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و » جامعه آن اقتصادي قدرت«ي دهنـده  نشان، جامعه هر در خدمات و كاال توليد ميزان -

تر  تر، به معناي درآمد و مصرف بيش توليد بيش است؛ زيرا »جامعه اعضاي رفاه سطح«
  تر است. و در نتيجه، رفاه بيش

در  خـدمات و  كـاال  توليـد مقـدار   افـزايش ي اقتصاد:  دولت در عرصه موفقيتاز عالئم  -
  است. جامعه

ي اقتصاد، بايد  هاي دولت در عرصه براي بررسي موفقيت يا عدم موفقيت سياست -
  گيري شود. اندازه مناسبهاي  با استفاده از روش رفاه در جامعهو  ميزان توليد

  

  
 ميـزان  گيـري  اندازه و بررسي بههاي متنوع  اخصي ش با ارائه كه است اقتصادي مطالعات از اي شاخه :ملّي حسابداريتعريف  - 

  كند.) (براي مثال، ميزان توليد كاال و خدمات را در جامعه محاسبه مي.پردازد مي ملّي سطح در اقتصادي هاي فعاليت
  : از عبارتند ملّي حسابداري در بررسي مورد موارد - 

  »مردم درآمد« و »زندگي سطح« - 1
  »گذاري هسرماي« و »انداز پس« ميزان - 2
  دولت اقتصادي هاي سياست بعضي اجراي ي واسطه بهاز دو مورد فوق  يك هر در شده ايجاد تغييرات - 3

 اقتصـادي  رشـد  و مردم زندگي سطح بر مختلف اقتصادي هاي سياست كارگيري به تأثير زانيم: ملّي حسابداريعلت اهميت  -
  دهد. را نشان مي جامعه

  .دهد مي ارائه اقتصادي وضعيت زا روشن تصويريملّي  داريحساب -
  

  
، »جامعه آن ياقتصاد توان و قدرت« ي دهنده نشانسال:  علت اهميت ميزان توليدات كاال و خدمات يك جامعه در طول يك -

  .است »ندهيآ در جامعه آن شرفتيپ انكام« و »يگذار هيسرما ميزان«  و »انداز  پس زانيم«، آن ياعضا »درآمد« و »رفاه سطح«
 »بپـردازد  مـردم  ازين مورد خدمات و االك ي هيته به« هك يتيفعال :يمل يحسابدار دگاهيد از »فعاليت توليدي«تعريف  -

  ».دهد افزايش ،است شده تهيه قبل از كهرا  خدماتي و كاالها ارزش« يا
 ايـن  بـراي  حاضـرند  ممـرد  و كننـد  مي تامين را مردم نياز از بخشي: زيرا، شود مي محسوب توليد نيز خدماتي فعاليت -

  شود. كار توليدي محسوب مي كه حمل محصوالت كشاورزي به مراكز مصرف و عرضه انند،م ؛بپردازند پول خدمات
   :باشند داشته شرط چهار بايد ،شوند محاسبهملّي  حسابداري در بخواهند اگر توليدي هاي فعاليت -

  .دهد تحويل كننده مصرف به پول افتيدر قابلم در را ها آن توليدكننده يعني: كنند عبور بازار از -1
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 يا واسـطه  ياالهـا ك ارزش ي محاسـبه  از ديـ با جامعـه  لك ديتول ي محاسبه در: منتهي شوند نهايي خدمات يا كاال توليدبه  -2
كاالهاي نهايي قرار  بطناي در  چون: ارزش كاالهاي واسطه. مينك محاسبه را يينها ياالهاك فقط و ردهك نظر صرف

و يك بار به صـورت   مستقلشود: يك بار به طور  محاسبه مي دو باراي  د و اگر چنين نكنيم ارزش كاالهاي واسطهدار
  . كاالهاي نهاييبخشي از 

 كه كنيم تعيين بايدملّي  حسابداري در هاي توليدي فعاليت ي محاسبه هنگام در :د شونديتول معيني مكاني ي محدوده در -3
  :كجاست ما ي محدوده

  ساليك طول در كشور يك داخل در شده توليد يينها كاالهاي و خدمات ي كليه يپول ارزش: داخلي توليد *
 چه و خود كشور داخل در چه ملّت يك توسط شده ديتول يينها ياالهاك و خدمات ي هيلك يپول ارزش :ملّي توليد *

  .ساليك طول در، از كشور خارج در
  

 و» آن كشـور كـه در داخـل مرزهـاي آن كشـور هسـتند      توليـدات مـردم   «در توليد داخلـي،   
  شود. محاسبه مي» هاي مقيم داخل كشور وليدات خارجيت«

در توليد ملّي، توليدات كل مردم آن كشور كه چـه در خـارج از كشـور باشـند و چـه در داخـل كشـور        
  گردد. محاسبه مي

  

  چون: . شوند نمي محاسبه كشور توليد در) قاچاق مانند( يرزمينيز و غيرقانوني هاي فعاليت :باشند مجاز و قانوني ديبا داتيتول - 4
   ؛نيست دست در دقيقي اطالع ي غير قانونيها فعاليت از *
  .شود مي تلقي ها به آن دادن مشروعيت ينوع ي غير قانونيها فعاليت ي محاسبه *

  )كشور همانملّي  واحد :كشور هر رايبگيري توليد  معيار اندازه( .است »پول« ،ديتول سنجش و يريگ اندازهمعيار  -
  

  
 گرفتـه  كـار  به توليدي فعاليت در كه آن رينظا و ها ساختمان ،تجهيزات ،آالت ماشين مانند كشور يك هاي سرمايه از بخشي - 

  . كنيم ها آن گزيني جاي يا تعمير صرف را امكاناتي و منابع بايد نيبنابرا؛ شوند مي فرسوده زمان مرور به، شوند مي
 نيـ ا ،دهيم اختصاص شده فرسوده هاي سرمايه گزيني جاي هاي هزينه به ديبا را ساليك طول در جامعه توليد كل از يبخش - 

  .شود يم دهينام »كاستهال« ي نهيهز، توليد از بخش
  .است كاستهال ي نهيهز ي محاسبه در خالص ديتول و ناخالص ديتول انيم تفاوت -

  ناخالص توليد – استهالك ي هزينه=  خالص توليد
  :توليد ناخالص ملّي -

  .اند ردهك ديتول ساليك طول در ملت يك ياعضا كه نهايي خدمات و كاالها ي كليه پولي ارزش: عريفت *
  G. N. Pعالمت اختصاري:  *
 بيانگر:  توليد ناخالص ملّيميزان باالي  *

  
  اعضا زندگي سطح و رفتپيش ي درجه: ي دهنده نشان موارد برخي درتوليد ناخالص ملّي  *

  :يداخل ناخالص ديتول -
 يـك  ييايـ جغراف يمرزهـا  ي محـدوده  در سـال يك طول در هك يينها خدمات و االهاك ي هيلك يپول ارزش: عريفت *

  .شود يم ديتول شورك
  G.D.Pعالمت اختصاري:  *
  جامعه اقتصادي وضعيت: ي دهنده توليد ناخالص داخلي نشان *

  تر بيش توليدي و اقتصادي قدرت. 1
   وري بهره بودن باال . 2
 توليد عوامل ي  همه از بهينه ي استفاده. 3
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  :يداخل ناخالص ديتولوليد ناخالص ملّي و ت مفهوم دو ي مقايسه -
G. N. P G. D. P  

  داخلي ناخالص توليد  ملّي ناخالص توليد
  كشور يك جغرافيايي مرزهاي ي محدوده در توليد  (داخل و خارج)ملت يك اعضاي توليد
  يكسال :زمان مدت  يكسال :زمان مدت
  :گرنشان

  بيشتر توليدي و اقتصادي قدرت - 
  وري هبهر بودن باال - 
  توليد عوامل ي  همه از بهينه ي استفاده - 
  اعضا زندگي سطح و پيشرفت ي گاهي نشانگرِ درجه - 

  گر:نشان
  جامعه اقتصادي وضعيت - 

  
، معمـوالً مقـدار   »عمل«با هم تفاوت دارند، اما در » تعريف«در  يداخل ناخالص ديتولتوليد ناخالص ملّي و  دو شاخص -

  جز كشورهايي كه:  ها به هم نزديك است؛ به آن
  كنند.(مثل لبنان) ها در خارج از مرزهايشان كار مي ي زيادي از آن نيروي كار و سرمايه -1  
  كنگ) ي بااليي به كشور خود دارند.(مثل هنگ مهاجرت بسيار و نيز ورود سرمايه -2  

  
  

  
  .است آن اعضاي »هرفا و زندگي سطح« و جامعه هر »اقتصادي قدرت و توانايي« ميزان ي دهنده نشان -
  .شود مي جامعه اعضاي نصيب سال طول در كه است درآمد مختلف اقالم شامل ملّي درآمد -
  :از اند عبارت درآمدها اين -

  )دستمزدها( بگيران حقوق درآمد *
  )قيمت خدمات سرمايه( سرمايه صاحبان درآمد* 
  )اجاره( مستغالت و سرمايه امالك صاحبان درآمد *
  آزاد مشاغل نصاحبا درآمد *
  .شود مي ها مؤسسه و ها شركت نصيب كه سودي *
  

  

  
 تيجمع عدد بر آن ردنك ميتقس با توان يم را باال در شده مطرح يها شاخص از يكهر -

  .ردك مطرح سرانه صورت به
ها به صورت سرانه عبارت است از سهم متوسط هر فرد جامعـه در   ي شاخص محاسبه -

  جامعه. ميزان توليد يا درآمد آن
 جوامـع  افـراد  »رفـاه  و زندگي سطح« ي هيسمقا براي بهتري يمعيارها سرانه يها شاخص -

 دشـوار  را هـا  شـاخص  سـه يمقا امـر  نيـ ا و اسـت  گيـر  چشم مختلف كشورهاي در جمعيت تفاوت چون هستند مختلف
  .شود يم برطرف لكمش نيا سرانه يها شاخص در اما ؛سازد يم

  

  
  توان محاسبه كرد. براي بررسي هاي گوناگون مي روشتوليد كل جامعه را با  -

  كنيم. ارائه مي اي از اقتصاد جامعه است، رو را كه تصوير ساده ها، ابتدا نمودار روبه اين روش
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  »هاي اقتصادي بنگاه«و » خانوارها«رو شامل دو عضو است:  نمودار روبه -
  كننده رف. مص2. صاحبان عوامل توليد 1خانوارها دو نقش دارند:  -
  . توليدكننده2. خريدار عوامل توليد 1هاي اقتصادي دو نقش دارند:  بنگاه -
  چهار مسير وجود دارد:رو  نمودار روبهدر  -

  را »هاي اقتصادي جريان عوامل توليد از سوي خانوارها به بنگاه«* مسير اول: 
  دهد. نشان مي

  دهد. نشان ميرا » خانوارها هاي اقتصادي به جريان پولي از سوي بنگاه«مسير دوم:  *
  دهد.) (درآمد خانوارها را نشان مي                 

  دهد. نشان ميرا » هاي اقتصادي به خانوارها از سوي بنگاه )خدماتكاالها(جريان «مسير سوم:  *
  دهد. نشان مي را »هاي اقتصادي جريان پولي از طرف خانوارها به سوي بنگاه«مسير چهارم:  *

  مسيرهاي چهارگانه: توضيح  -
 ،دهند؛ و در مسير دوم مي» هاي اقتصادي بنگاه«كه صاحبان عوامل توليد هستند اين عوامل را به » خانوارها« ،در مسير اول

كاالها و خدمات توليد شده را به » هاي اقتصادي بنگاه« ،كنند؛ و در مسير سوم پول آن را پرداخت مي» هاي اقتصادي بنگاه«
  كنند. پول پرداخت مي» هاي اقتصادي بنگاه«در مقابل آن به اين » خانوارها« ،دهند كه در مسير چهارم مي» خانوارها«

  اشخاص حقوقي هستند.» هاي اقتصادي بنگاه«اشخاص حقيقي و » خانوارها« -
  در نمودار فوق جايگاه دولت و نقش آن مشخص نشده است. -
  :كرد محاسبه را جامعه توليدات كل ارزش توان مي زير روش سه باشويم كه  با ديدن نمودار فوق متوجه مي -

 محاسـبه ، كنـد  مـي  پيـدا  جريـان  هـا  بنگـاه  سـمت  بـه  خانوارهـا  طـرف  از كـه  پـولي  كل روش دراين :اي هزينه روش .1
 خانوارهـا  كـه  اسـت  خـدماتي  و كاالهـا  كـل  ارزش ي دهنـده  نشـان  پـول  مقدار اين )4ي  (يعني مسير شماره.شود مي

  ها پرداخت شده است. ها، مبالغي به آن ؛ زيرا در مقابل خريد اين كاالها و خدمات از بنگاهاند كرده صرفم و خريداري
  هاي مصرفي تمام خانوارها = توليد كل جامعه مجموع هزينه

 .شـود  مـي  محاسـبه ، كند مي پيدا جريان خانوارها سمت به ها بنگاه طرف از كه پولي كل روش اين در :درآمدي روش .2
 توليد جريان در كه است توليدي عوامل ي كليه پولي ارزش ي دهنده نشان پول مقدار اين )2ي  عني مسير شماره(ي
هاي توليـدي در سـطح جامعـه، مقـداري درآمـد ايجـاد        تر، هم زمان با فعاليت به بيان دقيق .شوند مي گرفته كار به
  شود كه معادل ارزش پولي كاالها و خدمات توليد شده است. مي

  تمام خانوارها = توليد كل جامعه (مزد، اجاره و سود) مجموع درآمد
  هاي توليدي جامعه = توليد كل جامعه كل درآمد حاصل از فعاليت

 و خـدمات . شوند مي جمع و محاسبه جامعه مختلف هاي بخش ي افزوده ارزش روش اين در :افزوده ارزش يا توليد روش. 3
 مراحل، شوند مي مصرف كه زماني تا شوند مي توليد كه زماني از، كنند مي استفاده آن از خانوارها كه كاالهاي نهايي

 ي مرحلـه  تـا  ارزش افـزايش  ايـن . شـود  مـي  اضافه اوليه محصول ارزش بر مرحله هر در و، كنند مي طي را مختلفي
  .يابد مي ادامه نهايي كاالي شدن آماده و نهايي

  هاي مختلف اقتصاد = توليد كل جامعه ي بخش ع ارزش افزودهمجموارزش پولي كاالها و خدمات نهايي = 
رسـيم؛ بـراي    با هر كدام از سه روش فوق، انجام پذيرد بـه پاسـخ يكسـاني مـي    ي ارزش كل توليدات جامعه،  محاسبه -

  قرار بگيريد.استفاده  مورددو روش  بايد حداقلجلوگيري از اشتباه، 
  اند. يدگي خاصي دارد، چون: در عمل، عوامل و روابط اقتصادي بسيار پيچيدههاي توليد كل جامعه پيچ ي شاخص محاسبه - 
ي توليد كل جامعه(اعم از توليد ناخالص ملّي و توليد ناخالص داخلي و ...) بـر حسـب واحـد     دهنده هاي نشان شاخص -

  شوند. پول ملّي سنجيده مي

  هاي  بنگاه
 اقتصادي

  خانوارها

  عوامل توليد
  (كار، سرمايه و زمين

  كاالها و خدمات

)1(  

)2(  

)3(  

)4(  

  وجوه پرداختي به عوامل توليد
  (مزد، سود و اجاره)

  وجوه پرداختي براي 
  كاالها و خدمات
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  .االك واحد هر متيق در ديتول مقدار ضرب حاصل با است برابر لك ديتول زانيم -

  كاال واحد هر قيمت×  كاال مقدار=  كل توليد ميزان
   :بگيرد صورت دليل سه به است ممكن و باشد توليد افزايش معرّف الزاماً تواند نمي كل توليد افزايش -

  كاال واحد هر متقي و كاال مقدار . افزايش3 )تورم( كاال واحد هر قيمت . افزايش2 )توليد افزايش(كاال مقدار افزايش .1
دهد كـه بـه معنـاي     تري را نشان مي ي هر سال، رقم بزرگ اگر جامعه دچار تورم باشد، مقدار توليد كل محاسبه شده -

  افزايش توليد نيست، بلكه ناشي از تغييرات قيمت كاالها است.
مات باشد،(نه ناشـي از افـزايش   ي تغيير ميزان توليد كاال و خد دهنده براي اين كه توليد كل محاسبه شده، فقط نشان -

  كنيم: قيمت) به روش زير عمل مي
(نه  پايه سال در خدمات و كاال قيمت حسب بر را سال هر توليد ارزش و كنيم مي انتخاب پايه سال عنوان هب را معيني سال

  فقط موجود تغييرات و رود مي بين از كل توليد ي محاسبه در قيمت تغييرات اثر روش اين با. كنيم مي محاسبه سال جاري)
  نخواهيم داشت. را قيمت افزايش و تورم اثر ديگر و بود خواهد خدمات و كاال توليد ميزان تغيير ي دهنده نشان

هاي اقتصادي(مثل ميزان صادرات، واردات، مصرف و ...) نيـز از متغيرهـاي بـا     ي ساير شاخص اقتصاددانان در محاسبه -
  كنند. قيمت ثابت استفاده مي

  

  
  شود كه عبارتند از: از اين فصل، به طور كلي چهار تيپ سؤال طراحي مي

  

و » ملّي(داخلـي)  توليـد ناخـالص  «توليد خالص ملّي(داخلي)، «، »استهالك«مفاهيم در اين تيپ،     تــــيپ اول:
  .گيرند ميمورد پرسش قرار » ها ي آن شاخص سرانه«

  .گيرند ميمورد پرسش قرار » مد سرانهدرآ« و» درآمد ملّي«در اين تيپ،     تـــيپ دوم:
مورد با استفاده از روش ارزش افزوده » ي ارزش كل كاالها و خدمات نهايي محاسبه«در اين تيپ،     تـيپ سـوم:

  گيرد. ميپرسش قرار 
  .گيرد ميمورد پرسش قرار ي قيمت جاري و قيمت ثابت  بر پايه» توليد كل جامعه«در اين تيپ،     تيپ چهارم:

  
شود، به ترتيـب توضـيح داده    ترين مسائل تا مسائل پيچيده كه در كنكور طرح مي مربوط به اين مباحث از ساده مسائل

  ها را ياد بگيريد و مسائل كنكور را به راحتي حل كنيد. شده است، تا شما بتوانيد مرحله به مرحله آن
  

  
  هاي استهالك هزينه   : 1ي  ي شماره مسئله

تومان باشد و توليد خالص داخلي  000/000/120/300خالص داخلي در صورتي كه توليد نا
  ي استهالك چه عددي خواهد بود؟ تومان باشد، هزينه 000/000/000/300

  
از توليـد   (يـا ملّـي)  توليـد خـالص داخلي  تفاضل ي استهالك از  گفتيم كه هزينه پاسخ:

  آيد، پس:  به دست مي (يا ملّي)ناخالص داخلي
  ي استهالك توليد ناخالص داخلي(ملّي) = هزينه -ملّي) توليد خالص داخلي(

  000/000/120/300 - 000/000/000/300= 000/000/120تومان  
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  هاي استهالك هزينه   :  2ي  ي شماره مسئله
تومان باشـد و توليـد خـالص داخلـي      000/000/120/300ملّي  در صورتي كه توليد ناخالص

ي  هزينـه تومـان   000/000/120/280ملّـي   خـالص  تومان باشد، و توليـد  000/000/000/300
  استهالك چه عددي خواهد بود؟

  
توليـد خـالص   «ي اسـتهالك بايـد    ي هزينه به ياد داشته باشيد كه براي محاسبهپاسخ: 

توليـد ناخـالص   «از  را »توليـد خـالص داخلـي   «و يـا  » توليد ناخالص ملّـي «را از » ملّي
  كم كنيم.) ملّيرا از توليد ناخالص  داخليلص توليد خا توانيم نميكم كنيد.(» داخلي

داده شـده كـه بـا     »ملّي توليد خالص«و هم  »ملّي توليد ناخالص«هم  ،سؤال درصورت
   رسيم. تفاضل اين دو به جواب مي

  ي استهالك توليد ناخالص ملّي = هزينه -توليد خالص ملّي 
  000/000/120/300 -  000/000/120/280 = 000/000/000/20تومان  

  
  توليد ناخالص داخلي و توليد خالص داخلي     :3ي  ي شماره مسئله

تومـان و مجمـوع توليـدات     000/100/200توليدات يك شركت خارجي در داخل كشور ب، 
ي استهالك در  هزينه تومان است. 000/220/952به ارزش داخل كشور هاي توليدي  شركت

ا توجه به اعداد فوق ابتدا بگوييـد كـه   رقمي معادل صد و بيست ميليون ريال است. ب ،كل
توليـد ناخـالص   «، »توليد خالص داخلي«، »توليد ناخالص داخلي«هاي  يك از شاخص كدام
هاي قابـل محاسـبه را بـه     قابل محاسبه است و سپس شاخص» توليد خالص ملّي«و » ملّي

  دست آوريد.
  

