 390 000 000  - , , ,3 800 000 000    , , ,3 800 000 000 - , , ,2 390 000 000   
 , , ,2 930 000 000  - , , ,3 080 000 000    , , ,3 080 000 000 - , , ,2 930 000 000   

صـورتي كـه هزينـة    ريـال فروختـه اسـت. در     ۹۰۰۰۰را به قيمت گلدان  هرتوليد كرده و  گلدان چينيعدد  ۱۱۰۰۰ كاري،سال  يكاي در  توليدكننده .74

1كننده فرصت اين توليد
,سود اقتصادي توليد باشد و ميزان سود اقتصادي برابر با  5 ,15 000 اين توليدكننده چند ريال هاي مستقيم  ريال باشد. هزينه 000

  محاسباتي     است؟بوده 
 , ,729 000 000    , ,792 000 000    , ,927 000 000    , ,972 000 000   

  كارآفريني
 محاسباتي   واحد، در اين صورت ميزان كارآفريني چند واحد خواهد بود؟ ۲۰واحد باشد و ميزان خطرپذيري  ۱۰، ميزان نوآوري فعاليتدر صورتي كه در يك  .75

 ۲   ۳۰   ۱۰    ۲۰۰  
  

  
  هزينه، درآمد و سود

  90 -سراسري   ؟ نيست» هاي توليد هزينه«جزء  كداميك .76
  .شود آالت مصرف مي ماشينة پولي كه براي خريد يا اجار 
  شود. ازاي استخدام تعدادي كارگر يا كارمند پرداخت مي پولي كه به 
  شود.  محل كارگاه، يا كارخانه صرف مية پولي كه بابت خريداري يا اجار 
  آورد. دست مي  التفاوت درآمد و هزينه است و توليدكننده از فعاليت اقتصادي خود به پولي كه مابه 

 84 -سراسري   چيست؟تفاوت درآمد و هزينه برابر با  .77
    ميزان بهره   ميزان سود   ميزان كارمزد    ميزان اجاره 

400,  اجارة ماهيانه معادل ١   ريال 000
200,  ماهيانة هر فرد معادل حقوق متوسط ٢   ريال 000
,  خريد مواد اوليه مورد نياز ساالنه به ارزش ٣ ,4 450   ريال 000
  درصد حقوق ساالنه كارمندان ٢٠معادل   هزينة استهالك ساالنه  ٤
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   88 -آزاد   كند؟ براي جلوگيري از زيان يا كسب سود (بيشتر)، كدام گزينه را انتخاب مي كننده توليد .78
  فراهم كردن بازار خوبي براي فروش محصوالت   مالي الزمة كارگيري سرماي هب 
  خدام نيروي كار الزمتاس   مناسبي براي فعاليّتاجاره كردن محل  

 83 -آزاد   ؟نمايد مى تعقيب را »منظورى چه«، بهتر كيفيت با كاالهايىة توليدكنند .79
  آينده در بيشتر سود كسب   اوليه مواد مصرف در جويى صرفه 
  جارى سال سود افزايش   الزم غير كار نيروى استخدام از خوددارى 

  90 -آزاد   ؟شود نميمدت  انتخاب كدام گزينه، الزاماً موجب كسب سود در بلند .80
  هاي توليد جويي در هزينه صرفه   كاالهاي با كيفيّت بهترة عرض 
  تر كاالها با قيمتي پايينة عرض     جلب اعتماد مشتريان 

 89 -آزاد   است؟ نادرستكدام مورد » اند. هاي آينده مدت به فكر سود در سال كنندگان به جاي كسب سود در كوتاه برخي از توليد«در رابطه با اين مطلب:  .81
  عرضه كنند.» تر پايين«اين گروه ممكن است كاالهايشان را با قيمتي  
  ين وسيله، اعتباري به دست آورند.كنند مشتريان بيشتري را جذب كنند و به ا سعي ميآنها  
  ي كاال توليد كنند و به فروش برسانند.بيشترتوانند مقدار  هاي آينده مي آنان با جلب اعتماد مشتريان خود در سال 
  داشته باشند. تر كيفيت پستكاالهايي با ة هاي توليد، سعي در عرض جويي در هزينه كنندگان به جاي صرفه ممكن است توليد 

  عوامل توليد
 88 -آزاد   ؟گيرد جاي مي توليد عوامل از كداميكدر ، صنعتى هاى فعاليت براي معادن از استخراجى مواد .82

  منابع طبيعي     كار   تكنولوژى   سرمايه 
  (با تغيير زياد) 93 –سراسري    ؟هاي زير است پاسخ درست و كامل پرسش» گزينه«كدام  .83

جايگـاه و نقـش هـر يـك از عوامـل توليـدي را تعيـين        ب) گوينـد.   شوند ..... مي اي كه در جريان توليد به كار گرفته مي به كاالهاي بادوام سرمايهالف) 
  د) تفاوت درآمد و هزينه چيست؟ ؟نيست» هاي توليد هزينه«كدام مورد جزء ج) كند؟  مي

  د) حقوق ج) اجارة دفتر كار براي كارگاه ب) سازمان توليد الف) سرماية مالي 
  د) مزد ) استخدام تعدادي كارگر و كارمندهاي توليد ج ب) هزينه الف) منابع طبيعي 
  د) سود فروش محصوالت و دريافت پول آنهاب)سازمان توليد ج)  الف) سرماية فيزيكي 
  د) بهره آالت ج) خريد ماشين هاي توليد ب) هزينه) سرمايه الف 

  (با تغيير) 96و  93 -سراسري خارج از كشور   هاي زير در كدام گزينه است؟ سخ درست وكامل، پرسشپا .84
«.......» از اند  عبارت اصلي  كه«.......» توان به  كاال و خدمات را مي» توليدكنندگان«است. ب) به طور كلّي، نيازهاي عمدة «......» ميزان سود برابر با الف) 

نيز نيازمند اسـت. د)  «......»  برداري از منابع طبيعي عالوه بر كار بر  برند. ج) انسان براي بهره نيز نام مي«.......» عبارتي از آنها با عنوان تقسيم كرد، كه به 
پردازند كه همـان   ها ميبه صاحبان آن» عوامل توليد«شوند كه در واقع پولي است كه براي خريد  در رابطه با توليد، مخارجي را متقبل مي» توليدكنندگان«

بپردازنـد. در مقابـل بـه     برداري كنند و يـا بـه توليـد كـاال وخـدمات      گيرند تا بتوانند از منابع طبيعي، بهره را به كار مي» نيروي انساني«است. هـ) «......» 
  پردازند. مي«.......» و يا «.......» كارگران و كارمندان خود 

  بهره -هاي توليدهـ) دستمزد عوامل اولية توليد ج) تكنولوژي د) هزينه -زمين، كار، تكنولوژي -الف) تفاوت دستمزد و هزينه ب) سه دسته 
    حقوق -هاي توليد هـ) مزد عوامل توليد ج) سرمايه د) هزينه -منابع طبيعي، نيروي انساني، سرمايه -الف) تفاوت درآمد و هزينه ب) سه دسته 
هاي متغيّـر  توليد ج) ملزومـات توليـدي د) هزينـه ةعوامل ثانوي -منابع طبيعي، سرمايه، مديريت، تكنولوژي -الف) مجموع درآمد و هزينه ب) چهار دسته 

  حقوق -توليد هـ) اجاره
عوامـل فنّـي توليـد ج) عوامـل توليـد د)  -منابع طبيعي، نيروي انساني، سـرمايه، مـديريت، تكنولـوژي -الف) حاصل تقسيم درآمد و هزينه ب) پنج دسته 

  بهره -توليد هـ) سود نهاييهاي  هزينه
  96 -سراسري خارج از كشور   ؟مطرح شده است ريپاسخ درست و كامل سواالت ز نهيكدام گز در .85

   ست؟يچ رديگ يقرار م ديتول انيانسان در جر ةامكانات كه به عنوان حاصل كار گذشت ةمجموع ةرنديالف) عامل در برگ
  ؟  ستين ديتول يها نهيهز ءكدام مورد جز ب)
  ست؟يچ رد،يگ يكه به صاحبان آن تعلق م هيسرما متي) قج

  ) سود جپول آنها  افتي) فروش محصوالت و درب هيالف) سرما  ) بهره جآالت  نيماش دي) خرب يالف) تكنولوژ 
  ) مزدجكارگر، كارمند  ي) استخدام تعدادب يعيطب نابعالف) م  ) حقوقجكارگاه  ي) اجاره دفتر كار براب يفن يةالف) سرما 

  با تغيير)( 89 -آزاد   شود؟ يشناخته م ية فيزيكياز عوامل، به عنوان سرما كداميك .86
  يديتول يها تيزات در فعاليابزار و تجه     هاي صيادي دريا در فعاليت 
  ها تيمتخصص در انواع فعال يانسان يروين   يصنعت يها تيمعادن در فعال يةاول مواد 

 86 -آزاد     برابر است با:» اجاره + مزد يا حقوق + قيمت سرمايه (بهره)« .87
  هاي توليد هزينه   سود   مالية سرماي   درآمد 

