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  ،از جملهه ببهاناني زمهين و ر ه       هايي ها و مأموريت اهداف، برنامهانسان، به عنوان جانشين خدا روي زمين

 نيازهاي خون، خانوانه و نيگران نارن. 
 «است که خداوند نر اختيار انسان گذاشته است. «امکاناتیمنابع و »از طريق  «رفع این نیازها  
 اسهتاانه، و   بهينهه و  صهوي  بهه نوهو    مناابع و امکاناا   ، از رفع نیازهانسان بهراي  کند اکمک مي دانش اقتصاد

 .ها را انتخاب کند بهترين
 

 

 کند که بهترین انتخاب را در جهت رفع نیازهای خود از بین منابع و امکانات داشته باشد. دانش اقتصاد به انسان کمک می
 

 
 هستند او اينیازه، اقتصاني تالش و  عاليت براي انسان مورك  . 
  :نيازهاي انسان مراتبي نارند 

 است. « نیازهاي مادي»، اولين مرتبه از اين نيازها 
 «خوراك، پوشاك، مسكن، بموزش، بهداشت و نرمان، امنيت»مانند: 

 ؛انسان است« كمال طلبی»است که مربوط به « مادينیازهاي غیر»از اين نيازها،  مرتبه نومين   
 ...«ها و علم و  رهنگ، نياز به نين و اخالق، نياز به ارتباط و تعامل با نيگر انسان هنر و و روحي، نياز بهنيازهاي عاطاي »مانند: 

 نيازههاي  بلكهه  ؛نههد  نمهي  نسهت  او به نيازي بي احساس نيازهايش، از اي پاره شدن بربورنه با نليل همين به است؛ جو كمال موجوني انسان 

 .گيرن مي شكل او نر اي تازه
 شون. مي تبديل ناپذیري سیري نوعي به جویی كمال شون، متوقف خون حيواني و ماني نيازهاي نر انسان اگر 
 زنهد   نست مي کاذب نيازهاي خلق به بماند متوقف مرتبه يک نر و نكند طي خوبي به را نيازها مراتب خون، طبيعي نيازهاي ر   نر انسان گرا

 .  کند سيراب را خون جويي کمال حس تا
 شون مي انسان انوطاط يا و توقف موجب ماني، نيازهاي ر   نر روي زيانه يا و کاذب نيازهاي يپيگير. 

 

 
  نو مودونيت ناريم:« منابع و امکانا »نر بوث 

 اما؛ اننديز اريبس نيزم ريذخا و مناب  هک بنبا  رايز. محدودند نر نسترس انسان اناتِكام و مناب ( 1
 .اند مانده ناختهناش هنوز بنها از بسياري الف(
   .ندک استخراج را مناب  نيا تمامی بتواند هک است دهينرس يا مرحله به هنوز بشر ي ن نانش ب(
هاي بيشتري را براي بشر  راهم کرنه است؛ بنهابراين اسهتاانه از منهاب  بايهد بها       مناب  نر قرن گذشته، مودونيتاز  رویه بی ۀاستاان پ(

  عدالت بين نسلي همراه باشد.ها و رعايت حاظ و صيانت از بن
 خواهد هم زمان و هميشه ناشته باشد، نر نتيجه بايد انتخاب کند.  ميکه بنچه را  ۀتواند هم هايش نمي نليل مودونيته انسان ب (2

 گويند مي« كمیابی» نانان به بنکند که اقتصان نو مودونيت وضعيتي ايجان مي اين. 

 
 :به سه موضوع زير نقت کنيد 

 .است نامحدود و گوناگون انسان، هاي خواسته و زهانیا .1
 (كمیابی. )است مودون نيز موجون امكانات و مناب  و نارن مودونيت موجون امكانات و مناب  از برناري بهره نر انسان .2
 و خهون  بهراي  را منا   بيشترين و بورند لعم به امكانات و مناب  از را اي بهینه انتخاب استاانه، مول بهترين نر و روش بهترين با بايد ها انسان .3

 .کنند تأمين جامعه
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 بهترین »توان بن را خالصه کرن:  است که نر پرسش زير مي« انتخاب»توان گات که موضوع اصلي علم اقتصان،  با توجه به سه مورن  وق مي
 «استفاده از منابع و امکانات کدام است؟

 اين است که چيست؟ مالك بهترين بونن« بهترین بودن»مالك: 
 

با استاانه از اين مناب  بتوان بيشترين ميزان منا   مانند توليد را به نست بورن و سط  باالتري از ر اه را براي انسان 
  راهم کرن.

 

 
 ضارر و  زیناه ه کمترينو  منابع بيشترينو سرشت خون نر هر انتخابي به ننبال  فطر حكم به اي ب ريده است که  ها را به گونه خداوند انسان 

 کنند. انتخاب مي ،ها بيشتر باشد هر بنچه را که منا   بن از هزينهها  هستند، يعني: انسان
  کنيم. اه اشتباه نميهيچگ« روش انتخاب»ها اشتباه کرنه و انتخاب نانرستي ناشته باشيم، اما نر مورن  گاهي ممكن است نر تشخيص منا   و هزينه 
  است.«  ايده -هزينهروش »، «روش انتخاب»نام نيگر 
 بينند و يا منها   را صهر اد نر منها       مدتي که نارند،  قط منا   بني خون را مي خون با نگاه کوتاه مودونها به نليل عقالنيت  برخي از انسان

 زير نقت کنيد: هاي نمونهکنند. به  ر تار نميعقالنی کنند؛ يعني ماني و حيواني خالصه مي
 

استاانه اطالعي مشتري سوءاي که کم  روشي و يا از بيکاهد،  روشندهکيايت موصول خون مياي که از توليدکننده
و ...  کنده بخرت خون را خرج ننيايش ميهاي زيرزميني،  رني کرويه از جنگل و ببکند، تخريب و برناشت بيمي

مدت را با منا   زيان، نائمي و و کوتاه  زنند؛ اما مناعتي کم، موقتيها نست ميهمه براي کسب مناعت، به اين انتخاب
  .اندنكرنهر تار « عقالنی»اند؛ به عبارت نيگر بلند مدت جايگزين کرنه

 

 
  :هاي نيگر است. هر انتخابي، مستلزم از نست نانن انتخاب»قانون حيات انساني اين است» 
  ،نهند. کنند و چيزهايي را از نست مي که: چيزي را انتخاب ميکنند، به اين معني  مي« بستان -بده»نر واق  جوام  با هر انتخابي 
 خهون را از  « گزينۀ بعهدي »کنند و با اين انتخاب، بهترين  ها و جوام ، هميشه بهترين و برترين گزينه خون را از نظر منا  ، انتخاب مي انسان

 نهند. نست مي
 که نتايجي و بثار و بن نيگر مصارف از واق  نر ،برسانيم خاصی مصرف به، ننار متعدن مصارف قابليت که را نسترس نر امكانات و مناب  وقتي 

 بن از توانسهتيم  مهي  که گندمي از عمالد، نهيم اختصاص پنبه کشت به را زميني اگربه طور مثال  ؛ايم کرنه نظر صرف ،بورن بار به توانست مي
 نقت کنيد که: .ايم کرنه نظر صرف بن از که است گندمي موصول نميزا، پنبه کاشت  رصتۀ هزين پس. ايم کرنه نظر صرف، کنيم برناشت

 

 صت انتخاب گزينۀ اول )پنبه( است.مقدار منا   از نست نانۀ گزينۀ نوم )گندم(، هزينه  ر
 

  کنند. لواظ نمي « ايده -هزينه»گويند که برخي نر مواسبات  مي« هزينه  رصت»مهم  اين هزينۀاقتصاننانان به 
 

 
  ناموهدون  ماادي  نیازهاي» و (نارند مختلفۀ استاان موارن که) «کمياب تولید عوامل و منابع» بين رابطۀ است و انتخاب علم: اقتصان علمتعريف 

 .کند مي مدیریت را انسان جمعي و  رني ر تارهاي، ها انتخاب بهترين ارائۀ با و کند مي مطالعه را «بشر
 خويش امكانات و مناب  از استاانه جهت روش بهترين انتخاب براي انسان راهنمایی :اقتصان علم هدف 
 او ريشه نارن. نامودون هايخواستهو  نیازهاگيرن، عمدتاد نر تصميماتي که انسان نرمورن مسائل اقتصاني مي 

 
 و ماليات  قر، پيشر ت، و رشد، قيمت تجارت، توزي ، مصرف، توليد،: اقتصانعلم  ا موضوع ... 
 نهند.   مورن مطالعه قرار مي هاي علمی روشنشمندان علوم اقتصاني، همانند ساير نانشمندان علوم نيگر، موضوعات اقتصاني را با نر علم اقتصان: نا روش 
 ههاي   انديشهه »نتيجۀ تالش  كري براي پيدا کرنن بهترين روش براي استاانه از مناب  و امكانات، پيدايش  هاي اقتصادي: چگونگی پیدایش اندیشه

 ت.اس« اقتصاني
 :با گسترش و پيشر ت تمدن بشري، انديشه اقتصاني بشهر نيهز تكامهل بيشهتري يا هت و بها        ابتدا اندیشه اقتصادي به وجود آمد و سپس علم اقتصاد

 عنوان علم اقتصان جايگاه مهمي يا ت.
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 از:  است عبارت پرنازند، مي بنها به اقتصاننانان که هايي نغدغه و ها پرسش از برخي 

 تعيهين  بخرنهد،  بايد را که کااليي مقدار چگونه گيرند؟ مي تصميم کاال يک نخريدن يا خريدن مورن نر ممرن چگونه .1

 کنند؟ مي
 گيرند؟ مي تصميم کاال هر توليد ميزان يا توليد ۀنربار توليدکنندگان چگونه .2

 يابد؟ مي کاهش حتي يا ماند مي ثابت بعضي قيمت امّا ،يابد مي ا زايش کاالها بعضي قيمت چرا .3

 يابد؟ مي بيشتري ا زايش تورم گاهي چرا .4

 شوند؟ مي ورشكسته حتي کنند و مي ضرر نيگر بعضي امّا يابند مي نست سرشار سونهاي به توليدي مؤسسات بعضي چرا .5

 است؟ ثبات بي نيگر بعضي و ثبات با کشورها بعضي اقتصاني رشد چرا است؟ کم بعضي نر و زيان توليد کشورها بعضي نر چرا .6

 چيست؟ بعدي نسل ر اه و ها انتخاب بر (زيست مويط تخريب يا انرژي ۀروي بي مصرف نر) علي نسل انتخاب پيامدهاي و بثار .7

 است؟ ناشته تأثيري چه  رزندانشان و بنها زندگي بر کشورها و ها ملّت هاي انتخاب .8
 

ابعاد اجتماعی، فرهنگی، تااریخی و .... هساتند، در نتی:اه      بلکه دارای ،)صرفاً( جنبة اقتصادی ندارند مسائل فوق فقط

 کنند. های فوق، پاسخ مناسب و منطقی ارائه می مختلف برای پرسش های اقتصاددانان با همکاری دانشمندان رشته
 

 

 
 بموزان نخبه و مستعد براي ورون به نانشگاه است؟ هاي اول نانش چرا رشتۀ اقتصان جزء انتخاب 

 نار است.از بازار کار خوبي برخور .2  رن.علمي زياني نا عمق .1 چون:
  به چه نليل رشتۀ اقتصان از بازار کار خوبي برخورنار است؟ 

 نياز نارند. اقتصاننانان مطالعات و خدمات به خصوصي مؤسسات و ها شرکت نيز و نولتي مؤسسات چون:
 ها، ا زايش بدهند.  ، اعتبار علمي خون را نر مقايسه با ساير نانشگاهکنند با تربيت کارشناسان برجستۀ اقتصاني ها سعي مي نانشگاه 
 روز علم اقتصان و متخصصان اين رشته  نهندۀ چيست؟ ا زايش اهميت روزبه هاي مختلف بن، نشان ا زايش نشريات علمي اقتصاني و گرايش

 نر ننياي امروز   
 

 
 کنند مي بيينت اقتصان به نسبت را اسالم نيدگاه که احانيثي و بيات: 

 کهه  است معتقد و نهد مي قرار توجه مورن هم با همراه را بخرت و ننيا اسالم، «حسنه االخره  ي و هحسن الدنيا  ي اتنا ربنا»بيۀ  اساس بر .1
 رساند.  مي واقعي سعانت به را انسان، هم کنار نر نو هر

 «اهميت اقتصان نر زندگي انسان»اين بيه اشاره نارن به: 
 .کند مي تهديد را انسان اعتقانات که ناند مي خطري را معاش نبونن نسترس نر اسالم، «له معان ال ،له معاش ال من» حديث اساس بر .2

 «اهميت اقتصان نر زندگي انسان»اين حديث اشاره نارن به: 
 کوشهد  مهي  اش خهانوانه  زنهدگي  سهط   ايارتقه  بهراي  که کسي اسالم نظر از« اهلل سبيل  ي کالمجاهد ،عياله علي الكان» حديث اساس بر .3

 است. تقديرۀ شايست ،کند مي جهان خدا راه نر که کسي همانند
 «  اهميت اقتصان نر زندگي انسان»اين حديث اشاره نارن به: 

 هران بها يكهديگر    ارتباطات و پيوندهاي ا ۀکند و به همهاي مهم اسالم اين است که عبانت را صر اد به رابطۀ  رن با خدا مودون نمياز ويژگي 
 زند.رنگ عبانت مي ،)از جمله روابط اقتصاني( هم

 هاي الهي است.مشكالت انسان )حتي مشكالت و نيازهاي ماني وي( نر گروي عمل به بموزههمۀ  کند که ر  قربن تاکيد مي 
 راه مو قيهت را نشهان نههد. نليهل  رسهتانن       توانهد  اي نارن؛ اما عقل انسان به تنهايي نمهي  از نظر اسالم، اقتصان نر زندگي  رن اهميت ويژه

 پيامبران و  لساۀ ارائۀ نين همين است.
 ناند؛ بدين سبب بايد اسباب بن را بمانه سازن و براي توقق اين امر الزم است  تاكر اسالمي، رشد و تعالي  كري و روحي انسان را ارزش مي

 رت پذيرن. صو« نهانهاي  رهنگي»براي تأسيس « هاي عظيمي گذاري سرمايه»
 نهد. هاي اقتصاني نشان مي کنندگان از انسان، توجه بنان را به عرصه تالش پيامبران نر مبارزه با ظالمان، استثمارگران و سوء استاانه 
 :علل توجه اسالم به اقتصان 

   است. نيازمند هانه بب خون اهداف به رسيدن براي اقتصاني عقالنيت که است ينديبکننده  ر تكميل تأکيد بر اخالق و احكام اقتصاني، چراغ راه و .1
 هرن، خهانوانه و    يزنهدگ  ههاي  جنبه ۀبر هم يعوامل اقتصان ريها، و تأث انسان يجمع اتياجتماع و ح نر يروزا زون مسائل اقتصان تياهم .2

  .است -يو  رهنگ ياسيس ،ياعم از اجتماع  - جامعه
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 بسهيار  کنهد،  حرکهت  جانبهه  همه پيشر تي مسير نر ننيا کشورهاي بقيه پاي پابه نتواند و باشدنا به سامان  بن اقتصاني وضعيت که کشوري 

 .شون مي نچار گسترنه هاي بوران به سياسي و اجتماعي نظر از و پذير، بسيب
 توهت  تشهد  بهه  و کند تعيين را خويش بينده مسير خون،ملّي   رهنگ به اتكا با تواند نمينارن، نا به سامان  که وضعيت اقتصاني اي جامعه 

 گيرن. مي قرار مهاجم اقتصانهاي تأثير
 نر اين مسير توجه « ابزارها»به مثابۀ يكي از  اقتصاديخون است، بايد به رشد و پيشر ت « استقالل سیاسی و فرهنگی»اي به ننبال حاظ  اگر جامعه

 کند.