  اطالعات ارائه شده را بنويسيد: ي ابتدا براي اين كه سرعت عملتان افزايش يابد، خالصه پاسخ:
  = شركت خارجي در داخل كشور000/100/200  تومان

  هاي توليدي داخل كشور مجموع توليدات شركت = 000/220/952  تومان
  ي استهالك = هزينه 000/000/120  ريال

آيا توليدات ذكر شده «براي بخش اول سؤال كافي است از خودتان دو سؤال را بپرسيد: 
آيـا  «و » شـود؟  ه داخل مرزهاي كشور است يا به خارج از مرزها نيز مرتبط مـي مربوط ب
  »ي استهالك داده شده است يا خير؟ هزينه

پاسخ سؤال اول اين است كه توليدات بـه داخـل مرزهـاي كشـور ب اشـاره دارد، پـس       
  است.داخلي  اتتوليدمربوط به 

توليـد   در اين صـورت، ست، ي استهالك داده شده ا پاسخ سؤال دوم اين است كه هزينه
  توان به دست آورد. ناخالص داخلي و توليد خالص داخلي را مي

  شود =توليد ناخالص داخلي ي توليداتي كه توسط افراد داخل مرزهاي كشور ب توليد مي همه 
  =توليد ناخالص داخلي000/100/200+000/220/952=000/320/152/1تومان  

ي استهالك را براي به دست آوردن توليد خالص  نهخواهيد هزي ت كنيد كه وقتي ميدقّ
توليد يكسان باشد، كه پولي ي استهالك با واحد  به دست آوريد، بايد و بايد واحد هزينه

در اين سؤال چنين نيست: استهالك به ريال آمده است و توليدات به تومان. پس ابتـدا  
   دهيم: ي استهالك را به تومان تغيير مي هزينه

  000/000/120÷10=000/000/12به تومان  ستهالكي ا هزينه
  ص داخلي=توليد خالص داخليلتوليد ناخا -ي استهالك هزينه

000/320/140/1=000/000/12 - 000/320/152/1=                             
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A  ريال 000/000/600/3  التآ ماشينارزش  
B  ريال 000/000/75  پوشاكارزش  
C  ريال 000/000/405  مواد غذاييارزش  
D 1  ي استهالك هزينه

18
  التآ ارزش ماشين 

E 1  خدمات ارائه شده
5

  ارزش مواد غذايي 

 
  توليد ناخالص داخلي و توليد خالص داخلي     :4ي  ي شماره مسئله

ت يك سال توليد شده اسـت، بـا توجـه بـه ارزش     در كشوري كاالهاي جدول زير در مد
  هاي ديگر، به ترتيب مشخص كنيد: كاالهاي مذكور و داده

  الف) توليد ناخالص داخلي كدام است؟
  ب) توليد خالص داخلي چقدر است؟

  
  
  
  
  

  ي استهالك را محاسبه كنيم.  براي حل اين مسئله، ابتدا بايد ارزش خدمات و هزينه پاسخ:
  ش خدمات:ي ارز محاسبه

1= 000/000/405÷5=  000/000/81ريال 
5

  ارزش مواد غذايي =ارزش خدمات ارائه شده 
  ي استهالك: ي هزينه محاسبه
1= 000/000/600/3÷18=000/000/200ريال

18
  ي استهالك ارزش ماشين آالت =هزينه 

لص داخلي يـك كشـور برابـر اسـت بـا مجمـوع       طور كه قبالً گفته شد، توليد ناخا همان
ي توليـد ناخـالص    كاالها و خدمات توليد شده در داخل آن كشـور؛ بنـابراين، محاسـبه   

  داخلي در اين مسئله چنين خواهد بود:
  خدمات ارائه شده + ارزش مواد غذايي + ارزش پوشاك + ارزش ماشين آالت=توليد ناخالص داخلي

  =توليد ناخالص داخلي 000/000/600/3+  000/000/75+  000/000/405+  000/000/81
  = 000/000/161/4ريال

  ي توليد خالص داخلي: محاسبه
   داخلي توليد ناخالص داخلي=توليد خالص - ي استهالك هزينه

                           = 000/000/161/4 - 000/000/200= 000/000/961/3ريال
  

  لص داخلي، توليد خالص داخلي، توليد خالص داخلي سرانه و توليد ناخالص داخلي سرانهتوليد ناخا  :  5ي  ي شماره مسئله
ي فرضي در مدت يك سـال، در   ي استهالك اين توليدات در يك جامعه توليدات و هزينه

  هاي ارائه شده در اين جدول،   جدول زير ارائه شده است. با توجه به داده
A ريال 000/000/20  دستگاهدستگاه از قرار هر  120  التآ ماشين  
B  ريال 000/250  عدد از قرار هر عدد 500  پوشاك  
C  ريال 000/000/33  تن از قرار هر تن 150  مواد غذايي  
D  1  ي استهالك هزينه

5
  پوشاكارزش  

E  2  خدمات ارائه شده
9

  ارزش مواد غذايي 

  مشخص كنيد:
  الص داخلي كدام است؟الف) توليد ناخ

  ب) توليد خالص داخلي چقدر است؟
توليـد ناخـالص داخلـي    «ميليون نفر باشـد،   50كه جمعيت كل اين جامعه  ج) در صورتي

  اين جامعه كدام است؟ »توليد خالص داخلي سرانه«و » سرانه
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در جدول باال، قيمت يك عدد يا يك تن از توليدات مشخص شده است؛ بنابراين،  پاسخ:
  بتدا بايد ارزش هر يك از توليدات را به طور جداگانه محاسبه كنيم:ا

  آالت ارزش ماشين   = ها تعداد كل دستگاه × قيمت هر دستگاه  
 =120× 000/000/20=000/000/400/2ريال  
  ارزش پوشاك  تعداد كل پوشاك = × قيمت يك عدد پوشاك   

  = 500× 000/250=000/000/125ريال  
  ارزش مواد غذايي  ميزان كل مواد غذايي = × ايي قيمت يك تن مواد غذ  

  =150× 000/000/33=000/000/950/4ريال  
  ي استهالك را محاسبه كنيم: در اين مرحله، بايد ارزش خدمات ارائه شده و هزينه

  2
9

  ارزش خدمات ارائه شدهارزش مواد غذايي =  
2=000/000/100/1ريال  

9
×000/000/950/4=  

1= 000/000/25ريال
5

×000/000/125=1
5

  ي استهالك ارزش پوشاك =هزينه 
  توانيد توليد ناخالص داخلي را محاسبه كنيم: با به دست آوردن اطالعات فوق به راحتي مي

  آالت=توليد ناخالص داخلي نخدمات ارائه شده+ارزش مواد غذايي+ارزش پوشاك+ارزش ماشي
  =توليد ناخالص داخلي000/000/100/1+000/000/950/4+000/000/125+000/000/400/2=

                           = 000/000/575/8ريال

ي استهالك از توليـد ناخـالص داخلـي، توليـد خـالص       در اين مرحله با كم كردن هزينه
  آوريم: داخلي را به دست مي

  توليد ناخالص داخلي=توليد خالص داخلي-تهالكي اس هزينه
                            =000/000/575/8-000/000/25=000/000/550/8ريال

توليد ناخـالص داخلـي   «توانيم  حاال با اطالع داشتن از تعداد جمعيت در اين جامعه، مي
  را به ترتيب زير محاسبه كنيم:» توليد خالص داخلي سرانه«و » سرانه

  
  
  
  
  

  توليد خالص داخلي، توليد خالص ملّي و تفاضل اين دو  :  6ي  ي شماره مسئله
هزار دالر شده است و مجموع خـدمات   220توليدات يك شركت ايراني در خارج از ايران 

رسـد.   داخل كشور به رقم يك ميليارد و نهصد و بيست ميليون تومـان مـي  ارائه شده در 
ميليـون تومـان    320اند در مجمـوع   گذاري كرده رمايههاي خارجي كه در ايران س شركت

هاي ايراني به توليد رسيده اسـت. در   توسط شركت ،اند و سه برابر اين مقدار توليد داشته
ميليون ريال بـدانيم،   920ي استهالك را  تومان و هزينه 3000صورتي كه هر دالر را معادل 

  تفاوت خواهند داشت؟چه ميزان  ،توليد خالص ملّي و توليد خالص داخلي
  

  نويسيم: ي اطالعات ارائه شده را مي ابتدا خالصه پاسخ:
  = توليد شركت ايراني در خارج از كشور 000/220دالر

  = خدمات ارائه شده در داخل 000/000/920/1تومان
  هاي خارجي گذاري شركت = مجموع سرمايه 000/000/320تومان

  هاي ايراني در داخل كشور شركت = توليد000/000/320×3=000/000/960تومان
  ي استهالك =هزينه000/000/920ريال

  = هر دالر  3000تومان 

 توليد خالص داخلي

 جمعيت كل
 000/000/550/8 = توليد خالص داخلي سرانه

000/000/50 
= 171= 

 توليد ناخالص داخلي

 جمعيت كل
 000/000/575/8 = توليد ناخالص داخلي سرانه

000/000/50 
= 5/171= 
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در اين مرحله موارد مربوط به توليدات داخلي و موارد مربوط به توليدات ملّي را 
  كنيم: مشخص مي

  توليدات ملّي  توليدات داخلي
  در داخلهاي ايراني  توليد شركت  هاي ايراني در داخل توليد شركت
  توليد شركت ايراني در خارج  هاي خارجي گذاري شركت مجموع سرمايه

  خدمات ارائه شده  خدمات ارائه شده
براي رسيدن به جواب آخـر بايـد توليـد    ي كليدي براي حل اين سؤال اين است كه  انديشه

  به دست آورده و سپس عمل تفاضل را انجام دهيم.را  خالص ملّي و توليد خالص داخلي
توليد خالص داخلي: براي اين امـر بايـد توليـد ناخـالص را داشـته باشـيم و        ي محاسبه
با اسـتفاده از فرمـول   ي استهالك را از آن كم كنيم. پس توليد ناخالص داخلي را  هزينه

  آوريم: زير به دست مي
  = توليد ناخالص داخلي  تمام توليداتي كه داخل مرزهاي ايران انجام پذيرفته است

  =توليد ناخالص داخلي000/000/920/1+ 000/000/320)+3× 000/000/320( 
                               = 000/000/200/3تومان  

ي اسـتهالك را بـه    براي اين كار بايد واحد ريال هزينـه  :توليد خالص داخلي ي محاسبه
  واحد تومان تبديل كنيم:
  000/000/920÷10=000/000/92 ي استهالك به تومان هزينه 

  توليد ناخالص داخلي=توليد خالص داخلي -ي استهالك هزينه
                            =000/000/200/3-000/000/92=000/000/108/3تومان  

  ي توليد ناخالص ملّي: محاسبه
  چه در داخل و چه در خارج توليد شده است = توليد ناخالص ملّي ،چه توسط مردم ايران هر آن

در هـا   آيد كه بايد حلش كنـيم: رقـم توليـدات ايرانـي     لين موضوع پيش ميهمين جا او
  : شودخارج از كشور به دالر است كه بايد تبديل به تومان 

  =توليدات شركت ايراني در خارج از كشور000/220×3000=000/000/660تبديل دالر به تومان
  ص ملّيتوليد ناخال=  000/000/660 ) +3× 000/000/320(+000/000/920/1

                           =000/000/540/3 تومان
   :توليد خالص ملّي ي محاسبه

  توليد ناخالص ملّي=توليد خالص ملّي -ي استهالك هزينه
                          =000/000/540/3- 000/000/92=000/000/448/3تومان

  است:ي آخر به دست آوردن تفاضل توليد خالص ملّي و داخلي  مرحله
  000/000/448/3-000/000/108/3=000/000/340تومان

  
  توليد ناخالص داخلي، توليد خالص داخلي، توليد خالص ملّي و سرانه  :  7ي  ي شماره مسئله

  : باشـد  زيـر در جـدول   مطابق با اطالعات ارائـه شـده  در صورتي كه توليدات كشور الف، 
، د) توليـد  توليـد خـالص ملّـي    ج)، توليد خالص داخلـي  ، ب)توليد ناخالص داخلي الف)

  را به دست آوريد. ي ملّي ناخالص سرانه
A تومان 000/10  واحد، به قرار هر واحد  1200  هاي ايراني در خارج از كشور توليد شركت  
B تومان 000/32  واحد به قرار هر واحد 105  توليد خارجيان مقيم كشور  
C تومان 000/100  واحد، به قرار هر واحد 11000  هاي ايراني در داخل كشور توليد شركت  
D تومان 000/000/125  ي استهالك هزينه  
E ميليون نفر 40  جمعيت كل كشور  
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قبل از هر چيز، موارد مربوط به توليد داخلي و موارد مربوط به توليد ملّي را  پاسخ: 
  كنيم: مشخص مي

  توليدات ملّي  توليدات داخلي
  هاي ايراني در خارج كشور د شركتتولي  توليد خارجيان مقيم كشور

 هاي ايراني در داخل كشور توليد شركت  هاي ايراني در داخل كشور توليد شركت
  ي توليد ناخالص داخلي: محاسبه

  هاي ايراني در داخل كشور + توليد خارجيان مقيم كشور =توليد ناخالص داخلي توليد شركت
  )=توليد ناخالص داخلي105× 000/32)+( 11000× 000/100=(000/360/103/1تومان

توانيـد سـريعاً    ي استهالك معلوم باشد، مي هرگاه توليد ناخالص را داشته باشيد و هزينه
  توليد خالص را محاسبه كنيد:

  000/360/103/1-000/000/125=000/360/978توليد خالص داخلي 
كه توليـد ناخـالص    براي به دست آوردن توليد خالص ملّي بايد دو كار انجام بدهيم. اول اين

  كم كنيم:ي استهالك را از عدد به دست آمده  هزينهملّي را به دست آوريم و سپس 
  چه توسط اعضاي كشور الف چه در داخل و چه در خارج توليد شده است = توليد ناخالص ملّي هر آن 

  )=توليد ناخالص ملّي1200×10000)+(11000×100000( 
                            =000/000/12+000/000/100/1=000/000/112/1تومان

  توليد ناخالص ملّي=توليد خالص ملّي -ي استهالك هزينه
                          =000/000/112/1- 000/000/125=000/000/987تومان 

ي ملّي بايد توليد ناخالص ملّي را بر تعداد جمعيت  ي توليد ناخالص سرانه براي محاسبه
  يم كنيم:كل كشور تقس

  
  
  

  بندي مسائل قبلي جمع  :  8ي  ي شماره مسئله
در يك جامعه فرضي، كاالهاي جدول زير در مدت يكسال توليد شده است، بـا توجـه بـه    

   ها: رقم اين توليدات و ساير داده
A ريال 000/000/25  دستگاه از قرار هر دستگاه 100  التآ ماشين  
B ريال 000/550  عدد از قرار هر عدد 350  پوشاك  
C ريال 000/000/44  تن از قرار هر تن 100  مواد غذايي  
D 3  ي استهالك هزينه

4
  التآ ارزش ماشين 

E 1  خدمات ارائه شده
11

  ارزش مواد غذايي 

  الف) توليد ناخالص داخلي اين جامعه كدام است؟
  ب) توليد خالص داخلي آن چقدر است؟

  ميليون 45نانچه جمعيت كلّ اين جامعه ج) چ
  آن چيست؟» توليد خالص داخلي سرانه«نفر باشد، 

  
شنويد به ياد، يك خط كسري بيافتيد كه صورت كسـر   مي» سرانه«ي  هرگاه واژه پاسخ:

شود.(مثالً اگـر   ي چه چيزي خواسته شده است، تعيين مي آن با توجه به اين كه، سرانه
گـذاريم.)   خالص، پس در صورت سؤال مقدار توليد خـالص را مـي   ي توليد بگوييد سرانه

 توليد ناخالص ملّي

 جمعيت كل
= = توليد ناخالص ملّي سرانه  =8/27تومان

000/000/112/1 

000/000/40 
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هـاي   تمام مراحلي را كه براي حـل سـؤال   مخرج كسر همواره ميزان جمعيت كل است.
قبلي انجام داديم، انجام خواهيم داد و در انتها مقدار به دست آمده براي توليد خالص را 

  به دست خواهد آمد. بر كل جمعيت تقسيم خواهيم كرد و سرانه توليد خالص
  

  سرانه داخلي =توليد خالص
  

داخلـي   ناخـالص داخلي خواسته شده است، پس ابتدا توليد  خالصگام اول: چون توليد 
  كنيم تا توليد خالص داخلي به دست بيايد. مي كم» استهالك«و سپس از  محاسبهرا 

بـا   وكنـيم   مـي م صورت سؤال معلـو در  ،گام دوم: مقدار توليدات را در هر رديف جدول
  رسيم: ها به توليد ناخالص داخلي مي ي آن جمع زدن همه

  Aرديف :100×  000/000/25=  000/000/500/2ريال 
  Bرديف :350×  000/550=  000/500/192ريال 

  Cرديف :100×  000/000/44=  000/000/400/4ريال 
1×  000/000/400/4=  000/000/400ريال 

11
  Eيف :رد

  = توليد ناخالص داخلي 000/000/500/2+  000/500/192+  000/000/400/4+  000/000/400
                                              = 000/500/492/7ريال 

  كنيم تا بتوانيم توليد خالص را به دست بياوريم: گام سوم: استهالك را محاسبه مي
3×  000/000/500/2=  000/000/875/1ريال 

4
  D:رديف 

  آوريم: گام چهارم: االن كه استهالك را داريم، توليد خالص را به دست مي
  توليد ناخالص داخلي = توليد خالص داخلي -ي استهالك  هزينه

                                 = 000/500/492/7- 000/000/875/1=  000/500/617/5ريال 
بـه پاسـخ نهـايي     كنـيم و  ميليد خالص سرانه است كه در فرمول جاگذاري گام آخر: تو

  :رسيم ميسؤال 

,ريال  , ,
/

, ,


5 617 500000 1248 345 000000  
  

  
  گيرد. ها درآمد ملّي و درآمد سرانه مورد پرسش قرار مي در اين تيپ از سؤال 

  درآمد ملّي    :9ي  ي شماره مسئله
صيب اعضـاي جامعـه شـده اسـت،     ي فرضي درآمدهايي كه در طول سال ن در يك جامعه

تومان، درآمد حقوق بگيـران   000/324/989/1عبارتند از: درآمد صاحبان سرمايه برابر با 
تومان،  000/676/320/2تومان، درآمد صاحبان مشاغل آزاد برابر با  000/000/700/1با برابر 

ها و مؤسسات  تومان و سود شركت 000/000/860درآمد صاحبان امالك و مستغالت برابر با 
  تومان است. درآمد ملّي در اين جامعه چه ميزان است؟ 000/773/920/2برابر با 

  
درآمد ملّي برابر است با مجموع درآمدهايي كه در طول يك سال نصيب اعضـاي   پاسخ:

شود. بنابراين براي به دست آوردن درآمد ملّي يك سال در اين جامعـه تمـام    جامعه مي
  كنيم: عضاي آن جامعه شده است را با هم جمع ميكه نصيب ا يدرآمدهاي

  = درآمد ملّي 000/324/989/1+ 000/000/700/1+ 000/676/320/2+ 000/000/860+ 000/773/920/2
               =000/773/790/9تومان 

    

 توليد خالص داخلي

 جمعيت كل
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  سرانهدرآمد   :  10ي  ي شماره مسئله
ميليارد واحد پـولي   120، ميليون نفري 60با جمعيت  كشور الف ملّي درآمددر صورتي كه 

  ي آن چه خواهد بود؟ باشد؛ درآمد سرانه
  

  آيد: توليد سرانه از فرمول مقابل به دست مي پاسخ:
  

  :رسيم واحد پولي درآمد سرانه مي 2000با جاگذاري در فرمول به عدد پس 
 

120000000000 200060000000  
  

  سرانهدرآمد   :  11ي  ي شماره مسئله
ميليـارد   1518، 1428، 1175، 966در چهار سال متوالي، به ترتيب  درآمد ملّي يك كشور

ميليون نفر  66و  51، 47، 42واحد پولي و جمعيت آن در اين چهار سال متوالي به ترتيب 
  ؟ترين ميزان رفاه افراد آن، متعلق به چه سالي است بوده است. بيش

  
ي سـطح زنـدگي و رفـاه افـراد      دانيد بهترين معيار براي مقايسه طور كه مي همان پاسخ:

  است. » شاخص درآمد سرانه«جامعه، 
افراد يك جامعـه، متعلـق بـه چـه     رفاه ترين ميزان  در اين مسئله براي اين كه بدانيم بيش

سالي بوده است، ميزان درآمد ملّي هر سال را بـر تعـداد جمعيـت كـل آن سـال تقسـيم       
ريم. در سالي كه درآمد سـرانه، بـيش از   ي هر سال را به دست آو كنيم، تا درآمد سرانه مي
  تر خواهد بود. هاي ديگر بيش هاي ديگر باشد، ميزان رفاه افراد نيز در مقايسه با سال سال

  ي درآمد سرانه: حاسبهم
  


966000000000   درآمد سرانه سال اول=2300042000000


1175000000000   درآمد سرانه سال دوم=2500047000000


1428000000000   د سرانه سال سومدرآم=2800051000000


1518000000000   درآمد سرانه سال چهارم=2300066000000

گـوييم   هاي ديگر است، مـي  تر از سال با توجه به اين كه درآمد سرانه در سال سوم بيش
  هاي ديگر بوده است. تر از سال رفاه افراد در اين سال، بيش

  
  ملّي و درآمد سرانهدرآمد   :  12ي  ي شماره مسئله

ن اقالم مختلف درآمدي است كه در طول يك سـال نصـيب اعضـاي يـك     جدول زير مبي
  ميليون نفر باشد، مشخص كنيد:   50چه جمعيت كل اين جامعه  جامعه شده است. چنان

  مبلغ  اقالم درآمدي رديف
1 درآمد حقوق بگيران  1

3
  ها و مؤسسات سود شركت 

  يالميليارد ر 7296 ها و مؤسساتسود شركت  2
1 دستمزدها  3

2
  درآمد صاحبان مشاغل آزاد 

  ميليارد ريال 7112 درآمد صاحبان مشاغل آزاد  4
1 درآمد صاحبان امالك و مستغالت 5

2
  درآمد صاحبان سرمايه 

  ميليارد ريال 9688 درآمد صاحبان سرمايه 6
  ي آن كدام است؟ ب) درآمد سرانه  است؟الف) درآمد ملّي اين جامعه چقدر 

 درآمد ملّي

 جمعيت كل
 د سرانه= درآم

 درآمد ملّي

 جمعيت كل
 = درآمد سرانه
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كار مبلغ تمام اقالم درآمدي ذكر  كنيم و براي اين ابتدا درآمد ملّي را محاسبه مي پاسخ:
  كنيم: با هم جمع مي شده در جدول را

  )= درآمد ملّي7296÷3)+(7296)+(7112÷2)+(7112)+(9688÷2)+(9688=(34928ميليارد ريال
  ي درآمد سرانه: محاسبه

  
يالر

34928000000000   درآمد سرانه=69856050000000
 

  اند. طراحي شده با استفاده از ارزش افزوده كل جامعه ي توليد محاسبه در ارتباط باهايي است كه  سؤال 

  ارزش افزوده  :  13ي  ي شماره مسئله
ميليـارد تومـان    720دهند،  هاي اقتصادي مي در صورتي كه كل پولي كه خانوارها به بنگاه

ابتدا بگوييد كه توليد كل آن جامعه چه مقدار بوده است و سپس تعيين كنيـد كـه   باشد، 
  ي فرضي چه مقدار است؟ ي كل در اين جامعه ارزش افزوده

  
  به اين معادله دقّت كنيد: پاسخ:

  دهند = ها مي ها به خانواده هاي افزوده در كل جامعه=مقدار كل مبالغي كه بنگاه مجموع ارزش
  دهند=توليد كل جامعه هاي اقتصادي مي ها به بنگاه ي كه خانوادهمقدار كل مبالغ

  ميليارد تومان. 720پس تمام ارقام خواسته شده در صورت سؤال برابر است با 
  

  ارزش افزوده   :14ي  ي شماره مسئله
واحد به  1000اي به ارزش  ي اوليه براي اين كه كاالي الف به دست مصرف كننده برسد، ماده

آن را بـه ارزش   ،ي اوليه فروخته شده است و آن كارگاه پس از تغييراتي در مادهكارگاهي 
ارزش كاال  ،فروشد و كارگاه اخير نيز پس از تغييراتي در آن واحد به كارگاه بعدي مي 1800

ـ خـرده  اين كاال را به مراكز  ،كند. مراكز توزيع واحد تعيين مي 2900را  بـه ارزش   يفروش
بـراي ايـن كـاال تعيـين      واحد 4900 ي قيمتفروشخرده و مراكز  فروشند واحد مي 3400
بـه  هاي افـزوده   مجموع كل ارزش و چهارمو  دومي  ارزش افزوده در مرحله كنند. الف) مي

  كدام است؟ ب) كدام مرحله با ارزش نهايي محصول برابر است؟ترتيب 
  

  شود. ال اضافه ميارزش افزوده به معني مقدار واحد پولي است كه به ارزش كا پاسخ:
  براي حل اين تيپ از مسائل بايد بتوانيم به دو سؤال زير پاسخ دهيم:

  سؤال اول: در چند مرحله به ارزش اين كاال افزوده شده است؟
  سؤال دوم: ميزان ارزش افزوده در هر مرحله چقدر است؟

ست با تعداد شود، برابر ا گذاري مي پاسخ سؤال اول: تعداد دفعاتي كه بر روي كاال قيمت
طـور كـه مشـاهده     مراحلي كه به ارزش كاال افزوده شده اسـت. در ايـن مسـئله همـان    

  كنيد در پنج مرحله به ارزش كاال افزوده شده است. مي
ي قبلـي   ي هر مرحله قيمت مرحلـه  پاسخ سؤال دوم: براي به دست آوردن ارزش افزوده

ي آن به دست آيد. بـدين   ش افزودهكنيم، تا ميزان ارز كاال را از قيمت آن مرحله كم مي
  شود: ترتيب، ارزش افزوده در هر مرحله از اين مسئله به صورت زير محاسبه مي

  ي اول =قيمت كاال در مرحله1000واحد ي اول =ارزش افزوده در مرحله1000 واحد

 درآمد ملّي

 جمعيت كل
 = درآمد سرانه
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  ي دوم =قيمت كاال در مرحله1800واحد ي دوم ارزش افزوده در مرحله
                                         =1800-1000=800واحد 