  گيرد؟ طور مستقيم مورد استفاده قرار مي يا منابع و امكانات طبيعت بهآ
  كنكاشي   نياز داريم؟ به كار و تالش ،خود را با استفاده از منابع و امكانات موجود تهيه كنيمكه بتوانيم كاال و خدمات مورد نياز  براى اينچرا  .88

  مورد استفاده قرار داد. مستقيماً راآنها  توان اى هستند كه نمى چون اين منابع به گونه 
  ناپذير است. باشند و نيازهاى انسان سيرى صورت محدود مى چون اين منابع به 
  آيد. دست نمى همنابع در دسترس همگان قرار ندارد و به سهولت بچون اين  
  ورى مناسب از اين منابع با نوع منابع در ارتباط است. چون بهره 
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  كنكاشي   است؟ نادرستكداميك از موارد زير در رابطة انسان و اشيا  .89
  كند. توليد و ايجاد تغيير خود پيرامون محيط مواد و در تالش و ريزي برنامه با و آگاهانه تواند مي اما ندارد؛ را اشيا خلق قدرت انسان 
  .دارد نياز تالش و كار به امكانات، و منابع از استفاده با خود نياز مورد خدمات و كاال تهيه براي انسان 
  .كند برطرف را نيازهايمان و گيرد قرار ما استفاده مورد تواند مي هست كه اي گونه بهموجود  منابع 
  .اند ساخته ها تمدن و كرده  توليد مختلفي محصوالت و مصنوعات افزوني روز طور به تاريخ طول در ها انسان 

 مختلفـي  محصـوالت  و مصنوعات افزوني روز طور به تاريخ طول در ها انسان حيوانات، برخالف نتيجه در«......... كند:  كدام گزينه اين عبارت را كامل مي .90
  كنكاشي   .»اند ساخته ها تمدن و كرده توليد
  .كند توليد و ايجاد تغيير خود پيرامون محيط و مواد، در خود تالش و ريزي برنامه با و آگاهانه تواند مي اما ندارد؛ را اشيا خلق قدرت انسان 
  .دارد نياز تالش و كار به امكانات، و منابع از استفاده با خود نياز مورد خدمات و كاال ةتهي براي انسان 
  .كند برطرف را نيازهايمان و گيرد قرار ما استفاده مورد تواند مي هست كه اي گونه بهموجود  منابع 
  .دهد انجام آن روي كاري اينكه بدون كند مي برداشت مستقيماً را طبيعت آماده محصول انسان 

  تركيبي   ؟هاي زير است پاسخ درست و مناسبي براي پرسش كداميك .91
  كنند كه مورد استفاده انسان قرار بگيرد و نيازهايش را برطرف كند، چه نام دارد؟ كه منابع و امكانات را به شكلي تبديل مي الف) سلسله اقداماتي

  درست است يا نادرست؟» منابع و امكانات طبيعت به طور مستقيم قابل استفاده هستند.«ب) عبارت 
  درست است يا نادرست؟» ر آنها را دارد.انسان قدرت خلق اشيا را ندارد، اما قدرت تغيي«پ) عبارت 

    درست -نادرست -توليد  نادرست -درست -سازماندهي 
  نادرست -نادرست -توليد  درست -درست -سازماندهي 

  تركيبي با فصل اول بخش اول   ؟هاي زير است پاسخ درست و مناسبي براي پرسش كداميك .92
شـود،   فرنگي خريـداري مـي   شود، كاالي ............ و گوجه فرنگي كه توسط كارخانة توليد رب گوجه ميلويه خانگي مصرف زميني كه در ساالد اُ سيبالف) 

   .گردد كاالي ............ محسوب مي
دامات و ايجاد انسان قرار گيرد و نيازها را برطرف كند، بلكه بايد براي برخي اق ة تواند مورد استفاد كه هست نمياي  منابع و امكانات به گونه«ب) عبارت 

  بيانگر كدام مفهوم است؟ »ارزش مصرفي و مبادالتي، به كاالها و خدمات تبديل شوند.
  »خدمات مصرفي - اي كاالي واسطه –كاالي مصرفي ضروري  –اي  كاالي سرمايه –اي  خدمات واسطه«پ) كدام گزينه به ترتيب متناسب با اين مفاهيم است: 

  پزشكي مشاور حقوقي، ساختمان تجاري، پوشاك، چرم، دندان -اقدامات توليديسلسله  -اي مصرفي، واسطه 
  سنجي مشاور مالي، ساختمان مسكوني، غذا، آرد، بينايي -سلسله اقدامات توليدي -اي مصرفي، واسطه 
  نجيس مشاور مالي، ساختمان مسكوني، غذا، آرد، بينايي -سلسله اقدامات توليد و توزيع -اي اي، واسطه واسطه 
  پزشكي مشاور حقوقي، ساختمان تجاري، پوشاك، چرم، دندان -سلسله اقدامات توليد و توزيع -اي، مصرفي واسطه 

  توليدكنندگان
  تركيبي   ؟هاي زير است پاسخ درست و مناسبي براي پرسش كداميك .93

  نادرست؟درست است يا » هاي توليدي هستند. فعاليتها حاصل  ها و نوآوري ايده«عبارت الف) 
  دانست؟توليدكننده را » تعميركاران«و » دار زنان خانه«توان  آيا ميب) 
  ؟كنند توليدكنندگان با توليد خود چه چيزي ايجاد ميپ) 
  ارزش افزوده -شود. شود ولي دومي محسوب مي اولي توليدكننده محسوب نمي -درست 
  ودهارزش افز -شوند. هر دو توليدكننده خدمات محسوب مي -درست 
  كاال -شوند. هر دو توليدكننده خدمات محسوب مي -نادرست 
  كاال -شود. شود ولي دومي محسوب مي اولي توليدكننده محسوب نمي -نادرست 

  تركيبي   ؟هاي زير است پاسخ درست و مناسبي براي سؤال كداميك .94
  كنند، چه نام دارد؟ مردم تبديل ميالف) سلسله اقداماتي كه منابع و امكانات موجود را به كاالهاي مورد نياز 

  (كاال يا خدمات) هستند. ....... به نوعي توليدكننده محصولهمة  ب)
  ؟كنند مشاوران و متخصصان با فعاليت خود چه چيزي توليد ميج) 
  الف) توليد ب) مردم ج) ارزش افزوده   الف) ارزش افزوده ب) مردم ج) كاال 
  الف) توليد ب) فعاالن اقتصادي ج) ارزش افزوده   الف) ارزش افزوده ب) فعاالن اقتصادي ج) كاال 

  تركيبي   ؟هاي زير است پاسخ درست و مناسبي براي پرسش كداميك .95
  الف) نوع اول توليد چه نام دارد؟

  هايي براي كدام نوع از انواع توليد است؟ مثال» ماهي پرورش و باغباني زراعت،«ب) 
  رساند؟ پ) در اين نوع از توليد، انسان با در اختيار داشتن منابع و محصوالت طبيعي، با كار و ابزار، منابع طبيعي را به توليد مي

  الف) احيا ب) حيازت پ) حيازت   الف) احيا ب) احيا پ) حيازت 
  الف) حيازت ب) حيازت پ) احيا   الف) حيازت ب) احيا پ) احيا 
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7

اقتص
كـكن
لـفص   

ر نتيجـه 

ر تعـادل 

 گـذاري 

 كـه بـه   

 نسـبت   
ـد بـازار   

   

رخـي از    

شوند. ي خود نمي
وش برسـانند؛ در

 بـرود و در بـازار

گ قيمـت  مثل يروني

رورتاً مكان خاصي

كنندگان بـهتقاضا
نيستند. ماننـ» ذار

گويند. ت انحصار مي

يـري آن و تبـاني بر
  ودمند باشد.

  ند. 

فق به فروش كاالي
تر به فر نمتي پايي

  يابد. ي
ه و تقاضـا از بـين

بير عوامل اينكه بر ط

 كاال است و نه ضر

كنندگان و ت  عرضه
گذ قيمت«رت ديگر

عيتشود. به اين وض
  

گي يـد مـانع شـكل     
كننده سو ي مصرف

رون خود به شمار مي

 

  نيد.
  شود. ي

  شود. ي

توليدكنندگان موف
د آن كاال را با قيم

  يابد.  مي
ضا افزايش مير تقا

فاصلة بين عرضـه

مشروط كشانند؛ ي

 و فروشندگان آن

 و رفتار هر يك از
عبار گذار و يا به ثير

ش ك نفر محدود مي
هاي نفتي فراورده

 بنـابراين دولـت باي
تواند براي ح دولت مي

 فروش كاالهاي خو
  

را تحليل كني» قاضا
رد پرسش واقع مي

  
د پرسش واقع مي

  شود.  مي

  التر برود.
 بازار، گروهي از ت
حاضر خواهند بود

دار عرضه كاهش
د، در نتيجه مقدار

يابد كه ف  ادامه مي

مي تعادلي قيمت ت

 
 ارتباط خريداران

د است كه حضور
گيري قيمت تأث كل

نده يا خريدار به يك
ي پخش و پاليش ف

  رند.
زند، جامعه ضرر مي

گذاري صحيح ررات
وني، انحصارگر در
 محصوالت نفتي.