 
 کاالها اين بورنن نست به براي. گيرن مي قرار استاانه مورن انسان نيازهاي از ييك ر   و تأمين براي است که« بازاري»و « ارزش اقتصادي»با  شیئی: کاال .1

 .بپرنازيم پول هابن كنندگان عرضه يا تولیدكنندگان به بايد
 

 

 روند.  شوند، کاال به شمار نمی اقتصادی است در نتی:ه  اشیایی که در بازار خرید و فروش نمی یکاال مفهوم
 
 

 : خدمات .2
 . حقوقي و پزشكي خدمات مانند؛ ندارند  يزيكيۀ جنب نيازها، اين که است انسان نيازهاي از بخشي به سخيپا * خدمات

 شون. خدمات، کاالهاي قابل لمس نيستند و نر ازاي نريا ت بن، پول پرناخت مي *
 :خدمات و االک انواع .3

 .رسد مي مصرف به و شون مي خريداري نهایی ةكنند مصرف توسط که( خدماتي)کااليي (: مصر ي خدمات) مصرفی كاالي( 1
 مهوان  مانند؛ شون مي خريداري نيگر مختلف کاالهاي توليد براي تولیدكنندگان توسط که( خدماتي) کااليي(: اي واسطه خدمات) اي واسطه كاالي( 2

 .ها کارخانهۀ اولي
 :مصر ي( خدمات) کاال انواع( 3

 ها ميوه ندمان: گيرن مي قرار مصرف مورن كاال خود -1
. گيهرن  مهي  قرار مصرف مورن هابن سوي از شده ارائه خدمات ،زمان طول نر بلكه، گيرن نمي قرار مصرف مورن کاال خون: بادوام مصرفی كاالي -2

 يخچال و اتومبيل: مانند
 . شوند مي تهگر  کار به ۀ نيروي انسانيوسيل به توليد  ربيند نر که هستند بانوامي کاالهاي: اي سرمایه كاالهاي -3

 اي است. يخچال نر منزل، کاالي بانوام مصر ي است ولي نر بستني  روشي، کاالي سرمايه 
 اي هستند. ها و ابزار توليدي، کاالي سرمايه تراکتور، ماشين بالت کارخانه 

 :بودن تجملی و ضروري اساس بر (خدمات) کاالها بندي تقسيم( 4
 (مسكن و پوشاك، خوراك) .شون مي توليد ضروري نيازهاي تأمين براي: ضروري کاالهاي -1
 (قيمت گران  رش، )نورا شان( لوستر) .شون مي توليد تر اهميت کم نيازهاي تأمين براي: تجملي کاالهاي -2

  نهد. با تغيير اندکي نر قيمت، مصرف کاال را تغيير ميتوان چنين تعريف کرن: کااليي که  ميرا  لوکسکاالي 
 ت ومتاها اي نيگهر   اي بهه جامعهه   ن کاال، ماهوم اقتصاني است و از  رني به  رن نيگر، از زماني به زمان نيگهر و از جامعهه  ضروري يا تجملي بون

 اي با نربمد کمتر، ممكن است لوکس به حساب بيد.( براي خانوانه ،بيد )به طور مثال، کااليي که براي يک خانوانه، لوکس به حساب نمي .است
 

 
 ها و ...  ، خيريه انتااعي يا غير انتااعي ها و مؤسسات ها، سازمانران، خانوارها يا شرکت: ا بازیگران خُرد 
 به نولت که براي ايجان نظم و انضباط و نظارت بر عملكرن اقتصان يا تأمين برخي نيازههاي عمهومي )مثهل ن هاع نظهامي(       : نولتبازیگر كالن(

 گويند.(مي« بازيگر کالن»کند، مي  عّاليت
 اي پول، ...(المللي و جهاني يا منطقه )صندوق بين المللي هاي بين : سازمانالمللی ران بینبازیگ 
 :بنچه براي اقتصاننانان نر ارتباط با بازيگران و  عاالن نر عرصۀ اقتصان مهم است 

 هاي بازيگران ن توانايي و قابليترشد يا ت 
  ِ؛ بنها بين بيشتر ا زايي هم و همكاري تعامل، و نرست کار تقسيمشكل گر تن 
 هاي يكديگر خنثي نكرنن  عاليت 
 .تا بتوانند همانند يک گروه مو ق عمل کنند 
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 نادرست درست  

   هايي از جمله آباداني زمين و .... دارد. ها و مأموريت انسان، به عنوان جانشين خدا روي زمين، اهداف، برنامه .1

     شويم.رو ميبهرو« هاي انساننياز»هوم ترين تصوير از حيات انسان فقط با مفدر ساده .2

   کند.آورد و کشف ميهاي انسان، امکاناتي است که خودش براي خود به وجود ميتنها منبع رفع نياز .3

   کند.بهينه استفاده و صحيح نحو به امکانات و منابع از کامل نيازها، رفع براي انسان کند مي کمک اقتصاد دانش .4

     .کند نمي نيازي بي احساس نياز، رفع از اما بعد سازد برطرف را نياز آن که گيرد مي نياز تصميم احساسانسان پس از  .5
   بندي قائل شد.توان تفاوت و اولويت هاي انسان نميبين نياز .6

   زندگي، نيازهاي روحي و معنوي است. اوليه نيازهاي از مرتبه اولين .7

   ه در اعتقادات و تجربيات او دارد.گيرد، عمدتاً ريشسائل اقتصادي ميمورد متصميماتي که انسان در  .8

   دهد. نمي دست او به نيازي احساس بي نيازهايش، از اي پاره شدن برآورده طلبي که انسان دارد، با  به دليل حس جاه .9

   زند. دست مي کاذب ازهايني خلق به نکند طي خوبي به را نيازها مراتب خود، طبيعي نيازهاي رفع در انساناگر  .11
   همراه باشد. نسلي بين عدالت رعايت و آنها صيانت از و حفظ با بايد منابع از استفاده .11

    کند که به ما کمک کند بهترين انتخاب را بکنيم، اما اين امر شدني نيست. دانش اقتصاد سعي مي .12

   کنند. ع آني خود نگاه ميهاي داراي عقالنيت محدود، کساني هستند که به مناف انسان .13

     کنند.  مي« بستان -بده»ها با هر انتخابي،  انسان .14

   فايده است. -نام ديگر روش انتخاب در اقتصاد، هزينه .15

   کنند. مطالعه مي ر علميهاي علمي و غي دانشمندان علوم اقتصادي، موضوعات اقتصادي را با روش .16

    است. اقتصادي اده از منابع و امکانات، پيدايش انديشۀترين روش استفتالش فکري براي پيدا کردن به ۀنتيج .17

   وجه اقتصادي دارند.مطرح شده در علم اقتصاد، صرفاً  هاي پرسش .18

   .داند کافي ميو رسيدن به هدف  اي دارد و عقل انسان را به تنهايي براي موفقيت از نظر اسالم، اقتصاد در زندگي فرد اهميت ويژه .19

   شود.هاي اوليه انسان توليد ميمين نيازاي کااليي است که براي تأالي واسطهکا .21

   .اند ترين تغيير در قيمت، مصرف آنها را تغيير مي دهد، کاالي ضرورينورافشان و کاالهاي مصرفي گران قيمت که فرد با کوچک .21
   دوام و در مغازه، کاالي بادوام است.ي بييخچال در منزل، کاال .22

 
 شود. جايي که منابع و امکانات در دسترس انسان .......... هستند و اين منابع کاربردهاي ........... دارند، انسان با انتخاب مواجه مياز آن .23

 نيازهاي انسان .......... و منابع و امکانات موجود در طبيعت .......... است. .24
 شود.هاي ..........، موجب توقف يا انحطاط انسان ميرفع نيازهاي .......... و يا زياده روي در پيگيري نياز .25

 داشتن.در اقتصاد يعني نگاهي ........ عقالني رفتار کردن  کند.... خالصه مي.... و ....اً در منافع ..شخصي که عقالنيت محدود دارد، منافع را صرف .26
 ......... را به دست آورد و سطح باالتري از .......... را براي انسان فراهم کرد.ترين ميزان .استفاده از منابع بتوان بيشمالك بهترين بودن: با  .27

 تکامل بيشتري يافت و به عنوان علم اقتصاد مطرح شد. .......... راي انجام بهترين .......... است که با پيشرفتانديشۀ اقتصادي حاصل .......... ب .28

 .هاي زندگي استر جهان امروز تاثير .......... برتمامي جنبهيکي از علل اهميت روزافزون مسائل اقتصادي د .29

 در تعريف اقتصاد سه نکتۀ مهم وجود دارد: نامحدودبودن نيازها ، .......... و .......... .31

 .......... وظيفۀ برقراري نظم و نظارت بر عملکرد اقتصادي داخل کشورها را بر عهده دارند. . .31

 کنند. هاي مرتبط دربارة موضوعات و مسائلي .......... مطالعه مي مندان با استفاده از روشدر هر يک از علوم بشري، دانش .32

 ...... و در دسترس عملي شوند.کارگيري ........ و .. د و بايد از طريق بهگيرد، ريشه در .......... او دارن تصميماتي که انسان در مسائل اقتصادي مي .33

.... بشر را به صورت رابطۀ بين منابع و عوامل توليد کمياب و نيازهاي مادي نامحدود انسان مطالعه کررده و برا   علم اقتصاد، علمي است که، ...... .34
 کند. ارائۀ ..........، رفتارهاي .......... و .......... انسان را مديريت مي

 .......... جهت استفاده از منابع و امکانات خويش است.هدف علم اقتصاد راهنمايي انسان براي انجام بهترين .......... و به کارگيري بهترين  .35

 گيرند. اي براي ادامۀ فرايند .......... و توسط .......... مورد استفاده قرار مي شوند و کاالهاي واسطه کاالهاي مصرفي توسط .......... خريداري مي .36

 گيرد. مورد مصرف قرار ميآنها  لکه در طول زمان، .......... ارائه شده از سويشوند، ب کاالهاي بادوام، برخي .......... هستند که خودشان مصرف نمي .37

 شوند. اي ناميده مي اگر کاالهاي بادوام در فرايند .......... و به وسيلۀ .......... به کار گرفته شوند، کاالهاي سرمايه .38

 کنند، کاالهاي لوکس و تجملي نام دارند. هايي که نيازهاي .......... را تأمين ميکنند، کاالهاي ضروري و کاال .... را بر طرف ميکاالهايي که نيازهاي .... .39

 هزينۀ فرصت بيانگر آن چيزي است که از آن .......... و آن را .......... . .41
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 اي از زمين به جاي کشت برنج، گندم توليد شود، هزينۀ فرصت توليد گندم .......... .اگر در قطعه .41

 اول(-دوم/دوم-داده انتخاب ..........، هزينه فرصت براي انتخاب  .......... است.)اولرف متعدد منابع،مقدار منابع ازدستتوجه به مصا با .42

 .......... است. کند که رفع همۀ مشکالت انسان حتي مشکالت مادي در گروقرآن تأکيد مي .43

 
 تواند بيش از يک مورد انطباق داده شود. به سمت چپ مي .44

 الف( کاالي ضروري   در آشپزخانه يک خانه يخچال .1

 ب( کاالي تجملي   نورافشان .2
 اي پ( کاالي سرمايه   ابزار توليدي .3
 ت( کاالي مصرفي با دوام   گوجه فرنگي در کارخانه .4
 اي ث( کاالي واسطه   هاي غيرملموس در مقابل پرداخت پولرفع خواسته.5

   ج(خدمات 

 
 نياز عاطفيب(  نياز به فرهنگالف( از نيازهاي غير مادي است؟  ،موارد کدام يک از .45

  چه بوده است؟ آنحاصل تالش فکري انسان، براي يافتن بهترين راه در و  موضوع علم اقتصاد چيست .46
 کنند؟ برخي از مردم چه چيزي را لحاظ نمي« هزينه ر فايده»محاسبۀ در  .47

 انديشۀ اقتصاديب( علم اقتصاد الف(  زودتر به وجود آمد؟ ،کدام يک از موارد .48
 )پرسش هفت کتاب درسی( .......................................................................................................................................   فعاالن اقتصادي خرد، کالن و بين المللي را نام ببريد. .49