  ي سوم =قيمت كاال در مرحله2900واحد ي سوم ارزش افزوده در مرحله
                                         =2900-1800=1100واحد 

  ي چهارم =قيمت كاال در مرحله3400واحد  ي چهارم ارزش افزوده در مرحله
                                            =3400-2900=500واحد 

  ي پنجم =قيمت كاال در مرحله4900واحد   ي پنجم ارزش افزوده در مرحله
                                           =4900-3400=1500واحد 

ي اين پنج مرحله را با هم جمع كنيم، عدد حاصل برابر با ارزش نهايي  اگر ارزش افزوده
  ي پنجم خواهد بود؛ يعني: مرحله كاال در

4900=1500+500+1100+800+1000  
  

  .اند طراحي شدهبه قيمت جاري و قيمت ثابت توليد كل جامعه ي  هايي است كه از مفهوم محاسبه سؤال 

  توليد كل جامعه  :  15ي  ي شماره مسئله
ميليـارد   3950، 91ميليارد تومان و در سال  3400، 90ميزان توليد كل يك كشور در سال 

در را، سال پايه در نظر بگيريم، ميزان توليد كل كشور  90 تومان است. در صورتي كه سال
  رسد. ميتومان ميليارد  3540به  91و در سال  3400به  90سال 

افزايش مقدار  به قيمت جاري و به قيمت ثابت چه عددي خواهد بود؟ 91توليد كل در سال 
  ها به چه ميزان است؟ زايش قيمتتوليد چه ميزان بوده است؟ اف

  
به قيمت جاري همان عددي است كه قبل از در نظـر گـرفتن    91توليد كل سال  پاسخ:

  واحد 3950يعني:  شتيم؛سال پايه دا
حاظ كردن عدد ذكر شده بدون ل ، پاسخ آن،پس هرگاه توليد كل را بر حسب قيمت جاري بخواهند

  سال پايه خواهد بود.
همان عدد دومي است كه با در نظر گرفتن سال پايه  ،به قيمت ثابت 91توليد كل سال 

  واحد 3540 اعالم شده است، يعني:
  گيرد: ي افزايش مقدار توليد بر حسب قيمت ثابت، بر اساس مراحل زير صورت مي محاسبه
آوريم. در اين صـورت   ي اول: رشد توليد را بدون در نظر گرفتن تورم به دست مي مرحله

  شت:خواهيم دا
  =رشد توليد بدون در نظر گرفتن تورم91توليد كل سال  -90توليد كل سال 

                                                     = 3950 -3400=550ميليارد تومان
ي باال ناشي از افزايش مقدار توليد  واحد رشد به دست آمده در محاسبه 550مقداري از 

  ها(تورم) است.  ايش قيمتو بخشي از آن، ناشي از افز
واحد به دليل افزايش توليـد و چـه    550ي دوم: براي اين كه بدانيم چه مقدار از  مرحله

  كنيم: مقدار از آن به دليل افزايش قيمت بوده است، به روش زير عمل مي
  كنيم؛ يعني: . افزايش مقدار توليد را با در نظر گرفتن سال پايه، محاسبه مي1

  (با توجه به سال پايه)91رشد توليد سال  -) 90ال پايه(سال رشد توليد در س
  =3540 -3400=ميليارد تومان140

  .بوده است» مقدار توليد«اين مقدار از رشد توليد، به دليل افزايش 
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ها بوده است، بـه روش   واحد رشد توليد را كه ناشي از افزايش قيمت 550. مقداري از 2
  كنيم: زير محاسبه مي

  رشد توليد بدون در نظر گرفتن تورم - =رشد توليد ناشي از افزايش مقدار توليد550- 140
 =410ها رشد توليد ناشي از افزايش قيمت

  
  توليد كل جامعه  :  16ي  ي شماره مسئله

ـ ليم 8520 و 5550، 4500: بيترت به ياپيپ سال سه ظرف در يشورك لك ديتول زانيم  اردي
 شـور ك لك ديتول زانيم، »هيپا سال« عنوان به اول سال انتخاب با. است شده برآورد ريال
 و 5000، 4500 به بيترت به) هيپا سال( اول سال يها متيق حسب بر نظر مورد سال سه در

  مشخص كنيد: بيترت به محاسبات نيا اساس بر. است افتهي رييتغميليارد ريال  7020
  ؟است دامك سوم و دوم سال در ديتول مقدار شيافزا) الف
  ؟است دامك سوم و دوم سال در ها متيق شيافزا )ب
  ؟است جامعه نيا در سوم و دوم سال در تورم ي دهيپد به مربوط اعداد دامك) ج

  
براي به دست آوردن افزايش مقدار توليد در سال دوم و سوم، بـه روش زيـر   الف)  پاسخ:

  :كنيم عمل مي
  با در نظر گرفتن سال پايه)مقدار توليد سال دوم(-مقدار توليد سال پايه(سال اول)

  =5000-4500=500ميليارد ريال 
  مقدار توليد سال سوم(با در نظر گرفتن سال پايه)-مقدار توليد سال پايه(سال اول)

 =7020-4500=2520ميليارد ريال 

ها(يعني، مقـدار افـزايش توليـدي كـه ناشـي از       ب) براي به دست آوردن افزايش قيمت
  كنيم: ست) در سال دوم و سوم به روش زير عمل ميها يا تورم ا افزايش قيمت

  ميزان توليد سال دوم =رشد توليد سال دوم بدون در نظر گرفتن سال پايه- ميزان توليد سال اول
  =5550-4500=1050ميليارد ريال 

  =افزايش قيمت در سال دوم1050-500=(افزايش مقدار توليد در سال دوم)550
  د سال سوم =رشد توليد سال سوم بدون در نظر گرفتن سال پايهميزان تولي- سال اولتوليد ميزان

  =8520-4500=4020ميليارد ريال
  =افزايش قيمت در سال سوم4020-2520=(افزايش مقدار توليد در سال سوم)1500

ي اعداد تورمي است. يعنـي در   دهنده ج) اعداد جديد به دست آمده در قسمت ب نشان
تـورم   ميليـارد ريـال   1500ايم و در سال سـوم   داشته تورم ميليارد ريال 550سال دوم 

  ايم. داشته
  بخش ب: ي محاسبهتر براي  روش ساده

ي ساده محاسـبه كنـيم،    هاي دوم و سوم را به شيوه اگر بخواهيم افزايش قيمت در سال
  خواهيم داشت:

  )سال پايه توجه بهبدون (رشد توليد سال دوم  - ) سال پايه توجه به (بارشد توليد سال دوم = 
  =5550- 5000= 550ميليارد ريال  

  )سال پايه توجه بهبدون ( سومرشد توليد سال  - ) سال پايه توجه به (با سومرشد توليد سال = 
  =8520- 7020= 1500ميليارد ريال 
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 پردازد. ي .......... در سطح ملّي ميگير ي .......... به بررسي و اندازه اي از مطالعات اقتصادي است كه با ارائه حسابداري ملي، شاخه . 1

ي فعاليت توليدي در حسابداري ملّي اين است كه .......... ؛ يعني، توليد كننده آن را در  يكي از شرايط الزم براي محاسبه . 2
 مقابل پول به مصرف كننده تحويل دهد.

نظر كرد و فقط كاالهاي .......... را محاسبه كرد،  ي ارزش كاالهاي .......... صرف ي توليد كل جامعه بايد از محاسبه در محاسبه . 3
 شود. در غير اين صورت، ارزش كاالهاي .......... دوباره محاسبه مي

ي توليد .......... در  شود، ولي در محاسبه ي توليد .......... آن كشور منظور نمي هاي مقيم يك كشور در محاسبه توليد خارجي . 4
 شود. نظر گرفته مي

 ي توليد خالص در نظر گرفته .......... . شود و در محاسبه قسمتي از توليد جامعه است كه صرف .......... مياستهالك،  . 5

تر  نامند. مقدار اين دو شاخص در بيش توليد ناخالص ملّي را به اختصار .......... و توليد ناخالص داخلي را به اختصار .......... مي . 6
 .. است.كشورها، معموالً به هم ........

 اند. ي .......... و .......... كه .......... در طول يك سال توليد كرده توليد ناخالص ملّي عبارت است از ارزش پولي كليه . 7

 شود. توليد ناخالص داخلي عبارت است از .......... و .......... كه در طول يك سال در .......... يك كشور توليد مي . 8

 شود. مجموع .......... است كه در طول سال نصيب .......... مي ي درآمد ملّي دربرگيرنده . 9

ي ميزان .......... و .......... هر جامعه و .......... و  درآمد ملّي مانند توليد ناخالص ملّي و توليد ناخالص داخلي، نشان دهنده . 10
 .......... آن است.

ها براساس .......... هر فرد جامعه در .......... يا .......... آن  ي شاخص گير جمعيت كشورها، محاسبه با توجه به تفاوت چشم . 11
 ي سطح زندگي و رفاه افراد جوامع مختلف باشد. تواند معيار بهتري براي مقايسه جامعه، مي

هاي  گاههاي اقتصادي، مسير اول .......... را از سوي خانوارها به بن ي اقتصادي متشكل از خانوارها و بنگاه در يك مدل ساده . 12
 دهد. هاي اقتصادي به خانوارها نشان مي اقتصادي و مسير سوم .......... را از سوي بنگاه

هاي اقتصادي به  هاي اقتصادي، مسير دوم .......... را از سوي بنگاه ي اقتصادي متشكل از خانوارها و بنگاه در يك مدل ساده . 13
 دهد. هاي اقتصادي نشان مي ا به سوي بنگاهخانوارها و مسير چهارم .......... را از طرف خانواره

 شود. كند، محاسبه مي ي توليد كل جامعه، كل پولي كه از طرف .......... به سمت .......... جريان پيدا مي اي در محاسبه در روش هزينه . 14

 شود. يابد، محاسبه مي يان ميي توليد كل جامعه، كل پولي كه از طرف .......... به سمت .......... جر در روش درآمدي در محاسبه . 15

 هاي مختلف اقتصاد است. براساس روش توليد، ارزش توليد كل جامعه عبارت از .......... بخش . 16

ي توليد كل جامعه، از جمله توليد ناخالص ملّي و توليد خالص داخلي، بر حسب .......... سنجيده  دهنده هاي نشان شاخص . 17
 شود. مي

 سال ممكن است به دليل افزايش .......... يا افزايش .......... كاالها يا .......... باشد. افزايش مقدار توليد كل در هر . 18

 دهد، در حالي كه اين به معناي .......... نيست.  اگر جامعه دچار تورم باشد، مقدار توليد كل محاسبه شده .......... را نشان مي . 19

ي توليد كل جامعه، ارزش توليدات هر سال برحسب ..........  حاسبهبراي جلوگيري از اشتباه ناشي از افزايش قيمت در م . 20
 شود. كاالها و .......... در سال .......... محاسبه مي

 
  از بازار عبور كند -2  هاي اقتصادي ميزان فعاليت -هاي متنوع  شاخص -1

  داخلي -ملّي  -4  اي واسطه -نهايي  -اي  واسطه -3
  نزديك - .G.N.P. - G.D.P -6  شود نمي -ده هاي فرسو گزيني سرمايه جاي -5
  ي مرزي جغرافيايي محدوده -خدمات نهايي  -كاالها  -8  اعضاي يك ملت -خدمات نهايي  -كاالها  -7
  رفاه –سطح زندگي  -قدرت اقتصادي  -توانايي  -10  اعضاي جامعه -درآمدهايي  -9
  جريان كاالها و خدمات  –ليد جريان عوامل تو -12  درآمد –ميزان توليد  -سهم متوسط  -11

  ها بنگاه -خانوار  -14  جريان پول –جريان پول  -13
  ي مجموع ارزش افزوده -16  خانوار -ها  بنگاه -15
  ها هر دوي آن -قيمت -مقدار توليد -18  واحد پول ملّي -17
  پايه -خدمات  -قيمت  -20  افزايش توليد -تري رقم بزرگ -19
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 كيلـو توليـد   B ،1000كـاالى  از ريـال ارزش داشـته و    2000عدد توليد شده كه هر عدد  A ،1000ى كاال ازاى  در جامعه .73

 ريـال ارزش   25000دسـتگاه توليـد شـده كـه هـر دسـتگاه        C ،200كاالى از ريال ارزش داشته و  100شده كه هر كيلو، 

 و توليـد خـالص داخلـى بـه ترتيـب از       ريال باشد، توليـد ناخـالص داخلـى    000/200اگر ارزش استهالك برابر .ه استتداش

 محاسباتي   ..............................................................................................................................................  ؟راست به چپ چه مقدار است

   000/100/7-000/300/7   000/100/5-000/300/5  
   000/100/5-000/900/4   000/100/7-000/900/6  

 راست از( بيترت به، گريد يها داده و وركمذ ياالهاك ارزش به توجه با. است شده ديتول سال يك مدت در ريز ياالهاك يشورك در .74
 87 -سراسري   ............  (ارقام به ميليارد ريال است.)است؟ دامك شورك نيا يداخل ناخالص ديتول) ب؛ يداخل خالص ديتول) الف): چپ به

   595/2 - 519/2  
   995/2 - 195/3  
   151/3 - 005/4  
   511/3 - 050/4  

  
  

و  داخلـى  ناخـالص  توليـد  ترتيب به، توليدات اين رقم هب توجه با. است شده توليد سال يك مدت در زير كاالهاى كشورى در .75
 با كمي تغيير 85 -آزمايشي سنجش   ...................................................................................................؟است كدام كشور اينخالص داخلي 

   000/000/909/1- 000/000/908/1   
   000/000/910/1- 000/000/909/1 

    000/500/910/1- 000/500/909/1  
   000/500/909/1- 000/500/908/1  

   
  

هاي ديگر، بـه ترتيـب    رو در مدت يكسال توليد شده است. با توجه به ارزش كاالهاي مذكور و داده هاي روبهدر كشوري كاال .76
 87 -سراسري خارج از كشور   .............................................................................................................................................  (از راست به چپ):

  الف) توليد ناخالص داخلي 
  داخلي اين كشور كدام است؟ ب) توليد خالص 

  (اقالم به ميليارد ريال است.)
   555/2 - 366/2  
   577/2 - 565/2  
   766/2 - 577/2  
   775/2 - 675/2  

  
  

A 000/000/500/2  ارزش ماشين آالت   
B 000/000/75  ارزش پوشاك   
C 000/000/150  ارزش مواد غذايي   
D 1  خدمات ارائه شده

3
 ارزش مواد غذايي 

E 1  ي استهالك هزينه
25

 ارزش ماشين آالت 

 ريال 000/300تن از قرار هر تن:  50غذايى =  وادم

  ريال 000/000/4دستگاه از قرار هر دستگاه:  450ماشين آالت = 
 ريال 000/50 :عدد از قرار هر عدد 700پوشاك = 

  ريال 000/000/60خدمات ارائه شده = 
 ريال 000/1000استهالك =  ي هزينه

 000/000/800/2ارزش ماشين آالت: 

  000/000/95ارزش پوشاك: 
 000/000/250ارزش مواد غذايي: 

1 :خدمات ارائه شده
5

  ارزش مواد غذايي 

1 استهالك  ي هزينه
4

 آالت اشينارزش م 
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  90 -سراسري    .... ها: سال، كاالهاي زير توليد شده است. با توجه به ارزش كاالهاي مذكور و ساير داده ي فرضي در مدت يك يك جامعه در .77
  الف) توليد خالص داخلي،  
  ب) توليد ناخالص داخلي، در اين كشور:  
  ترتيب از (راست به چپ) چند ميليون ريال است؟ به  

 
   540/3 -650/3   450/3 -560/3  
   450/3 -650/3   540/3 -560/3  

  

  سال، كاالهـاي زيـر توليـد شـده اسـت. بـا توجـه بـه ارزش كاالهـاي مـذكور و سـاير             در مدت يك ،ي فرضي معهدر يك جا .78
  90و  88 -سراسري خارج از كشور   .........................................................................................................................................................   ها: داده

  الف) توليد خالص داخلي،  
  ب) توليد ناخالص داخلي،   
  ريال است؟ ميلياردترتيب از (راست به چپ) چند  به  

 
   760/3 -780/3   760/3 -870/3  
   670/3 -780/3   670/3 -870/3  

  

  92 -آزمايشي سنجش   .    ها: جامعه فرضي، كاالهاي جدول زير در مدت يكسال توليد شده است، با توجه به رقم اين توليدات و ساير دادهدر يك  .79
A ريال 000/000/15  دستگاه از قرار هر دستگاه 150  التآ ماشين  
B ريال 000/250  عدد از قرار هر عدد 750  پوشاك  
C ريال 000/000/24  تن از قرار هر تن 120  مواد غذايي  
D 3  ي استهالك هزينه

4
  ارزش مواد غذايي 

E 1  خدمات ارائه شده
15

  االت ارزش ماشين 

  الف) توليد ناخالص داخلي اين جامعه كدام است؟
  ب) توليد خالص داخلي آن چقدر است؟

  آن چيست؟» توليد خالص سرانه«اشد ن نفر بميليو 45نچه جمعيت كلّ اين جامعه ج) چنا
  3/75ج)  000/500/703/5ب)  000/500/467/5الف)    
  5/73ج)  000/500/307/3ب)  000/500/467/5الف)    
  3/75ج)  000/500/703/5ب)  000/500/764/3الف)    
  5/73ج)  00/500/307/3ب)  000/500/764/3الف)    

  91 -سراسري   .....   ها: مدت يك سال توليد شده است، با توجه به رقم اين توليدات و ساير دادهدر يك كشور فرضي، كاالهاي جدول زير در  .80
  ترتيب (از راست به چپ) چند ميليون ريال است؟ الف) توليد ناخالص داخلي و توليد خالص داخلي اين كشور به

  كدام است؟ ي آن »توليد خالص داخلي سرانه«ميليون نفر باشد  50ب) چنانچه جمعيت كل اين كشور 
  5250، ب) ,500267ـ  ,500275الف)  
  5350، ب) ,500276ـ  ,500275الف)  
  5250، ب) ,500276ـ  ,500277الف)   
   5350، ب) ,500267ـ  ,500277الف)  

  
  
  
  

A ريال 000/000/200/3  ارزش ماشين آالت 

B  ريال 000/000/80  ارزش پوشاك 

C  ريال 000/000/350  ارزش مواد غذايي 

D  خدمات ارائه شده  
4
 ارزش پوشاك 1

E  ي استهالك هزينه  
16
 آالت ارزش ماشين 1

A ريال 000/000/600/3  ارزش ماشين آالت 

B  ريال 000/000/81  ارزش پوشاك 

C  ريال 000/000/180  ارزش مواد غذايي 

D  1  خدمات ارائه شده
 ارزش پوشاك 9

E  1  ي استهالك هزينه
 آالت ارزش ماشين 18

A 00000030  تن از قرار هر تن  500  مواد غذايي   ريال,,
B 00000050  دستگاه از قرار هر دستگاه,0005  ماشين آالت   ريال ,,
C ريال,000500 عدد از قرار هر عدد ,00015  اكپوش  
D خدمات ارائه شده 

3
 ارزش پوشاك 2

E ي استهالك هزينه  
25
 آالت ارزش ماشين 1
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  ميليـون نفـر جمعيـت در آن     50رضـي و  ي ف سـال در يـك جامعـه    يـك مـدت  در با توجه بـه توليـد كاالهـاي جـدول زيـر       .81
  91 -سراسري خارج از كشور  ...................................................................................................................................................................   جامعه:

  آن چقدر است؟الف) توليد خالص داخلي 
  ي اين جامعه چيست؟  ب) توليد داخلي سرانه

   ج) توليد ناخالص داخلي آن كدام است؟
  (ارقام به ميليون و ميليارد ريال است.)

  
  

  500/281ج)  530/5ب)  500/267 الف)   500/218ج)  350/5ب)  500/267 الف)   
  500/281ج)  530/5ب)  500/276 الف)   500/218ج)  350/5ب)  500/276 الف)   

ي  در يك جامعه» آالت و پوشاك مواد غذايي، ماشين«با توجه به مندرجات جدول زير و همچنين چنانچه مجموع ارزش اقالم  .82
  92 -سراسري خارج از كشور  ...............................................................................................   ر اين صورت: ميليارد ريال باشد، د 185فرضي 

  سرانهالف) توليد خالص داخلي 
  داخلي  ناخالص ب) توليد 

ج) توليد خالص ملّي در اين 
  جامعه كدام است؟ 

  273ج)  235ب)  56/2 الف)   
  215ج)  253ب)  56/2 الف)   
    251ج)  235ب)  56/3 الف)   
  251ج)  253ب)  65/3 الف)   

ي فرضـي   در يـك جامعـه  » آالت و مواد غذايي پوشاك، ماشين«با توجه به مندرجات جدول زير: چنانچه مجموع ارزش اقالم:  .83
  94 -سراسري   ...........................................................................................................................    صورت: ميليارد ريال باشد، در اين 165

  »ملّيخالص « الف) توليد
    »داخليناخالص «ب) توليد 
در اين جامعه » خالص ملّي سرانه«ج) توليد 

  كدام است؟  
  3/2ج)  215ب)  253 الف)   
  2/3ج)  215ب)  253 الف)   
    3/2ج)  251ب)  235 الف)   
  2/3ج)  251ب)  235 الف)   

 ،ي فرضـي  در يـك جامعـه  ، پوشاك و مـواد غـذايي   آالت ماشين :چنانچه مجموع ارزش اقالم ،با توجه به مندرجات جدول زير .84
  93 -سراسري خارج از كشور  ...........................................................................................................   ميليارد ريال باشد، در اين صورت: 165

  »ملّيخالص «الف) توليد 
    »سرانه داخلي« ب) توليد
كدام است؟  »داخليخالص نا«ج) توليد 

   »ال است.توجه: ارقام به ميليارد ري«
  219ج)  21/3ب)  295 الف)   
  219ج)  21/3ب)  259 الف)   
    291ج)  21/4ب)  259 الف)   
  291ج)  21/4ب)  295 الف)   

A  ميليون ريال 100  دستگاه از قرار هر دستگاه 2500  ماشين آالت  
B ميليون ريال 1  عدد از قرار هر عدد 7500  پوشاك  
C ميليون ريال 60 تن از قرار هر تن 250  مواد غذايي  
D ي استهالك  هزينه  

3
 ارزش پوشاك 2

E 3  خدمات ارائه شده
 ارزش مواد غذايي 5

A  1  ي استهالك هزينه
 كشور در خارج مقيم توليد مردم ارزش 5

B   2  خدمات ارائه شدهارزش
 توليد خارجيان مقيم كشورارزش  3

C ميليون نفر 85  جمعيت كل كشور  
D ميليارد ريال 30  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور  
E .ميليارد ريال 85  ارزش توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند  

A  ميليارد ريال 30  » توليد خارجيان مقيم كشور«ارزش 

B يليون نفرم 110  جمعيت كل كشور  

C  ي استهالك هزينه  
1
  توليد مردم كشور كه ارزش  5

 در خارج اقامت دارند.

D 
توليد مردم كشور كه در خارج اقامت «ارزش 

  » دارند.
  ميليارد ريال 85

E  2  »خدمات ارائه شده«ارزش
  توليد خارجيان مقيم كشورارزش  3

A .ميليارد ريال 65  توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند 

B  ميليارد ريال  15  توليد خارجيان مقيم كشور 

C خدمات ارائه شده   
3
  توليد مردم كشور كه ش ارز 5

  در خارج اقامت دارند.