 

 
  ز:

نمودار تقا«و » ضه
مور» رضه و تقاضا
شود. سش واقع مي
مور» مقدار تعادلي

مورد پرسش واقع

قيمت تعادلي باال ح
جه ايجاد مازاد در

اند، ح ي خود نشده

هند، در نتيجه مقد
دهند را افزايش مي

 تقاضا، تا سطحي
  ي برسد.

سمت به را آن املي

گوييم، منظور  مي

  

قدري زياد داران به
ن به تنهايي در شك

قانوني، تعداد فروشن
هاي توانير و شركت

  د.

پذير حصاري قيمت
ه مشتريان و رفاه ج
ط به مواظبت و مقر
رويي به داليل قانو
 هم تنها فروشنده

  ها  و حراجي
 خريدهاي دولتي)

ازاند  عبارت ود كه
نمودار عر«ند كه 

صلي نمودارهاي عر
مورد پرس» و تقاضا
تعادلي و مة ر نقط

م» عرضه در نمودار

 ول اقتصادی

 كه قيمت از سطح
 تعادلي و در نتيج

فق به فروش كاالي

  ود كه:
ار توليد خود بكاه
مقدار خريد خود ر
ش عرضه و افزايش
سطح قيمت تعادلي

عو نباشد، تعادلي ت

الي خاصي سخن

وجود دارد.» قابتي

فروشندگان و خريد
طرفينيك از   هيچ

.  

وني و يا حتي غير ق
هاي ت مانند شركت

فرد را گويند به حصر

  فرد را گويند. ه
ريداران در بازار انح
زايش قيمت خود به

مشروط» ي و قانوني
هايي خودر  شركت
يدار است ونها خر

ها ي در نمايشگاه
ال و خدمات(مثل خ

شو ؤال طراحي مي
خواه ها از شما مي

شناخت عناصر اص«
جداول عرضه و«ها 
جداول و نمودا«ها 
كمبود و مازاد ع« 

ی نمودار و جداو

افتد ماني اتفاق مي
ت از سطح قيمت

كنندگان كه موف د
  آيد. مي

شو مت موجب مي
دكنندگان از مقدا

كنندگان م مصرف
و در نتيجه كاهش
ي سطح قيمت به س

قيمت سطح در ت
 . نشود يل

ي وقتي از بازار كاال
  شود. ميده مي

رقا«و » انحصاري«

، گاه تعداد فحصول
چك خواهد بود و
 گوجه فرنگي و ...

يعي، اقتصادي، قانو
است. م» گذار يمت
  وش
يا فروشندة منحده 

  خريد
ضا كننده منحصربه

گذار است و خر مت
 قانوني معموالً با افز

طبيعي«، اما انحصار 
 به دليل طبيعي و

هاي نفتي، هم تن ه
  ر

وشندگان آثار هنر
خريداران عمده كاال

چهار تيپ سؤكلي 
ه  اين تيپ از سؤال

«ها  اين تيپ سؤال
ه ين تيپ از سؤالا

ه ين تيپ از سؤال
ها ن تيپ از سؤال

 

های های سؤال

  

. مازاد عرضه زم1
. با باال رفتن قيمت2
. گروهي از توليد3

قيمت كاال پايين مي
. پايين آمدن قيم4
از يك سو، توليد *
از سوي ديگر، م *
. كاهش قيمت و5

برقرار شود؛ يعني
قيمت بازار، در هرگاه
تعدي اين مانع دولت

در مباحث اقتصادي
نام» بازار« صطالح

«ازار به دو صورت 
  رقابتي

 در بازار هر مح
كل بازار بسيار كوچ
ماكاروني، بازار رب

  ف انحصار
 دليل طبي گاه به
  ،قي«انحصارگر

ف انحصارگر در فرو
 توليدكنند

ف انحصارگر در خ
 يا تقاض خريدار
  ،قيمانحصارگر
 انحصارگر غير ق

شود، توليدكنندگان
 شركت توانير ب
 شركت فراورده

ي انواع ديگر بازار
فرو مزايده -۱
خ مناقصه -۲

ن فصل، به طور كل
در تــــيپ اول:
در ا تـــيپ دوم:
در ا تـيپ سـوم:
در ا تيپ چهارم:

در اين :پنجمتيپ 

انواع بازار

ه انواع تیپ

 
1
2
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ق

4
*
*
5
بر

 ه
د
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تعريف

تعريف
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  هاي تقاضا و عرضه  منحني  

  
  

  تحليل نمودار  
  هر كدام از نمودارهاي زير را تحليل كنيد؟

                     
  

  
  نمودار الف) 

دهنـد،   چه مـوردي را نشـان مـي    yو  xكه بدانيم محورهاي  وقتي نموداري حالت صعودي دارد، بدون اينتعيين نوع نمودار: 
  نمودار، نمودار عرضه است. توانيم بگوييم كه: اين مي

  يابد. رود، عرضه نيز افزايش مي هر چه قدر قيمت باال ميتحليل كلي نمودار: 
اي حاضـر بـه    كننـده  ، هيچ توليـد aاي است كه با قيمت  ، نقطهAنقطة  (محور قيمت): yتحليل محل تقاطع نمودار با محور 

  باشد.  توليد نمي
  نمودار ب)

  تواند هم نمودار عرضه باشد و هم نمودار تقاضا. ودار مياين نم: تعيين نوع نمودار
بـا همـان    كنندگان به هر ميزاني كه توليـد كننـد   قيمت مقدار ثابت است و عرضهاگر نمودار عرضه باشد: تحليل كلي نمودار: 

  شود. قيمت ثابت در بازار ارائه مي
تعدادي كه باشند مجبورند با همـان قيمـت ثابـت، كـاال را      : قيمت مقدار ثابت است و خريداران به هراگر نمودار تقاضا باشد

  خريداري نمايند.
  نمودار ج)

تـوانيم   ميدهند،  نشان مي چه موردي را yو  xوقتي نموداري نزولي است، بدون اين كه بدانيم محورهاي  تعيين نوع نمودار:
  اين نمودار، نمودار تقاضا است. كه: بگوييم 

در واقع، رابطة قيمت و تقاضا رابطة  .۲ يابد. باالتر برود، تقاضا براي آن كاال كاهش مي قيمتهر چقدر  .1تحليل كلي نمودار: 
  است.» عكس«

، هيچ خريداري aاي است كه با قيمت  ، نقطهAنقطة  (محور قيمت):y(تقاضا) و محور  xتحليل محل تقاطع نمودار با محور 
  حاضر نيست اين كاال را خريداري كند. 

  قدر باال است كه براي خريد آن حاضر به پرداخت مبلغي نيستند. واقع قيمت آن از نظر خريداران آندر 
  

  رسد. (رايگان) ميزان تقاضاي آن كاال، به حداكثر مقدار خود مي اي است كه با قيمت صفر ، نقطهBنقطة 
  نمودار د)

  و هم نمودار تقاضا. تواند هم نمودار عرضه باشد اين نمودار نيز مي تعيين نوع نمودار:
اگر نمودار عرضه باشد: قيمت به هر ميزاني افزايش يا كاهش يابد، عرضـه مقـدار ثـابتي اسـت و تغييـر       تحليل كلي نمودار:

  كند. اگر نمودار تقاضا باشد: قيمت به هر ميزاني افزايش يا كاهش يابد، تقاضا مقدار ثابتي است و تغيير نمي كند. نمي
  

  هاي عرضه و تقاضاي نمودارشناخت عناصر اصل 

  شناخت عناصر اصلي نمودارها  
  دهيم.  دهيم و در نمودار تقاضا خط تقاضا را با .............. نشان مي در نمودار عرضه، خط عرضه را با .............. نشان مي

  دهيم.  نمايش مي Dو خط تقاضا را با  Sخط عرضه را با حرف  
  

  

   
  توان گفت، بنويسيد. را در مورد منحني تقاضا مي آنچه تمام  

افـزايش يابـد، مقـدار     هر چقدر قيمت    اي معكوس است:  قيمت يك كاال با تقاضاي آن كاال، رابطهة رابط. ۱ 
  منحني تقاضا از چپ به راست، نزولي است.  .۲/ يابد و بالعكس.  تقاضا كاهش مي

  در نظر بگيريد. را در اين نمودار  Bو  Aيعني: به طور مثال نقطة  
تـر از تقاضـا بـراي     نسبت به آن كـاال، كـم   Aة است، ولي تقاضا در نقط Bة داراي قيمت باالتري نسبت به نقط Aة كاال در نقط

  است.  Bة همان كاال در نقط
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مقدار تقاضا (به كيلو) قيمت (به ريال)رديف
١٢٠٠  ١٠٠ ١ 
١٠٠٠  ١٥٠ ٢ 
٨٠٠  ٢٠٠ ٣ 
٦٠٠  ٢٥٠ ٤ 
٤٠٠  ٣٠٠  ٥ 
٢٠٠  ٣٥٠  ٦ 
٠  ٤٠٠  ٧ 