 
 دهد؟  و در اين صورت چه روي مي دهد نيازي به او دست نمي حساس بياي از نيازهاي انسان، ا به چه دليل با برآورده شدن پاره .51

 تشريح کنيد. در انسان گيري نيازهاي کاذب را چگونگي شکل .51

 شود؟ به ترتيب موجب چه چيزي مي« روي در رفع نيازهاي مادي زياده»و « نتيجۀ پيگيري نيازهاي کاذب» .52

 را به طور کامل تشريح کنيد.« کميابي»پديدة  .53

 )پرسش دو کتاب درسی( .....................................................................................................................   هاي خود به انتخاب دست بزنند؟چرا افراد بايد در ميان خواسته .54

 چيست؟ امکانات و منابع از ادهاستف روش مالك بهترين .55

 (درسی کتاب یک )پرسش ..............................................................................................................  منابع و امکانات چيست؟« قابليت مصارف متعدد»منظور از داشتن  .56

 است؟ معنيچه  به «.است انتخابۀ مسئل، اقتصاد علم موضوع»گوييم:  وقتي مي .57

 پرسش شش کتاب درسی()........................................................  کند؟ بيانگر چه چيزي است؟ اين اصل چگونه در تصميم گيري به ما کمک ميهزينۀ فرصت  .58

 هدف و روش علم اقتصاد را بيان کنيد.  .59

 آموزان نخبه و مستعد براي ورود به دانشگاه است؟ هاي اول دانش اقتصاد جزء انتخاب ۀچرا رشت .61

 چيست؟ة دهند هاي مختلف آن، نشان افزايش نشريات علمي اقتصادي و گرايش .61

 ط به آن بنويسيد.هاي اقتصادي را با تحليل مربو دو آيۀ مرتبط با حوزه .62

 )پرسش سه کتاب درسی( ........................................................................................................................ اقتصاد چيست و ديدگاه اسالم نسبت به اقتصاد چگونه است؟   .63

 انواع کاالهاي مصرفي را نام برده و هر کدام را با مثال شرح دهيد. .64

 شود؟اي محسوب ميالستيک دوچرخه در چه صورت کاالي مصرفي و در چه صورت کاالي واسطه .65

 کتاب درسی()پرسش پنج  ....................   شود؟ کااليي تجملي بود. ضروري بودن تلفن همراه يا تجملي بودن آن چگونه تعيين ميزماني داشتن تلفن همراه  .66

 اي نياز داريم؟هاي اقتصادي جهاني يا منطقهبه چه علت در سطح بين المللي و جهاني به سازمان .67

 ش چهار کتاب درسی()پرس ............................................................................................  سياسي جامعه چه ارتباطي است؟ -بين وضعيت اقتصادي و استقالل فرهنگي .68

 
 و نتيجۀ اين تکامل چه بود؟ ت تکامل انديشۀ اقتصادي بشر چيستعل .69

 اقتصاد از بازار کار خوبي برخوردار است؟ ۀبه چه دليل رشت .71

 
 جاهاي خالي را در جدول زير با توجه به ستون سمت راست تکميل کنيد. .71

 ..................الف( ................... تراکتور از انواع کدام کاالهاست؟

 ب( ..................................... شود: توسط توليدکنندگان براي توليد کاالهاي مختلف ديگر خريداري مي

 سوي از شده ارائه خدمات زمان، طول در بلکه، گيرد نمي قرار مصرف مورد کاال خود

 گيرد: مي قرار مورد مصرفآنها 
 ..............پ( .......................
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 با تغییر 78 -آزاد  ................................... ؟ستا رو انسان در زندگى مادّى خود با کدام مفاهيم روبهچيست و  انسان اقتصادي هاي تالش و ها فعاليت محرّك .72

 منابع و امكانات ،نيازهاى انسان -انساننيازهاي   نيازهاى اوّليه ،منابع و امكانات -منابع و امكانات موجود 
 نيازهاى اوّليه ،منابع و امكانات -نيازهاي انسان  منابع و امكانات ،نيازهاى انسان -مكانات موجودمنابع و ا 

 78 -سراسری  .............................................   .شود يم او در. ....... به منجر انتظاراتش از يقسمت شدن مرتفع، ريناپذ يريس است موجودي اگر بپذيريم که انسان .73
 تيرضا و يازين يب ساحسا آمدن وجود به   ديجد يازهاين يريگ لكش 

 هاآن حذف و افتهي لكش تازه يازهاين از گذشت  ديجد يازهاين رفع يبرا ترمك عطش يريگ لكش 
 78 -سراسری  ......................................................................................................................................................................................................؟از منابع و امکانات کدام است بهترين روش استفاده .74

 كارگيري منابع و امكانات موجود در حد رفع نيازهاي داخلي جامعه به 
 كه اين منابع به آيندگان نيز تعلّق دارد. استناد اينها به ر از آنتاستفاده كم 
 سطح باالتري از رفاه براي انسان آوري از منابع موجود و فراهم« ميزان توليد»ين بيشتركسب  
 جامعه كه نتيجتاً منجر به تأمين رفاه عمومي خواهد شد.« مادينيازهاي نامحدود »ها براي استفاده از آن 

 69سراسری خارج از کشور  .................................................................................................................................................................... درست و کامل سؤاالت زير است؟ کدام گزينه مبين پاسخ .75

 يازهرا يدهد، بلکه ن يبه او دست نم يازين ياحساس ب ش،يازهاياز ن يا انسان با برآورده شدن پاره»کدام است؟  بمطل نيا طقيمن ۀجي( نتالف
خرود را کره در    يازهايآن گروه از ن دي( چرا انسان باب .«ديآ يبرم ازهاين نيدرصدد رفع ا يشتريو او با عطش ب رديگ يدر او شکل م يا تازه
 يها دهيپد نيب يد( اقتصاددانان به دنبال کشف روابط علت و معلول از عبارات نادرست است؟ کداميکج(  ؟برطرف سازد ،قرار دارند تياولو

 :پردازند. پس يرد آنها م ايبول قو  يابيارز به سکنند و سپ يرا ارائه م ياتيمشاهدات و اطالعات، نظر يعالم واقع، با جمع آور ياقتصاد
 يبه خاطر كاربردها انسان( ج .ستندينامحدود انسان ن يازهايمنابع و امكانات محدود قادر به رفع ن رايب( ز .رندياپذن يريس ياتها، موجود الف( انسان 

 .كنند يرا مطالعه م يمسائل اقتصاد يبا روش علمد(  .ستيها نمتعدد آن يها تيدسترس خود قادر به استفاده از قابل متعدد منابع و امكانات در
 .را انتخاب كندد  معيني و روش رديبگ مياستفاده از منابع تصم ۀدر مورد نحو ديب( چون انسان با .رنديناپذ يريها، س از انسان يالف( تعداد قليل 

  .ندارد يچندان ۀسابق يمسائل اقتصاد ۀدربار دنيشياند ليدل نيد( به ا .گوناگون استفاده كرد يها توان به روش يمنابع و امكانات م نيج( از ا

 يازهدا يج( ن .كدرد  گونداگون اسدتفاده   يهدا  توان به روش ياز منابع و امكانات محدود م راي. ب( زرنديناپذ يريمسلمان، س ريغ يها الف( انسان 
 .علوم دارد ريبا سا متفاوت ريو غ كساني يياز علوم، فضا کيد( هر  .انسان نامحدود است

( مندابع و امكاندات موجدود    ج. بدرآورده سدازد   ار شيهدا  خواسته ۀتواند هم يب( چون در واقع او نم .رنديناپذ يريس نداريرديغ ياه الف( انسان 
 .را در روش مطالعه با هم ندارند ييها گونه شباهت چيعلوم ه يها د( شاخه .محدود است

 
 با تغییر 69 -سراسری خارج از کشور  ..................................................................................................................................... هاي زير است؟ و کامل پرسشکدام گزينه مبيّن پاسخ درست  .76

دهد بلکه، نيازهاي  نيازي به او دست نمي اي از نيازهايش، احساس بي انسان با برآورده شدن پاره»نتيجۀ منطقي اين مطلب کدام است؟ الف( 
چرا انسان ابتدا بايد آن گروه از نيازهاي خود را کره  ب(  «آيد. ي درصدد رفع اين نيازها برميبيشترگيرد و او با عطش  اي در او شکل مي تازه

 است؟ نادرستاز عبارات زير  کداميکج(  ي دارند برطرف سازد؟بيشتراولويت 
ج( انسدان بده خداطر     ب( زيرا منابع و امكانات محدود قادر به رفع نيازهاي محدود انسان نيسدتند. «. ناپذيرند سيري»ي اتها موجود الف( انسان 

 هاي متعدد آنها نيست.  كاربردهاي متعدد منابع و امكانات در دسترس خود قادر به استفاده از قابليت
  است. كرد. ج( نيازهاي انسان نامحدود هاي گوناگون استفاده توان به روش . ب( زيرا از منابع و امكانات محدود ميناپذيرند هاي غيرمسلمان سيري الف( انسان 
  است.« محدود»هايش را برآورده سازد. ج( منابع و امكانات موجود  همۀ خواسته تواند  ب( چون در واقع او نمي«. دناپذيرن سيري»غيرديندار هاي  الف( انسان 
ب كند. ب( چون انسان بايد در مورد نحوۀ استفاده از منابع تصميم بگيرد و روش معيني را انتخا«. ناپذيرند سيري»ها  الف( تعداد قليلي از انسان 

 هاي گوناگون استفاده كرد.  توان به روش ج( از اين امكانات محدود مي
 69 -آزاد ................................................................................................................. ؟است شباهت داراي، علوم ساير در مطالعه روش با نکته کدام بيان، اقتصاد علم تعريف در .77

 هانياز بودن نامحدود  منابع متعدّد مصارف قابليّت  نيازها و منابع بينۀ رابط  منابع بودن محدود 
آوري مشاهدات و اطالعرات، نظريراتي را ارائره     هاي اقتصادي عالم واقع، با جمعبين پديده« روابط علت و معلولي»اقتصاددانان به دنبال کشف  .78

 69 -سراسری  ..................................................................................................................................................................................................   :پردازند، پس ها ميکنند و سپس به ارزيابي و رد آنيم

 كنند. آنان نيز با روش علمي، مسائل اقتصادي را مطالعه مي 
 هاي خاصي در روش مطالعۀ دانشمندان علوم مختلف وجود دارد. هتشبا 

 هايي را طراحي و اجرا كرد. توان براي رسيدن به هدفي خاص، سياست در عرصۀ اقتصاد نيز مي 

 گيري اقتصاد علمي است. هاي اصولي و منطقي مطالعاتي و به اصطالح شكل اين نتايج همگي حاصل استفاده از روش 
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دانرد، بردين سربب     رابطه با واقعيت کدام مورد نادرست است؟ ب( تفکر اسالمي رشد و تعالي فکري و روحي انسران را ارزش مري   الف( در
 فت او را فراهم سازد، براي تحقق اين امر الزم است: جامعه اسالمي بايد با صرف امکانات کافي در جهت رشد و تعالي انسان اسباب پيشر

  ترين ابزارها در اين مسير توجه کند. اي به دنبال حفظ استقالل سياسي و فرهنگي خود است بايد به ......... به مثابۀ يکي از مهم ج( اگر جامعه
  وش مطالعۀ دانشمندان علوم مختلف نيست؟هاي خاص در ر هر( کدام مورد جزء شباهت شود؟ د( نيازها از چه طريقي برطرف مي

 سازد؟ وسيلۀ آن نيازهايش را برطرف مي  کند و به و( آنچه انسان در مقابل پول خريداري مي
هاي ارزنده در جهت بنياد تأسيسدات اقتصدادي و صدنعتي صدورت گيدرد. ج( اسدتفادۀ        گذاري الف( نيازهاي انسان نامحدود است. ب( سرمايه 

هاي مورد  ع و امكانات اقتصادي د( كسب ثروت و استفاده از آن هد( پيگيري و جستجو و يافتن روابط علت و معلولي بين پديدهگسترده از مناب
 مطالعه و( كاالهاي مصرفي است.

دسدت   را از توليد به به يقين مالک بهترين بودن آن نيست كه انسان با استفاده از امكانات بتواند سطح باالتري از رفاه يا بيشترين ميزان الف( 
رشدد و پيشدرفت اقتصدادي د( مصدرف محصدوالت و       هاي عظيمي براي تأسيس نهادهاي فرهنگي صورت پذيرد. ج( گذاري ب( سرمايه .آورد

 شود. ( استفاده از ابزارهاي خاص و انجام آزمايشات در فضايي خاص و( فقط در اشياي فيزيكي خالصه نميددريافت خدمات ه
طدور   رويدۀ اسدتفاده از مندابع اقتصدادي بده      امكانات موجود محدود است. ب( باتوجه به اهداف اقتصادي اسالم جلوي افزايش بيالف( منابع و  

گسترده گرفته شود. ج( استفاده از تكنولوژي مدرن و گسترش ارتباط علمي و فني خود با ممالک پيشرفتۀ جهدان د( داشدتن درآمدد و هزينده     
 و جمع آوري اطالعات و( خدمات است. ( انجام مشاهداتدكردن آن ه

بيشتري  الف( منابع و امكانات محدود قادر به رفع نيازهاي نامحدود انسان نيستند، لذا انسان ابتدا بايد به آن گروه از نيازهاي خود كه اولويت 
ليدد داخلدي بده    ي حمايت از اقتصاد و توگذاري شايسته از توليدكنندگان محصوالت كشاورزي و صنعتي برا دارند بپردازد. ب( تشويق و ارزش

بنددي و بعدد ارزيدابي     ( طبقده دهد  هاي عظيم براي تأسيس نهادهاي فرهنگي د( كسب سود و پس انداز كردن آن گذاري عمل آيد. ج( سرمايه
 نظريات مطرح شده و( محصوالت و مواد مختلف است.