D 2   ي استهالك هزينه
  توليد خارجيان مقيم كشورارزش  3

E ميليون نفر 65  جمعيت كل كشور  
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ي فرضـي،   در يـك جامعـه  » آالت پوشاك، مواد غذايي، ماشين«با توجه به مندرجات جدول زير، چنانچه مجموع ارزش اقالم:  .85
  94 -سراسري خارج از كشور  .........................................................................................................   ورت: ميليارد ريال باشد، در اين ص 145

 خالصنا«الف) توليد 
  »داخلي

    »خالص ملّي«ب) توليد 
خالص داخلي «ج) توليد 

كدام است؟ » سرانه
توجه: ارقام به ميليارد «

  » ريال است.
  7/3ج)  200ب)  205 الف)   7/4ج)  205ب)  220 الف)   
  7/4ج)  200ب)  190 الف)   7/3ج)  205ب)  200 الف)   

هـاي   كشوري در سال جاري است. با توجه بـه داده » هاي ملّي حساب«مندرجات جدول زير، مربوط به اطّالعات استخراجي از  .86
  93 -ريسراس  .....................................    ، كدام است؟(توجه: اقالم به ميليارد ريال است.) »سهم توليد خارجيان مقيم كشور«مذكور، 

   10     11   
   12     14  

هـاي   حسـاب «مربوط به اطّالعات استخراجي از مندرجات جدول زير،  .87
، »وليد مردم كشور كه در خارج اقامـت دارنـد  سهم ت«هاي مذكور  سال گذشته يك كشور فرضي است. با توجه به داده» ملّي

  93 -سراسري خارج از كشور  ........................................................................................................    كدام است؟(اقالم به ميليارد ريال است.)
   15     20   
   30      35  

  
شود و از  هاي ايراني در خارج از كشور توليد مي واحد، توسط شركت 1000ال، ري 12000واحد هر به قيمت » الف«از كاالي  .88

بـه  » ج«شود و از كـاالي   واحد، توسط ايرانيان در داخل كشور توليد مي 10000ريال،  1500واحد هر به قيمت » ب«كاالي 
ريـال   170000هالك برابر بـا  گردد. اگر ارزش است واحد توسط خارجيان مقيم توليد مي 5000ريال،  1700واحد هر قيمت 

 محاسباتي   ..............  باشد، به ترتيب از راست به چپ توليد ناخالص داخلي و توليد خالص ملّي و توليد خالص داخلي كدام است؟

   000/000/27- 000/500/23- 000/830/26   000/500/23- 000/000/27- 000/330/22  
   000/500/23- 000/830/26- 000/330/22    000/330/22- 000/830/26- 000/500/23  

ي  در يـك جامعـه  » پوشاك، مـواد غـذايي و ماشـين آالت   «چه ارزش اقالم:  چنين چنان با توجه به مندرجات جدول زير و هم .89
 با تغيير 92 -سراسري   .......................................................................................................  ميليارد ريال باشد در اين صورت: 145فرضي 

A مليون نفر 50  جمعيت كل كشور  
B اردميلي 18  توليد خارجيان مقيم كشور  
C 3  ي استهالك هزينه

  توليد مردم كشور در خارج 5

D 2  خدمات ارائه شده
 ارزش توليد خارجيان مقيم كشور 3

E  توليد مردم كشور كه  
  در خارج مقيم هستند.

 ميليارد 20

  ريال 2360ميليارد ريال ج)  165ميليارد ريال ب)  157الف)    
  ريال 3620ميليارد ريال ج)  156ميليارد ريال ب)  157الف)    
  ريال 3620ميليارد ريال ج)  156ميليارد ريال ب)  175الف)    
  ريال 3260ميليارد ريال ج)  165ميليارد ريال ب)  175الف)    

A   خدمات ارائه شده«ارزش «  
2
توليد مردم كشور كه در خارج اقامت ارزش  3

 دارند.

B  3   ي استهالك هزينه
 توليد خارجيان مقيم كشور ارزش  5

C ميليون نفر 50  جمعيت كل كشور  
D  ميليارد ريال 45  »كه در خارج اقامت دارند.توليد مردم كشور «ارزش  
E  ميليارد ريال 25  »توليد خارجيان مقيم كشور«ارزش  

 255  توليد ناخالص ملّي  1

 15 سهم توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند  2

  250  توليد ناخالص داخلي 3

 455  ناخالص ملّيتوليد   1

 25  توليد خارجيان مقيم كشور سهم   2

  450  توليد ناخالص داخلي 3

 داخليالف) توليد ناخالص
    ملّيب) توليد خالص 

  » توليد خالص داخلي سرانه«ج) 
 كدام است؟
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ي  در يـك جامعـه  » آالت پوشاك، مـواد غـذايي و ماشـين   «چه ارزش اقالم:  چنين چنان با توجه به مندرجات جدول زير و هم .90
 محاسباتي   .....................................................................................................................  ميليارد ريال باشد در اين صورت: 150فرضي 

  الف) توليد ناخالص داخلي 
  يملّب) توليد خالص 

  » توليد خالص داخلي سرانه«ج) 
» توليد ناخالص ملّي سرانه«د) 

  كدام است؟
  

  

  ريال 4380ال د) ري 3680 ج) ميليارد ريال 219 ب) ميليارد ريال 192الف)    
  ريال 4280ريال د)  3780 ج) ميليارد ريال 219 ب) ميليارد ريال 182الف)    
  ريال 4380ريال د)  3680 ج) ميليارد ريال 211 ب) ميليارد ريال 192الف)    
  ريال 4280ريال د)  3780 ج) ميليارد ريال 211 ب) ميليارد ريال 182الف)    

ميليارد واحد پولي و جمعيت  6300و  5400، 5200، 5100به ترتيب  87، 86، 85، 84اي ه درآمد ملّي يك كشور در سال .91
 88 -آزاد   ................  است؟» چه سالي«ميليون نفربوده؛ بيشترين ميزان رفاه افراد آن، متعلق به  75و  72، 65، 60آن به ترتيب 

   85   86   84     87  

ـ جمع لك و بوده يفرض ي جامعه يك ياعضا سال يك به مربوطه يدرآمد مختلف اقالم نيمب ريز جدول .92 ـ ا تي  60 جامعـه  ني
گيـرد و كـدام رديـف،     كدام رديف جدول، سودي است كـه بـه سـرمايه تعلـق مـي     ) الف: صورت نيا در. باشد يم نفر ونيليم

 مفهـوم  و معنـا ) د؟ اسـت  دامك آن ي سرانه درآمد) ج؟ است چقدر جامعه نيا يمل درآمدبها يا مال االجاره است؟ ب)  اجاره
 با كمي تغيير 89 -سراسري   ...............................................................................................................................................  ؟ستيچ »سرانه«

 رانيبگحقوقدرآمد
  دستمزدها

  هيسرما صاحبان درآمد
  ستغالتم و كامال صاحبان درآمد
  آزاد مشاغل صاحبان درآمد
 موسساتوهاتكشرسود

  ريال000/588/186
  رانيبگ حقوق درآمد سوم يك

  ريال 000/422/864
  هيسرما صاحبان درآمد چهارم يك
  موسسات و ها تكشر سود پنجم ود

  ريال500/598/986
  جامعه آن درآمد زانيم در فرد هر متوسط سهم – 7328/4515 – 400/549/710/2 -4و رديف  3رديف    
  جامعه آن ديتول زانيم در جامعه فرد هر متوسط سهم – 5823/4517 – 400/710/549/2 -3و رديف  4رديف    
  جامعه آن درآمد اي ديتول زانيم در فرد هر متوسط سهم – 7328/4515 – 400/549/710/2 -3و رديف  4رديف    
  جامعه آن درآمد اي ديتول زانيم در جامعه فرد هر متوسط سهم – 5823/4517 – 400/549/710/2 -4و رديف  3رديف    

چه جمعيت كـل   ست. چناني فرضي شده ا است كه در يك سال نصيب يك جامعه» اقالم مختلف درآمدي«جدول زير، مبين  .93
 با كمي تغيير 91 -سراسري   ..........................................................................................    صورت: نفر باشد، در اين» ميليون 50«اين جامعه 

   است» قيمت خدمات سرمايه«الف) كدام رديف جدول 
    است؟» بها يا وجوه مربوط به اجاره اجاره«ف و كدام ردي

درآمــد «ج)  قــدر اســت؟ ايــن جامعــه چــه» يدرآمــد ملّــ«ب) 
  چيست؟» مفهوم و معناي سرانه«د)  آن كدام است؟» ي سرانه

د) سهم  072/822 ج) 103/41ب)  1و رديف  6الف) رديف  
  »درآمد آن جامعه«متوسط هر فرد جامعه در ميزان 

د) سهم  072/832ج)  011/43ب)  6رديف و  1الف) رديف  
  »توليد آن جامعه«متوسط هر فرد جامعه در ميزان 

د) سهم  072/822ج)  103/41ب)  6و رديف  1الف) رديف  
  »توليد يا درآمد آن جامعه«متوسط هر فرد جامعه در ميزان 

د) سهم  072/832ج)  011/43ب)  1و رديف  6الف) رديف  
  »درآمد يا توليد آن جامعه«ر ميزان متوسط هر فرد جامعه د

A مليون نفر 50  جمعيت كل كشور  
B  ميليارد 24  مردم كشور در داخلتوليد  
C 1  ي استهالك هزينه

3
  توليد مردم كشور در داخل 

D 
  خدمات ارائه شده

2
3

مردم كشور كه در خارج  ارزش توليد 

 مقيم هستند

E .ميليارد 27  توليد مردم كشور كه در خارج مقيم هستند 

  مبلغ  اقالم درآمدي  رديف
  ميليارد ريال 9897  »صاحبان سرمايه«درآمد   1

صاحبان مشاغل «درآمد   2
3  »آزاد

  6و  1مجموع درآمد رديف  1

  تها و مؤسسا سود شركت  3
3
  »صاحبان سرمايه«درآمد  2

  ميليارد ريال 6442  دستمزدها  4

  »بگيران حقوق«درآمد   5
5
  6و  4مجموع درآمد رديف  1

صاحبان امالك و «درآمد   6
  »مستغالت

  ميليارد ريال 8856
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جمعيـت  ي فرضي شده است و  اعضاي يك جامعهسال نصيب  طول يكاست كه در » اقالم مختلف درآمدي«جدول زير، مبين  .94
 91و  89 -سراسري خارج از كشور   ....................................................................................    صورت: باشد، در اين مينفر » ميليون 75« آنكل 

الف) كدام رديف جدول، سـودي اسـت كـه بـه     
بها يا  گيرد و كدام رديف، اجاره لق ميسرمايه تع

    وجوه مربوط به اجاره است؟
  ؟اين جامعه كدام است» درآمد ملي«ميزان ب) 
  آن كدام است؟» ي درآمد سرانه«ج) 
  چيست؟» مفهوم و معناي سرانه«د) 

  
  

  » ميزان درآمد آن جامعه«سهم متوسط هر فرد در  -863891/29 -180/329/217/2 -5و رديف  2رديف    
  »ميزان توليد آن جامعه«سهم متوسط هر فرد در  -963189/28 -200/239/172/2 -5و رديف  2رديف    
  »ميزان توليد يا درآمد آن جامعه«سهم متوسط هر فرد در  -963189/28 -200/239/172/2 -2و رديف  5رديف    
  »ميزان توليد يا درآمد آن جامعه«سهم متوسط هر فرد در  -863891/29 -180/329/217/2 -2و رديف  5رديف    

ي فرضي شده است، با توجه به  سال نصيب اعضاي يك جامعه است كه در طول يك» اقالم درآمدي«ي  جدول زير دربردارنده .95
 94 -سراسري    ................................................................................................................................................................    مندرجات جدول:

 الير ارديليجامعه چند م نيا »يدرآمد ملّ«الف) 
    است؟

  چيست؟» معنا و مفهوم سرانه«ب) 
  و»هيخدمات سرما متيق«جدول  فيردكدام ج) 

  است؟» وجوه مربوط به اجاره ايبها  اجاره«كدام 
  اين جامعه، چند ريال است؟» درآمد سرانه«د) 

  قابل توجه: درآمد كارمندان و كارگران موضوع  
  .به تفكيك محاسبه شده است 6و  2هاي  رديف  

  
   9242د)  7و  1: فيآن جامعه، ج) رد »ديتول ايمد درآ« زانيسهم متوسط هر فرد جامعه در مب)  4159الف)    
  9422د)  7و  1: فيآن جامعه، ج) رد »درآمد« زانيسهم متوسط هر فرد جامعه در مب)  4159الف)    
  9422د)  5و  1: فيآن جامعه، ج) رد »ديتول ايدرآمد « زانيسهم متوسط هر فرد جامعه در مب)  4519الف)    
  9242د)  5و  1: فيآن جامعه، ج) رد »ديتول« زانيوسط هر فرد جامعه در مسهم متب)  4519الف)    

ي فرضي شده است، با توجـه بـه ايـن     سال نصيب يك جامعه است كه در طول يك» اقالم مختلف درآمدي«جدول زير مبين  .96
 94 -سراسري خارج از كشور    ................................................................................................................................................................   جدول:

  »هيخدمات سرما متيق«جدول  فيكدام ردالف)
    است؟» االجاره مال ايبها  اجاره«رديف كدام  و

  است؟ قدرجامعه چ نيا »يدرآمد ملّ«ب) 
  است؟ اليجامعه، چند ر نيا» درآمد سرانه«ج) 
  چيست؟» معنا و مفهوم سرانه«د) 

  ميليون نفر 50جمعيت كشور: قابل توجه:   
  

  

   آن جامعه »ديتول ايآمد در« زانيسهم متوسط هر فرد جامعه در مد)  60 /86ج) 3043ب)  1و  4الف) رديف:    
  آن جامعه »ديتول« زانيسهم متوسط هر فرد جامعه در مد)  60 /68ج) 3034ب)  4و  1الف) رديف:    
  آن جامعه »درآمد« زانيسهم متوسط هر فرد جامعه در مد)  60 /68 ج) 3043ب)  4و  1الف) رديف:    
  آن جامعه »و درآمدديتول« زانيفرد جامعه در مسهم متوسط هر د)  60 /86ج) 3034ب)  1و  4الف) رديف:    

  مبلغ  اقالم درآمدي  رديف

1  » بگيران حقوق«درآمد   1
  ها و مؤسسات سود شركت 4

2  » صاحبان امالك و مستغالت«درآمد   2
  درآمد صاحبان سرمايه 5

  200/396/249  » شاغل آزادصاحبان م«درآمد   3

1  دستمزدها  4
  درآمد صاحبان امالك و مستغالت 3

  000/225/684  »صاحبان سرمايه«درآمد   5
  400/958/698  ها و مؤسسات سود شركت  6

  ارزش  اقالم درآمدي  رديف
  ميليارد ريال 986  » صاحبان سرمايه«درآمد   1

1  » حقوق بگيران«درآمد   2
  7و1هاي  رديفدرآمد مجموع  3

2  » صاحبان مشاغل آزاد«درآمد   3
  5و1هاي  رديفدرآمد مجموع  5

  ميليون نفر 45  جمعيت كل كشور  4
  ميليارد ريال 894  ها و مؤسسات  سود شركت  5

1  دستمزدها  6
  ها و مؤسسات سود شركت 6

  ميليارد ريال 787  »صاحبان امالك و مستغالت«درآمد   7

 

  ارزش  اقالم درآمدي  رديف
  ميليارد ريال 656  » صاحبان امالك و مستغالت«درآمد   1

2  ها و مؤسسات  سود شركت  2
3

  صاحبان سرمايهدرآمد  

2  » حقوق بگيران«درآمد   3
6

  6و1هاي  رديفمد درآمجموع  

  ميليارد ريال 696  » صاحبان سرمايه«درآمد   4

1  »صاحبان مشاغل آزاد«درآمد   5
3

  6و4هاي  مجموع درآمد رديف 

  ميليارد ريال 466  دستمزدها  6
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 از بعـد  هـا  كارگـاه  آن و فروشند مى ريسندگى هاى كارگاه به ريال 500 قيمت به را شده توليد ي پنبه كيلوگرم هر كشاورزان .97
 به پارچـه  نخ ديلتب از بعد ها كارگاه اين و فروشند مى بافى پارچه هاى كارگاه به ريال 1500 قيمت با را آن نخ، به پنبه تبديل

 مبلـغ  بـه  را آن پوشاك به پارچه تبديل با ها كارگاه اين؛ فروشند مى پوشاك توليد هاى كارگاه به ريال 3000 قيمت را به آن
 محاسباتي   ..............................................  است؟ چه مقداري نهايى يكاال توليد كل ارزش. فروشند مى كننده مصرف به ريال 5000

  ريال 9500   ريال 4500    ريال 5000   ريال 10000   
مجموع  گاه آن، داشتيمدر دست  ،را رسد مى كننده مصرف دست به كه يپوشاك قيمت فقط قبلي سؤال حل براىدر صورتي كه  .98

 مفهومي -محاسباتي   .......................................................................................................  چه مقدار بود؟ ي مراحل مختلف، ارزش افزوده

  ريال 5000   ريال 4500    قابل محاسبه نبود   ريال 2000   
ـ  يسـندگ ير يهـا  ارگـاه ك بـه  ريال 6500 ارزش به را خود يديتول ي پنبه لوگرمكي هر شاورزانك .99  يهـا  ارگـاه ك. فروشـند  يم

. فروشند يم يباف پارچه يها ارگاهك به ريال 7500 ارزش به را آن و نندك يم ليتبد نخ يمقدار به را پنبه مقدار نيا، يسندگير
. فروشند يم كپوشا ديتول يها ارگاهك به الير 9000 مبلغ به ار آن و نندك يم ليتبد پارچه به را نخ زين يباف پارچه يها ارگاهك
ـ ا با. رسد يم نندگانك مصرف دست به ريال 16000 مبلغ به سرانجام و شود يم ليتبد كپوشا به پارچه، ها ارگاهك نيا در  ني
 و االهاك لك ارزش ي محاسبه روش نيا گريد نام) ب؟ است دامك آخر ي مرحله و اول ي مرحله ي افزوده ارزش) الف: طيشرا

 يبـرا  ارشناسـان ك) د؟ دارد وجـود  روش چنـد  يينها خدمات و االهاك لك ارزش ي محاسبه يبرا) ج؟ ستيچ يينها خدمات
 90 -سراسري   ......................................  ؟شوند يم متوسل ياقدام چه به يينها خدمات و االهاك لك ي محاسبه در اشتباه از يريجلوگ

.نندك يم سهيمقا هم با را ها جواب و رنديگ يم ارك به را روش هردو) د روش دو) ج يا نهيهز روش) ب 6500 و 7000) الف   
  .نندك يم سهيمقا هم با را ها جواب و رنديگ يم ارك به را روش دو حداقل) د روش سه) ج ديتول روش) ب 7000 و 6500) الف   
.رنديپذ يم را آن بود شتريب دامكهر و رنديگ يم ارك به را روش سه هر) د روش سه) ج ديتول روش) ب 9000 و 7500) الف   
  .دارند يم منظور را ها آن نيانگيم و رنديگ يم ارك به را روش دو هر) د روش دو) ج يا نهيهز روش) ب 7500 و 9000) الف   

ـ    ريال بـه كارگـاه   5000ي توليدي خود را به ارزش  كشاورزان هر كيلوگرم پنبه .100 هـاي   فروشـند. كارگـاه   يهـاي ريسـندگي م
بـافي   هـاي پارچـه   ريـال بـه كارگـاه    15000كننـد و آن را بـه ارزش:    مقدار پنبه را به مقداري نخ تبديل مـي  دگي اينريسن
هـاي توليـد    ريال بـه كارگـاه   000/30كنند و آن را به مبلغ  بافي نيز نخ را به پارچه تبديل مي هاي پارچه فروشند. كارگاه مي

ريـال بـه دسـت     000/50شـود و سـرانجام بـه مبلـغ:      تبديل مـي » به پوشاك پارچه«ها  فروشند. در اين كارگاه پوشاك مي
ارزش «الف: ارزش افزوده در مرحله اول و سوم كدام است؟ ب: كـدام مرحلـه بـا     صورت:رسد. در اين  كنندگان مي مصرف
 92 -آزمايشي سنجش   .........................................................     محصول برابر است؟ ج: عنوان ديگر اين روش محاسبه چيست؟» نهايي

  روش درآمدي -4مرحله  -ريال 5000ريال و  15000   روش توليد -4مرحله  -ريال 15000ل و ريا 5000   
  روش توليد -3مرحله  -ريال 15000ريال و  5000   روش درآمدي -3مرحله  -ريال 5000ريال و  15000   

ي ريسندگي ها ال به كارگاهري 4000ي توليدي خود را به ارزش  هر كيلوگرم پنبهچه كشاورزان  ي فرضي چنان در يك جامعه .101
هـاي   ريـال بـه كارگـاه    5000 بـه ارزش و  كـرده مقدار پنبه را به مقـداري نـخ تبـديل     نهاي ريسندگي اي . كارگاهبفروشند
هاي توليد پوشـاك   ريال به كارگاه 8000شده و به مبلغ نخ به پارچه تبديل  ،بافي هاي پارچه كارگاهو در  بفروشند،بافي  پارچه

كننـدگان   ريـال بـه دسـت مصـرف    16000شود و به مبلـغ:   تبديل مي» پوشاك«به  »پارچه«ها  در اين كارگاهو فروخته شود 
 92 -سراسري   .....................................................................................................................   :»ها ها و ستاده داده«با توجه به اين رسد.  مي

  اين روش محاسبه، نام ديگرش چيست؟ب:    كدام است؟ »چهارماول و  ي مرحله ي ارزش افزوده«الف:   
چنين نام  و هم» شود كند، محاسبه مي ها جريان پيدا مي كل پولي كه از طرف خانوارها به سمت بنگاه«آن  نام روشي كه درج:   
ترتيب  ، به»شود يابد، محاسبه مي هاي اقتصادي به سمت خانوارها جريان مي كل پولي كه از طرف بنگاه«روشي كه در آن   
   عنوان ديگر اين روش محاسبه چيست؟كدام است؟   
 شوند؟ براي جلوگيري از اشتباه در محاسبه، به چه اقدامي متوسل مي» ي ارزش توليد كل جامعه شناسان محاسبهكار«د:   

گيرنـد و هـر كـدام كـه      و روش ارزش افزوده د) سه روش را بكار مـي  روش توليداي ج)  ب) روش هزينه 8000، 4000الف)   
  كنند.  تر بود، آن را منظور مي بيش

گيرنـد و   اي د) حداقل دو روش را براي محاسبه بكار مـي  درآمدي و روش هزينهروش ب) روش توليد ج)  8000، 4000الف)    
  كنند. ها را مقايسه مي جواب

گيرنـد و ميـانگين    د) دو روش را بكـار مـي   توليدروش ارزش افزوده و روش روش اي ج)  ب) روش هزينه 4000، 8000الف)   
  دارند. منظور مي ها را آن

گيرنـد و   اي و روش درآمدي د) حداقل دو روش را براي محاسبه بكار مـي  هزينهروش ب) روش توليد ج)  4000، 8000الف)   
  كنند. ها را مقايسه مي جواب
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بفروشـند.   »ريسـندگي «هـاي   ريـال بـه كارخانـه    4500خود را به ارزش » پنبه توليدي«فرض كنيم كشاورزان هر كيلوگرم  .102
» بـافي  پارچـه «هـاي   ريال بـه كارگـاه   6000ر پنبه را به مقداري نخ تبديل كرده و به ارزش هاي ريسندگي، اين مقدا كارگاه

» توليـد پوشـاك  «هـاي   ريـال بـه كارگـاه    8500تبديل شده و به مبلغ » پارچه«بافي، نخ به  هاي پارچه فروشند. در كارگاه مي
 رسـد.   مي» كنندگان مصرف«ريال به دست  17000 ها پارچه به پوشاك تبديل شده و به مبلغ شود. در اين كارگاه فروخته مي