 رديف
  قيمت

  (به ريال) 
  مقدار تقاضا

  (به كيلو) 
 مقدار عرضه 

  (به كيلو)
٠ ١٢٠٠  ١٠٠ ١  

٢٠٠ ١٠٠٠  ١٥٠ ٢  

٤٠٠ ٨٠٠  ٢٠٠ ٣  

٦٠٠ ٦٠٠  ٢٥٠ ٤  

٨٠٠ ٤٠٠  ٣٠٠  ٥  

١٠٠٠ ٢٠٠  ٣٥٠  ٦  

7  400  0 1200  

  مقدار عرضه (كيلو)  قيمت (به ريال) رديف
٠  ١٠٠ ١  

٢٠٠  ١٥٠ ٢  

٤٠٠  ٢٠٠ ٣  

٦٠٠  ٢٥٠ ٤  

٨٠٠  ٣٠٠  ٥  

١٠٠٠  ٣٥٠  ٦  

7  400  1200  

  شناخت عناصر اصلي نمودارها  
  توان گفت، بنويسيد. را در مورد منحني عرضه مي آنچه تمام

افـزايش يابـد، مقـدار عرضـه نيـز       است: هر چقدر قيمت مستقيماي  آن كاال، رابطهعرضة قيمت يك كاال با ة . رابط۱ پاسخ:
  يابد و بالعكس. افزايش مي

ـاال در نقطـة      Bو  Aبه طور مثال نقطة  يعني:. منحني تقاضا از چپ به راست، صعودي است. ۲  Bرا در اين نمودار در نظـر بگيريـد. ك
  كنند. ري براي توليد آن پيدا مينتيجه، توليدكنندگان عالقة بيشت ري دارد و درقيمت بيشت Aنسبت به نقطة 

  

  جداول عرضه و تقاضا 
  

  جداول عرضه و تقاضا  
  موارد زير را پاسخ دهيد. Aكاالي ة با توجه به جدول عرض
  آن كاال چه مقداري است و معناي آن چيست؟ة ريال است، مقدار عرض ۱۰۰الف) وقتي قيمت كاال، 

  ترين مقدار عرضه را از جانب  قيمت كاال به كدام عدد برسد، بيش ب)
  توليدكنندگان مشاهده خواهيم كرد؟

ريال است، مقدار عرضه طبق جدول، صفر اسـت و معنـايش ايـن     ۱۰۰وقتي قيمت كاال،  پاسخ: الف)
بـه جـدول    ب) ريال، اين كاال را توليد كند. ۱۰۰شود با قيمت  اي حاضر نمي است كه هيچ توليدكننده

 ۱۲۰۰. وقتـي بـاالترين مقـدار عرضـه     ۱۲۰۰كنيم:  كنيم و باالترين مقدار عرضه را پيدا مي مراجعه مي
  ريال است. ۴۰۰است، قيمت كاال نيز به باالترين مقدار خود رسيده است كه 

  
  

  

  جداول عرضه و تقاضا  
  موارد زير را پاسخ دهيد.   Aبا توجه به جدول تقاضاي كاالي 

  ريال است، مقدار تقاضاي آن كاال چه مقداري است و معناي آن چيست؟ ۱۰۰الف) وقتي قيمت كاال، 
  ب) قيمت كاال به كدام مقدار برسد، آن كاال مشتري نخواهد داشت؟

خواهـد بـود كـه     ۱۲۰۰ريال است، مقدار تقاضا طبق جـدول،   ۱۰۰الف) وقتي قيمت كاال،  پاسخ:
دهند.  ترين تمايل را براي خريد از خود نشان ميست كه با اين قيمت، خريداران بيشمعنايش اين ا

رسد، خريداران رغبـت خـود را بـراي     ريال مي ۴۰۰بينيم كه وقتي قيمت كاال به  ب) در جدول مي
  دهند. خريد اين كاال به دليل گراني آن، از دست مي

  
  مربوط به تعادل و قيمت تعادليهاي  جداول و منحني 

  جداول تعادل و قيمت تعادلي  
   هاي زير جواب دهيد. رو به سؤال روبهبا توجه به جدول 

  كنندگان، چيست؟ الف) عامل هماهنگي و تعادل بين رفتار اقتصادي توليدكنندگان و مصرف
  نقطة تعادلي است و معناي آن چيست؟ ب) كدام رديف بيانگر

ـ      ار مشـكل  ج) كدام رديف بيانگر اين است كه توليدكنندگان بـراي توليـد ايـن كـاال دچ
  شوند؟ به دليل كمبود كاال، به ناچار از خريد آن منصرف نميداران نيز شوند و خري نمي

  شود؟ و به چه معنايي است؟ د) مازاد عرضه از كدام رديف شروع مي
  شود؟ هـ) مازاد تقاضا از كدام رديف شروع مي
  شود؟ و) كمبود عرضه از كدام رديف شروع مي
  شود؟ ز) كمبود تقاضا از كدام رديف شروع مي

روش  ب) اسـت. » قيمـت «عامل هماهنگي بين مقدار تقاضا و مقـدار عرضـه،    الف)پاسخ: 
اي را پيدا كنيد كه مقدار تقاضا با مقـدار عرضـه    تعادلي در جدول اين است كه شما نقطهة تشخيص نقط

در ايـن سـطح از قيمـت،    «اين وضعيت را دارد. معناي آن ايـن اسـت:    ۴برابر است. در اين جدول رديف 
 ۶۰۰توليدكنندگان آن كاال نيـز، فقـط   «و » كنند كيلو از اين كاال را خريد مي ۶۰۰ان فقط كنندگ مصرف

اي اسـت   كه در آن مقدار عرضه و مقدار تقاضا برابر است، نقطـه  ۴رديف  ج) ».كنند كيلوگرم توليد مي
كـاال  كه قيمت كاال هم براي توليدكننده و هم براي خريداران، مناسب است و نه خريـدار بـا كمبـود    

مـازاد   د) مانـد.  شود و كاال روي دسـتش نمـي   شود و نه توليدكننده با مازاد كاال مواجه مي رو مي روبه
) رفتـه اسـت. پـس در    ۲۵۰( شود كه قيمت باالتر از سطح تعـادلي  به بعد شروع مي ۴عرضه از رديف 

تري از ايـن  تعـداد بيشـ  ين است كه در بازار بـا  يم و معناي آن اارو با مازاد عرضه روبه ۶و ۵ هاي رديف
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55. 
 ةاگر در بررسي خود از سطح جامعه فراتـر بـرويم و صـحن    

 كشـورها كنـيم كـه    بين المللي و جهاني را در نظر بگيريم، مالحظه مـي 
(بازيگران كالن) با يكديگر روابط و مبادالت مختلـف تجـاري و اقتصـادي    

نهادهايي نياز است كـه بـا كمـك آنهـا      در سطح جهان نيزو البته دارند 
 )كتاب درسي 21صفحة (  ............   رونق بگيرد. روابط اقتصادي بين كشورها بيشتر

56. 
بـازيگران اصـلي عرصـة    تـا   است مهم اقتصاددانان آنچه كه براي 

هـاي   رشـد توانـايي و قابليـت   . 1: اقتصاد به عنوان يك گروه موفق عمل كننـد 
 افزايي بيشـتر  . همكاري و هم3 بازيگران . تقسيم كار درست و تعامل2 بازيگران
 )كتاب درسي 22صفحة (..............................   هاي يكديگر  . خنثي نكردن فعاليت4 بازيگران

57. 
ـاي   رشد توانايي و قابليت. 1است:  مهم اقتصاددانان چه كه برايآن  ه

 افزايـي بيشـتر   . همكاري و هـم 3 بازيگران . تقسيم كار درست و تعامل2 بازيگران
 )كتاب درسي 22صفحة (  ...... ................................    يكديگر هاي  . خنثي نكردن فعاليت4 بازيگران

58. 
ب: .دارد يامكان مصارف متعدد ،منابع و امكاناتالف: نادرست.  

 باشـد.  مـي » انديشة اقتصادي«نادرست. حاصل اين تالش فكري پديد آمدن 
 )كتاب درسي 1كل فصل (  .............. ................................   ت: درست ث: درست پ: درست

59. 
پرسـش اقتصـادي همـة ابعـاد ماننـد سياسـي و       هـر  الف:  

  گيرد.  در بر ميرا و ...   فرهنگي
: اهميت روز افـزون مسـائل اقتصـادي در اجتمـاع و حيـات جمعـي       ب

هاي زندگي فرد، خـانواده   تأثير عوامل اقتصادي بر همة جنبه ها و انسان
  و جامعه اعم از اجتماعي، سياسي و فرهنگي

بندي همة انواع كاالها و خدمات، امري اقتصـادي اسـت. امـا     پ: تقسيم
تفاوت ميان ضروري و تجملي امري نسـبي اسـت يعنـي از جامعـه بـه      

  جامعة ديگر يا فردي به فرد ديگر متفاوت است. 
بـازيگران   ،هـا  ها، انواع مؤسسـات و خيريـه   ها و شركت : افراد، خانوادهت

  است. » دولت«بازيگر كالن اقتصادي خرد اقتصادي هستند. 
 )كتاب درسي 1كل فصل (  ...............................................................................................   