 68 -داخل ...................................................................................................................................................................................... کدام گزينه بيانگر پاسخ درست و کامل دو پرسش زير است؟ .81

 کدام مورد نادرست است؟« واقعيت»ب( در رابطه با  کند، شايستۀ تقدير است. که در راه خدا جهاد ميهمانند کسي « .................»الف( 
 است.كاال كند، ميزان توليد يک  ه هماهنگي و تعادل را در بازار ايجاد ميكوشد. ب( عاملي ك اش مي الف( فردي كه براي ارتقاء سطح زندگي خانواده 
كنندگان بخواهند به مقدار بيشدتر   دهد. ب( اگر مصرف ترجيح مي« منافع انفرادي و خانوادگي»الف( كسي كه منافع اجتماعي جامعۀ خود را بر  

 كاال خريداري كنند مقدور نخواهد بود. ؛اند عرضه كرده« توليدكنندگان»از آنچه 
بيشدتر از مقددار خريدد    « كننددگان  توليدد »نيست. ب( اگدر  « دارا و غني»كند هر چند آنچنان  الف( شخصي كه فقيران و بيچارگان را اطعام مي 

 كاال توليد كنند، موفق به فروش آن مقدار اضافي نخواهند شد.« كنندگان مصرف»
توليدكنندگان و »فتار اقتصادي الف( آنكه عبادت و راز و نيازش با خدا، وي را از دل بستن به دنيا و اسير شدن به ماديات رهانيده است. ب( ر 

 بايد با يكديگر هماهنگ باشد و الّا دچار مشكل خواهند شد.« كنندگان مصرف
 78 -آزاد  ................................................................................................................. کند، چه نوع کااليي است؟ سازي خريداري مي اي که کارخانۀ اتومبيل هاي توليد شده ورق .81

 نهايي  ضرورى  يمصرف  اي واسطه 
 69 -سراسری خارج از کشور  .................................................................................... شود؟ اي تلقي مي رتيب يک کاالي مصرفي و واسطهبه ت« گوجه فرنگي»در کدام فرآيند،  .82

 شود. مصرف مي« غذاها»در برخي  -«سس»در توليد   «رب»در توليد  -«ساالد خانگي» تهيه در 
 شود. تناول مي« كباب»در كنار  -«ساالد خانگي»در   «سس»در توليد  -«رب»در توليد  

 
 79 -آزاد  ..................................................................................................... ؟است «اي هزينه نوع چه» از پوشي چشم، متعدّد قابليّت داراي امکانات و منابع از استفاده شرط .83

 استهالک   تجارت  توليد  فرصت 
 مرورد  کمترر ، آن برراي »..........«  روش انتخراب  و انسران  دسترس در منابع»..........«  کاربردهاي به نسبت گيري تصميم در «اي هزينه نوع چه» .84

 با تغییر 77 -آزاد  ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ؟ردگي مي قرار توجه

 متنوع -يكسان -فرصت   متنوع -يكسان -توليد  معين -گوناگون -فرصت  معين  -گوناگون -توليد 
 لبراس  خريرد  بره  را پولمران  اگرر  و ايم کرده نظر صرف کنيم برداشت آن از توانستيم مي که گندمي از، دهيم اختصاص پنبه کشت به را زميني اگر .85

 79 -و سراسری خارج از کشور 77-سراسری .......... شود؟ مي تلقي رفته دست از هزينۀ فرصت کداميک. ايم شده محروم ،آن نفع و کتاب يدخر از دهيم اختصاص

 .ميا نبرده را الزمۀ استفاد آن از هك پنبه زانيم   .است نبوده آن به يازين هك لباس ديخر 
 .است بوده استفاده رقابليغ و اضافه آنها غالب هك وماتملز ريسا  .ميا ردهك نظر صرف آن از هك گندم محصول زانيم 

 آثارديگر آن و  مصارف از واقع در، رسانيم مى خاصى مصرف به، دارد متعدد مصارف قابليت که را دسترس در امکانات و منابع وقتى»عبارت:  .86
 مفهومی  ............................................................................................................................. اشاره به کدام مفهوم دارد؟« .ايم کرده نظر صرف، آورد بار به توانست مى که نتايجى و

 از دست رفته ۀهزين   فرصت ۀهزين  فرصت از دست رفته  اقتصاد تک محصولي 



 

 

 درسنامه
 1 بخش 

 

 رسنامه

ل 
ص

ف
وم

د
 
– 

ـد
ـــ

ولی
ت

 

16 

 

 

 

 
 

 
  :نقش انسان نر ارتباط با اشيا پيرامون خون 

  .انسان قدرت خلق اشيا را ندارن 
 کند توليد و ايجان تغيير خون پيرامون «مويط» و« موان» نر خون تالش و ریزي برنامه با و آگاهانه تواند مي اما. 
 ها است. توليد موصوالت مختلف و ساختن تمدنپيرامون براي  محیطو  مواد هاي انسان و حيوانات: قدرت ايجان تغيير نر يكي از تااوت  

 خي کاالها و بايد با برخي اقدامات و ايجان ارزش مصر ي و مبانالتي، به بر هكبل گيرند قرار استاانه مورن توانند نمي هستند که گونه بن ناب م
 نيه ا بهه . ميهست «تالش و كار» ازمندين ،مصرف به منظوربنها  يساز بمانه يبرا توانند نيازهاي ما را بربورنه کنند؛ خدماتي تبديل شوند که مي

 .شون يم گاته تولید ،ها تي عال
 :گيرن. مي صورت يازن مورن کاالهاي به طبيعت موجون نر مناب  تبديل براي که است اقداماتي سلسله تعریف تولید 
 شون. هاي توليدي، کاالها و خدمات مورن نياز ا ران و جوام  تهيه مي از طريق  عاليت 
 

 

 های تولیدی است   عالوه بر محصوالت مثالً کشاورزی یا صنعتی، دو مورد زیر حاصل فعالیت
 ها فکر و نوآوري .2 بنیان محصوال  دانش .1

 

 

 
 کننده موصول هستند، چه کاال و چه خدمات.ليدمه  عاالن اقتصاني به نوعي توه 
 :)انواع توليد )انواع رسيدن به موصول 

 

 نوع اول تولید: 

شون. مانند:  که موجب مالكيت  رن مي ،برناشت موصول بمانۀ طبيعت، بدون انجام کاري بر روي بن حیاز : الف(
 «هاي نريا برناري از ماهي بهره»، «برناري از معانن رهبه»، «ها برناري از چوب جنگل بهره»، «برناري از علف مرات  بهره»

 به توليد رساندن مناب  طبيعي با کار خون و استاانه از ابزار احیا:ب( 

 مانند: زراعت، باغباني، پرورش ماهي

 

 شد.  اولین تولید انسان ممکن نمی« حیازت»بدون وجود 

 های خودرو وحشی به دست آورده بود.  د را از گندمبه طور مثال  اولین انسانی که گندم کاشت، بذر گندم خو
 

 

 نوع دوم تولید: 

يا  مصر ي ايجان ارزش حيازت شده و يا موصوالت به نست بمده از احياي موان طبيعي و و تبديل موان ترکيب صنعت:
 مانند: صناي  غذايي، پوشاك، پتروشيميا، مبانالتي نر بنه

 

 نوع سوم تولید: 

 نيستند.« ملموس»و « موسوس»والتي که توليد موص :خدما 

 موصوالت نرم  نام دیگر خدما :

  ،کنند. ايجان مي ارزش افزودهتوليدکنندگان با  عاليت خون 
 يک مثال براي نرك ماهوم ارزش ا زونه: 

 

 نر را بهن سنگ نوم مؤسسه (آهن سنگ استخراج .1) کند مي اقدام بهن معانن از برناري بهره به توليدي مؤسسه يک

 عرضه  والنسازي مجتم  به را بن و تبديل، (اسفنجی آهن .2گُندلک) به سپس و بهن سنگ نرمه به  راوري اوليه مرحله
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 را  والني هاي ورق .کند مي تبديل( ،فوالدي ورق .3) جمله از  والني موصوالت به را ها گندله سوم مؤسسه. کند مي

  نهايت، نر. کند مي تهيه را( اتومبیل بدنه مختلف قطعا  .4) بنها از ستاانها با و کند مي خريداري سازي اتومبيل کارخانه

 . مثال  وق بيانگر موارن زير است:گيرن مي قرار کنندگان مصرف اختيار نر و شون مي عرضه بازار به( اتومبیل .5)
 نهد.  الف( مراحل مختلف توليد را نشان مي

 شون. موصول اضا ه مي ۀزونب( نر هر مرحله از مراحل  وق، بر ارزش ا 
 کند. ايجان مي« ارزش ا زونه»اي بر روي موصول مؤسسۀ قبلي کار، و  ج( هر مؤسسه

 

 مطالعه کنيد و با نليل بورنن مطالب بن را نر يان نگه ناريد:ا نقت جدول زير را ب 
 خدمات صنعت احيا حيازت 

 نوع سوم نوع دوم نوع اول نوع اول نوع توليد

 مثال
 توزي  موان غذايي توليد کنسرو ماهي پرورش ماهي ي از نرياصيد ماه

 نصب کابينت چوبي بري کارخانه چوب ايجان جنگل مصنوعي ها استاانه از چوب جنگل
 

 
  خدمات و االۀ کعرض و ديتول نر توليدکنندگانانگيزۀ: 

 

 ت.انگيزۀ  رني: برطرف کرنن نيازهاي خون و خانوانه و تأمين منا   شخصي اس (1

 )کسب نربمد و کسب روزي حالل( 

 .شون يم موسوب زين عبانت نوعي که همنوع و آبادانی و موفقیت كشور به خدمت ( انگيزۀ اجتماعي:2

 بيد.(  )اين انگيزه با رشد عقلي به وجون مي 

 غير انتااعي  .2نتااعي ا .1شوند:  تقسيم مينسته به نو  خون  هاي توليدي توليدکنندگان و مؤسسات اقتصاني با معيار انگيزه 
 نر تداوم و توسعه نخيل است.ملّي  هاي انساني و هاي شخصي و خانوانگي مثل کسب نربمد و انگيزه اي از انگيزه مجموعه 
 

 
  چيست؟« عوامل توليد»منظور از 

 نيازمندنهد  ملزومات ساير و تجهيزات ه،اولي موان کار، نيروي نظير مختلاي هاي وروني به خويش توليدي هاي  عّاليت انجام براي توليدکنندگان

 گويند. مي« تولید هاي نهاده» يا «تولید عوامل»بنها  به که
 کرن: تقسيم توان عوامل توليد را به سه نستۀ اصلي مي 

 

  :(زمین) طبیعی منابع .1

نر اختيار ما قرار نانه کنيم که خداوند از طريق طبيعت  نر جريان توليد کاال و خدمات از امكانات و منابعي استاانه مي
 نر خام استخراجي از معانن موان/  صياني هاي  عاليت نر نريا/  کشاورزي هاي  عاليت نر زمين ماننداست. 
 صنعتي. هاي  عاليت

  :سرمایه .2

 برناري از مناب  طبيعي عالوه بر کار به سرمايه نيز نيازمند است. انسان براي بهره *

 )پولي( مالي .2بالت(  )ابزار، تجهيزات، ماشين  يزيكي .1شون:  ميسرمايه به نو نسته تقسيم  *

  .شوند مي گر ته کار به توليد جريان نر اي که بانوام سرمايه کاالهايسرمايه  يزيكي: * 

 مانند: تراکتور براي کشاورز، کاميون براي شرکت حمل و نقل، سرمايه  يزيكي هستند.

 کند. ي، ارزش ا زونه ايجان ميا کننده به کمک کاالهاي سرمايهتوليد

 .شون مي انساني عوامل به نستمزن پرناخت يا و زمين  يزيكي، هاي سرمايه ۀاجار يا خريد صرفسرمايه مالي:  *

 
 

 .کند یکمک م دیتول به گرید دیبه عوامل تول لیبلکه با تبد، نداردنقش  دیدر تول ماًیمستق یمال ةیسرما دیدقت کن 
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  :انسانی نیروي .3

نيازمند کار و تالش انسان است، به همين نليل،  توليد و  راهم بورنن موصوالت مورن نياز با استاانه از مناب  طبيعي،
 است. بسيار مهمنقش عوامل انساني نر جريان توليد 

 .کنند نمي پيدا استاانه قابليت مناب   ،نباشد انسان تالش تا: علت اهميت نيروي انساني نر جريان توليد *
 :انواع نيروي انساني* 

 ماهر( )سانه و نيمه گويند. نيروي کار: به بن کارگر سانه مي .1
 کار رما: صاحب کسب و کار و موصول  .2
 مدير، متخصص، کارب رين .3

 شون. گويند که نيروي انساني ماهر ناميده مي مي« انسانی ۀسرمای»کار متخصص را  * نيروي
 ت. کارب رين، نوبور، خطرپذير اس* 
 .نهد مي نشان را کارب ريني ميزان خطرپذيري، نر ضرب نوبوري کاري و کسب هر نر* 
 :انساني نيروي اهميت ناليل *

 (.شون مي موسوب توليد عامل برترين انساني ين نليل: نيرويابه . )نارن عهده بر را توليد عوامل ساير ترکيب وظياۀ (1 
 ها است. انسان کار گذشتۀيا ابزار توليد( حاصل )  يزيكي ۀسرماي (2

 

 

  

 گار یها  از د  یمعناو  هسارمای  و . . .( به عهد، صداقت، احترام به قانون و یشامل اخالق، وفا) یاجتماع یها هیسرما

 رود که مورد توجه اقتصاددانان است. یم شمار به هیانواع سرما
 

 
  مطرح شده است؟ « سازمان توليد»پرسشي نر پاسخ به چه 

 «؟کيست توليدي موصول اصلي صاحب و توليدکننده :کهپرسش  ينا بهنر پاسخ »
 شون: نو پاسخ به پرسش  وق نانه مي 

 