 92 -خارج از كشور سراسري   ..............................................................................................................................................................................  
  است؟م ابه ترتيب از راست به چپ كد »سوماول و  ي مرحله« ي الف: ارزش افزوده  

  چيست؟نهايي براي ارزش كاالها و خدمات  اين روش محاسبهنام ديگر ب:    
» مزد، اجاره و سود«ي  يابد و همچنين، محاسبه جريان مي» خانوارها«ها به سمت  كه از طرف بنگاه» كل پولي«ي  محاسبهج: 

جامعه » توليد كل«ي  هاي محاسبه هاي توليدي جامعه ايجاد شده است، مربوط به كدام روش كه در سطح جامعه بر اثر فعاليت
   باشد؟  مي
چگونه عمل » كاالها و خدمات نهاييكل ارزش «ي  محاسبههنگام كارشناسان كه در محاسبه اشتباه نشود،  براي ايند: 
 كنند؟  مي

ها را مقايسه  جوابگيرند و  كار ميبروش حداقل دو د)  اي روش هزينه -اي هزينهروش ج)  توليدب) روش  4500، 2500الف)   
   كنند. مي

هـا را   د و جـواب گيرن روش درآمدي د) هر سه روش را به كار مي -اي هزينهروش اي ج)  ب) روش هزينه 4500، 2500الف)    
  كنند. مقايسه مي

ها را مقايسه  گيرند و جواب روش درآمدي د) حداقل دو روش بكار مي -درآمديروش ب) روش توليد ج)  2500، 4500الف)   
  كنند. مي

هـا را   گيرند و جـواب  اي د) هر سه روش را به كار مي روش هزينه -درآمديروش اي ج)  ب) روش هزينه 2500، 4500الف)   
  كنند. ايسه ميمق

بفروشند. » ريسندگي«هاي  ريال به كارگاه 3500خود را به ارزش: » ي توليدي پنبه«به فرض چنانچه، كشاورزان هر كيلوگرم  .103
» بـافي  پارچـه «هـاي   ريال به كارگاه 5500، اين مقدار پنبه را به مقداري نخ تبديل كرده و به ارزش:»هاي ريسندگي كارگاه«

» توليـد پوشـاك  «هـاي   ريال به كارگاه 7500تبديل شده و به مبلغ » پارچه«به » نخ«بافي،  هاي پارچه فروشند. در كارگاه مي
» كننـدگان  مصـرف «ريـال بـه دسـت    14000و به مبلغ  شود ميتبديل  »پوشاك«ها پارچه به  شود. در اين كارگاه فروخته مي

 93 -كشور سراسري خارج از   ..................................................................................................    »:ها ها و ستاده داده«با توجه به اين  رسد. مي

  است؟م اكد »چهارمو  دوم ي مرحله« ي ارزش افزوده )الف
  چيست؟ »كل كاالها و خدماتارزش « ي ديگر اين روش محاسبه عنوان ب)   

خريداري و مصرف » خانوارها«كه است » كاالها و خدماتيكل ارزش «ي  دهنده آن مقدار پول كه نشاني  محاسبه ج)
كند، مربوط  جريان پيدا مي»  هاي اقتصادي بنگاه«به سمت » خانوارها«كه از طرف » پولي كل«ي  چنين محاسبه اند و هم كرده

    است؟ » توليد كل جامعه«اي  به چه روش محاسبه
از ديد كارشناسان اقتصادي، توسل به چه اقدامي » ارزش كل كاالها و خدمات نهايي«ي  در محاسبهاشتباه اجتناب از براي  د)

  ضروري است؟ 

تـوأم  » روش توليـد «و » درآمدي«از دو روش اي د)  روش هزينه -درآمديروش ج)  اي هزينهب) روش  2000،  6500ف)ال   
   كنند. استفاده مي

» اي روش هزينـه «و » ارزش افـزوده «روش درآمـدي د) از دو روش   -اي هزينهروش ب) روش توليد ج)  6500،  2000الف)    
  كنند. توأم استفاده مي

روش درآمـدي د) حـداقل دو روش را بـراي محاسـبه بـه كـار        -درآمديروش اي ج)  ب) روش هزينه 2000،  6500الف)   
  كنند.  ها را مقايسه مي گيرند و جواب مي

اي د) حداقل دو روش را براي محاسـبه بـه كـار     روش هزينه -اي هزينهروش ب) روش ارزش افزوده ج)  6500،  2000الف)   
  كنند. ايسه ميها را مق گيرند و جواب مي

 سـال  را پايه سال كه باشد. در صورتي واحد 142 بعد سال در و باشد واحد 120، 1375 سال در جامعه كل توليد ميزان اگر .104
و  جامعـه  آن در تورم مقدار ى دهنده نشان ،افزايش از مقدار چه صورت اين در رسيم؛ مي 127 عدد به گاه آن، بگيريم 1375

 محاسباتي   ...............................................................................  زايش مقدار توليد است؟(از راست به چپ)ي اف دهنده چه مقدار نشان

  واحد 22 - واحد 15   واحد 7 - واحد 15   واحد 15 -واحد 7   واحد 15 - واحد 22   
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است. در صورتي كه سال پايه را سال اول در نظر بگيريم، ميـزان  172و  125، 100پياپي  سه سال در جامعه كل توليد ميزان .105
هاست  چه مقدار وابسته به افزايش قيمت ،خواهد بود. رشد در سال دوم 135و  112، 100اعداد  توليد كل جامعه، به ترتيب،

 محاسباتي   ...................................................  چه مقدار وابسته به افزايش مقدار توليد است؟(از راست به چپ) ،و رشد در سال سوم

   12- 35   12- 13   13- 35   13- 13  
هزار ميليارد ريال بر آورد شده است، با انتخـاب   2500و  2210، 2000رتيب: ت كشوري در ظرف سه سال پياپي، به» توليد كل«ميزان  .106

به ترتيب » سال پايه«هاي سال اول  كشور مذكور در سه سال مورد نظر، بر حسب قيمت» توليد كل«ميزان » سال پايه«سال اول به عنوان 
 92 -آزمايشي سنجش   . ................................   »:از راست به چپ« ترتيب تغيير يافته است، براساس اين محاسبات: به 2280و  2140، 2000به: 

  در سال سوم چه ميزان است؟» مقدار توليد«الف) افزايش   
 ها در سال سوم كدام است؟ ب) افزايش قيمت  

  120 ب) -380الف)    220ب)  -280الف)    280ب)  -220الف)    380ب)  -120الف)    
ـ ، به ترتيمتوال يها سال يدرط» د كليزان توليم«، يفرض ي جامعه يكدر  .107 و در سـال   3300، سـال دوم  3000ب: سـال اول  ي

ن جامعه در سـه سـال   يا» لكديزان توليم«،»هيسال پا«ال بوده است. با انتخاب سال اول به عنوانيارد ريليهزار م 3750سوم 
ـ ه) به ترتيسال اول (سال پا يها متيمورد نظر برحسب ق ـ تغ 3420و  3210، 3000ب بـه  ي ـ سـت. براسـاس ا  افتـه ا ير يي ن ي
 دام است؟كسال سوم به ترتيب (از راست به چپ)  ها در متيش قيد درسال سوم ب) افزايش مقدار تولياطالعات: الف) افزا

  88و  87 -و سراسري خارج از كشور 88 -سراسري    ...............................................................................................................................................  
   100 -200    200 -100    420 -330    90-210  

 بـا . اسـت  شده برآورد ريال ارديليم هزار 7500 و 6600، 6000: بيتتر به ياپيپ سال سه ظرف در يشورك لك ديتول زانيم .108
ـ پا سال( اول سال يها متيق حسب بر نظر مورد سال سه در شورك لك ديتول زانيم، »هيپا سال« عنوان به اول سال انتخاب ) هي

ـ ا اساس بر. است افتهي رييتغ 6840 و 6420، 6000 به بيترت به ـ تول مقـدار  شيافـزا ) الـف : محاسـبات  ني  شيافـزا ) ب؛ دي
 87 -سراسري   ...................................................................................  ؟است دامك) چپ به راست از( بيترت به، سوم سال در ها متيق

   420 -500   500 -420   660 -840   840 -660 

 بـا . اسـت  شده برآورد ريال ارديليم هزار 8240 و 5750، 4500: بيترت به ياپيپ سال سه ظرف در يشورك لك ديتول زانيم .109
ـ پا سال( اول سال يها متيق حسب بر نظر مورد سال سه در شورك لك ديتول زانيم، »هيپا سال« عنوان به اول سال انتخاب ) هي

 شيافـزا ) الـف ): چـپ  به راست از( بيترت به محاسبات نيا اساس بر. است افتهي رييتغ 7820 و 5360، 4500 به بيترت به
 بـه  مربـوط  اعـداد  دامك) ج؟ است دامك سوم و مدو سال در ها متيق شيافزا) ب؛ است دامك سوم و دوم سال در ديتول مقدار

 89 -سراسري   ...................................................................................................  ؟است جامعه نيا در سوم و دوم سال در تورم ي دهيپد

  390-420) ج 390- 420) ب 3320-860) الف   420-390) ج 390–420) ب 860–3320)الف   
  420-390) ج 420–390) ب 3320–860) الف   390-420) ج 420–390) ب 860–3320)الف   

هزار ميليارد ريال بـوده   1875و سال سوم  1700، سال دوم 1500ترتيب سال اول  يد كل كشوري در سه سال متوالي، بهتول .110
ترتيـب بـه    بـه » سال پايه«هاي  توليد كلّ در سه سال مورد نظر بر حسب قيمت» سال پايه«عنوان  است. با گزينش سال اول به

 91 -سراسري   ..................................   ترتيب (از راست به چپ): اين محاسبات بهتغيير يافته است. براساس  1710و  1650، 1500

سال «ب) افزايش مقدار توليد در  در سال دوم و سال سوم در اين جامعه است؟» ي تورم پديده«الف) كدام اعداد مربوط به   
  چيست؟» سال دوم و سال سوم«ها در  ج) افزايش قيمت كدام است؟» دوم و سال سوم  
  50-  165، ج) 150 - 210، ب) 50 - 165الف)     165 - 50، ج) 210ـ  150،ب) 165 - 50الف)    
   50 -  165، ج) 210- 150، ب) 50 - 165الف)    165 -50، ج) 150 - 210، ب) 165 - 50الف)    

ل باشد، هزار ميليارد ريا 4840،5960، 4000ترتيب:  در طي سه سال پياپي، به» ميزان توليد كل«ي فرضي  چه در يك جامعه چنان .111
سال پايـه)  »(سال اول«هاي  جامعه در سه سال مورد نظر بر حسب قيمت» توليد كل«، ميزان »سال پايه«عنوان  با انتخاب سال اول به

 با تغيير 91 -سراسري خارج از كشور   .................     ترتيب (از راست به چپ): يابد. بر اساس اين محاسبات، به تغيير مي 4760 ،4230، 4000به 

  چيست؟» سال دوم و سال سوم«در  ها يمتقالف) افزايش   
  در سال دوم و سال سوم در اين جامعه است؟» ي تورم پديده«كدام اعداد مربوط به ب)   
  ؟كدام است» سال دوم و سال سوم« مقدار توليد درج) افزايش   
  760-  230، ج) 1200 -  610، ب) 1200 - 610الف)     230 -  760، ج) 610ـ  1200،ب) 1200 - 610الف)    
   230 -  760، ج) 1200-  610، ب) 610 - 1200الف)    760 -230، ج) 610 - 1200، ب) 610 - 1200الف)    
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ميليارد ريال برآورد شده است. با انتخـاب   7500و  6600،  6000كشوري در ظرف سه سال متوالي به ترتيب: » توليد كل«ميزان  .112
سال اول(سـال پايـه) بـه ترتيـب بـه:       سه سال مورد نظر بر حسب قيمت در» ل كشورتوليد ك«ميزان » سال پايه«سال اول به عنوان 

 95 -آزمايشي سنجش   ................ ................................ ................................   تغيير يافته است. بر اساس اين محاسبات: 6840و  6420،  6000

  ،»سال سوم«در مقدار توليد الف) افزايش   
  ؟ها در سال سوم كدام است افزايش قيمتب)   
  840ب)  660الف)    480ب)  606الف)    606) ب 480الف)     660ب)  840الف)    

 94 -سراسري    ............ ................................ ................................   »:از راست به چپ«با توجه به اطالعات مندرج در جدول زير، به ترتيب:  .113

   و 1392در سال: » جاري«به قيمت » توليد كل«الف)   
  ، كدام است؟1392در سال: » ثابت«) توليد كلّ به قيمت ب  
  400,65ب)  114 ,000الف)   
  500,64ب)  114 ,000الف)   
    500,64ب)  141 ,000الف)   
  400,65ب)  141 ,000الف)   

 94 -سراسري خارج از كشور    ......................... ................................   »:از راست به چپ«با توجه به اطالعات مندرج در جدول زير، به ترتيب:  .114

   و 1390در سال: » جاري«به قيمت » توليد كل«الف)   
  ام است؟، كد1390در سال: » ثابت«) توليد كلّ به قيمت ب  
  8500ب)  18 ,750الف)   
  8050ب)  1850الف)    
    8500ب)  17 ,850الف)   
  50,80ب)  17 ,850الف)   

  

  
 90 -سراسري    .....................................................................  دهد:  با توجه به نمودار زير كه تصويري از اقتصاد يك جامعه را نشان مي .115

  ار گرفته الف) وجوه پرداختي به عوامل توليد چه نام دارد و در چه مسيري از نمودار قر
  و عناوين عوامل توليد چيست و در كدام مسير نمودار واقع شده است؟
  ب) وجوه پرداختي براي كاالها و خدمات مربوط به كدام مسير است؟

  ي  اي و درآمدي، براي محاسبه هاي هزينه ج) يك روش ديگر عالوه بر روش
  دو عنوان آن كدام است؟ ،وجود دارد» توليد كل جامعه«

  عضو اقتصادي جامعه مالك عوامل توليدند؟د) كدام 
    هـ ) اشخاص حقوقي در تصوير اقتصادي جامعه كدام است؟  

  
  

، ج) روش توليد، يا روش ارزش افزوده، د) 4، ب) مسير 1كار، سرمايه، و منابع طبيعي، مسير  ،2، مسير الف) مزد، سود و اجاره   
  هاي اقتصادي خانوارها، هـ ) بنگاه

، ج) روش توليـد  3، ب) مسير 2كار، سرمايه و منابع طبيعي، مديريت، تكنولوژي، مسير  ،1مسير  ،بهره، سود و اجارهالف) مزد،    
  هاي اقتصادي هـ ) بنگاه يا روش ارزش افزوده، د) خانوارها،

خيره و حفـظ ارزش يـا   ، ج) روش ذ4، ب) مسير 1كار، سرمايه، و منابع طبيعي، مسير  ،2، مسير الف) مزد، بهره، سود، و اجاره   
  اقتصادي، هـ ) خانوارها هاي روش ارزش افزوده، د) بنگاه

، ج) روش ذخيره و حفظ ارزش يا روش 3، ب) مسير 2كار، سرمايه، مديريت، تكنولوژي، مسير ، 1، مسير الف) مزد، سود، اجاره   
  هاي اقتصادي، هـ ) خانوارها ارزش افزوده، د) بنگاه

   هاي بنگاه
 اقتصادي

  خانوارها

  عوامل توليد
  (كار، سرمايه و زمين

  كاالها و خدمات

)1(  
)2(  

)3(  
)4(  

  كاالهاي 
  اي واسطه

  االك
  1390سال   1389سال 
  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت

A 100  50  150  25  
B  20  150  50  300  

  كاال
  1392سال   1390سال 
  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت

A 300  150  400  75  
B  60  400  120  700  



49  

 

 

 92 -سراسري    .....................................................................  دهد:  كه تصويري از اقتصاد يك جامعه را نشان مي با توجه به نمودار زير .116

   است؟چه نام دارد و در چه مسيري از نمودار قرار گرفته  »عوامل توليد«الف) وجوه پرداختي به   
  چيست و در كدام مسير واقع شده است؟ »عوامل توليد«عناوين ب)   
  كدام مسير است؟ مربوط به »كاالها و خدمات«) وجوه پرداختي براي ج  
  مالك عوامل توليدند؟ »جامعه اقتصاد«د) كدام عضو   
    در تصوير اقتصادي جامعه كدام است؟ »اشخاص حقوقي«هـ )   
  ، 1مسير  زمين.و  ب) كار، سرمايه .2. مسير اجاره ،الف) مزد، سود   
  هاي اقتصادي انوارها، هـ ) بنگاهخ) د، 4مسير  ج)  
  منابع طبيعي، و  ب) كار، سرمايه .1. مسيراجارهبهره و  ،الف) مزد، سود   
  هاي اقتصادي انوارها، هـ ) بنگاهخ) د، 3مسير ج)، 2مسير مديريت و تكنولوژي.  
  ، 4، مسير زمينو  ب) كار، سرمايه 2. مسير و اجاره بهره، سودالف) مزد،    
  هاي اقتصادي بنگاههـ )  ها خانواده، د) 3) مسير ج  
   مديريت منابع طبيعي،كار، سرمايه،ب)  1. مسير اجارهو الف) مزد، سود   
  هاي اقتصادي بنگاههـ )  ها خانواده، د) 4) مسير ج 2و تكنولوژي. مسير   

 90 -سراسري خارج از كشور   ...........................................  دهد:   از اقتصاد يك جامعه را نشان ميساده با توجه به نمودار زير كه تصويري  .117

  مربوط به چيست؟ 5ب) عدد   عناوين كدام دو مسير نادرست است؟الف)   
  اي مربوط به كدام مسير است؟ ي توليد كل جامعه به روش هزينه محاسبه) ج  
  دو عضو اين نمودار كدام است؟د)   
    كننده و هم مالك عوامل توليد هستند؟ يك از اعضا، هم مصرف كدامهـ )   
  خانوارهاانوارها، هـ ) خ و هاي اقتصادي ) بنگاهد، 4مسير  ج) اي ب) كاالهاي واسطه 2و1الف)    
  خانوارهاانوارها، هـ ) و خ هاي اقتصادي ) بنگاهد ،2مسير  ج) اي ب) كاالهاي سرمايه 2و1الف)    
  هاي توليدي سازمانهـ )  هاي توليدي و افراد سازمان) د، 4مسير  ج) اي ب) كاالهاي واسطه 4و3الف)    
  هاي توليدي سازمان، هـ ) هاي توليدي و افراد سازمان) د، 2مسير  ج) اي ب) كاالهاي سرمايه 4و3الف)    

 92 -سراسري خارج از كشور ...........................................  دهد:   از اقتصاد يك جامعه را نشان ميساده با توجه به نمودار زير كه تصويري  .118

   به ترتيب كدام است؟ 2و  1هاي عناوين مسيرالف)   
  عنوان عضوهاي اين تصوير چيست؟ب)   
  كدام است؟ 4ليد كل جامعه مربوط به مسير ي تو عنوان روش محاسبه) ج  
  مربوط به كدام مسير است؟» روش درآمدي«ي توليد كل جامعه به  محاسبهد)   
  به ترتيب از راست به چپ در » حقيقي و حقوقي«اشخاص هـ )   
    اند؟ كدام» جامعه تصوير اقتصاد«  

  
  

هاي  بنگاه، هـ ) 3مسير ) د روش توليد ج) هاي اقتصادي بنگاه -ها خانوادهب)  عوامل توليد -وجوه پرداختي به عوامل توليدالف)  
  خانوارها -اقتصادي

، هـ ) 2مسير ) د روش ارزش افزوده ج) ها خانواده - هاي اقتصادي وجوه پرداختي به عوامل توليد ب) بنگاه -عوامل توليدالف)  
  هاي اقتصادي بنگاه -خانوارها

، هـ ) 3مسير ) د اي روش هزينه ج) هاي اقتصادي بنگاه -ب) خانوارها عوامل توليد - يدوجوه پرداختي به عوامل تولالف)  
  خانوارها - هاي اقتصادي بنگاه
، هـ ) 2مسير ) د اي روش هزينه ج) خانوارها - هاي اقتصادي وجوه پرداختي به عوامل توليد ب) بنگاه -عوامل توليدالف)  

  هاي اقتصادي بنگاه - خانوارها

   هاي بنگاه
 اقتصادي

  خانوارها

  كاالها و خدمات

)1(  
)2(  

)3(  
)4(  

)5(  

   هايبنگاه
 اقتصادي

  خانوارها

  كاالها و خدمات

)1(  

)2(  

)3(  

)4(  

  وجوه پرداختي به
  عوامل توليد

  (مزد، سود، اجاره)

  عوامل توليد
  (كار، سرمايه، منابع طبيعي)

  وجوه پرداختي براي كاالها و خدمات

)5(     

كاالها و 

)1(  
)2(  

)3(  
)4(  
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 94 -سراسري خارج از كشور   ..........................................  دهد:   از اقتصاد يك جامعه را نشان ميساده به نمودار زير كه تصويري با توجه  .119

  كدام عضو اقتصادي جامعه مالك عوامل توليدند؟ الف)   
  ي توليد كل جامعه وجود دارد كه داراي دو عنوان  يك روش ديگر براي محاسبهب)   
  چيست؟است، آن   
  ي از نمودار قرار گرفتهمسيرچه نام دارد و در چه وليد توجوه پرداختي به عوامل ) ج  
  است؟  
  كدام است؟اشخاص حقوقي در تصوير اقتصادي جامعه د)   
  عناوين عوامل توليد چيست؟ و در كدام مسير نمودار واقع شده است؟هـ )   
    و) وجوه پرداختي براي كاالها و خدمات، مربوط به كدام مسير است؟  

كار، هـ )  خانوارها) د 1مزد، بهره، سود و اجاره. مسير: ج) روش ذخيره و حفظ ارزش، روش توليدب)  تصاديهاي اق بنگاهالف)  
  3و) مسير: 1منابع طبيعي مسير:سرمايه، 

كـار، سـرمايه، منـابع    هــ )   خانوارهـا ) د 2مزد، سود و اجاره. مسير: ج) ، روش توليدروش افزودهب)  هاي اقتصادي بنگاهالف)  
  4ديريت، تكنولوژي و) مسير:طبيعي، م

كار، سرمايه، هـ )  هاي اقتصادي بنگاه) د 2مزد، سود و اجاره. مسير: ج) ب) روش توليد، روش ارزش افزوده خانوارهاالف)  
  4و) مسير: 1منابع طبيعي. مسير:

 هاي اقتصادي بنگاه) د 2ر:مزد، بهره، سود و اجاره. مسي ج) ب) روش ذخيره و حفظ ارزش، روش ارزش افزوده خانوارهاالف)  
  3و) مسير: 2كار، سرمايه، منابع طبيعي، مديريت، تكنولوژي مسير:هـ ) 

  
  

  يها بنگاه
 اقتصادي

  خانوارها

  كاالها و خدمات

)1(  
)2(  

)3(  
)4(  
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مـردم آن اسـت،   «...............» آن جامعـه و نيـز   «...............» ي  دهنده ميزان توليد كاالها و خدمات در هر جامعه به نوعي نشان .120

 94 -آزمايشي سنجش   ............................  بيشتر است. «...............» و مصرف بيشتر و در نتيجه ..........» «.....زيرا توليد بيشتر به معناي 

  رفاه - درآمد -سطح زندگي - قدرت اقتصادي   اسراف -درآمد -سطح زندگي -داشتن منابع   
  اسراف -مندي قدرت -جويي منطقي صرفه - قدرت اقتصادي   رفاه -مندي قدرت -جويي منطقي صرفه -داشتن منابع   

   نـام  چـه  پـردازد  مـى  ملّـى  سـطح  در اقتصـادى  هـاى  فعاليت ميزان گيرى اندازه و بررسى به كه اقتصادى مطالعات از اى شاخه .121
 82 -آزمايشي سنجش   .........................................................................................................................................................................  ؟دارد

 عمومى ي ماليه   ملّى درآمد    بودجه   ملّى حسابدارى   

 86- سراسري   .................................................................................................................  ؟چيست »ملّي حسابداري« بسيار اهميت دليل .122

  .كرد محاسبه جامعه در را خدمات و كاالها توليد ميزان توان مي آن طريق از   
  .سنجيد جامعه اقتصادي رشد و مردم زندگي سطح بر را مختلف اقتصادي هاي سياست كارگيري به تأثير توان مي آن كمك به   

  .نمود بررسي دقّت به را جامعه تصادياق وضعيت طور همين و كشورها وضعيت از اقتصادي مختلف هاي تحليل توان مي آن طريق از    
 زنـدگي  سطح و ملّت هر پيشرفت ي درجه و اقتصادي قدرت آن ميزان كه است جامعه اقتصادي هاي شاخص ترين مهم از يكي   
  .دهد مي نشان را آن اعضاي  

  

  
محسـوب  » فعاليت توليـدي « پردازند نيز مي» بندي شده ميوه و سبزيجات بسته« ي دليلي فعاليت مؤسساتي كه به عرضه به چه .123

 92- آزمايشي سنجش   .........................................................................................................  كنند؟ شود در حاليكه كااليي را توليد نمي مي

  نياز دارند.» خدمات«زيرا مردم به اين    
  افزايند. ميناند  زيرا بر ارزش كاالهايي كه ديگران توليد كرده   
  مقبوليت عام يافته است. است ولي اطالق توليد به خدمات،» توليد«با اينكه بر خالف مفهوم مصطلح    
  از فعاليت اقتصادي شده است.» حسابداري ملي«اين برخالف آن تعريفي است كه در    

» فعـاليتي «ي آن در سطح جامعه به لحاظ اقتصـادي چـه نـوع     حمل محصوالت كشاورزي از مزرعه به مراكز مصرف و عرضه .124
 95- آزمايشي سنجش   ........................................................................................................................................................................  است؟

  تجاري   كشاورزي   خدماتي   توليدي   

خريـداري شـده بـه مصـرف     » كننـدگان  مصـرف «كنند يا توسـط   توليد و به بازار عرضه مي» توليدكنندگان«كاالهايي را كه  .125
ـ      كنندگان آن يا ساير توليد«........» رسد مي دهنـد،   رار مـي ها را خريداري كرده و براي توليد كاالهـاي ديگـر مـورد اسـتفاده ق

خـودداري  «..........»  ي ي مجدد بايد از محاسـبه  از از محاسبهربراي احت» توليد كلّ جامعه« ي گويند و در محاسبه مي«..........» 
 92- آزمايشي سنجش   ..........................................................................................................................................................................   نمود.