60. 
ها را از درآمد كم كنيد. اگر از شما خواسته شـد،   هاي ساليانه را محاسبه و سپس هزينه بايد درآمد ساليانه و مجموع هزينهابتدا در اين مسائل  

 درآمد ساليانه:ة محاسب تقسيم كنيد. 12سود يا زيان ماهيانه را محاسبه كنيد بايد سود يا زيان ساليانه را بر عدد 
, , , , ,    2200 1 200000 2 640000000¾ºIÃ²Iw k¶Anj −Iw nj ½k{ kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SμÃ¤ −IÄn    كارگران را به دست آوريم:ة ساليانه و مجموع حقوق ساليانة هاي ساليانه، ابتدا بايد ميزان اجار هزينهة محاسببراي    

, , ,   15 850000 12 750000·Hk¹¶nI¨  à¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Hk¹¶nI¨  jHk÷U k¹¶nI¨ oÀ à¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e −IÄn   
( , , , ,    12 12 750000 12 153 000000·Hk¹¶nI¨  à¾ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Hk¹¶nI¨  ¾à ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼μ\¶ ½I¶) −IÄn   

,  كنيم:  هاي ساليانه را محاسبه مي در اين مرحله هزينه , , ,    12 12 000000 12 144 000000¾ºIÃ²Iw à½nI]H·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ à½nI]H −IÄn   
   ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ ¾ºIÃ²Iw à½nI]H ¾ºIÃ²Iw ·Hk¹¶nI¨ ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾à Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ   

, , , , , , ( , , ) , ,     3
144 000000 153 000000 185 000000 153 000000 527 900000

100
¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶

,  محاسبة سود يا زيان ساليانه:    , , , , , , ,¾ºIÃ²Iw ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ ¾¹ÄqÀ −IÄn    2 640000000 527 900000 2 112 100000   
  اگر منفي بود توليدكننده متضرر شده است. .داشته است» سود«گوييم توليدكننده  عدد به دست آمده، عدد مثبت يعني باالتر از صفر است؛ پس مي

  )29صفحة كتاب درسي: (  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
, درآمد ساليانه: محاسبة   .61 , ,    750 300000 225 000000¾ºIÃ²Iwk¶Anj −Iw nj ½k{ kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SμÃ¤ −IÄn 

,  هاي ساليانه:  محاسبة هزينه ,    4 200000 800000·Ho¬nI¨  à¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Ho¬nI¨ jHk÷U o¬nI¨ oÀ  à¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e −IÄn  
( ) , , ,    12 800000 12 9 600000·Ho¬nI¨  ¾à ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Ho¬nI¨  à¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼μ\¶ ½I¶ −IÄn   

, , , ,    12 4 000000 12 48 000000¾ºIÃ²Iw à½nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ à½nI]H −IÄn   هاي ساليانه را محاسبه كنيم:  توانيم مجموع هزينه در اين مرحله مي  
   ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ ¾ºIÃ²Iw ½à nI]H ¾ºIÃ²Iw ·Ho¬nI¨ ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾à Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ   

, , , , , , ( , , ) , ,     12
48 000000 9 600000 4 450000 9 600000 63 202 000

100
¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ −IÄn

,   محاسبة سود يا زيان ساليانه:    , , , , ,¾ºIÃ²Iw ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ −IÄn    225 000000 63 202 000 161 798 000   
  اگر منفي بود توليدكننده متضرر شده است. داشته است.» سود«گوييم توليدكننده  عدد به دست آمده، عدد مثبت يعني باالتر از صفر است؛ پس مي

  )29كتاب درسي: صفحة (  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
,درآمد ساليانه:  محاسبة  .62 , ,    350 900000 315 000000¾ºIÃ²Iw k¶Anj −Iwnj ½k{ kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SμÃ¤ −IÄn  

, هاي ساليانه: محاسبة هزينه , ,·Ho¬nI¨  ¾à ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Ho¬nI¨ jHk÷U o¬nI¨ oÀ ¾à ºIÃÀI¶ ¡¼£e −IÄn    12 700000 8 400000  
( ), , , ,  8 400000 12 100 800000·Ho¬nI¨  ¾à ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼μ\¶ ½I¶ −IÄn   

( ) , , , ,    12 10000000 12 120000000¾ºIÃ²Iw ½à nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ ½à nI]H ½I¶ −IÄn   هاي ساليانه را محاسبه كنيم: توانيم مجموع هزينه در اين مرحله مي  
   ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ ¾ºIÃ²Iw ½à nI]H ¾ºIÃ²Iw ·Ho¬nI¨ ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾à Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ   

, , , , , , ( , , ) , ,     25
120000000 100 800000 178 000000 100 800000 424 000000

100
¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ −IÄn

, سود يا زيان ساليانه:    , , , , ,     315 000000 424 000000 109 000000(¾ºIÃ²Iw) ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ −IÄn  
    داشته است. » ضرر«گوييم توليدكننده  است؛ پس مينفي عدد به دست آمده، عدد م

  )29كتاب درسي: صفحة (  .........................................................................................................................................................................................................................................................  
, ساليانه: درآمد محاسبة  .63 , , , ,    2400 5 600000 13 440000000¾ºIÃ²Iw k¶Anj −Iw nj  ½k{ kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SμÃ¤ −IÄn  

, هاي ساليانه: هزينه , , ,    30 3 200000 96 000000·Hk¹¶nI¨  ¾à ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Hk¹¶nI¨ jHk÷U k¹¶nI¨ oÀ ¾à ºIÃÀI¶ ¡¼£e −IÄn     
, , ( ) , , ,  96 000 000 12 1 152 000 000·Ho¬nI¨ ¾ß ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼μ\¶ −IÄn½I¶  

( ) , , , ,    12 58 000000 12 696 000000¾ºIÃ²Iw ½à nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ ½à nI]H −IÄn½I¶   
   ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ ¾ºIÃ²Iw ½à nI]H ¾ºIÃ²Iw ·Ho¬nI¨ ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾à Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ

  
, , , , , , , ( , , ) , , ,¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶      1

696 000000 1 152 000000 450000000 450000000 2 388 000000
5   

,   سود يا زيان ساليانه: , , , , , , , ,(¾ºIÃ²Iw) ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ −IÄn    13 440000000 2 388 000000 11052 000000   
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  )29كتاب درسي: صفحة (  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
64. 

   ).هاي ساليانه تبديل كنيم هاي ماهيانه را به هزينه هاي ساليانه، ابتدا بايد هزينه هزينهة براي محاسب( ؛كنيم ساليانه را محاسبه مي درآمدابتدا  
, , ,    800 470000 376 000000¾ºIÃ²Iwk¶Anj −Iwnj ½k{ kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SμÃ¤ −IÄn   

  هاي ساليانه تبديل كنيم: هاي ماهيانه را به هزينه هاي ساليانه، ابتدا بايد هزينه براي محاسبة هزينه
, , , ,    6 4 500000 27 000000·Ho¬nI¨  ¾à ºIÃÀI¶  ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Ho¬nI¨ jHk÷U o¬nI¨ oÀ  ¾à ºIÃÀI¶  ¡¼£e −IÄn   

( ) , , , ,    12 27 000000 12 324 000000·Ho¬nI¨  à¾ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Ho¬nI¨  à¾ºIÃÀI¶  ¡¼£e Ì¼μ\¶ ½I¶ −IÄn   
, , , ,    12 7 000000 12 84 000000¾ºIÃ²Iw à½nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ à½nI]H −IÄn   

  هاي ساليانه را محاسبه كنيم: توانيم هزينه در اين مرحله مي
   ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ ¾ºIÃ²Iw ½à nI]H ¾ºIÃ²Iw ·Ho¬nI¨ ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾à Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ

  
, , , , , , ( , , ) , ,     15

84 000000 324 000000 5 550000 376 000000 469 950000
100

¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ −IÄn
   

, , , , , ,     376 000000 469 950000 93 950000(¾ºIÃ²Iw) ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ −IÄn   
  )29كتاب درسي: صفحة (  ...........................................................................................................  كرده است.» ضرر«گوييم توليدكننده  عدد به دست آمده، منفي است؛ پس مي

  ساليانه تبديل كنيم.)هاي  هاي ماهيانه را به هزينه هاي ساليانه، ابتدا بايد هزينه هزينهة براي محاسب( ؛كنيم ابتدا درآمد ساليانه را محاسبه مي  .65
, , ,    700 950000 665 000000¾ºIÃ²Iw k¶Anj −Iw nj ½k{ kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SμÃ¤ −IÄn   

  هاي ساليانه تبديل كنيم: هزينههاي ماهيانه را به  هاي ساليانه، ابتدا بايد هزينه براي محاسبة هزينه
, , , ,   8 4 000000 32 000000·Ho¬nI¨  ¾à ºIÃÀI¶  ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Ho¬nI¨ jHk÷U o¬nI¨ oÀ ¾à ºIÃÀI¶ ¡¼£e −IÄn   