. نر اين صورت همه با هم هستند موصول صاحب توليد عواملهمۀ  و است مشارکتي توليد، سازمان گاهي: مشارکتي .1
اند.  شون که به توا ق رسيده تقسيم مي کنند و موصول به طور مساوي و يا با نسبتي توليد مشارکت مي ربيند  نر

 مثال مناسب براي اين نوع از سازمان توليد است.( ،هاي تعاوني )شرکت

. نر است ديتول از عوامل يبه صورت مشترك به برخ اي يكيمتعلق به  يديکسب و کار تول تيمالك: غير مشارکتي .2
 گيرند.  مي اجارهيا  دستمزد ساير عوامل توليد،و )و ريسک( بر عهدۀ صاحب توليد است  اين حالت تمام منا  

 

 عام سهامي و خاص سهامي خصوصي، تعاوني،هاي توليد:  انواع سازمان 
 :سازمان توليد نر اسالم 

 

 بگيرن و شريک سون و زيان نشون.« نستمزن»تواند  شون و هم مي« توليد صاحب»تواند  مي هم انساني عوامل اسالمي اقتصان * نر
 گذارن: نهد نو انتخاب پيش روي صاحب سرمايه مي اهميتي که اسالم به انسان ميبه نليل  *

 برن. و اجر الهي و اجتماعي مي کند مي مشارکت توليد نر الوسنه قرض صورت به .1
 . شون مي شريک زيان و سون نر کار صاحب عنوان به يا .2

 است.  حرام اسالم ربا نر و شون مي موسوب ربا که چرا بگيرن؛ اجاره ( يزيكي )تراکتور سرمايه مانند تواند نمي * سرمايه مالي )پول(
 

 

 
  کنند.« هزينه»بايد  توليد موصول )کاال و خدمات(توليدکنندگان براي 
  هاي توليد هزينهانواع : 

 هاي غير مستقيم توليد هزينه .2هاي مستقيم توليد  هزينه .1
 کنند مي صرف توليد، براي کنندگانتوليد که را مبالغيتوليد:  مستقيمهاي  هزينه. 
 هاي مستقيم توليد شامل: اجاره، مزن يا حقوق، اجارۀ سرمايۀ  يزيكي هزينه 
  کند. عمل مي کل جامعهۀ نمايندنر صورتي که نولت، زميني را به توليدکننده اجاره نهد، به عنوان 
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 برند؟  عوامل انساني نر اسالم، چگونه سهم مي 
 شون.« يدصاحب تول»تواند  هم مي 
 تواند نستمزن بگيرن و نر سون و زيان شريک نباشد.  هم مي 

 است؛ شده نانه وي به انتخاب نونر اسالم،  انسان، اهميت نليل به واق  نر 
 برن مي اجتماعي و الهي اجر و کند مي مشارکت توليد نر الوسنه قرض صورت به يا مالي سرمايه صاحب  .1
  .شون مي شريک زيان و سون نر کار صاحب عنوان به يا .2

 

 
 :قيمت = نربمد× کل موصول   نووۀ مواسبۀ نربمد 
  :نربمد= سون حسابداري  -هاي مستقيم هزينه نووۀ مواسبۀ سون حسابداري 
   )نربمد= سون ويژه -هاي مستقيم و غير مستقيم هزينه نووۀ مواسبۀ سون اقتصاني)سون ويژه 
 :تااوت سون حسابداري و سون ويژه 

نر نتيجهه  ، کنهد  اي پرناخت نمي )مانند مغازه، ابزار توليد و ...( ظاهراد هزينه کننده برخي از عوامل توليد را خونش ناشته باشدتوليد زماني که
شون که نر اين صورت، سون به نست بمده سون حسابداري است. اما براي به نست  هاي مستقيم اين موضوع مواسبه نمي نر مواسبات هزينه

هاي غير مستقيم، هزينۀ  رصت ناميهده   شون. اين هزينه هاي غير مستقيم مي کل بايد هزينۀ اين موارن را مواسبه کرن که هزينهبورنن هزينۀ 
 شوند. مي

 را عايهدي  از ميزاني يک هر که باشد ناشته انتخاب پنج خون زمين از استاانه نر زمين صاحب اگر: نووۀ مواسبۀ هزينۀ  رصت با يک مثال 

 را عايدي نومين وي انتخاب اين با. نهد مي تخصيص کار بن به را خون زمين و کند مي خابتنا را عايدي بيشترين وي قطعاد اندرس مي وي به

 نومهين  کنهد،  کهار  خهون  تراکتهور  بها  گر ته تصميم که شخصي. گويند مي « رصت هزينه» نوم، انتخاب عايدي ميزان به. است نانه نست از

 . شون مي موسوب وي  رصت ۀهزين تراکتور، ۀاجار مبلغ بنابراين است؛ نانه نست از را (بن نانن اجاره مثل) انتخاب
 تواند از ضرر خونش جلوگيري کند؟ چگونه توليد کننده مي 

 توان انجام نان: ها بيشتر از نربمد باشد. به همين نليل نو کار مي شون که هزينه ضرر زماني ايجان مي
 

 باروشد.( با قيمت مناسبرا  کاالهااريابي، بازار جديد ايجان کند و )به کمک باز ا زايش نربمد .1

مثالد پرهيز از استخدام نيروي کاالي غير الزم،  ،وري جويي يا به روش ا زايش بهره )يا به روش صر ه ها کاهش هزينه .2
 (ها جويي نر مصرف موان اوليه و جلوگيري از ريخت و پاش صر ه

 بيشهتري  موصهول  بنكه نارند، يكساني توليد عوامل کهتوليدکننده  نو. وروني کمترين با خروجي بيشترين ننبور نست به يعني: وري بهره 

 .است ناشته بيشتري وري بهره باشد، ناشته
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 حل کنيد و با پاسخ مقايسه کنيد. سپس موارن نيگر راابتدا اولين سطر جدول را بخوانيد و روش را يان بگيريد و 

 
 

 ارقــــــــام حـــــــروف

اه و يست و بيست و پنج ههزار و صهد و پنجه   نو ميليون و نو مثال:
 شش ريال

همهواره   ،بخاطر ناشته باشيد بعد از نوشتن رقم ميليهون  روش حل:
شش رقم بعد از بن نياز ناريم. نر اين مثال با نوشتن رقم قبهل از  

 انتظار شش رقم نيگر بعد از بن را ناريم. ،کلمه ميليون )نو(

گهر تن   جايگذاري عدن قبهل از کلمهه ميليهون و نر نظهر    قدم اول: 
 (2، ---، ---شش جاي خالي )

عدن قبل از کلمه هزار، مقابل  جايگذاري سه عدن بعدي، قدم دوم: 
 (2،222، ---) نو 

 (121،2،222جايگذاري سه رقم بخر ) قدم نهایی:

  ............................................................................................................   پنج ميليون و پنجاه و شش هزار و نويست و هشتان و سه (1

  ............................................................................................................   هشت ميليون و صد و هاتان و هشت هزار و سيصد و چهار( 2

  ............................................................................................................   چهل و هشت ميليون و نه هزار و سي و هات (3

  ............................................................................................................   سيصد و پنجاه و چهار ميليون و ششصد و نو هزار و يک (4

 حـــــــروف ارقــــــــام

 21715،312 مثال:
از  ک عدن سه رقم سهه رقهم  به طور کلي براي خواندن ي :روش حل

 عدن جدا مي کنيم. سمت راست
 (21،715،312) در نتیجه داریم:

ي بخههرين ارقههام جههدا شههده را  رو بههه وتعههدان ارقههام ر روش حاال:
و شهش رقهم    21شماريم، نر اين مثال بخرين ارقام جدا شده  مي
پنجـاه و یـ    خهوانيم:   ي بن وجون نارن نر نتيجه ما ميرو به رو

 يصد و پانزدهميليون  و هفتصد و نوزده هزار و س

5) 5،1،2،172   ............................................................................................................  

6) 13،،،5،،71   ............................................................................................................  

7) 513،،،،،،3،   ............................................................................................................  

8) 5،،،1،،7،5   ............................................................................................................  
 
 

 

 چهار ميليون و صد و نو هزار و هشتصد و هاتان و پنج (5 21،213،،2(1

 سيزنه ميليون و چهار هزار و هاتان و شش (6 1،171،3،5 (2

 يچهار صد و شصت و سه ميليون و س (7 37،،5،،،51 (3

 نون ميليون و نه هزار و هات صد و چهار (8 1،،،325،1،2 (4
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 ارقــــــــام حـــــــروف

سيزنه ميليارن و هشتصد و سي و پنج ميليهون و هاتهان و    مثال:
 شش هزار و سي و نو

 ،بعهد از نوشهتن رقهم ميليهارن     ؛خاطر ناشته باشهيد ه ب روش حل:
اين مثهال بها نوشهتن     همواره به نه رقم بعد از بن نياز ناريم. نر

انتظار نه رقم نيگر بعد از بن  ،رقم قبل از کلمه ميليارن )سيزنه(
 را ناريم.

جايگذاري رقم قبل از کلمه ميليارن و نر نظر گر تن نه  قدم اول:
,)جاي خالي  , ,        13) 
جايگههذاري سههه رقههم بعههدي، عههدن قبههل از کلمههه    قاادم دوم:

,)ميليون،مقابل سيزنه  , ,     13 835) 
و بعد  جايگذاري سه رقم بعدي، عدن قبل از کلمه هزار قدم سوم:

,از بن جايگذاري سه رقم بخر ) , ,13 835 076 032) 

  .............................................................................................................  پانصد و شصت و نه ميليارن و پنجاه و شش ميليون و نه هزار و نون و سه (1

  .............................................................................................................  زار و هاتنويست و چهار ميليارن و سه ميليون و نو ه (2

  .............................................................................................................  نه صد و نو ميليارن و سي و شش ميليون و نوازنه هزار و بيست (3

 حـــــــروف ارقــــــــام
 ،1532171،3،2 مثال:

عدن سه رقم سه رقم از  کلي براي خواندن يکبه طور  :روش حل
 کنيم. عدن جدا ميسمت راست 
, در نتیجه داریم: , ,143 567 803 050 

ي بخههرين ارقههام جههدا شههده را  رو بههه دان ارقههام روتعهه روش حاال:
و نه رقهم   153بخرين ارقام جدا شده  ،شماريم، نر اين مثال مي
صد و چهل و خهوانيم:   نر نتيجه ما مي ،ي بن وجون نارن رو به رو

سه ميليارد و پانصد و شصت و هفت ميليون و هشتصد و 
 سه هزار و پنجاه

4) 15،712،،21،،،1  .............................................................................................................  

5) 553،15،،،،7،313  .............................................................................................................  

6) 1،،،،،،،،5،،،2  .............................................................................................................  

 
 

 
 

1) 215،،21،،،5،،53 
و  رن و هاتصهد و هشهتان و پهنج ميليهون    شصت و چهار ميليها  (4

 بيست و يک هزار و هشت

2) 2،5،،،3،،،2،،،7 
چهارصد و نون و سه ميليارن و هشتصد و چهل ميليون و هات  (5

 هزار و سيصد و شصت و سه

 ان ميليارن و چهار هزار و پنجهشت (6 ،2،،12،،31،،5،2 (3

 

 
 

10اگر يک مرب   1ناشته باشيم و يک مرب  10  از بن را رنگ کنيم بنچه خواهيم ناشت يک صدم مساحت بن مرب  خواهد بون. 1

 ........................ محاسبه کنيد. رای  صدم عدد صد  .1

 ........................ه را بيابيد. ی  صدم عدد د .2

  ........................ دو درصد عدد پنجاه را بيابيد. .3
 ........................  بيست و پنج درصد عدد شانزده را بيابيد. .4

 ........................ عدد صد و هفتاد و پنج را بيابيد.دوازده درصد  .5

 ........................م است؟ی  صدم عددي ی  است. آن عدد کدا .6

 ........................سی درصد عددي پانزده است. آن عدد را بيابيد. .7

اسـت.   24سی و دو درصـد مسـاحت مسـتیيلی برابـر      .8
 ........................ مساحت مستیيل را بيابيد.
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ساود یاا زیاان    خواساته شاد،   ای که به آن می پردازی  تبدیل ماه به سال است. اگر از شما سود یا زیان ماهیانه  اولین نکته

زمانی داده شده و خواسته شاده   ۀساالنه را بر عدد دوازده تقسی  کنید. )به طور کلی به کلمات ماهانه، ساالنه، نی  سال و باز

 در صورت سؤال توجه کنید.(
 

, او چقدر است؟ گيرد. حقوق ساالنۀ تومان حقوق میهزار ندي ماهانه ی  ميليون و پانصد کارم .1 , , , 1 500000 12 18 000000 
 

 

باشد. بارای تبادیل عادد از     تبدیل ریال به تومان و بالعکس می ،شود نکته قابل توجه دیگری که در سؤاالت مطرح می

  آخر عدد( را حذف کنی  و برای تبدیل تومان به ریاال یاک صافر    فقط کافیست صفر )به طور کلی رق ،ریال به تومان

 کنی . جلوی عدد اضافه می
 

      اول سال چند تومان است؟گيرد. حقوق او در نيمۀ  کارمندي ماهانه سيزده ميليون و چهارصد و دو هزار ریال حقوق می .2 1340200 6 8041200 

 و چهار صد و نو هزار ريال سيزنه ميليون ،،،،13،5،2عدن به ريال:  
 يک ميليون و سيصد و چهل هزار و نويست تومان ،،2،،1،35عدن به تومان:  

 

 

 در این مسئله از درصد استفاده شده است. برای حل مسائل درصد به بخش قبل مراجعه کنید.
 