  اي كاالهاي سرمايه -كاالهاي تكميلي  -كاالهاي نهايي    كاالهاي تكميلي - كاالهاي نهايي  -كاالهاي مصرفي    
  اي كاالهاي واسطه - اي  كاالهاي واسطه -كاالهاي نهايي    اي كاالهاي واسطه - هاي مصرفي  كاال - اي  كاالهاي سرمايه   

 86- سراسري خارج از كشور   .............  اي صرف نظر كرد؟   واسطهي ي ارزش كاالها ي توليد كل جامعه بايد از محاسبه چرا در محاسبه .126

  چون اين نوع كاالها، كاالهاي مستقل نيستند.   
  در بطن كاالهاي نهايي است.اي  زيرا ارزش كاالهاي واسطه   
  يابد. ها در تركيب با كاالهاي ديگر تحقق مي چون ارزش اقتصادي آن   
  زيرا اين كاالها صرفاً ويژگي تكميلي دارند و به تنهايي فاقد ارزش اقتصادي هستند.   
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 يك  كدام به مربوط مطلب اين و؟ شود نمى منظور جامعه »كل توليد« ي محاسبه در، دوچرخه و اتومبيل الستيك قيمت چرا .127

 82 -آزمايشي سنجش   ......................................................................................................  ؟ است »ملّى حسابدارى« ي محاسبه شروط از

  .كنند عبور بازار از ـ اى سرمايه كاالى 
 .باشد مجاز و قانونى ـ تجملى كاالى 

  .شوند مى منتهى »نهايى« خدمات يا كاال توليد به كه هايى فعاليت ـ اى واسطه كاالى 
  .گيرد صورت مكانى ي محدوده در يدتول ـ مصرفى كاالى 

 95 -آزمايشي سنجش   ...............؟شود نميدر حسابداري ملّي تلقي » هاي توليدي محاسبه و سنجش فعاليت«كدام مورد جزء شروط  .128

  ودنب مجاز و قانونى     عبور از بازار 
  »و خدمات نهاييكاالها «ها به توليد  منتهي شدن فعاليت   »زماني معين«ي  انجام پذيري توليد در محدوده 

چون از يك «..................» كشور «..................» هايي نظير قاچاق و مانند آن كه به اقتصاد زيرزميني معروف است، جزء  فعاليت .129
مربوط بـه كـدام   در ضمن اين مورد «..................» ها  ي اين فعاليت و از طرف ديگر محاسبه«..................» ها  طرف اين فعاليت

 94 -آزمايشي سنجش   ..........................................................................  هاي توليدي در حسابداري ملّي است؟   ي فعاليت شرط محاسبه

  قانوني و مجاز باشد. -نوعي مشروعيت دادن به آنهاست -دقيقاً معلوم نيست -شود محسوب نمي -توليد 
  بازار عبور كند.از  -برد مشروعيت آنها را زير سؤال مي -دقيقاً معلوم نيست -شود محسوب مي -درآمد 
ي  توليد در محـدوده  -دهد توليد داخلي را به طور كاذب افزايش مي -ي مناطق وجود ندارد در همه -شود محسوب مي -درآمد 

  گيرد. مكاني معيني صورت مي
ـ  فعاليت -كند درآمد ملّي را دچار اخالل مي -در برخي مناطق وجود دارد -شود محسوب نمي -توليد  د كـاال يـا   هايي كه به تولي

  خدمات نهايي منتهي شود.
  

 

به كار گرفتـه   توليدى هاى فعاليت در كه آن نظاير و ها راه، ها ساختمان، آالت ماشين: قبيل از كشور يك هاى سرمايه از بخشى .130
ش يعنـي  بنابراين منابع و امكاناتي را صـرف جبـران ايـن فرسـاي    . روند مى بين از و گردند مى فرسوده زمان مرور به ،شوند، مي

 83 -آزمايشي سنجش ...  ؟دارد نام چه اقتصادى اصطالح در آن به مربوط ي هزينه و فرسايش اين. كنيم مى ها آن گزينى جاي ياتعمير 

 نهايى ي هزينه ـ نهايى توليد   استهالك ي هزينه ـ استهالك   

  مضاعف ي هزينه ـ كاهشى ارزش   رفته دست از فرصت ي هزينه ـ سرمايه    

هـاي   شود چه نام دارد و در بطن كدام يـك از شـاخص   هاي فرسوده مي سرمايه» جايگزيني«ز توليد جامعه كه صرف قسمتي ا .131
 92 -آزمايشي سنجش   ..................................................................................................................................................  اقتصادي قرار دارد؟

  توليد خالص ملي -متغير ي هزينه   توليد خالص -انتقالي ي هزينه   
  يد ناخالصتول -استهالك ي هزينه   توليد خالص داخلي -نهايي ي هزينه   

  

  
132. »G.N.P «و »G.D.P «83 -و سراسري 87 -آزمايشي سنجش   .......................................................  ؟  است كدام اختصارى نام بيترت به 

 يمل ناخالص ديتول -  ملى خالص توليد   يداخل درآمد - ملى درآمد   

  يمل ناخالص ديتول - داخلى ناخالص توليد   يداخل ناخالص ديتول - ملى ناخالص توليد    

133. رترين  يكي از مهمت آن مي ي هبه مطالع» حسابداري ملّي«هايي كه  متغيهاي توليـدي خارجيـان    پردازد چيست؟ و نتيجه فعالي
 92 -آزمايشي سنجش   ..............................  گيرد؟ مورد بررسي قرار مي» هاي اقتصادي شاخص«يك از  مقيم يك كشور از طريق كدام

  G.N.P -توليد ناخالص داخلي   G.N.P - توليد كاال و خدمات  ميزان كل   
  G.D.P -توليد ناخالص ملّي     G.D.P - توليد كل   

  89 -آزاد   .................................................................................................  شود؟ي، منظور ميد ملّيتول يدام مورد، در محاسبهكارزش  .134
  شوركدر خارج  يرانيخدمات مهندسان ا   ينجار ساختمان يكمورد استفاده در  يهاخيم   
  قّاش ساختمانن يك يار مورد استفادهكشلوار   رانيدر ا يخدمات مهندسان خارج   
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  95 -آزمايشي سنجش   .................................................................    سراي سالمندان بفرستد، آنگاه:خود را به » مادر سالمند«اگر فردي  .135
  يابد. كاهش مي G.D.P   يابد. توليد سرانه كاهش مي   
   G.N.P يابد. كاهش مي     G.N.P ابد.ي يافزايش م  

  

  
براي مقايسه سطح زندگي و رفاه افـراد جوامـع مختلـف    بهترين معيار  ،هاي مختلف گير جمعيت كشور با توجه به تفاوت چشم .136

 92 -آزمايشي سنجش   ..................  شود؟ آن جامعه چه ناميده مي» مدآتوليد يا در«چيست؟ و سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان 

  توليد سرانه -درآمد سرانه     توليد ملي -توليد سرانه   
  شاخص سرانه - شاخص سرانه     سرانه ملي -درآمد سرانه   

  

  
 93 -سراسري   .................................................................    مطرح شده است؟» گزينه«هاي زير در كدام  پاسخ درست و كامل پرسش .137

  مردم يك جامعه است.» سطح زندگي«چنين  و هم» قدرت اقتصادي و مادي«ي  دهنده نشان«..........» الف) 
شود، چه نام دارد؟  است و در طول يك سال نصيب اعضاي جامعه مي» درآمدي«ي اقالم مختلف  چه كه در برگيرنده ب) آن

  ي شاخص از آن كدام است؟ و دو نمونه
رسانند  خرند و به مصرف مي مي» كنندگان مصرف«كنند يا  توليد و به بازار، عرضه مي» توليدكنندگان«ج) كاالهايي را كه 

الهاي ديگر مورد استفاده قرار كنند و براي توليد كا ها را خريداري مي آن» توليدكنندگان«گويند. كاالهايي را كه  مي«..........» 
  نامند. مي«..........» دهند  مي

ي خدمات و كاالهايي كه مردم يك كشور در طول يك سال چه  باشد بايد ارزش همه«..........» ي  چه هدف محاسبه د) چنان
  اند، محاسبه شود. در داخل و چه خارج از كشور توليد كرده

هاي فرسوده شده اختصاص  سرمايه» هاي جايگزيني هزينه«سال بايد قسمتي را به  در طول يك» كلّ توليد جامعه«هـ) از 
  گويند؟ به آن چه مي» اصطالح اقتصادي«دهيم. در 

كنند و اين رقم  ي هر مرحله از توليد را با هم جمع مي ارزش افزوده» محاسبه توليد كلّ جامعه«هاي  يك از روش و) در كدام
  شده است؟» توليد ارزش نهايي محصول«برابر با 

اي د)  واسطه -درآمد صاحبان مشاغل آزاد ج) نهايي -درآمد حقوق بگيران -الف) ميزان توليد كاال و خدمات ب) درآمد ملّي 
  ي استهالكي و) روش توليد توليد ملّي هـ) هزينه

تعلق مي گيرد. ج) » سرمايه«ه سودي كه ب -درآمد صاحبان سرمايه -الف) تفوق صادرات بر واردات ب) توليد ناخالص ملّي 
  اي ي نهايي و) روش هزينه نهايي د) توليد داخلي هـ) هزينه -اي واسطه

درآمد صاحبان امالك و  -االجاره اجاره بها يا مال -الف) غنا و فراواني منابع طبيعي و اقتصادي ب) توليد ناخالص داخلي 
  »درآمدي«ي ثابت و) روش  لي هـ) هزينهاي د) توليد ناخالص داخ واسطه -اي مستغالت ج) سرمايه

ها و  سودي كه نصيب شركت -دستمزدها - هاي اقتصادي ب) درآمد سرانه الف) استفاده از تكنولوژي مدرن در تمام بخش 
  »سال پايه و قيمت ثابت«ي متغير و) روش استفاده از  اي د) توليد سرانه ملّي هـ) هزينه واسطه - شود. ج) تكميلي مؤسسات مي

كننـد و در مقابـل    هسـتند خريـداري مـي   «...........» ها كـه   عوامل توليد را از خانوار«...........» هاي اقتصادي، تحت عنوان  نگاهب .138
 92 -آزمايشي سنجش   ...........................    پردازند. مي» توليد«به صاحبان اين عوامل «..........» و «..........» ه و رمبالغي تحت عنوان: اجا

  سود و مزد - اشخاص حقيقي -اشخاص حقوقي    سود و بهره -قوقياشخاص ح -اشخاص حقيقي   
  سود و بهره - كارگران - مالكين ابزار توليد   سود و مزد - كارمندان -كارفرمايان   

 92 -آزمايشي سنجش   .................   كنند: گانه پرداخت مي ها به وجوه سه متناسب با قيمت آنهاي اقتصادي سهم عوامل توليد را  بنگاه .139

 چيست؟ ي دهنده ب) اين مسير نشان ؟نيستدر اين رابطه  الف) كدام مورد

  ها ب) درآمد خانوار اجاره - سود -الف) مزد   ها بهره ب) درآمد خانوار -سود -الف) حقوق   
  هاي اقتصادي سود ب) درآمد بنگاه -اجاره -الف) حقوق   هاي اقتصادي مد بنگاهآاجاره ب) در - سود -الف) مزد   

ـ ا؛ ارزش تولخانواره يق حاصل جمع مبالغ مزد، اجاره و سود متعلق به تمامياز طر» يچه روش«در  .140 دسـت   ل جامعـه، بـه  كـ د ي
 88 -آزاد   .....................................................................................................................................................................................  د؟يآ يم

  ارزش افزوده   يا نهيهز   ديتول   يدرآمد   
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ر انـد؛ زيـرا د   ها خريداري و مصـرف كـرده   ي ارزش كل كاالها و خدماتي است كه خانوار دهنده اين مقدار، نشان«اين مطلب:  .141
ارزش كـل  «ي  ها پرداخته شده اسـت. مبـين كـدام روش محاسـبه     ها، مبالغي به آن مقابل خريد اين كاالها و خدمات از بنگاه

 92 -آزمايشي سنجش   ............................................................................................................................................  است؟» توليدات جامعه

  ارزش افزوده   اي هزينه   توليد   درآمدي   
 95 -آزمايشي سنجش   ...............  است؟» ي اقتصادي رابطه« ي ارزش مواد اوليه و ارزش فروش كاال يا خدمات، نمايانگر كدام رابطه .142

  توليد خالص داخلي   توليد خالص ملّي   ي استهالكي هزينه   ارزش افزوده   
رسـاند، از ايـن رو    ما را به پاسخ يكسان مي ،ي موجود گانه ههاي س استفاده از هر يك از روش  با» توليد كل جامعه«ي  محاسبه .143

كنند. در اين رابطه  ها را مقايسه مي گيرند و سپس جواب ل دو روش را براي محاسبه به كار ميحداق ،براي جلوگيري از اشتباه
 92 -آزمايشي سنجش   .....................................................................................................................  است؟ نادرستاستفاده از كدام مورد 

  درآمدي -اي هزينه   درآمدي -توليد   اي هزينه -ارزش افزوده   توليد -ارزش افزوده   
  
  

  
 

هر سال را بر  توليدات ارزش و كرد انتخاب »پايه سال« عنوان به را معينى سال توان مى، مشكل اين رفع براى«؛ كه مطلب اين .144
ي  در محاسـبه  قيمـت  تغييـرات  اثـر  ،ترتيـب  بـدين . نمود محاسبه) جارى سال نه( پايه سال در خدمات وحسب قيمت كاالها 

مربـوط بـه   » بـود  خواهـد  خدمات و كاالها ليدتو ميزان تغيير ي دهنده نشان فقط موجود تغييرات و رود مى بين ازتوليدات كل 
 87 -آزمايشي سنجش   ...................................................................................................................................................................  ؟چيست

  .است جامعه اقتصادى هاى شاخص ترين مهم از يكى كه) G.N.P( ملّى ناخالص توليد ي محاسبه   
 .است جامعه اقتصادى وضعيت دادن نشان در مهم شاخصي كه) G.D.P( داخلى ناخالص توليد ي محاسبه   

  .دارد خاصى اهميت و گيرد مى قرار توجه مورد كشور اقتصادى شرايط تحليل و بررسى در كه »ملّى درآمد« ي محاسبه   
  جامعه توليدكل ي محاسبه در قيمت افزايش از ناشى اشتباه از جلوگيرى   

 95و  92 -آزمايشي سنجش ؟استفاده از كدام روش درست است» توليد كلّ جامعه«ي  در محاسبه» اثر تغييرات قيمت«در رابطه با از بين بردن  .145

  اساس آن محاسبه نمود. قرار داده و بر» قيمت پايه«را » سال دوم و سوم«هاي سال جاري  توان قيمت فقط مي   
  در آن سال محاسبه نمود.» كاالها و خدمات«انتخاب و ارزش توليدات هر سال را بر حسب قيمت » سال پايه«عنوان  بايد سال معيني را به   
  در توليد كل جامعه اجتناب شود.» محاسبه مجدد«منظور نمود تا از » توليد كل«ي  كاالهاي نهايي را در محاسبه» ارزش«توان  ط ميفق   
  جدا كرد.» حسابداري ملي«ها را از  اي صرف نظر كرده و آن ي ارزش كاالهاي واسطه از محاسبه» توليد كل«ي  بايد در هنگام محاسبه   

 92 -آزمايشي سنجش   ........................................................................................................  جاهاي خالي مناسب است؟كدام گزينه براي  .146

«..........» توليد كل جامعه: اعم از: توليد ناخالص ملي، توليد ناخالص داخلي بر حسب: «ي  هاي نشان دهنده الف) شاخص
  شوند. سنجيده مي

  باشد.......» «....يا «..........» يا «...........» ب) افزايش مقدار توليد كل در هر سال ممكن است به دليل 
دهد در حالي كه اين به  نشان مي«...........» ي هر سال  باشد مقدار توليد كل محاسبه شده«..........» ج) اگر جامعه دچار 

  «............»معناي 
وليدات هر انتخاب كرده و ارزش ت» سال پايه«را به عنوان «...........» توان  مي» مقدار توليد كل«د) براي رفع مشكل افزايش 

 محاسبه نمود.«...........» نه «...........» سال را بر حسب قيمت كاالها و خدمات در سال 

افـزايش توليـد    -رقم كوچكتري را -ها ج) تورم يكي از آن -كاهش قيمت هر كاال -الف) پول ملي ب) افزايش حجم در گردش   
  سال جاري –پايه  -نيست د) سال معيني

افـزايش   -تـري را  رقـم بـزرگ   -ها ج) ركود هر دو آن -افزايش قيمت هر واحد كاال -ر ب) افزايش مقدار توليدالف) ارز معتب   
  سال پايه -جاري -توليد است د) سال معيني

افزايش توليد  -تري را رقم بزرگ -ها ج) تورم هر دو آن -افزايش قيمت هر واحد كاال -الف) پول ملي ب) افزايش مقدار توليد    
  سال جاري -پايه -د) سال معيني  نيست

افـزايش   -تـري را  رقـم كوچـك   -ها ج) ركود يكي از آن -كاهش قيمت هر كاال -الف) ارز معتبر ب) افزايش حجم در گردش   
  سال پايه -جاري -توليد است د) سال معيني
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   تـوان  مـى  چـه ، باشـد  ريـال  ميليـارد 12500، 1000،1100:ترتيـب  بـه  متـوالى  سـال  سـه  طى در، »كل توليد« ميزان هرگاه .147
 93و  89 -آزمايشي سنجش   ................................................................................................................................................................  گفت؟

 .است نموده توسعه هم و رشد هم توليدى هاى ظرفيت ى همه از استفاده به توجه با سال سه طى در كشور اين   

 .است بوده پيشرفته تكنولوژى و مدرن هاى روش از بردارى بهره مديون افزايش اين   

 .است داشته رشد اقتصادى مختلف هاى بخش در متوالى سال سه طى كشور اين    

  .باشد ها آن دو هر يا كاال واحد هر قيمت افزايش يا توليد مقدار افزايش دليل به است ممكن زيرا؛ نيست واقعى افزايش اين   

 93 -آزمايشي سنجش   .......................................................................  در كدام گزينه پاسخ درست و كامل دو سؤال زير مندرج است؟ .148

ي تغيير ميزان توليد كاالها و خدمات نه قيمت آنها  دهنده جود در توليد كل جامعه فقط نشانالف) در چه زماني تغييرات مو
  خواهد بود؟

  شود. شود، در نظر گرفته نمي هاي فرسوده مي گزيني سرمايه قسمتي از توليد جامعه كه صرف جاي«............» ب) براي محاسبه 
 هاي اول و دم فرض شده و محاسبه شود. ب) توليد ناخالص داخلي اي سالچه سال سوم به عنوان سال پايه بر الف) چنان   

 الف) در صورتي كه سال دوم را به عنوان سال پايه انتخاب و بر اساس آن، محاسبه را انجام داد. ب) توليد خالص ملّي   

حسب قيمت كاالها و خدمات در سال الف) زماني كه سال معيني را به عنوان سال پايه انتخاب و ارزش توليدات هر سال را بر  
 پايه نه سال جاري محاسبه نمود. ب) توليد خالص

الف) چون ارقام محاسبه شده براي هر سال، در اصل حاصل ضرب مقدار كاالهاي توليد شده در قيمت هر واحد كاالست، لذا  
  خالصنابايد ارزش آنها را بر حسب واحد پول ملّي محاسبه نمود. ب) توليد 

 93 -سراسري خارج از گشور   .........................................................................  است؟كدام گزينه هاي زير در  درست و كامل پرسش پاسخ .149

پردازد  مي» سطح ملّي«هاي اقتصادي در  گيري ميزان فعاليت است كه به بررسي و اندازه«........» اي از  شاخه«........» الف) 
  كند.  را در جامعه بررسي مي» كاالها و خدمات«مثالً ميزان توليد 

ي مرزهاي جغرافيايي آن كشور  هاي توليدي است كه در داخل كشور يعني محدوده ي فعاليت ي همه دربرگيرنده.....» «...ب) 
  اند. گيرد خواه توسط مردم همان كشور و خواه توسط خارجياني كه در آن كشور مقيم قرار مي

  »: قاچاق«هاي غيرقانوني و زيرزميني نظير:  فعاليتج) 
به » خانوارها«كل پولي كه از طرف «........» را محاسبه كرد در » ارزش كل توليدات جامعه«توان  ش ميرو«........» با د) 

 ي ارزش كلّ كاالها و خدماتي است كه نشان دهندهشود. اين مقدار پول  كند محاسبه مي جريان پيدا مي» ها بنگاه«سمت 
مبالغي به آنها پرداخت شده » ها كاالها و خدمات از بنگاه«ين اند زيرا در مقابل خريد ا خريداري و مصرف كرده» خانوارها«

  است. 
ي توليد  يك محصول را محاسبه كنيم و چه مقدار ارزش افزوده در هر مرحله» ارزش پولي كاالها و خدمات نهايي«هـ) چه 

  را با هم جمع كنيم:
دهد در حالي كه اين  رقم بزرگتري را نشان ميهر سال » توليد كل محاسبه شده«باشد، مقدار » تورم«و) اگر جامعه دچار 