( ) , , , ,    12 32 000000 12 384 000000·Ho¬nI¨  à¾ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Ho¬nI¨  à¾ºIÃÀI¶  ¡¼£e Ì¼μ\¶ ½I¶ −IÄn    
, , , ,    12 9 500000 12 114 000000¾ºIÃ²Iw à½nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ à½nI]H −IÄn   

  هاي ساليانه را محاسبه كنيم:  توانيم مجموع هزينه در اين مرحله مي
   ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ ¾ºIÃ²Iw ½à nI]H ¾ºIÃ²Iw ·Ho¬nI¨ ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾à Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ

  
, , , , , , ( , , ) , ,     13

114 000000 384 000000 7 250000 665 000000 591 700000
100

¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ −IÄn
, :ساليانهمحاسبة سود يا زيان     , , , , ,(¾ºIÃ²Iw) ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ −IÄn    665 000000 591 700000 73 300000    

  )29كتاب درسي: صفحة (  ..........................................................................................................  كرده است.» سود«گوييم توليدكننده  عدد به دست آمده، مثبت است؛ پس مي
, محاسبة درآمد ساليانه:  .66 , ,    700 950000 665 000000¾ºIÃ²Iwk¶Anj −Iw nj ½k{ kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SμÃ¤ −IÄn  

    ساليانه تبديل كنيم:هاي  هاي ماهيانه را به هزينه هاي ساليانه، ابتدا بايد هزينه هزينهة براي محاسب
, , , ,    8 4 000000 32 000000·Ho¬nI¨  ¾à ºIÃÀI¶  ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Ho¬nI¨ jHk÷U o¬nI¨ oÀ ¾à ºIÃÀI¶ ¡¼£e −IÄn   

( ) , , , ,   12 32 00000012 384 000000·Ho¬nI¨   ¾à ºIÃ²Iw  ¡¼£e Ì¼μ\¶ ·Ho¬nI¨  à¾ºIÃÀI¶  ¡¼£e Ì¼μ\¶ ½I¶ −IÄn   
, , , ,¾ºIÃ²Iw ½à nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ ½à nI]H −IÄn    12 9 500000 12 114 000000   

    هاي ساليانه را محاسبه كنيم: توانيم مجموع هزينه در اين مرحله مي
   ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ ¾ºIÃ²Iw ½à nI]H ¾ºIÃ²Iw ·Ho¬nI¨ ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾à Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ

  
, , , , , , ( , , ) , ,     13

114 000000 384 000000 7 250000 665 000000 591 700000
100

¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶ −IÄn
,   محاسبة سود يا زيان ساليانه:    , , , , ,(¾ºIÃ²Iw)·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ −IÄn    665 000000 591 700000 73 300000  

تا اين جا آنچه به دست آمد، سود حسابداري است. بـراي بـه دسـت آوردن     كرده است.» سود«گوييم توليدكننده  عدد به دست آمده، مثبت است؛ پس مي
سؤال، يك مورد است و آن، هزينة فرصت هاي فرصتي كه در صورت سؤال گفته شده است را از سود حسابداري كسر كنيم كه در اين  بايد هزينه ويژهسود 

, اجارة تجهيزات است: , , , ,   73 300000 300000 73 000000(¾ºIÃ²Iw) ÁnHkMIve ·IÄp IÄ j¼w SÅoÎ ÁIÀ ¾¹ÄqÀ −IÄn  ........ ) 30و  29كتاب درسي: صفحة(  
67. 

  ها را به دست آوريم: تا كل هزينهزنيم  ها را پس از محاسبه (در صورت نياز) جمع مي در جدول فوق، هر چهار مورد گفته شده، هزينه است. هزينه 
, , ,    900 450000 405 000000k¶Anj ½k{ kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U keH» oÀ SμÃ¤ −IÄn   

( ) , , ,    12 500000 12 6 000000¾º¯Iw ½nI]H à¾¹ÄqÀ ¾ºIÀI¶ à½nI]H à¾¹ÄqÀ ½I¶ −IÄn   
( ) , , ,      12 6 350000 12 6 25 200000−Iw ¦Ä nj ·I¹¨nI¨ ¡¼£e à¾¹ÄqÀ joÎ oÀ  à¾ºIÀI¶  ¡¼£e ½I¶ k¹¶nI¨ −IÄn   

, , , ,  %20 25 200000 5 040000¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH ¾à ¹ÄqÀ −IÄn   
   ¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ¾º¯Iw ½à nI]H ¾à ¹ÄqÀ ·Hk¹¶nI¨ ¾à μÀ ¾à º¯Iw ¡¼£e à¾¹ÄqÀ ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi ¾à ¹ÄqÀ  ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ  

, , , , , , , , , ,    6 000000 25 200000 8 900000 5 040000 45 140000¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ −IÄn   
, جواب نهايي مثبت است در نتيجه بنگاه سود كرده است. , , , , ,(·IÄp)j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ −IÄn    405 000000 45 140000 359 860000   

  )30و  29صفحة  كتاب درسي:(  ......................................................................................................................................................................................................................................................  
,كنيم.  ابتدا درآمد ساليانه را محاسبه مي  .68 , ,k¶Anj ½k{ kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U keH» oÀ SμÃ¤ −IÄn    750 300000 225 000000  

  ها را به دست آوريم: زنيم تا كل هزينه كنيم و سپس همه را جمع مي ها را محاسبه مي در جدول فوق، هر چهار مورد گفته شده، هزينه است. هزينه
( ) , , ,    12 400000 12 4 800000¾º¯Iw ½nI]H à¾¹ÄqÀ ¾ºIÀI¶ à½nI]H à¾¹ÄqÀ ½I¶ −IÄn   

, , ,      12 200000 12 4 9 600000−Iw ¦Ä nj ·I¹¨nI¨ ¡¼£e ¾à ¹ÄqÀ joÎ oÀ à¾ºIÀI¶ ¡¼£e ½I¶ (k¹¶nI¨) −IÄn4   
, , , ,  %20 9 600000 1 920000¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH ¾à ¹ÄqÀ −IÄn   

   ¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ¾º¯Iw ½à nI]H ¾à ¹ÄqÀ ·Hk¹¶nI¨ ¾à μÀ ¾à º¯Iw ¡¼£e à¾¹ÄqÀ ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi ¾à ¹ÄqÀ  ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ  
, , , , , , , , , ,    4 800000 9 600000 4 450000 1 920000 20 770000¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ −IÄn   

, جواب نهايي مثبت است در نتيجه بنگاه سود كرده است. , , , , ,   225 000000 20 770000 204 230000(·IÄp) j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ −IÄn   
  )30و  29كتاب درسي: صفحة (  ......................................................................................................................................................................................................................................................  

69. 
,هاي افزوده توليد شده همان درآمد است، يعني:  مجموع ارزش. كنيم ابتدا درآمد ساليانه را محاسبه مي  ,32 000 000 
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  كنيم. هاي اعالم شده در صورت تست را با هم جمع مي هاي ساليانه، فقط هزينه براي محاسبة هزينه
,  ها: مجموع هزينه , , , , ,   10 250000 10000000 20 250000·I¹¨nI¨ ¾M ÂTiHjoQ ½¼]» ½nI]¯H −I¶    

, محاسبة سود يا زيان ساليانه: , , , , ,    32 000000 20 250000 11 750000(¾ºIÃ²Iw) ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ  
  )30و  29كتاب درسي: صفحة (  ......................................................................................................................................................................................................................................................  

70. 
, محاسبة درآمد ساليانه:  , , , ,    40000 50000 2 000000000¾ºIÃ²Iw k¶Anj −Iw nj ½k{ kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U ½I«Twj oÀ SμÃ¤  

  : و سپس سود يا زيان ساليانه اقتصادي(ويژه) آوريم را به دست مي حسابداري در اين مرحله سود يا زيان ساليانه
, , , , , , , , ,    2 000000000 1000000000 1000000000ÁnHkMIve j¼w k¶Anj ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ   

( ) , , , ( , , , , , ) , ,     2 000000000 1000000000 110000000 890000000(·IÄp) ÁjI~T¤H j¼w k¶Anj ´Ã£Tv¶  ´Ã£Tv¶oÃü ÁIÀ¾¹ÄqÀ:  
  )30و  29كتاب درسي: صفحة (  ......................................................................................................................................................................................................................................................  

, :محاسبة درآمد ساليانه  .71 , , ,    1000 20000 20000000¾ºIÃ²Iw k¶Anj  −Iw nj ½k{ kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U  ½I«Twj oÀ SμÃ¤  
,  :محاسبة سود يا زيان ساليانة حسابداري و اقتصادي , , , , ,ÁnHkMIve j¼w  k¶Anj  ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ    20000000 10000000 10000000     

( ) , , ( , , ( , , )) , ,½sÄ» j¼w k¶Anj ´Ã£Tv¶   ´Ã£Tv¶oÃü ÁIÀ¾¹ÄqÀ:       20000000 10000000 10000000 4 7 500000   
  )30و  29كتاب درسي: صفحة (  ......................................................................................................................................................................................................................................................  