نود درصد کارمند اول و حقوق کارمنـد   ،د دومباشد. اگر حقوق کارمند اول ده ميليون ریال و حقوق کارمن شرکتی داراي سه کارمند می .3
 نود درصد حقوق کارمند دوم باشد.مجموع حقوق این سه کارمند در طول فصل زمستان چند ميليون تومان است؟ ،سوم

,حقوق کارمند نوم    , , 
90

1000000 900000
100

, حقوق کارمند سوم        , 
90

900000 810000
100

 

) )تومان( مند نر سه ماه زمستانمجموع حقوق اين سه کار  , , , , ) , ,   3 1000000 900000 810000 8 130000 
 

باشد. اگر پایه حقوق کارمند با مدرک فوق ليسانس  شرکتی داراي سه کارمند با مدرک ليسانس و دو کارمند با مدرک فوق ليسانس می .4
قوق کارمند با مدرک باالتر باشد، ریيس دوازده ميليون و سيصد هزار ریال باشد و پایه حقوق کارمند با مدرک ليسانس هشتاد درصد ح

 دهد؟  شرکت ساالنه چند تومان حقوق می

, حقوق يک کارمند به تومان با مدرك ليسانس    , , 
80

1 230000 984 000
100

 

)) مجموع حقوق ساالنه کل کارمندان    , , ) ( , )) , ,    12 2 1 230000 3 984 000 64 944 000 
 

 

 به تعداد کارمندان و... توجه کنید.
 

 ریال چند ميليون تومان است؟ ونهری  پانصد و چهل و هشت ميلي ۀچهار کارمند با حقوق ماهان ۀاالنپانزده درصد حقوق س .5

,  کارمند به تومان 5 ۀحقوق ساالن  , , , ,  4 12 54 800000 2 630 400000 

, جواب نهايي   , , , , 
15

2 630 400000 394 560000
100

    



 

 

 درسنامه
 1 بخش 

 

سنامهر  

ل 
ص

ف
وم

د
 
– 

ـد
ـــ

ولی
ت

 

 

23 

و پنجاه ميليون و پنجاه هزار ریال، چهار ميليارد و هشتصد و ی  ميليارد و سيصد  ۀده کارمند با حقوق ماهان ۀسی درصد حقوق ساالن .6
 این ده کارمند چند ميليارد تومان است؟ ۀباشد. حقوق ساالن شصت ميليون و صد و هشتاد هزار تومان می

 نيست.( نانه شده )نر اين سؤال نيازي به استاانه از نرصد*  
, نه کارمند به تومان   ۀحقوق ساالن  , , , ,  10 135 005 000 12 16 200 600000 

 
 

باشـد. حقـوق    پنج کارمند صد و سی و چهار ميليارد و نود و شش ميليون و هشتصد هزار ریال مـی  ۀبيست و پنج درصد حقوق ساالن .7
 ها چند ميليارد تومان است؟ هر ی  از این کارمند ۀماهان

, پنج کارمند به تومان ۀحقوق ساالن , ,x 
25

13 409 680000
100

 

, , ,
, , ,x


 
13 409 680000 100

53 638 720000
25

 

 يک کارمند به تومان ۀحقوق ماهان
, , ,

, ,


53 638 720000
893 978 666

12 5
 

 

 :اطالعات عدني مورن نياز اين  صل براي شما 
 

  را براي مسائل نرصد بشناسيد تا براي حل سري  تر تست بتوانيد به راحتي اعدان را سانه کنيد. ،،1عوامل عدن 

            100 4 25 2 2 5 5 10 10 20 5 50 2  


50 50
100 2 50


1
2   


25 25
100 4 25


1
4    


20 20
100 20




1
55   

   



 از:اند  عبارت شون که از اين  صل به طور کلي سه تيپ سؤال طراحي مي

 نهند. مورن پرسش قرار ميهاي مستقيم،  با توجه به هزينهرا « سون و زيان توليدکنندگان»ميزان  تــــيپ اول:
 نهند. مورن پرسش قرار ميها،  با توجه به کل هزينهرا « سون و زيان توليدکنندگان»ميزان  م:تـــيپ دو

 نهند. را مورن پرسش قرار مي« کاهش زيان و ا زايش سون»هاي  روش :سومتـــيپ 
 

 هاي مستقيم با توجه به هزينه« سون و زيان توليدکنندگان»ميزان اسبۀ مو  

 طراحي شده است. 52ر نر کنكور سراسري ها اولين با اين تيپ از تست
را به نست بوريم و نر  رمول « هاي توليد هزينه»و « نربمد»براي پاسخ نانن به اين نوع از مسائل بايد ميزان 

 نربمد = ميزان سون يا زيان توليدکننده –ي توليد  ها هزينه   زير قرار نهيم:
برنه است و نر صورتي که پاسخ « سون»يم توليدکننده گوي نر صورتي که پاسخ به نست بمده مثبت باشد، مي

 باشد، توليد کننده ضرر کرنه است.« مناي»
 

 سود یا زیان تولید کنندگان :1مسئلۀ شمارة 
هزار تومهان توليهد و بهه  هروش      22عدن پوشاك به ارزش هر يک  ،،72نر يک کارگاه توليد پوشاك، ساالنه 

ميليون ريال باشد، ميزان سهون يها زيهان     132مستقيم نر اين کارگاه  هاي توليد رسد. نر صورتي که هزينه مي
 بن، چند ريال خواهد بون؟

  

 

 نويسيم: ابتدا اطالعات ارائه شده را به زبان سانه مي پاسخ:
 = تعدان پوشاك توليد شده،،72 

 = ارزش هر يک از پوشاك،،،22تومان 
 هاي توليد = هزينه،،،،،،،،132 ريال 
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 کنيم: به اين سؤال طي چند مرحله به ترتيب زير عمل ميبراي پاسخ 
 کشف مجهول سؤال: گام اول:

ميزان سون يا زيان به ريال خواسته شده است؛ بنابراين ارزش هر يک از پوشاك را که با واحد تومان نانه شده، بهه ريهال   
 کنيم. تبديل مي

 ،،،22×،1=،،،،،22ريال 
م: تعدان پوشاك توليد شده و ارزش هر يک نر صورت سؤال مشهخص شهده اسهت.    ميزان نربمد را مواسبه کني گام نوم:

 بنابراين خواهيم ناشت: 
 مواسبۀ ميزان نربمد:

 تعداد پوشاك تولید شده=میزان درآمد×ارزش هر یك از پوشاك 

                   =،،72×،،،،،22=،،،،،،،،1،172ريال 

 مواسبۀ ميزان سون يا زيان: گام سوم:
 درآمد = میزان سود)زیان( تولیدكننده   –ي تولید ها  هزینه 

 =  ،،،،،،،،1،172-،،،،،،،،132=،،،،،،،،1،753ريال 

 گوييم اين کارگاه توليدي سون کرنه است. مثبت است، پس مي يچون پاسخ، عدن
 

 

 :2مسئلۀ شماره 
ۀ تصادي با چهار کارمند و توليـد سـاليان  ی  بنگاه اقۀ عملکرد ساليانۀ با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر نتيج

 هزار ریال چه مقدار خواهد بود؟  555دستگاه به ارزش هر ی   555
 ريال 0،777،777  اجارة ماهيانه معادل 1
 ريال 1،277،777 حقوق متوسط ماهيانۀ هر فرد معادل 2
 ريال 0،3,7،777 خريد مواد اوليّه مورد نياز ساالنه به ارزش 3
 درصد حقوق ساالنه کارمندان ,1معادل  تهالك ساالنههزينۀ اس 4

 
 

 پاسخ:
 کشف مجهول سؤال گام اول:

اين بنگاه را به نست بياوريد. يعني بگوييد که سون )زيان( سهاالنه چهه   « عملكرن ساليانۀ»خواهد که  اين سؤال از شما مي
 مقداري است.
 جواب نان؟توان به اين سؤال  با کدام قاعده يا  رمول مي گام دوم:

 بيد: عملكرن ساالنه يا همان سون و زيان با اين  رمول به نست مي
 نربمدها = سون )زيان( -ها  هزينه

 پيدا کرنن اجزاي قاعده يا  رمول که يا به  رمول جديدي نياز نارند يا از صورت سؤال قابل کشف هستند:  گام سوم:
يم. و نر صورت سؤال به کمک مقدار توليهد و مبلهغ ههر واحهد بن، بها      ها را به نست بور نر اين جا بايد نربمدها و هزينه

 تعداد كاالي تولید شده = درآمد× قیمت هر واحد استاانه از  رمول زير به نست بوريم:
          =،،2×،،،،،،2=،،،،،،،،،22ريال 

کنهيم و سهپس    رند، مواسبه مهي هايي که نياز به مواسبه نا هزينه نر جدول  وق، هر چهار مورن گاته شده، هزينه است.
 ساالنه ةهزینۀ اجارة ماهانه = هزینۀ اجار×12ماه ها را به نست بوريم: زنيم تا کل هزينه همه را جم  مي

                              =  7/،،،/،،،×12=15/،،،/،،،ريال 

 حقوق كاركنان در یك سالۀ هر فرد= هزینۀ حقوق ماهان×12ماه×4)كارمند(  

                                                      =1/،،2/،،،×12×5=27/،،1/،،،ريال 
 % = هزينۀ استهالك ساليانه12×  27/،،1/،،، = 1/،15/،،،ريال 

 هاي ساالنه ساالنه =هزینهة اجارۀ كارمندان+هزینۀ همۀ حقوق ساالنۀ +هزین 

 خرید مواد اولیهۀ استهالك+هزینۀ هزین 

 هاي ساالنه هزینه= 15/،،،/،،،+ 27/،،1/،،،+  1/،32/،،،+ 1/،15/،،،=121/،25/،،،ريال 
 درآمد= سود )زیان( -= هزینه  ،22/،،،/،،، -121/،25/،،،=53/ ،51/،،،ريال 
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 ها با توجه به کل هزينه« سون و زيان توليدکنندگان»ميزان   

 

  :3 ةمسئلۀ شمار
رو  ميليون تومان در انتهاي سال مالی روبـه  355ميليون تومان و با درآمد  155 هاي توليد مستقيم اي با هزینه توليدکننده
 شده است. 

ليـون  يم 25در صورتی که مل  این فرد براي اجاره سـاليانه   ب( سود حسابداري این توليد کننده چه مقدار است؟ الف(
 تومان بيارزد، سود ویژه چقدر خواهد بود؟

 

 

 کسر کنيم تا پاسخ به نست بيد:هاي مستقيم را از نربمد  يد هزينهنهيم. نر اين بخش با مي ابتدا به بخش الف پاسخ پاسخ:
 درآمد = سود حسابداري -هاي مستقیم  هزینه   بخش الف:

 سود حسابداري=  ،32 - ،،1=  ،22 
به مهتن مسههله،    وق نخيل کنيم. با توجه  ۀهاي غير مستقيم را نر مواسب براي مواسبه سون ويژه بايد هزينه: بخش ب

ميليون تومان است. پهس   ،2 رصت بن نانه شده است که  ۀکند. اما هزين اش پولي پرناخت نمي توليد کننده براي ملک
کهرن کهه ايهن     ميليون تومان نريا ت مهي  ،2نان بايد  خواست توليدي انجام نهد و  قط ملک خون را اجاره مي اگر او نمي

 سبه کنيم.  بايد موا ،هزينۀ غير مستقيم را نيز
 درآمد = سود ویژه -هاي مستقیم(  هاي غیر مستقیم + هزینه هزینه) 

 سود ویژه=  ،32 - (،،1+  ،2) = ،23 
 

  

  :4مسئلۀ شمارة 
دستگاه توليدي  255هایی را انجام داده است و توانسته است  ق جدول زیر هزینهبکارگر و کارمند ط 15اي با  توليد کننده

توانست مل  خود  تومان به فروش برساند. وي قبل از شروع به کار توليدي خود، می ميليون 15قيمت خود را هر کدام به 
 ۀتوانست در کارگاهی دیگر به عنوان مدیر، از حقوق سـاالن  ميليون تومان اجاره دهد و خودش می 155را به قيمت ساالنۀ 

ميليون تومان سـاالنه اجـاره    125توانست با قيمت  يز میخود را ن  اي ميليون تومانی برخوردار شود و کاالهاي سرمایه 65
 دهد. به ترتيب بگویيد:

 کننده چه مقدار است؟ سود حسابداري این توليد الف( 
 سود قابل ارائه براي ماليات توسط این توليد کننده چه مقدار باید اعالم شود؟ ب( 
 اختالف سود ویژه و سود حسابداري چه مقدار خواهد بود؟ ج( 

 

 ريال 777/147/8 حقوق متوسط ماهيانۀ هر فرد معادل 1
 ريال 777/127/077 خريد مواد اوليّه مورد نياز ساالنه به ارزش 2
 درصد حقوق ساالنه کارمندان 17معادل  هاي دفتري هزينه 3

 
 

 پاسخ:
خواسته شده است. از ايهن   ييزهايهاي مسهله را بخوانيد حتماد ببينيد که نر اين مسهله چه چ قبل از اين که نانه :حل  راه

 هاي مسهله چگونه بايد استاانه کنيد.   توانيد متوجه شويد که از نانه طريق مي
هاي مسهتقيم را از طريهق    سون حسابداري خواسته شده است پس بايد هزينهکنيم و چون  ابتدا نربمد را حساب مي :الف

 ريال باشد. واحدها بايد به همۀ  جدول به نست بوريم. نقت کنيد که
 
 تعداد كاالي تولید شده = درآمد× قیمت هر واحد 

          =،،2×،،1/،،،/،،،=،2/،،،/،،،/،،،ريال 

 هر فرد = هزینه حقوق كاركنان در یك سالۀ حقوق ماهان×12ماه×11)كارگر،كارمند( 

                                                  =1/،15/،،،×12×،1=571/،،1/،،،ريال 
 هاي دفتري هزینه% = ،1×  571/،،1/،،، = 57/،11/،،،ريال 

 هاي مستقیم كارمندان=هزینههمۀ   حقوق ساالنه  خرید مواد اولیه+هزینه  دفتري+ هزینه  هزینه 
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 هاي مستقیم هزینه= 571/،،1/،،،+ ،،1/،12/،،،+ 57/،11/،،،=175/1/،،1/،،،  
 درآمد= سود حسابداري -هاي مستقیم ههزین=،2/،،،/،،،/،،،-175/1/،،1/،،،= 