 رقم بزرگ:

اي  روش هزينـه  -هد) سـ شود.  محسوب نمي» توليد كشور«جزء ج) توليد داخلي ب)  مطالعات اقتصادي -يملّ حسابداريالف)    
  نيست.» افزايش توليد«رسيم. و) به معناي  هـ) به جوابي واحد مي

 -دود) شـود.   تلقـي مـي  » توليد كشـور «در صورت كشف و ضبط جزء ج) توليد ملّي ب)  علوم اجتماعي -ي عمومي ماليهالف)    
  است.» افزايش توليد«و هم » افزايش قيمت«ي: هم  دهنده ايم. و) نشان روش توليد هـ) از يك روش استفاده كرده

روش  -چهـار د) شـود.   محسـوب مـي  » توليـد كشـور  «جـزء  ج) توليد خالص داخلي ب)  علم مديريت -ي عمومي بودجهالف)    
ايم. و) در اصل حاصل ضرب مقدار كاالهاي توليد شـده   استفاده كرده» توليد و ارزش افزوده«درآمدي هـ) در واقع از دو روش 

  در قيمت هر واحد از آن كاالهاست.
ـ تل» ناخالص داخلـي توليد «در صورت توليد در داخل كشور جزء ج) توليد ناخالص ملّي ب)  علم اقتصاد -يملّ درآمدالف)     ي قّ

توان با توجه به ارقـام اعـالم شـده حتمـاً بـه       را ميرسيم. و)  به دو جواب مختلف ميهـ)  ارزش افزودهروش  -پنجد) شود.  مي
  گذاشت.» افزايش توليد كل كشور«حساب 
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 تركيبي -كنكاشي   .......................................  .......... يرا است ز.......... و .......... ي  دهنده ميزان توليد كاال و خدمات در هر جامعه، نشان .150

وجود عـدالت اقتصـادي    تر و در نتيجه تر به معناي مصرف بيش توليد بيش - ي اقشار جامعه رفاه همه - قدرت اقتصادي آن جامعه   
  .در جامعه است

اقتصـادي در   تـر و در نتيجـه وجـود عـدالت     تر به معناي مصرف بيش توليد بيش - سطح زندگي مردم - قدرت توليدي آن جامعه   
 .جامعه است

  تر است. تر و در نتيجه رفاه بيش تر به معناي درآمد و مصرف بيش توليد بيش - سطح زندگي مردم - قدرت اقتصادي آن جامعه    
 تر است. تر و در نتيجه رفاه بيش تر به معناي درآمد و مصرف بيش توليد بيش - ي اقشار جامعه رفاه همه - قدرت توليدي آن جامعه   

 كنكاشي   ....................................................................    ؟است اقتصاد ى عرصه در دولت موفقيت عالئم از زير هاى گزينه از يك دامك .151

 جامعه در توليد مقدار افزايش   جامعه در مصرف مقدار كاهش   

 جامعه در مصرف مقدار افزايش   جامعه در تقاضا مقدار افزايش    

 اي حافظه -كنكاشي ....................................................................................................................... ها در مطالعات اقتصادي: وجود شاخص .152

  گيري و مقايسه كنيم. شود كه وضعيت اقتصادي يك كشور و ميزان تغييرات آن را در طول زمان اندازه يموجب م   
 هاي اقتصادي هستند. ي داده ها براي استمرار بقاي خود مجبور به ارائه ي اين نياز است كه دولت دهنده نشان   

  گردد.  ميزان آن معلوم و قابل محاسبه و گذارد، شناسايي شده  شود اثري كه وضعيت اقتصادي يك كشور بر كل جامعه مي موجب مي    
  ي دايمي كنيم. چون آمار و رياضي مراجعه ي اين نياز است كه اجباراً در اقتصاد ناچاريم به علومي هم دهنده نشان   

 اي حافظه   ......................................................................................................   :كه است اقتصادى مطالعات از اى شاخهملّي  حسابدارى .153

  .پردازد مى آن اعضاى زندگى سطح و ملت پيشرفت ى درجه و اقتصادى قدرت ميزان به   
 پردازد. اي مي هاي متنوع به بررسي امور اقتصادي در سطح منطقه ي شاخص با ارائه   

  .پردازد مى مجاز و قانونى ى محدوده در داخلى توليد ى محاسبه به    
  .دازدپر مى ملى سطح در اقتصادى هاى فعاليت ميزان گيرى اندازه و بررسى به   

 اي حافظه   .................................................    ؟دارد را دولت اقتصادى هاى سياست سنجش توانايى اقتصاد علم هاى شاخه از يك كدام .154

  بودجه   ماليات    ملى حسابدارى   بانكى اقتصاد   

 در...... .... مـوارد  ي همـه  و اسـت .......... ملّـي   حسـابداري  وظـايف  جمله از و..........  ي ه دهند نشان خدمات و كاال توليد ميزان .155
 تركيبي   .................................................................................................................................................    .شود مي بررسيملّي  حسابداري

، مردم درآمد و زندگي سطح -اقتصاديدقيق امور  بررسي براي متنوعاطالعات  ي ارائه -مردم زندگي سطح و اقتصادي قدرت   
  مردم گذاري سرمايه و انداز پس ميزان

 و زنـدگي  سـطح  - هاي اقتصادي گيري فعاليت و اندازه رسيبر براي هاي متنوع شاخص ي ارائه - گرايي مردم تر و مصرف مصرف بيش   
 مختلف   هاي سياست كارگيري به ي واسطه به كدام هر در شده ايجاد گذاري و تغييرات سرمايه و انداز پس ميزان، مردم درآمد

، مردم درآمد و گيزند سطح -اقتصاديدقيق امور  بررسي براي متنوعاطالعات  ي ارائه -گرايي مردم تر و مصرف مصرف بيش    
  مردم گذاري سرمايه و انداز پس ميزان

 سـطح  – اقتصـادي  هـاي  فعاليت گيري اندازه و بررسي براي متنوع هاي شاخص ي ارائه – مردم زندگي سطح و اقتصادي قدرت   
 ارگيريكـ  بـه  ي واسـطه  بـه  كـدام  هـر  در شـده  ايجـاد  تغييـرات و  گـذاري  سرمايه و انداز پس ميزان، مردم درآمد و زندگي
  مختلف هاي سياست
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 سـطح  در اقتصـادي  هاي فعاليت ميزان گيري اندازه و بررسي به..........  ي ارائه با كه است اقتصادي مطالعات از اي شاخه..........  .156
 تركيبي   .......................................................................................................................................   ؟دهد مي ارائه..........  و پردازد ميملّي 

  اقتصاديهاي  تصويري روشن از سياست -هاي متنوع شاخص -حسابداري دولتي   
  هاي اقتصادي تصويري روشن از سياست - معيارهاي متنوع - حسابداري ملّي    

  تصويري روشن از اقتصاد -معيارهاي متنوع -حسابداري دولتي   
  اقتصاد از روشن تصويري – متنوع هاي شاخص –ملّي  حسابداري   

  

  
 تركيبي   ......    ؟نيست زير هاى گزينه از يك كدام سال يك طول در جامعه يك خدمات و كاال توليد ميزان ى محاسبه اهميت علت .157

  .است طول زمان در جامعه آن پيشرفت امكان ى دهنده نشان   است. جامعه آن اعضاى درآمد و رفاه سطح ى دهنده نشان   
  .است جامعه آن اقتصادى توان و قدرت ى دهنده نشان   .تقاضاي واحدهاي توليدي است ى دهنده نشان   

 تركيبي   ......    ؟نيست زير هاى گزينه از يك كدام سال يك طول در جامعه يك خدمات و كاال توليد ميزان ى اسبهمح اهميت علت .158

 گذارى آن جامعه است. انداز و سرمايه پسميزان ى  دهنده نشان   

  ميزان اهميت دخالت دولت در هدايت اقتصاد كشور است.ى  دهنده نشان   
 آن جامعه است.دى ى قدرت و توان اقتصا دهنده نشان   

  ى سطح رفاه و درآمد اعضاى آن جامعه است. دهنده نشان   

 اي حافظه   ...........................................................................    ؟شود مي محسوب توليدي فعاليت مورد كدامملّي  حسابداري ديدگاه از .159

 .فعاليتي كه ارزش كاالها و خدماتي كه از قبل تهيه شده است را، افزايش داده و موجب رفاه عمومي گردد   

  و براي اقشار مختلف جامعه ايجاد رفاه بكند. بپردازد مردم نياز مورد خدمات و كاال وليدت به كه فعاليتي   
 دهد. افزايش است شده تهيه قبل از كه را خدماتي و كاالها ارزش يا بپردازد مردم نياز مورد خدمات و كاال توليد به كه فعاليتي   

  جامعه را به ست عدالت سوق دهد.ه است را، افزايش داده و فعاليتي كه ارزش كاالها و خدماتي كه از قبل تهيه شد   

 اي حافظه   ..................................................................................    ؟است اقتصاد در »توليد« مفهوم گر بيان زير هاى گزينه از يك كدام .160

 .شود مىو خدمات مورد نياز مردم  كاال توليد به منجر كه هايى فعاليت از دسته آن   

  .كند مى تأمين را مردم نياز از بخشى كه هايى فعاليت از دسته آن   
  .كند مى الوصول سهل را كاال يك به دسترسى كه هايى فعاليت از دسته آن   
  .شود مىن پرداخت پولىآن گاهاً  آوردن دست به ازاى در كه هايى فعاليت از دسته آن   

 كنكاشي -فهوميم   ........   ؟ الف) پاك كردن سبزيجات ب) حمل كاالشوند مي محسوب توليد رويرو موارد از كدام هربه چه دليلي  .161

تري  به اين خدمت نياز دارند تا با زحمت كم مردم زيرا) ب. دنافزاي مي ،اند كرده توليد ديگران كه كاالهايي ارزش بر زيرا) الف   
 به كاالها دسترسي پيدا كنند.

 بـر  زيـرا  ب) هيـه كننـد.  فروشـي ت  بايد كاالي خود را با زحمت زياد از مراكز عمدهمردم در صورت عدم انجام آن،  زيراالف)    
  .افزايد مي ،اند كرده توليد ديگران كه كاالهايي ارزش

مـردم حاضـرند بـراي     زيـرا تري به كاالها دسترسي پيدا كننـد. ب)   به اين خدمت نياز دارند تا با زحمت كم مردم زيراالف)    
   دريافت اين خدمات پول پرداخت كنند.

  افزايند. اند، مي كرده توليد ديگران كه كاالهايي ارزش بر زيرا) ب .افزايند مي اند، كرده توليد انديگر كه كاالهايي ارزش بر زيرا) الف   

 اي حافظه   ............................................................................   ها: . زيرا اين فعاليتشوند مى شناخته توليد عنوان با خدماتى هاى فعاليت .162

 .شوند مى محسوبابزارهاي توليدي  كه شوند مي انجام ابزارهايى ى وسيله به   

  برند. و جامعه را به سمت رشد اقتصادي پيش مي شوند مى جامعه در توليد افزايش باعث خود خودى به   
  افزايند. اي را بر توليد كل مي و ارزش افزوده شوند مى جوامع در توليد افزايش باعث   
  .بپردازند پول آن دريافت براى حاضرند مردم و كنند مى تأمين را مردم نياز از بخشى   
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 مفهومي   ..............................................................................................    شود؟ محسوب مي توليدى فعاليت يك زيرموارد  زا يك كدام .163

 بندي شده هاي بسته ميوه -ها فروش حمل محصوالت كشاورزي به خرده -مزرعه در كشاورزى محصوالت توليد   

تعمير لوازم خـانگي   -سبزيجات به طريق بهداشتي براي امور خيريه كردن پاك -مصرف مراكز به كشاورزى محصوالت حمل   
  خود فرد طتوس

  هاي توليدي زنان در خانه فعاليت - ها فروش حمل محصوالت كشاورزي به خرده - جامعه سطح در كشاورزى محصوالت ى عرضه   
  بندي شده هاي بسته ميوه -خدمات زنان براي تربيت فرزندان -هاي توليدي زنان در مزرعه فعاليت   

 بـه  هـا  آن كـه  خـدماتي  و كـاال  و خانـه  در زنان توليدي فعاليت چرا و شود مي محسوب توليدي فعاليت زير ازموارد يك كدام .164
 مفهومي   .............................................................................    ؟شود نمي محاسبه كل توليد در كنند مي ارائه...  و بهداشت، غذا صورت

 شوند. چون به خدمات نهايي منتهي نمي -بدون دريافت وجهتعمير لوازم خانگي    

  .كند نمي عبور بازار از چون -مزارع در زنان توليدي فعاليت   
  .شود ميچون به خدمات نهايي منتهي  -فعاليت توليد زنان در مزارع   
  .كند نمي عبور بازار از چون -بدون دريافت وجهتعمير لوازم خانگي    

 تركيبي   ...................................    ؟نيستملّي  حسابداري در توليدي فعاليت سنجش و محاسبه شروط از زير هاى گزينه از يك كدام .165

  .باشد مجاز و قانونى   نباشد. توليدي داراى استهالك   
  .كند عبور بازار از   .گيرد صورت معينى مكانى ى محدوده در   

 اي حافظه   .............................................................................................................................................   ؟كدام است بازار از عبور مفهوم .166

  .ها ارائه كند ها را در بازارهاي محلي يا بازارهاي ديگر به خرده فروش توليدكننده آن   
  به بازار مراجعه كند.ها اجباراً  ي آن كننده در قبال تهيه مصرف   
  ها نيازمندي احساس كند كه فقط از طريق مراجعه به بازار ممكن باشد. ي آن كننده در قبال تهيه مصرف   
  كننده تحويل دهد. ها را در مقابل دريافت پول به مصرف توليدكننده آن   

 را آن خـود  اگـر  و، شـود  مـى  محاسـبه  ملى ىحسابدار در بپردازد پول تعميركار به خود خانگى لوازم تعمير براى فردى اگر« .167
 اي حافظه ؟است هاي توليدي محسوب شدن در فعاليت شروط از يك كدامي  دهنده نشان جمله اين.» شود نمى محاسبه كند تعمير

  .گيرد صورت معينى مكانى ى محدوده در توليد   .شود منجر نهايى توليد به   
  .كند ورعب بازار از     .باشد مجاز و قانونى   

 تركيبي   ....................................................................................................................................................  :جامعه كل توليد ى محاسبه در .168

  شود؟ نظر مي ي ارزش كدام مورد صرف الف) از محاسبه  
  شود؟ يك محاسبه مي ب) ارزش كدام  
شود. ب) كاالها و خدماتي كه توسـط مصـرف كننـدگان و در جريـان      اي كه توسط توليدكنندگان خريداري مي الف) مواد اوليه   

  رسد. توليد به مصرف مي
كنندگان خريداري شده و  شود. ب) كاالها و خدماتي كه توسط مصرف اي كه توسط توليدكنندگان خريداري مي الف) مواد اوليه    

  رسند. به مصرف مي
توليـد بـه    كنندگان و در جريان وسط مصرفكاالها و خدماتي كه ت. ب) رسد كاالها و خدماتي كه به مصرف خريداران ميالف)    

  رسد. مصرف مي
خريـداري شـده و بـه     كنندگان مصرف. ب) كاالها و خدماتي كه توسط رسد كاالها و خدماتي كه به مصرف خريداران ميالف)    

  رسند. مصرف مي

 مفهومي   ................................................  شد؟ نخواهد نظر صرفيك  كدام ارزش ى محاسبه از ،جامعه يك كل توليد ى محاسبه در .169

  ها فروشي ها به خرده آن ي جات به بازار و عرضه حمل و نقل سبزيجات و صيفي   
  ي مردم بندي ميوه و سبزيجات مورد استفاده پاك كردن و بسته   
  ميزان آب مصرف شده در جريان توليد محصوالت كشاورزي   
  آموزان لوازم التحرير خريداري شده توسط دانش   
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 مفهومي   .......................................................  ............ ،امعهج كل ي توليد اي در محاسبه ارزش كاالها و خدمات واسطه ى محاسبه با .170

  ي تغيير ميزان توليد كاالها و خدمات خواهد بود. دهنده مقدار توليد كل محاسبه شده، نشان   
  مقدار توليد كل محاسبه شده، حاصل تغييرات قيمت كاالها و خدمات خواهد بود.   
  دهد. تري را نشان مي مقدار توليد كل محاسبه شده، رقم بزرگ   
  دهد. تري را نشان مي سبه شده، رقم كوچكمقدار توليد كل محا   

 كنكاشي   ...................................  .است..........  معيار آن و ؛شود مى سنجيده معيار يك با فقط توليد اشكال ى همه ىملّ حسابدارى در .171

  ىملّ درآمد   ثروت   پول   نهايى كاالى   
 داخلـي  توليـد  ولـي  گيـرد  مـي  انجـام ..........  در..........  توسـط  كـه  اسـت  توليدي هاي فعاليت ي  همه ي برگيرنده درملّي  توليد .172

 تركيبي -كنكاشي   ....................................  .گيرد مي انجام..........  طول در..........  در كه است توليدي هاي فعاليت ي  همه ي دربرگيرنده

  يك سال -ي مرزهاي جغرافيايي يك كشور محدوده -يك سال -افراد داخل و خارج از كشور   
  دو سال -ي مرزهاي فرهنگي يك كشور دودهمح -دو سال -ملت يك اعضاي   
  دو سال - ي مرزهاي فرهنگي يك كشور محدوده -دو سال -افراد داخل و خارج از كشور   
  سال يك – كشور يك جغرافيايي مرزهاي ي محدوده -سال يك -ملت يك اعضاي   

 اي حافظه   .....................................  ؟آيند نمى حساب به ملى حسابدارى در كشور توليد جزء زيرزمينى و غيرقانونى هاي فعاليت چرا .173

  .شود مى تلقى ها آن به دادن مشروعيت ها آن ى محاسبه و نداريم دقيقى اطالع ها فعاليت اين از چون   
  .شوند نمى محاسبه پول يعنى ملى حسابداري در سنجش معيار كمك به ها فعاليت نوع اين چون   
  گردند. و از طرف ديگر امر توليدي محسوب نمي يرندگ نمى صورت معينى مكانى ى محدوده در ها فعاليت اين چون   
  شوند. و توسط افراد غير قانوني وارد كشور مي شوند نمى منجر نهايى خدمات و كاال توليد به ها فعاليت نوع اين چون   

 تركيبي -اي حافظه   ................................................  هاي غير قانوني چيست و نسبت به توليد كشور چه وضعيتي دارد؟ نام ديگر فعاليت .174

  قابل محاسبه در توليد كشور نيست. - د قاچاقياقتصا   
  گردد. درصورتي كه بتوان محاسبه كرد، در توليد كشور محاسبه مي - اقتصاد قاچاقي   
  قابل محاسبه در توليد كشور نيست. -اقتصاد زيرزميني   
  گردد. درصورتي كه بتوان محاسبه كرد، در توليد كشور محاسبه مي -اقتصاد زيرزميني   

  

  
 قـرار  اسـتفاده  مـورد ..........  در كه كشور يك هاي سرمايه..........  يا..........  يعني، فرسايش جبران صرف كه..........  و..........  به .175

 تركيبي -اي حافظه   ..........................................................................................................  .گويند مي استهالك ي هزينه، كنيم مي  ،گيرند مي

  خدماتي هاي فعاليت -تعمير -فرسودگي -خدمات - توليدات   خدماتي هاي فعاليت -تعمير -فرسودگي -امكانات -منابع   
  توليدي هاي فعاليت -جايگزيني -تعمير -خدمات - توليدات   توليدي هاي فعاليت - جايگزيني -تعمير -امكانات -منابع   

 كنكاشي   .............................................................................................  ؟اشاره دارد استهالكتعريف صحيحي از به از موارد  يك كدام .176

  د.نگرد كردن و گذشت زمان فرسوده و كهنه مىكار ي كاهش ارزش كاالهاى مصرفى كه در نتيجه   
  د.نگرد كاركردن و گذشت زمان فرسوده و كهنه مى ي اى كه در نتيجه كاهش ارزش كاالهاى سرمايه   
  د.نگرد كاركردن و گذشت زمان فرسوده و كهنه مى ي اى كه در نتيجه سرمايه -كاهش ارزش كاالهاى مصرفى    
  د.نگرد كاركردن و گذشت زمان فرسوده و كهنه مى ي كه در نتيجه كاهش ارزش كاالهاى غيرمصرفى   

 تركيبي -مفهومي   ......................................................................................  هاي زير است؟ پاسخ درست و مناسبي براي سؤال يك كدام .177

  گذاران خارجي با استفاده از كدام شاخص قابل محاسبه است؟ الف) توليدات و خدمات سرمايه  
  شود؟ ق كدام شاخص محاسبه ميب) خدمات پزشكان ايراني در كشورهاي همسايه از طري  
  شود؟ ي كدام شاخص در نظر گرفته مي ي استهالك در محاسبه ج) هزينه  
  الف) توليد خالص ملّي ب) توليد ملّي ج) توليد خالص داخلي   
  الف) توليد خالص داخلي ب) توليد داخلي ج) توليد ناخالص ملّي   
  يد خالص ملّيالف) توليد ناخالص ملّي ب) توليد داخلي ج) تول   
  الف) توليد ناخالص داخلي ب) توليد ملّي ج) توليد ناخالص داخلي   



60  

 
  

 

 مفهومي   ......................................................................................  آيد؟ يك از روابط زير به دست مي اساس كدام بر استهالك ارزش .178

  توليد ناخالص سرانه - توليد سرانه    + توليد خالص داخلى داخلي توليد ناخالص   
  توليد خالص داخلى - توليد سرانه    توليد ناخالص ملى - توليد خالص ملى    

 هـاي  هزينـه  اگـر  امـا  نـاميم  مي..........  را  آن  ،كنيم محاسبه جايگزيني هاي هزينه مقدار به توجه بدون را جامعه كل توليد اگر .179
 اي حافظه   .......................................................................................................ناميم مي..........  را  آن، دهيم قرار توجه مورد را استهالك

  توليد خالص-ناخالص توليد   ناخالص توليد -خالص توليد   
  درآمد ناخالص -درآمد خالص   درآمد خالص - خالصنا درآمد   

 توليـد  در امـا  ،شـود  نمـي  گرفتـه  نظر در استهالك هاي هزينه..........  ي محاسبه براي كه است اين ناخالص و خالص توليد فرق .180
 اي حافظه   ......................................................................................................................................  .شود مي محاسبه نيز هزينه اين.......... 