  كنيم.  ابتدا درآمد ساليانه را محاسبه ميدقت كنيد كه معناي عملكرد ساليانه، سود است پس   .72
 , , , , ,    2 000 550000 1100000000¾ºIÃ²Iw k¶Anj   −Iw nj ½k{ kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U  ½I«Twj oÀ SμÃ¤   

, آوريم: ها را به دست مي مجموع هزينه , , , , , , ,  200 000 000 350 000 000 107 000 000 657 000 000   
   هاي غير مستقيم ارائه نشده است: هزينه كه سود حسابداري است چرا كه آوريم در اين مرحله سود يا زيان ساليانه را به دست مي

, , , , , , ,    1100000000 657 000000 443 000000ÁnHkMIve j¼w  k¶Anj  ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ   
  )30و  29كتاب درسي: صفحة (  ......................................................................................................................................................................................................................................................  

, محاسبة درآمد ساليانه:ابتدا   .73 , , , , ,¾ºIÃ²Iw k¶Anj −Iw nj ½k{ kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U ½I«Twj oÀ SμÃ¤    10000 1000000 10000000000   
  تفاوت اين تست با تست قبلي: حقوق يك كارگر را داريم بايد در ده ضرب كنيم تا حقوق ده كارگر را به دست آوريم:

, , , , , , ( , , ) , , ,     300000000 120000000 500000000 12 10 50000000 6 920000000    
, , , , , , , , ,    10000000000 6 920000000 3 080000000ÁnHkMIve j¼w j¼w k¶Anj  ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ   

, , , ( , , , , , ) , , ,½sÄ» j¼w  k¶Anj  (´Ã£Tv¶oÃü  ´Ã£Tv¶)      10000000000 6 920000000 150000000 2 930000000   
  )30و  29كتاب درسي: صفحة (  ......................................................................................................................................................................................................................................................  

74. 
   ها در فرمول سود اقتصادي: جايگذاري داد 

, , ( ) ( , , )        1
15 000000 11000 90000 15 000000

5
½sÄ» j¼w k¶Anj (´Ã£Tv¶oÃü  ´Ã£Tv¶ ´Ã£Tv¶)

    
, , , , , , , ,    15 000000 990000000 3 000000 972 000000´Ã£Tv¶ ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ   

  )30و  29كتاب درسي: صفحة (  ......................................................................................................................................................................................................................................................  
75. 

حاصل ضرب نـوآوري در خطرپـذيري، ميـزان كـارآفريني      
است:  20 10  )26(كتاب درسي: پاورقي صفحة ............................................   200

76. 
 التفاوت درآمد و هزينه، سود است.  مابه 

 كتاب درسي) 28(صفحة  ...................................................................................................  
77. 

 كتاب درسي) 29(صفحة  ....... درآمدها = سود (زيان) - ها  هزينه 
78. 

.ايجاد بازار جديد به كمـك  1راهكارهاي جلوگيري از ضرر:  
  كتاب درسي) 30(صفحة  ... وري  افزايش بهره .3 جويي روش صرفه .2بازاريابي 

79. 
هاي  اول هزينه ةبراي توليد كااليي با كيفيت بيشتر در وهل 

يـك روش ديگـر بـراي    (رد گزينـة يـك و چهـار)     .شود توليد بيشتر مي
يادتان باشد كه فردي كه به كيفيت كاالي توليدي پاسخگويي به تست: 

  كتاب درسي) 30صفحة   ..............................  انديشد به فكر سود در آينده است. مي
80. 

هاي توليد ممكـن اسـت كيفيـت     با صرفه جويي در هزينه 
 شود.به كسب سود در بلند مدت منجر نكاالي توليدي پايين بيايد و 

  كتاب درسي) 30(صفحة   .................................................................................................  
81. 

  مدت حاصل توليد كاال بـا كيفيـت  كسب سود بيشتر در طوالني  
  كتاب درسي) 30(صفحة   .................................................................................  باالتر است

82. 
كنـيم كـه    از امكانات و منابعي استفاده ميدر جريان توليد  

خـام   مـواد  ماننـد:  خداوند از طريق طبيعت در اختيار ما قرار داده است.
 كتاب درسي) 26(صفحة  ........... صنعتي هاي فعاليت در استخراجي از معادن

83. 
سـرماية   توليـد:  جريـان در  اي بادوام سرمايهكاالهاي الف)  

  جايگاه هر يك از عوامل توليدمشخص كنندة فيزيكي ب) سازمان توليد 
  است. درآمدبرابر ها ج) فروش محصوالت و دريافت پول آن

  كتاب درسي) 29و  27و  26(صفحات  ..... درآمدها = سود (زيان) - ها  هزينه د)

84. 
دسـتة نيازهـاي    سـه ب) درآمدها = سـود   -ها  هزينهالف)  

از آنها بـا  » ع طبيعي، نيروي انساني و سرمايهمناب« عمدة توليدكنندگان:
بـرداري از   برنـد. ج) انسـان بـراي بهـره     نيز نام مي» عوامل توليد«عنوان 

هـاي توليـد:    هزينـه د)  سـرمايه نيازمنـد اسـت.    به كـار و  منابع طبيعي
ه صـاحبان آنهـا   ب» وليدعوامل ت«براي خريد  كه توليدكنندگان مخارجي

و يا » مزد«به كارگران و كارمندان خود  در جريان توليد هـ)پردازند.  مي
  كتاب درسي) 29و  28و 26(صفحات   ........................................  پردازند. مي» حقوق«

85. 
 ةحاصــل كــار گذشــت(تجهيــزات)  ســرماية فيزيكــيالــف)  

نه هزينـة   پول حاصل از فروش محصوالت درآمد است) بهاست.  انسان
  سود است. رد،يگ يكه به صاحبان آن تعلق م هيسرما متي) قج توليد.

  كتاب درسي) 28و  26(صفحة    .......................................................................................  
86. 

جـز عوامـل    گزينة چهـار منابع طبيعي و گزينة يك و سه  
 باشد. گزينة دو مي شود. تنها سرماية فيزيكي انساني محسوب مي

  كتاب درسي) 26(صفحة   ..................................................................................................  
87. 

حقـوق، اجـارة سـرماية    هاي مستقيم توليـد: اجـاره،    هزينه 
  كتاب درسي) 28(صفحة   .....................................................................................  فيزيكي

بايد با برخي اقدامات و ايجاد ارزش مصرفي و مبـادالتي،   منابع  .88
 ند نيازهاي ما را برآورده كند.نتوابد كه نبه كاالها و خدماتي تبديل شو

  كتاب درسي) 23(صفحة   .................................................................................................  
89. 

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  تواننـد  نمـي  هسـتند  كه گونه آن منابع 
 »تـالش  و كـار « نيازمنـد  مصـرف،  منظـور به  هاآن سازي آماده براي ،گيرند

  كتاب درسي) 23(صفحة   .....................................................................................  .هستيم
تواند  انسان قدرت خلق اشيا ندارد اما بر خالف حيوانات مي  .90

د، در نتيجـه  نبا تالش خود در محيط اطراف خود تغيير و توليد ايجاد ك
 كتاب درسي) 23(صفحة  ..... اند. ها ساخته ها محصوالت مختلف و تمدن انسان
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91. 
 منـابع و امكانـات   نادرسـت. تعريـف توليـد اسـت. ب:     الف: 

 . پ: درستگيرند قرار استفاده مورد توانند نمي هستند كه گونه آن
  كتاب درسي) 23(صفحة   .................................................................................................  

92. 
و گوجـه  كاالي مصـرفي  در سـاالد اُلويـه،   زمينـي  الف: سـيب  

 : بيانگر مفهومد. بشو محسوب مياي  كاالي واسطه، براي توليد ربفرنگي 
اي هسـتند چـرا    حقوقي هر دو خدمات واسطهو پ: مشاور مالي ». توليد«

كه بعد از مشورت گرفتن از اين دو، هنوز كار تمام نشده است. سـاختمان  
پوشاك و غذا نيز هر دو كاالي ، اي تجاري و مسكوني هر دو كاالي سرمايه

هـا: چـرم كـاالي     ضروري مصرفي هستند. تفاوت در دو بخش آخر گزينـه 
نـان در منـزل    ةتواند كاالي مصرفي بـراي تهيـ   است اما آرد مياي  واسطه

 پزشكي و بينايي سنجي هر دو خدمات نهايي هستند. باشد. دندان
  كتاب درسي) 23و  21، 20(صفحات   ...............................................................................  

93. 
ب: انـد.   هاي توليدي حاصل فعاليتها  ها و نوآوري ايده الف: 

يدكنندگان بـا  . پ: تولاند توليدكنندة خدماتتعميركاران  و دار زنان خانه
  كتاب درسي) 23و  24(صفحة   ............   كنند. توليد خود، ارزش افزوده ايجاد مي

94. 
ـ  ةب: همـ  توليدتعريف الف:   ةتوليدكننـد  االن اقتصـادي فع 

 كنند.  مي ارزش افزودهخود ج) توليدكنندگان با فعاليت هستند.  محصول
  كتاب درسي) 23و  24(صفحة   .......................................................................................  