 322/11/،،5/،،،ريال  
 همان سون ويژه است. پس بايد سون ويژه را مواسبه کنيم.اين سون سون قابل ارائه براي ماليات:  :ب

 درآمد= سود ویژه -)مستقیم و غیر مستقیم(  هاي تولید كل هزینه 

 هاي غير مستقيم بياوريم: که بايد جزء هزينه با توجه به اطالعات نانه شده نر مسهله سه مورن ناريم
 هاي غیر مستقیم   فرصت براي ملك= هزینهۀ فرصت مدیریت+ هزینۀ اي+هزین فرصت اقالم سرمایهۀ هزین 

 هاي غیر مستقیم هزینه= 1/،،،/،،،/،،،+ ،،1/،،،/،،،+ 1/،،2/،،،/،،،= 
 ،،،/،،،/1،،/2 

 سود ویژه =،2/،،،/،،،/،،،-(175/1/،،1/،،،+2/،،1/،،،/،،،=) 222/12/،،5/،،، 
 بخرين مرحله اين است که اعدان نهايي به نست بمده نر مرحله الف و ب را از هم کسر کنيم تا پاسخ نهايي به نست بيد: :ج

 ،،،/،،،/1،،/2=،،،/5،،/222/12-،،،/5،،/322/11 
 

 

 « کاهش زيان و ا زايش سون»هاي  روش   

 

  :5مسئلۀ شماره 
نفر  15وري عمل نماید و تعداد کارمندان خود را از  سئلۀ قبل، بگویيد که اگر توليدکننده بخواهد با روش بهرهبا توجه به م

هزار تومان اضافه کند، ميزان سود حسابداري او چقدر افـزایش   255نفر تقليل دهد ولی به حقوق نفرات باقی مانده  5به 
 واهد بود؟خواهد یافت؟ و سود حسابداري در نهایت چه ميزان خ

 

 

کنيم و سهپس از هزينهۀ    را مواسبه مي يابد. پس بن هاي حقوق احتماالد کاهش مي با توجه به صورت مسهله، هزينهپاسخ: 
همهان مقهدار را بهه سهون حسهابداري       تر شده است. کنيم تا ببينيم چه مقدار هزينۀ حقوق  علي کم حقوق قبلي کسر مي

 کنيم.   اضا ه مي
 حقوق:مواسبۀ تااوت هزينه 

 نفر ماهانه 5هزینۀ حقوق =  (1/،15/،،،+2/،،،/،،،)×2×12=1،1/،،5/،،، 
 حقوق قبلی=تفاو  حقوق -حقوق فعلی= 571/،،1/،،،- 1،1/،،5/،،،=311/،،5/،،، 

 ميزان ا زايش سون است.ۀ عدن به نست بمده نر باال، نشان نهند
 مواسبۀ تااوت سون: 

 ته حقوق + سود حسابداري قبلیسود حسابداري فعلی = مقدار كاهش یاف  

 ،،،/1،،/153/11 =،،،/5،،/311  +،،،/5،،/322/11 
 

 
 نادرست درست  

   انسان قدرت خلق اشيا را ندارد. .87

   کند. توليد و ايجاد تغيير خود پيرامون «محيط» و« مواد» در خود تالش و ريزي برنامه با و آگاهانه تواند انسان مي .88
   سان و حيوانات اين است که قدرت ايجاد اشيا و مواد پيرامون خود را دارد.هاي ان يکي از تفاوت .89

   گيرند.  قرار استفاده مورد توانند مي هستند، که گونه موجود طبيعت، آن منابع .91

   گيرد، فرايند اقتصادي است. مي صورت نياز مورد کاالهاي به طبيعت موجود در منابع تبديل براي که اقداماتي سلسله .91

   شود؛ حيازت نام دارد. برداشت محصول آمادة طبيعت، بدون انجام کاري بر روي آن که موجب مالکيت فرد مي .92

   نام دارد.« احيا»به توليد رساندن منابع طبيعي با کار خود و استفاده از ابزار،  .93

    احيا است.« پرورش ماهي»، حيازت است و «باغباني»، احيا است، «زراعت» .94
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   احيا، حيازت ممکن نبود. بدون .95

    نيستند؛ ارزش افزوده نام دارند. « ملموس»و « محسوس»توليد محصوالتي که  .96

   شود. مي محسوب نيز عبادت نوعي باشد که همنوع به خدمت تواند انگيزة فردي توليدکنندگان با ايمان مي .97

    گويند. مي سرمايه، شوند مي هگرفت کار به توليد جريان در اي که بادوام سرمايه کاالهاي به .98

   گويند. مي« سرمايه انساني»نيروي کار کارآفرين را  .99

   هاي مستقيم است.  هاي توليد واقعي شامل هزينه همواره هزينه .111
 

 
 پيرامون است. .......... و ..........  هاي انسان و حيوانات: قدرت ايجاد تغيير در يکي از تفاوت .111

 ها همه حاصل .......... است.ها و نوآوريها و محصوالت دانش بنيان، حتي ايده، محصوالت فناوريمحصوالت کشاورزي .112

 فعاالن اقتصادي به نوعي توليد کننده محصول هستند، چه کاال و چه خدمات...........  .113

 کنند.منظور از توليدکنندگان افرادي است که .......... و .......... توليد مي .114

 شود. مي.......... طبيعت، بدون انجام کاري بر روي آن که موجب مالکيت ة شت محصول آمادبرداحيازت،  .115

 ، .......... نام دارد.به توليد رساندن منابع طبيعي با کار خود و استفاده از ابزار .116

 هاست........... حاصل کار گذشتۀ انسان .117

 نام دارد. يا مبادالتي در آنها، ........احياي مواد طبيعي و ايجاد ارزش مصرفي  ترکيب و تبديل مواد حيازت شده و يا محصوالت به دست آمده از .118

 هاي .......... توليدکنندگان است. وکسب روزي حالل، از انگيزه هدف اصلي توليدکنندگان از توليد کاال .......... است .119

 هاي انساني و .......... در تداوم و توسعه دخيل است. هاي .......... و خانوادگي مثل .......... و انگيزهاي از انگيزهمجموعه .111

 شود.هاي روزمرة خود، کسب روزي حالل، .......... و آباداني کشور است که .......... تلقي ميها در فعاليتبيشتر انسانة انگيز .111
 کند........... جايگاه و نقش هريک از عوامل توليد را مشخص مي .112

 کنند.ود .......... توليد ميتوليدکنندگان با فعاليت خ .113

 ي قابليت اجاره ندارد.ملّ ۀبه دليل تحريم .......... در اسالم سرماي .114
 .شوند تقسيم مي انتفاعي و غير انتفاعي به دو قسمتِ.......... توليدکنندگان و مؤسسات اقتصادي با معيار  .115

 )پولي(..........  .2آالت(  ماشين )ابزار، تجهيزات،..........  .1شود:  سرمايه به دو دسته تقسيم مي .116

 .گويند مي سرمايه، شوند مي گرفته کار به توليد جريان در که..........  کاالهاي سرمايه فيزيکي: به .117

 کند. ... ايجاد ميا .......هگيرد و توليدکننده با آنها در جريان .......... مورد استفاده قرار مي... در طول زمان بادوام است و خدمات آنکاالهاي ..... .118

 کنند.ميياد اقتصاددانان منابع طبيعي را به عنوان ..........  .119
 .کند يکمک م ديتول به گريد ديبه عوامل تول لينقش ندارد بلکه با تبد ديدر تول..........  يمال ۀيسرما .121

 .کنند نمي پيدا .......... منابع  ،نباشد انسان تالش تا اين است که علت اهميت نيروي انساني در جريان توليد .121

دسرت آمرده از احيراي منرابع طبيعري و ايجراد ارزش       در نوع دوم از توليد که صنعت نام دارد از ترکيب و تبديل مواد .......... يا محصوالت به .122
 بدون حيازت .......... انسان ممکن نبود. آيد.دست ميها به.......... يا مبادالتي در آن

 شود. ، .......... ناميده ميلصاحب کسب و کار و محصو .123

 .دهد مي نشان را کارآفريني ميزان ،..........  در ضرب..........  ،کاري و کسب هر در.......... ، خطرپذير است و  .124

 .شود مي محسوب توليد عامل به همين دليل: برترين. و دارد عهده بر را توليد عوامل ساير..........  نيروي انساني وظيفۀ .125

 کند. عمل مية .......... ي که دولت، زميني را به توليدکننده اجاره دهد، به عنوان نماينددر صورت .126

 .......... يک راه مناسب براي فروش بهتر محصوالت است. .127

 
 تواند بيش از يک مورد انطباق داده شود. به سمت چپ مي .128

 الف( حيازت   باغباني .1

 يه فيزيکيب( سرما   برداري از علف مراتع  بهره .2
 پ( مالي   محصوالتي که ملموس نيستند. .3
 ت( خدمات   تجهيزات  .4
 ث( احيا   نيروي متخصص .5
 سرمايه انساني ج(   محصوالت نرم .6
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 هاي توليد مشارکتي، چه کساني صاحب محصول هستند؟ در سازمان .129

 ؟در کدام سازمان توليدي، ريسک بر عهدة برخي از عوامل توليد است .131

 اي است؟ ، چه نوع هزينهکنند مي صرف توليد، براي توليدکنندگان که را مبالغي .131

 )پرسش چهار کتاب درسی( ................................................................................................................................................................................................   توليد را نام ببريد.عوامل  .132

 تفاوت سود حسابداري و سود اقتصادي در چيست؟ .133

 )پرسش شش کتاب درسی( ..................................... د؟شو ي نصيب صاحبان توليد ميپردازند، با چه عنوان وليد ميپولي که توليدکنندگان براي خريد عوامل ت .134

، محاسبۀ ايرن  کند اي پرداخت نمي )مانند مغازه، ابزار توليد و ...( ظاهراً هزينه کننده برخي از عوامل توليد را خودش داشته باشد زماني که توليد .135
 شود؟  ها در کدام نوع از محاسبۀ سود، لحاظ مي هزينه

 
 نقش انسان در اشيا پيرامون خود را شرح دهيد  .136

 )پرسش یک کتاب درسی( ......................................................................................................................................................................................................... ليد را تعريف کنيد.تو .137

 سازمان توليد، در پاسخ به چه پرسشي مطرح شده است؟ .138

 )پرسش هفت کتاب درسی( ............................................................................................. دهي شود؟ توضيح دهيد. اند سازمانتو هر کسب و کاري به چند صورت مي .139

 )پرسش پنج کتاب درسی( .................................................................................................................. از ديگر عوامل مهمتر دانست؟ چرا؟توان يکي از عوامل را  آيا مي .141

 برند؟ ل انساني در اسالم، چگونه سهم ميعوام .141

 تواند داشته باشد؟ هايي را مي شود، صاحب سرمايۀ مالي چه نقش در اسالم به دليل اهميتي که به انسان داده مي .142

 و سود حسابداري را بنويسيد. درآمدۀ محاسبة نحو .143

 )پرسش دو کتاب درسی( ........................................................................................................................................................................ شود؟ سود چيست و چگونه محاسبه مي .144

 )پرسش سه کتاب درسی( ....................................................... دهند؟ چه اقداماتي انجام مي لندمدتلوگيري از ضررهاي کوتاه مدت يا بتوليدکنندگان براي ج .145

 وري را تعريف کنيد. بهره .146

 هاي اجتماعي و معنوي را توضيح دهيد. سرمايه .147

 رابطۀ ميان ارزش افزوده و مصرف مستقيم محصوالت را بنويسيد. .148

 
 انسان علت براي چه امر اقتصادي است؟ تالش کار و  .149

 حيازت مقدمۀ پيدايش کدام امر است؟ .151

 
 جاهاي خالي را در جدول زير با توجه به ستون سمت راست تکميل کنيد. .151

 ت( ............... شود: ها محسوب مي احترام به قانون جزء اين سرمايه ..........الف( ..... مديران جزء اين دسته از عوامل توليدند: 

 ث( ............... روش محاسبه سود ويژه: ب( ............... شود: يات لحاظ ميسودي که در ارائه با ادارة مال

   پ( ............... تراکتور براي کشاورز اين نوع از سرمايه است:
 

 

 

 

 

 

 

دستگاه هر  2277د ساليانۀ نفر کارمند، و تولي ,1با « بنگاه اقتصادي»شده در جدول زير، نتيجۀ سود حسابداري يک  با توجّه به اطالعات ارائه .152
 )با تغییر( 69 -سراسری  ..........................................................................................................................................................................................  ريال، کدام است؟ 777/777/12يک به ارزش: 

 

 ريال 777/777/12 اجاره بهاي ماهانۀ کارگاه توليدي 1

 ريال 777/8,7 حقوق متوسط ماهانۀ هر فرد کارمند توليدي و اداري 2

 ريال ,777/777/18 خريد مواد اوليّه مورد نياز ساليانه به ارزش 3

 درصد حقوق ساليانۀ کارمندان 37معادل  هاي توليدي به ارزش هزينۀ استهالك ساليانه ماشين 4

 «زيان يا ضرر»ريال  000/100/211/2  «زيان يا ضرر»ريال  000/110/112/2  
 «سود يا منفعت»ريال  000/100/112/2  «سود يا منفعت»ريال  000/110/112/2  
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دستگاه بره ارزش   0,7ات ارائه شده در جدول زير نتيجۀ سود حسابداري يک بنگاه اقتصادي با چهار کارمند و توليد ساليانۀ با توجه به اطالع .153
 تغییر( )با 69 -سراسری  ............................................................................................................................................................................................................................  است؟کدام هزار ريال  377هر يک 

 

 ريال 777/777/4 اجارة ماهيانه معادل 1

 ريال 777/277 حقوق متوسط ماهيانۀ هر فرد معادل 2

 ريال 777/4,7/4 يد مواد اوليّه مورد نياز ساليانه به ارزشخر 3

 درصد حقوق ساليانۀ کارمندان 12معادل  هزينۀ استهالك ساليانه 4

 ضرر يا زيان 000/798/111  ضرر يا زيان 000/897/111 
 سود يا منفعت 000/798/111  سود يا منفعت 000/897/111 