95. 
همراه با كار و  زيرا حيازت و احيا ب: :الف: اولين نوع توليد 

 ، احيا است. پ: تعريف احيا هستنداستفاده از ابزار روي منابع طبيعي 
  كتاب درسي) 24(صفحة   .................................................................................................  

96. 
برداشت محصول آمادة طبيعت بدون انجام كـاري بـر روي    

 برداري از چوب جنگل گيرد. مانند: بهره آن در بخش حيازت قرار مي
 كتاب درسي) 24(صفحة   .................................................................................................  

شده و يا محصوالت به دست  مواد حيازتصنعت از تبديل   .97
در آنهـا بـه دسـت     و ايجـاد ارزش مصـرفي   احياي مواد طبيعـي آمده از 

  كتاب درسي) 24(صفحة   ......................................................................................  آيد. مي
98. 

بـه   احيـا:  ت.برداشت مستقيم محصول آماده طبيع حيازت: 
تبـديل   . صـنعت: توليد رساندن منابع و محصوالت طبيعي با كار و ابـزار 

و  احياي مواد طبيعـي شده و يا محصوالت به دست آمده از  حيازتمواد 
  كتاب درسي) 24(صفحة   ...............................................  ايجاد ارزش مصرفي در آنها

99. 
ــدمات:   ــدخ ــوالتي تولي ــه محص ــوس ك  و محس

 شـمار  بـه  »نـرم «امـروزين محصـوالت    عبـارت  به و »نيستند«ملموس
  كتاب درسي) 24(صفحة   .....................................................................................  .رود مي

100. 
، توليـد  »احيـا «شـترمرغ  : زراعت، پرورش 1 ةگزين :تحليل 

بـرداري از مراتـع را دقيـق يـاد بگيريـد كـه        و بهـره » صـنعت «پوشاك، 
باغباني و پرورش غـاز،  ، »صنعت«: مواد دارويي 2 ةگزين است.» حيازت«
: همـه  3 ةگزينـ  .اسـت » حيـازت «هـا،   و استفاده از چوب جنگل» احيا«

، : توليـد سـموم دفـع آفـات، صـنعت     4 ةگزينـ  هسـتند. » صنعت«موارد 
و صـيد مـاهي از دريـا،    » احيـا «هـاي زينتـي،    شاليكاري و پرورش گـل 

  كتاب درسي) 24(صفحة   ...................................................................    است.» حيازت«
101. 

حيـازت  و اشاره به نوع اول توليـد  پرورش آبزيان : 1 ةگزين 
 خدمات : 4گزينة : نوع دوم توليد 3 ة: نوع دوم توليد گزين2 ةگزين

  كتاب درسي) 24(صفحة   .................................................................................................  
102. 

مستقيم از طبيعت بدون انجام كاري برداشت حيازت: الف:  
 استفاده از طبيعت و انجام كار بر روي آن پ: صنعت  احيا: ب: روي آن

 بـه  و نيسـتند  ملمـوس  و محسـوس  كه محصوالتي خدمات: توليدت: 
  كتاب درسي) 24(صفحة   ...  رود. مي شمار به »نرم«امروزين محصوالت  عبارت

103. 
خـود و خـانواده و    نيازهايانگيزة اوليه افراد برطرف كردن  

آيـد   و انگيزة ديگر كه با رشد عقلي بـه دسـت مـي    منافع شخصيتأمين 
  كتاب درسي) 25(صفحة  ............. است. ي و اجتماعيمنافع ملّتوجه افراد به 

كسـب  خانوادگي مثـل   و شخصي هاي انگيزه از اي مجموعه  .104
 است. دخيل توليد توسعه و تداوم در يهاي انساني و ملّ انگيزهو  درآمد

  كتاب درسي) 25(صفحة   .................................................................................................  

105. 
ــدگان و مؤسســات  ــزه توليدكنن ــاي  براســاس انگي  خــوده

تقســيم  انتفــاعي و غيــر انتفــاعي ة(شخصــي و اجتمــاعي) بــه دو دســت
  كتاب درسي) 25(صفحة   ..................................................................................  شوند. مي

106. 
مثـل كسـب    خـانوادگي  و شخصي هاي انگيزه از اي مجموعه 

 است. دخيل توليد توسعه و تداوم در يملّو  هاي انساني انگيزهدرآمد و 
  كتاب درسي) 25(صفحة   .................................................................................................  

 الف) عوامل توليد: منابع طبيعي، سرمايه و عوامـل انسـاني    .107
تركيـب   ةوظيف زيرايروي انساني برترين عامل توليد است دانيم ن ميب) 
 شود. ها رد مي ير عوامل توليد را به عهده دارد. ساير گزينهسا

  شود. انساني ياد مي ةاز متخصصان به عنوان سرمايج) 
  كتاب درسي) 26(صفحة   ..................................................................................................  

هاي كشـاورزي، دامـداري و صـنعتي     الف: آنچه در فعاليت  .108
، همه جزء منـابع طبيعـي اسـت. ب: نـام ديگـر منـابع       شود مياستفاده 

تـا تـالش و كـار    طبيعي: زمين پ: سرماية فيزيكي و سـرماية مـالي ت:   
   .كنند پيدا نمي انسان نباشد منابع قابليت استفاده

  كتاب درسي) 26و  23(صفحة   ........................................................................................  
109. 

(نه خود  اي كاالهاي سرمايه خدمات؛ ب: نادرست درستالف:  
پ: گيـرد.   در جريـان توليـد مـورد اسـتفاده قـرار مـي      در طـول زمـان   آنها) 

ديگـر، در توليـد نقـش ايفـا     سرماية مالي با تبديل به عوامل توليد نادرست؛ 
  كتاب درسي) 26(صفحة   .....................................................................................    كند. مي

110. 
شـود   توسط سرماية مالي ايجاد نمي مستقيماًارزش افزوده  

پرداخـت دسـتمزد بـه     و هاي فيزيكي و زمين با خريد يا اجارة سرمايه و
  كتاب درسي) 26(صفحة   .............................................  شود.  عوامل انساني ايجاد مي

ــوآوري در        .111 ــرب ن ــا ض ــت ب ــر اس ــارآفريني براب ــزان ك مي
  كتاب درسي) 26(پاورقي صفحة   ................................................................  خطرپذيري. 

دكننـدگان بـراي توليـد    توليمبالغي كه هاي توليد:  هزينه   .112
 كتاب درسي) 28(صفحة   .......................................................................  كنند. صرف مي

113. 
امكانات و منابعي كه خداوند از طريـق   منابع طبيعي: الف) 

و ما در جريان توليد از آنها استفاده  طبيعت در اختيار ما قرار داده است
برداري از اين منابع طبيعي عالوه بـر كـار    ب) انسان براي بهره كنيم. مي

بـا   دانان مجموعة عناصر طبيعي راج) اقتصاد ه نيز احتياج دارد.به سرماي
  كتاب درسي) 26(صفحة   .............................................  كنند. عنوان زمين معرفي مي

114. 
 هــاي فعاليــت در دريــا/ كشــاورزي هــاي اليــتفع در زمــين 

 منابع طبيعي هستند. صنعت در خام استخراجي از معادن مواد/ صيادي
  كتاب درسي) 26(صفحة   ..................................................................................................  

115. 
 پيـدا  اسـتفاده  قابليـت  منـابع   ،نباشـد  انسـان  تالش تازيرا  

  كتاب درسي) 26(صفحة   ..................................................................................  كنند. نمي
116. 

 عهـده  بر را توليد عوامل ساير تركيب وظيفةبه دليل آنكه  
  كتاب درسي) 26(صفحة   ...........................................................................................  .دارد

د انساني: نيـروي كـار (كـارگر سـاده)، كارفرمـا      عوامل مولّ  .117
 )متخصص و كارآفرين((صاحب كسب و كار و محصول)، مدير

 شوند. هايي كه عامل مشترك دارند رد مي گزينه
  كتاب درسي) 26(صفحة   ..................................................................................................  

ها  (يا ابزار توليد) حاصل كار گذشتة انسان سرمايه فيزيكي  .118
  كتاب درسي) 26(صفحة   ..........................................................................................  است.

119. 
بـرداري از   ابزار و تجهيزات مورد نيازي كه به منظـور بهـره   

سـاير  (هـا اسـت.    رود حاصل كار گذشتة انسـان  منابع طبيعي به كار مي
 )منابع طبيعي مورد استفاده در احيا ةكنند ها بيان گزينه

  كتاب درسي) 26(صفحة   ..................................................................................................  
 تالش ب) تا نامند. مي» سرماية انساني«الف) متخصصان را   .120

ج)  كننـد.  نمـي  پيدا استفاده قابليت منابع  ،نباشد (نيروي انساني) انسان
  كتاب درسي) 26(صفحة  .... ها است. حاصل كار گذشتة انسان فيزيكي ةسرماي

121. 
 جريـان  در اي كـه  بادوام سـرمايه  كاالهايفيزيكي:  ةسرماي 

هـا نمايـانگر سـرماية مـالي      سـاير گزينـه   شـوند.  مـي  گرفته كار به توليد
   شود. ميباشند كه به صورت منابع مالي وارد توليد  مي
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