دستگاه هر کدام به  3,7کارمند و توليد ساليانۀ  12جدول زير نتيجۀ سود حسابداري يک بنگاه اقتصادي با با توجه به اطالعات ارائه شده در  .154
 )با تغییر( 69 -سراسری خارج از کشور  .....................................................................................................................................................................................................  است؟کدام ريال  777,077ارزش 

 

 ريال 777,777,17 اجارة ماهيانه معادل 1

 ريال 777,077 حقوق متوسط ماهيانۀ هر فرد معادل 2

 ريال 777,777,108 مواد اوليّه مورد نياز ساليانه به ارزشخريد  3

 درصد حقوق ساليانۀ کارمندان ,2معادل  هزينۀ استهالك ساليانه 4

 سود يا منفعتريال  000,200,43  ضرر يا زيانريال  000,200,42 
 ريال ضرر يا زيان 000,000,109  سود يا منفعتريال  000,000,13 

دستگاه هر يک به  2477کارمند و توليد ساليانۀ  37ات ارائه شده در جدول زير نتيجۀ سود حسابداري يک بنگاه اقتصادي با با توجه به اطالع .155
 )با تغییر( 69 -سراسری خارج از کشور  ..............................................................................................................................................................................................   است؟کدام ريال،  ,,777,077ارزش

 

 ريال 8,,777,777 اجاره بهاي ماهيانه کارگاه توليدي 1

 ريال 777,277,3 د کارمند اداري و توليدي معادلحقوق متوسط ماهانۀ هر فر 2

 ريال 777,777,4,7 خريد مواد اوليّه مورد نياز ساليانه به ارزش 3

1 هاي توليدي هزينۀ استهالك ساليانه ماشين 4
5

 ارزش مواد اوليه خريداري شده

 ريال سود يا منفعت 000,000,052,11  ريال سود يا منفعت 000,000,044,1 
 ريال ضرر يا زيان 000,000,052,11  ريال ضرر يا زيان 000,000,044,1 

دستگاه، هر يک به  077با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيجۀ سود حسابداري يک بنگاه توليدي با هشت کارمند و توليد ساليانۀ  .156
 محاسباتی ........................................................................................................................................................................................................................................................  است؟کدام هزار ريال  0,7ارزش 

 

 ريال 777/777/4 قوق متوسط ماهيانۀ هر فرد معادل ح 1

 ريال 777/2,7/0 خريد مواد اوليّه مورد نياز ساليانه به ارزش  2

 درصد درآمد ساالنه  13معادل  هزينۀ استهالك ساليانه  3

 ريال 77/0,/777 اجارة ماهيانه معادل 4

 ا زيانريال ضرر ي 000/300/84  ريال سود يا منفعت 000/300/84 
 ريال ضرر يا زيان 000/300/83  ريال سود يا منفعت 000/300/83 

دستگاه بره ارزش   077نفر کارمند و توليد ساليانۀ  0با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيجۀ عملکرد ساليانۀ يک بنگاه اقتصادي با  .157
 69 -سراسری خارج از کشور ......................................................................................................................................................................................................................... ريال کدام است؟ 4,7777هر يک 

 ريال 77,/777 ة ماهيانه معادلاجار 1

 ريال 777/3,7 حقوق متوسط ماهيانۀ هر فرد معادل 2

 ريال 777/077/8 خريد مواد اوليّه مورد نياز ساالنه به ارزش 3

 درصد حقوق ساالنه کارمندان 27معادل  هزينۀ استهالك ساالنه 4
 ريال منفعت يا سود 4514000  ريال ضرر يا زيان 359710000 
 ريال منفعت يا سود 359710000  ريال ضرر يا زيان 4514000 
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دستگاه به ارزش  0,7نفر کارمند و توليد ساليانۀ  4با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير، نتيجۀ عملکرد ساليانۀ يک بنگاه اقتصادي با  .158
 69 -سراسری ................................................................................................................................................................................................................................................... ريال کدام است؟ 377777هر يک 

 يالر 777/477 اجارة ماهيانه معادل 1

 ريال 777/277 حقوق متوسط ماهيانۀ هر فرد معادل 2

 ريال 777/4,7/4 خريد مواد اوليّه مورد نياز ساالنه به ارزش 3

 درصد حقوق ساالنه کارمندان 27معادل  هزينۀ استهالك ساالنه 4

 ريال ضرر يا زيان 1920000  ريال سود يا منفعت 204230000 
 ريال ضرر يا زيان 204230000  ريال سود يا منفعت 1920000 

 
 محاسباتی  .... واحد، در اين صورت ميزان کارآفريني چند واحد خواهد بود؟ 27واحد باشد و ميزان خطرپذيري  17، ميزان نوآوري يفعّاليت اگر در .159

 2  30  10   200 
 

 
 69 -سراسری ..................................................................................................................................................................................................................................... ؟  نيست« هاي توليد هزينه»جزء  کداميک .161

 .شود آالت مصرف مي ماشينۀ جارپولي كه براي خريد يا ا 
 شود. ازاي استخدام تعدادي كارگر يا كارمند پرداخت مي پولي كه به 
 شود.  محل كارگاه، يا كارخانه صرف ميۀ پولي كه بابت خريداري يا اجار 
 آورد. دست مي  التفاوت درآمد و هزينه است و توليدكننده از فعاليت اقتصادي خود به پولي كه مابه 

 79 -سراسری  .......................................................................................................................................................................................................................................... اوت درآمد و هزينه برابر با چيست؟تف .161

  ميزان بهره  ميزان سود  ميزان كارمزد   ميزان اجاره 
  77 -آزاد  ................................................................................................................ کند؟ براي جلوگيري از زيان يا کسب سود )بيشتر(، کدام گزينه را انتخاب مي کننده توليد .162

 ش محصوالتفراهم كردن بازار خوبي براي فرو  مالي الزمۀ كارگيري سرماي هب 
 خدام نيروي كار الزمتاس  اجاره كردن محل مناسبي براي فعاليّت 

 79 -آزاد  ................................................................................................................................................................ ؟نمايد مى تعقيب را «منظورى چه»، بهتر کيفيت با کاالهايىة توليدکنند .163

 آينده در بيشتر سود كسب  اوليه مواد مصرف در جويى صرفه 
 جارى سال سود افزايش  الزم غير كار نيروى استخدام از خوددارى 

 69 -آزاد ........................................................................................................................................................................ ؟شود نميمدّت  انتخاب کدام گزينه، الزاماً موجب کسب سود در بلند .164
 هاي توليد جويي در هزينه صرفه  كاالهاي با كيفيّت بهترۀ عرض 
 تر كاالها با قيمتي پايينۀ عرض   جلب اعتماد مشتريان 

 76 -آزاد  است؟ نادرستکدام مورد « اند. هاي آينده مدت به فکر سود در سال در کوتاه کنندگان به جاي کسب سود برخي از توليد»در رابطه با اين مطلب:  .165

 عرضه كنند.« تر پايين»اين گروه ممكن است كاالهايشان را با قيمتي  
 كنند مشتريان بيشتري را جذب كنند و به اين وسيله، اعتباري به دست آورند. سعي ميآنها  
 ي كاال توليد كنند و به فروش برسانند.بيشترتوانند مقدار  هاي آينده مي ن خود در سالآنان با جلب اعتماد مشتريا 
 داشته باشند. تر كيفيت پستكاالهايي با ۀ هاي توليد، سعي در عرض جويي در هزينه كنندگان به جاي صرفه ممكن است توليد 

 
 77 -آزاد  ..................................................................................................... ؟گيرد جاي مي توليد املعو از کداميکدر ، صنعتى هاى فعاليت براي معادن از استخراجى مواد .166

 منابع طبيعي  كار  تكنولوژى  سرمايه 
 زیاد( تغییر )با 69 – سراسری  ......................................................................................................................................................... ؟هاي زير است پاسخ درست و کامل پرسش« گزينه»کدام  .167

يرک از عوامرل توليردي را     جايگاه و نقش هرب( گويند.  شوند ..... مي اي که در جريان توليد به کار گرفته مي به کاالهاي بادوام سرمايهالف( 
 د( تفاوت درآمد و هزينه چيست؟ ؟نيست« هاي توليد هزينه»کدام مورد جزء ج( کند؟  تعيين مي

 د( حقوق ج( اجارۀ دفتر كار براي كارگاه ب( سازمان توليد الف( سرمايۀ مالي 

 دد( مز ( استخدام تعدادي كارگر و كارمندهاي توليد ج ب( هزينه الف( منابع طبيعي 
 د( سود فروش محصوالت و دريافت پول آنهاب(سازمان توليد ج(  الف( سرمايۀ فيزيكي 
 د( بهره آالت ج( خريد ماشين هاي توليد ب( هزينه( سرمايه الف 
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 تغییر( )با 69و  69 -کشور از خارج سراسری  ............................................................................................................................. هاي زير در کدام گزينه است؟ پاسخ درست وکامل، پرسش .168
 اصرلي  کره  ».......« تروان بره    کراال و خردمات را مري   « توليدکنندگان»است. ب( به طور کلّي، نيازهاي عمدة ....« »..ميزان سود برابر با الف( 

برداري از منابع طبيعي عالوه بر کار  برند. ج( انسان براي بهره نيز نام مي».......« تقسيم کرد، که به عبارتي از آنها با عنوان ».......« از اند  عبارت
عوامرل  »شوند که در واقع پولي است که براي خريد  در رابطه با توليد، مخارجي را متقبّل مي« توليدکنندگان»نيز نيازمند است. د( «  »......بر 

نرد  برداري کن گيرند تا بتوانند از منابع طبيعي، بهره را به کار مي« نيروي انساني»است. هر( »......« پردازند که همان  به صاحبان آنها مي« توليد
 پردازند. مي».......« و يا ».......« بپردازند. در مقابل به کارگران و کارمندان خود  و يا به توليد کاال وخدمات

 بهره -هاي توليدهد( دستمزد عوامل اوليۀ توليد ج( تكنولوژي د( هزينه -زمين، كار، تكنولوژي -الف( تفاوت دستمزد و هزينه ب( سه دسته 

 حقوق -هاي توليد هد( مزد د( هزينهعوامل توليد ج( سرمايه  -منابع طبيعي، نيروي انساني، سرمايه -و هزينه ب( سه دستهالف( تفاوت درآمد  
 توليددد ج( ملزومددات  ۀعوامددل ثانويدد -منددابع طبيعددي، سددرمايه، مددديريت، تكنولددوژي  -الددف( مجمددوع درآمددد و هزيندده ب( چهددار دسددته  

 حقوق -( اجارههاي متغيّر توليد هد توليدي د( هزينه
 عوامدل فنّدي توليدد     -مندابع طبيعدي، نيدروي انسداني، سدرمايه، مدديريت، تكنولدوژي        -الف( حاصل تقسيم درآمدد و هزينده ب( پدنج دسدته     

 بهره -توليد هد( سود نهاييهاي  ج( عوامل توليد د( هزينه
 69 -کشورسراسری خارج از   ........................................................................................................................... ؟مطرح شده است ريپاسخ درست و کامل سواالت ز نهيکدام گز در .169

  ست؟يچ رديگ يقرار م ديتول انيانسان در جر ۀامکانات که به عنوان حاصل کار گذشت ۀمجموع ةرنديالف( عامل در برگ
 ست؟يچ رد،يگ يکه به صاحبان آن تعلق م هيسرما متي( ق؟ جستين ديتول يها نهيهز ءکدام مورد جز ب(
 ( بهره جآالت  نيماش دي( خرب يالف( تكنولوژ 
 ( سود جپول آنها  افتي( فروش محصوالت و درب هيرماالف( س 
 ( حقوقجكارگاه  ي( اجاره دفتر كار براب يفن يۀالف( سرما 
 ( مزدجكارگر، كارمند  ي( استخدام تعدادب يعيطب نابعالف( م 

 تغییر( با) 76 -آزاد ...................................................................................................................................................................... شود؟يشناخته م يۀ فيزيکياز عوامل، به عنوان سرما کداميک .171
 يديتول يهاتيزات در فعاليابزار و تجه  اي صياديهدريا در فعاليت 
 هاتيمتخصص در انواع فعال يانسان يروين  يصنعت يهاتيمعادن در فعال يۀاول مواد 

 79 -آزاد  .......................................................................................................................................................................................  برابر است با:« اجاره + مزد يا حقوق + قيمت سرمايه )بهره(» .171

 هاي توليد هزينه  سود  ماليۀ سرماي  درآمد 

 

 مرورد  کمترر ، آن برراي »..........«  روش انتخراب  و انسران  دسترس در منابع»..........«  کاربردهاي به نسبت گيري تصميم در «اي هزينه نوع چه» .172
 با تغییر 77 -آزاد  ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ؟گيرد مي قرار توجه

 متنوع -يكسان -فرصت   متنوع -يكسان -توليد  معين -گوناگون -فرصت  معين  -گوناگون -توليد 

 دير خر به را پولمان اگر اي ميا ردهک نظر صرف مينک برداشت آن از ميتوانست يم هک يگندم از عمالً، ميده اختصاص پنبه شتک به را ينيزم اگر .173
ۀ نر يهز» کرداميک  رابطره  نير ا در. مير ا شده محروم ميببر ميتوانست يم آن از هک ينفع و تابک ديخر از ميده اختصاص ملزومات ريسا و لباس

 79 -و سراسری خارج از کشور 77-سراسری  ....................................................................................................................................................................................... ؟شود يم يلقت «رفته دست از فرصت

 .ميا نبرده را الزمۀ استفاد آن از هك پنبه زانيم   .است نبوده آن به يازين هك لباس ديخر 
 .است بوده استفاده رقابليغ و اضافه آنها غالب هك ملزومات ريسا  .ميا ردهك نظر صرف آن از هك گندم محصول زانيم 
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