  درآمد خالص - ناخالصدرآمد    خالص يدتول -خالصنا توليد   
  درآمد ناخالص -درآمد خالص   ناخالص توليد -خالص توليد   

  

  
 اي حافظه   ......  .اند كرده توليد سال يك طول در ملت يك اعضاى كه..........  خدمات و كاالها ي كليه..........  از است عبارت..........  .181

  توليدي -ي ارزش افزوده -داخلي خالصنا توليد   نهايي -ارزش پولي -داخلي خالصنا توليد   
  توليدي -ي ارزش افزوده -ملّي ناخالص توليد   نهايي -ارزش پولي -ملّي ناخالص توليد   

 كنكاشي   ............................................................................  .است..........  و..........  ،.......... ،.......... بيانگرملّي  ناخالص توليد باالي ميزان .182

  توليد عوامل ي  همه از بهينه ي استفاده -وري بهره دنبو باال -افيك توليد - تر بيش اقتصادي توان   
  ي اقشار جامعه باال بردن رفاه همه -استاندارد وري بهره -كافي توليد - تر بيش اقتصادي قدرت   
  ي اقشار جامعه  باال بردن رفاه همه -استاندارد وري بهره - تر بيش توليد - تر بيش اقتصادي توان   
  توليد عوامل ي  همه از بهينه ي استفاده -وري بهره دنوب باال - تر بيش توليد - تر بيش ادياقتص قدرت   

 كنكاشي   ..............................................................  .شود مي استفاده نيز..........  و..........  عنوان بهملّي  ناخالص توليد از موارد برخي در .183

  آن عضايفرهنگي ا سطح - ملت هر تمدن ي درجه   آن زندگي اعضاي سطح - ملت هر تمدن ي درجه   
   آن اعضاي فرهنگي سطح - ملت هر پيشرفت ي درجه   آن اعضاي زندگي سطح - ملت هر پيشرفت ي درجه   

 مفهومي   ............................................................  ؟آيد نمى حساب به زير هاى گزينه از يك كدام داخلي ناخالص توليد ى محاسبه در .184

   كشور مقيم هاى خارجى توليد   كشور خارج مقيم ايرانيان توليد   
  داران خارجي در داخل كشور سرمايه توليد   كشور در ساكن نايرانيا توليد   

 ها آن از بسياري..........  و..........  كه كشورها برخي مورد در جز، عمل در داخلي ناخالص توليد وملّي  ناخالص توليد شاخص دو .185
 معموالً.......... كشور  ثل، مدارند خود كشور به بااليي. ......... و..........  يا ،.......... كشور مثل ؛كنند مي كار مرزهايشان از خارج در
 تركيبي -كنكاشي   .............................................................................................................................................................  .اند نزديك هم به

  كنگ هنگ -سرمايه ورود -مهاجرت -كنگ هنگ - نيروي كار غيرفعال -فعالكار نيروي   
  لبنان -سرمايه خروج -نيروي بيكار – كنگ هنگ - هاي سرمايه -كار نيروي   
  كنگ هنگ -سرمايه ورود -مهاجرت - لبنان - هاي سرمايه -كار نيروي   
  كنگ هنگ -سرمايه خروج - نيروي بيكار -لبنان -هاي سرمايه - فعال كار نيروي   

 كنكاشي   .................  ؟شود مى استفاده زير هاى شاخص از يك كدام از كشورها وضعيت از اقتصادى مختلف هاى تحليل انجام براى .186

  .ردك استفاده ملى ناخالص هاى شاخص از است بهتر   
  .كرد استفاده داخلى ناخالص شاخص از است بهتر   
  .كرد استفاده توان مى دو هر از است هم به نزديك ها شاخص مقدار چون   
  .كرد استفاده توان نمى كدام هيچ از است هم به نزديك ها شاخص مقدار چون   
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 اي حافظه   ..........................................................................................  ؟استصحيح  ىملّ درآمد مفهوم بياندر  زير موارد از يك كدام .187

  .شود مي كشور جغرافيايى مرزهاى ى محدوده در ساكن اعضاى نصيب سال طول در كه است درآمدهاي مختلف مجموع   
  .شود مى جامعه اعضاى نصيب سال طول در كه است مختلفدرآمدهاي  مجموع   
  ، پس از كسر استهالك است.داخلى ناخالص توليد با ملى ناخالص توليد جمع حاصل   
  .آيد مى دست به جمعيت بر ملى ناخالص توليد كردن تقسيم باست آوردن توليد ناخالص داخلي، پس از به د   

 اي حافظه -كنكاشي   ..............................................................................  .شود مي..........  و..........  ،.......... ،.......... ،..........: شاململّي  درآمد .188

   ها موسسه و ها تشرك سود صاحبان -ها دولتي درآمد -اجاره -سرمايهقيمت خدمات  -دستمزدها   
سـود   – آزاد مشـاغل  صـاحبان  درآمـد  -مسـتغالت  و امالك صاحبان درآمد -سرمايه صاحبان درآمد -بگيران حقوق درآمد   

  ها موسسه و ها شركت صاحبان
  ها درآمد دولتي -فعاليت زنان -اجاره -سرمايهقيمت خدمات  -دستمزدها   
  ها درآمد دولتي - قيمت خدمات سرمايه - مستغالت و امالك صاحبان درآمد - سرمايه صاحبان درآمد - بگيران حقوق درآمد   

  

  
 تركيبي   ...................................................................................................  ؟هاي زير است يك پاسخ درست و مناسبي براي سؤال كدام .189

  شود؟ مي  ي مرزهاي جغرافيايي يك كشور توسط كدام شاخص محاسبه  الف) ارزش پولي كاالها و خدمات نهايي توليد شده در محدوده  
  ملّي و توليد خالص داخلي از چه نظر به يك ديگر شباهت دارند؟ ب) توليد ناخالص  
  ي سطح زندگي و رفاه افراد جامعه كدام است؟ ج) بهترين معيار براي مقايسه  

  پردازند. ج) درآمد سرانه هاي اقتصادي در سطح ملّي مي گيري ميزان فعاليت الف) توليد ناخالص ملّي ب) به بررسي و اندازه    
  پردازند. ج) درآمد ملّي هاي اقتصادي در سطح ملّي مي گيري ميزان فعاليت ليد ناخالص داخلي ب) به بررسي و اندازهالف) تو   
  دهند. ج) درآمد ملّي چنين سطح زندگي و رفاه جامعه را نشان مي الف) توليد ناخالص ملّي ب) ميزان توانايي و قدرت اقتصادي و هم   
دهنـد. ج)   چنين سطح زندگي و رفاه جامعـه را نشـان مـي    ) ميزان توانايي و قدرت اقتصادي و همالف) توليد ناخالص داخلي ب   

  درآمد سرانه

 جوامـع  افـراد  زنـدگي  سـطح  ي مقايسه براي بهتري معيار سرانه درآمد چرا و است سرانه درآمد از دقيقي تعريف مورد كدام .190
 مفهومي -كنكاشي   ...............................................................................................................................................................  ؟است مختلف

  تشخيص دقيق نوع عدالت اقتصادي در آن جامعه دليل به -توليد آن جامعه ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم   
  تشخيص دقيق نوع عدالت اقتصادي در آن جامعه دليل به -درآمد و مصرف آن جامعه ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم   
  مختلف كشورهاي جمعيت گير چشم تفاوت دليل به -و مصرف آن جامعه درآمد ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم   
  مختلف كشورهاي جمعيت گير چشم تفاوت دليل به -درآمد ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم   

  

  
 اقتصـادي  هـاي  بنگاه وهستند ..........  حال عين در و..........  كه خانوارها است عضو دو شامل كه اقتصاد از ساده تصوير يك در .191

 اي حافظه   ...................................................................شود مي بررسي، دارند عهده بر را خدمات و كاالها......... . و..........  ي وظيفه كه

  ي عرضه -توليد -توليد عوامل مالك -مختلف كاالهاي ي كننده مصرف   
  ي عرضه -توليد -ي كاالهاي مختلف كننده صرفم -مختلف كاالهاي ي كننده توليد   
  مصرف - يعتوز -توليد عوامل مالك -مختلف كاالهاي ي كننده مصرف   
  مصرف -توزيع -ي كاالهاي مختلف كننده صرفم -مختلف كاالهاي ي كننده توليد   

 مقابـل  در و كننـد  مـي  خريـداري ، .......... اشـخاص  كه خانوارها از را توليد عوامل..........  اشخاص عنوان با اقتصادي هاي بنگاه .192
 اي حافظه   ...................................................................  .پردازند مي توليد عوامل اين حبانصا به..........  و .......... ،.......... عنوان با مبلغي

  اجاره -سود -مزد -ندا حقيقي– حقوقي   اجاره -سود -دستمزد -اند حقوقي– حقوقي   
  حق تملك - بهره -دستمزد - ندا حقيقي - اند حقيقي   حق تملك -بهره -مزد -اند وقيحق -حقيقي   
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بـه درسـتي تصـوير     گزينـه  كدامدر » اول مسير«، است »اقتصادى هاى بنگاه« و »خانوار« عضو دو شامل كه اقتصادى مدل در .193
 اي حافظه   ................................................................................................................................................................................  ؟استشده 

  .دهد مى نشان اقتصادى هاى بنگاه به خانوارها سوى از را توليد عوامل جريان   
  .است روان اقتصادى هاى بنگاه سوى به خانوارها طرف از كه است پولى جريان   
  .خانوارهاست به اه بنگاه سوى از خدمات و كاال جريان   
  .است روان خانوارها سوى به اقتصادى هاى بنگاه سوى از كه است پولى جريان   

بـه درسـتي تصـوير     گزينه كدامدر » دوم مسير«، است »اقتصادى هاى بنگاه« و »خانوار« عضو دو شامل كه اقتصادى مدل در .194
 اي حافظه   ................................................................................................................................................................................  ؟استشده 

  خانوارها سوى به اقتصادى هاى بنگاه سوى از پولى جريان خانوارها سوي به صادىاقت هاى بنگاه سوى از خدمات و كاال جريان   
  اقتصادى هاى بنگاه به خانوارها سوى از توليد عوامل جريان   اقتصادى هاى بنگاه سوى به خانوارها سوى از پولى جريان   

بـه درسـتي تصـوير     گزينه كدامدر » سوم رمسي«، است »اقتصادى هاى بنگاه« و »خانوار« عضو دو شامل كه اقتصادى مدل در .195
 اي حافظه   ................................................................................................................................................................................  ؟استشده 

  خانوارها سوي به اقتصادى هاى بنگاه سوى از خدمات و كاال جريان   
  اقتصادى هاى بنگاه به خانوارها سوى از توليد عوامل جريان  
  خانوارها سوى به اقتصادى هاى بنگاه سوى از پولى جريان   
  اقتصادى هاى بنگاه سوى به ارهاخانو سوى از پولى جريان   

به درستي تصـوير   گزينه كدامدر » چهارم مسير«، است »اقتصادى هاى بنگاه« و »خانوار« عضو دو شامل كه اقتصادى مدل در .196
 اي حافظه   ................................................................................................................................................................................  ؟استشده 

  خانوارها سوي به ىاقتصاد هاى بنگاه سوى از خدمات و كاال جريان   اقتصادى هاى بنگاه سوى به خانوارها سوى از پولى جريان   
  اقتصادى هاى بنگاه به خانوارها سوى از توليد عوامل جريان   خانوارها سوى به اقتصادى هاى بنگاه سوى از پولى جريان   

توليد، جريان  ها، جريان عواملكدام مسير)اقتصادى هاى بنگاهها و خانوار(عضو دوبه ترتيب بگوييد كه در مدل اقتصادي شامل  .197
 تركيبي   ...........................................................................................................................................  ؟است كاال و خدماتپولي و جريان 

  مسير چهارم -مسير سوم - مسير اول و دوم   مسير سوم و چهارم - مسير دوم - مسير اول   
  مسير سوم -مسير دوم و مسير چهارم - مسير اول   مسير سوم -مسير اول -مسير دوم و چهارم   

 از را خـدمات  و كاالهـا  خانوارهـا . است روان اقتصادي هاي بنگاه سوي به خانوارها طرف از كه است پولي جريان ،..........مسير .198
 تركيبي   ...............................................  .پردازند مي اقتصادي هاي بنگاه به..........  با متناسب را پولي مقابل در و كنند مي تهيه ها بنگاه

  ي آن كاال ارزش افزوده - مسير چهارم   ي آن كاال ارزش افزوده -مسير دوم   
  خدمات و كاالها قيمت -مسير دوم   خدمات و كاالها قيمت - چهارم مسير   

 تركيبي   .............................................................................................  ي اقتصادي كه از دو عضو تشكيل شده است: در يك مدل ساده .199

  است؟ نشدهالف) نقش كدام بخش به درستي مشخص   
  شود؟ ب) سهم عوامل توليد در كدام بخش در نظر گرفته مي  
  ي كاال و خدمات مربوط به كدام مسير است؟ ج) عرضه  
  الف) دولت ب) مسير دوم ج) مسير سوم   سير اول ج) مسير سومالف) جامعه ب) م   
  الف) دولت ب) مسير اول ج) مسير چهارم   چهارمج) مسير  دومالف) جامعه ب) مسير    

 تركيبي   ....................................................................................................................................................  ي اقتصادي: در يك مدل ساده .200

  گيرد؟ خريد كاال و خدمات مصرفي در كدام مسير صورت ميالف)   
  ؟شود دام مسير مشخص ميارزش كل كاالها و خدمات در كب)   
  ؟ي كل درآمدي است كه در اثر فعاليت توليدي جامعه ايجاد شده است دهنده كدام مسير نشانج)   
  الف) مسير چهارم ب) مسير سوم ج) مسير دوم   الف) مسير سوم ب) مسير سوم ج) مسير چهارم   
  ب) مسير چهارم ج) مسير دومالف) مسير چهارم    الف) مسير سوم ب) مسير چهارم ج) مسير چهارم   
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 تركيبي   .......................................................................................  ؟است درست هاي اقتصادي يك از موارد در ارتباط با شاخص كدام .201

  . است ملت هر پيشرفت ي درجه بيانگرملّي  ناخالص توليد ،موارد ي  همه در   
  .است نزديك هم بهملّي  ناخالص توليد و داخلي ناخالص توليد اخصش دو مقدار هميشه   
  . كنيم مي استفاده GDP يا GNP شاخص دو از يكي از اقتصادي هاي تحليل انجام براي   
 را ي اقتصاديها واقعيت ي همه، شود رسم اقتصاد ي عرصه در خانوارها و كننده توليد گروه دو حضور فرض پيش با كه نموداري   

  .گيرد مي بر در
 تركيبي   ......................  است؟ نادرستاي،  اده از روش هزينهي ارزش كل توليدات جامعه، با استف ، در ارتباط با محاسبهكدام يك .202

  .گردند با هم جمع مي خانوارها تمام مصرفى هاى هزينه   
  .دارد جريان ها بنگاه سمت به خانوارها طرف از كه پولى كل ى محاسبه   
  . اند كرده مصرف و خريدارى خانوارها كه خدماتى و كاالها كل پولي ارزش مجموع   
  .يابد مى جريان خانوارها سمت به ها بنگاه فطر از كه پولى كل   

 ي يابـد، بـراي محاسـبه    مـى  جريان خانوارها سمت به ها بنگاه طرف از را كه پولى در كدام روش و كدام مسير كل ،به ترتيب .203
 تركيبي   ...........................................................................................................................  گيريم؟ در نظر مي جامعه توليدات كل ارزش

  مسير سوم -اي هزينه روش   مسير اول -اى هزينه روش   
  مسير سوم -درآمدي روش   مسير دوم -درآمدى روش    

 تركيبي   ......................................................  .است..........  معادل كه شود مي ايجاد درآمد مقداري، جامعه سطح در..........  با همزمان .204

  هاي مصرفي تمام خانوارها هزينه -توليدي هاي فعاليت   
  هاي مصرفي تمام خانوارها هزينه -هاي مصرفي هزينه   
     شده توليد خدمات و كاالها ي كليه پولي ارزش -يتوليد هاي فعاليت   
  شده توليد خدمات و كاالها ي كليه پولي ارزش -هاي مصرفي هزينه   

 تركيبي   .......................  ؟است نادرستي ارزش كل توليدات جامعه با استفاده از روش درآمدي،  يك، در ارتباط با محاسبهكدام  .205

  .است رهاخانوا سمت به ها بنگاه طرف از كه پولى كلجريان    
  .كند را معلوم مي جامعه سطح در شده ايجاد درآمد مقدار   
     .دهد را نشان مي اقتصادى مختلف هاى بخش ى افزوده ارزش مجموع   
 كند. را معلوم مي در جريان توليد رفته كار به توليد عوامل ى كليه پولى ارزش   

 اي فظهحا   ...............................................................................................  ؟هاي زير است كدام يك پاسخ درست و مناسبي براي سؤال .206

، كدام روش براي »يابد. ها جريان مي ي كل پولي كه از طريق خانوارها به سمت بنگاه محاسبه«الف) در صورت استفاده از   
  ي ارزش كل توليدات جامعه به كار رفته است؟ محاسبه  
ارزش كل توليدات ي  ، بيانگر كدام روش محاسبه»ي ارزش كل كاالها و خدمات خريداري شده توسط خانوارها محاسبه«ب)   
  جامعه و مربوط به كدام مسير است؟  
  ي ارزش كل توليدات جامعه اشاره دارد؟ به كدام روش محاسبه» ي ارزش پوشاك توليد شده محاسبه«ج) عبارت   
  ج) روش توليد 4مسير  –اي  الف) روش درآمدي ب) روش هزينه   
  ليدج) روش تو 2مسير  –اي  الف) روش درآمدي ب) روش هزينه   
  ج) روش ارزش افزوده 2مسير  –اي ب) روش درآمدي  الف) روش هزينه   
  ارزش افزودهج) روش  4مسير  – اي هزينهب) روش اي  هزينهالف) روش    

 مفهومي -تركيبي   ................................  ؟است درست توليد روشارتباط با  در مورد كدام ،عضو دو متشكل از اقتصادى مدل يك در .207

  آيد. ها به دست مي و از راه مجموع ارزش افزوده است افزوده شارز روش، توليد روش ديگر نام   
  .گردد آيد كه از مجموع ارزش پولي كاالها و خدمات نهايي كسر مي مي دست به ها افزوده ارزش مجموع راه ازتوليد كل جامعه    
  دهد. رآمد ايجاد شده را نشان ميو د آيد مي دست به نهايى خدمات و كاالها پولى ارزش ى محاسبه راه از توليد كل جامعه   
  گردد. ي كاالها كسر مي كه از ارزش افزوده است جامعه سطح در شده ايجاد درآمد مقدار ،توليد كل جامعه   
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 كنكاشي -تركيبي   ....................................  ؟دارد خاصي پيچيدگي جامعه يك در كل توليد ي ها شاخص ي محاسبه چرا و خواهد بود؟
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 مفهومي   ..........................................................................  است؟ چگونه نهايى خدمات و الكا توليد كل ارزش آوردن دست به روش
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 مفهومي   .............................................................................................................................................................  گرفت. توان مى اى نتيجه
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  .دارد وجود تورم نظر مورد كشور در كه است اين قطعى ى نتيجه   
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  افزايش توليد

  تـر  توليـد بـيش    »رفاه اعضاي جامعـه  سطح«و » قدرت اقتصادي« ميزان توليد كاال و خدمات -
  »تر رفاه بيش» + «تر مصرف بيش» + «تر درآمد بيش«

ي اقتصـاد اسـت كـه بـا اسـتفاده از حسـابداري ملّـي         هاي دولت در عرصـه  افزايش توليد و كاال و خدمات، از موفقيت -
   شود. محاسبه مي

  
  حسابداري ملي

هـاي اقتصـادي در    گيـري ميـزان فعاليـت    اقتصادي كه به بررسي و اندازهاي از مطالعات  شاخهتعريف حسابداري ملي:  -
  پردازد. مي سطح ملي

  :موارد مورد بررسي در حسابداري ملّي - 
  سطح زندگي و درآمد مردم - 1
  گذاري انداز و سرمايه ميزان پس - 2
  هاي اقتصادي ي اجراي برخي سياست تغييرات دو مورد فوق به واسطه - 3

  هاي اقتصادي بر سطح زندگي مردم و رشد اقتصادي جامعه بررسي تأثير سياست :ملّيي حسابداري  لعهدليل اهميت مطا - 
  دهد. حسابداري ملّي تصوير روشني از وضعيت اقتصادي ارائه مي - 
ي كاال و خدمات يا افزايش ارزش كاالهـا و خـدماتي كـه قـبالً      تهيه :ملّيتعريف فعاليت توليدي از ديدگاه حسابداري  -

  ي آن در سطح جامعه) اند: (مانند: توليد محصوالت كشاورزي و عرضه هيه شدهت
  شوند، داراي چهار شرط زير هستند: هاي توليدي كه در حسابداري ملّي محاسبه مي فعاليت -

هاي توليدي براي  شرايط فعاليت
  توضيحات  ملّيسنجش در حسابداري 

  شود. ل داده ميبه ازاي پول، به مصرف كننده تحوي  عبور از بازار

  توليد كاالها و خدمات نهايي
اي  شود؛ زيرا ارزش كاالهاي واسـطه  فقط كاالهاي نهايي در توليد كل جامعه محاسبه مي

اي دو بـار   در بطن كاالهاي نهايي قرار دارد. (در غير اين صورت، ارزش كاالهـاي واسـطه  
  شود.) محاسبه مي

  ي مكاني معين توليد در محدوده

  شامل:
وليد داخلي: كاالهاي توليد شده در طول سال در داخل كشور (توسط مردم كشـور  ت -1

  هاي مقيم آن) و خارجي
توليد ملّي: كاالهاي توليد شده در طول سال توسط يك ملت (در داخل يـا خـارج از    -2

  كشور)
  هاي غير قانوني) ها در دست است.(برعكس فعاليت اطالعات دقيقي از آن  قانوني و مجاز بودن

  شوند. توسط توليد كنندگان عرضه و توسط مصرف كنندگان خريداري مي كاالهاي نهايي: -
  شوند. توسط توليد كنندگان براي توليد كاالهاي ديگر خريداري مي اي: كاالهاي واسطه -
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  هاي اقتصادي شاخص
  اند از: ها اقتصادي عبارت برخي از شاخص -

  توضيحات  هاي اقتصادي شاخص
  ملّيتوليد 

  وليد كل)(ت

  »تعريف: ميزان كل توليد كاال و خدمات در جامعه در طول يك سال«
امكان پيشرفت » + «گذاري انداز و سرمايه ميزان پس» + «سطح رفاه» + «قدرت اقتصادي جامعه«ي:  نشان دهنده

 »جامعه در آينده

  ملّيتوليد ناخالص 
)G.N.P.(  

توليد شده توسط اعضاي يك ملت در طول يك سـال   ي كاالها و خدمات نهاييتعريف: ارزش پولي كليه«
  »هاي استهالك) (بدون توجه به هزينه
ي  استفاده» + «وري باال بودن بهره» + «تر قدرت اقتصادي و توليدي بيش«ي:  دهنده ميزان باالي آن، نشان

  »ي عوامل توليد بهينه از همه
  »رود. لت به كار ميي پيشرفت و سطح زندگي يك مدر برخي موارد به عنوان درجه«

  توليد ناخالص داخلي
)G.D.P.(  

ي مرزهـاي جغرافيـايي يـك     ي كاالها و خدمات نهايي توليد شـده در محـدوده  تعريف: ارزش پولي كليه«
  »هاي استهالك) كشور در طي يك سال (بدون توجه به هزينه

 »ي: وضعيت اقتصادي جامعهدهندهنشان«

  »هاي استهالك ي كل توليد جامعه، با توجه به هزينهيف: محاسبهتعر«  (يا داخلي) ملّيتوليد خالص 
  (يا داخلي) ملّيتوليد ناخالص  -ي استهالك (يا داخلي) = هزينهملّيتوليد خالص

  ملّيدرآمد 
(مانند درآمد حقوق بگيـران،  »شود. تعريف: مجموع درآمدهايي كه در طول سال نصيب اعضاي جامعه مي«

  و . . .)درآمد صاحبان سرمايه 
  »ميزان قدرت اقتصادي و سطح رفاه جامعه و توليد ناخالص داخلي ملّيمانند توليد ناخالص«

  هاي سرانه شاخص

  »تعريف: سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعه«
  »هاي اقتصادي برجمعيت كشور حاصل: تقسيم شاخص«
تأثير تفاوت جمعيت را  ؛ زيرا»ندگي و رفاه افراد جوامع مختلفي سطح ز معيار بهتري است براي: مقايسه«

 برد.ها از بين ميبر روي شاخص
  شود. هاي فرسوده مي گزيني سرمايه قسمتي از توليد جامعه كه صرف جاي تعريف استهالك: -
بـه جـز    سـت. و ناخـالص داخلـي بـه هـم نزديـك ا      ملّـي هـاي ناخـالص    در بسياري از كشورها، معموالً مقدار شاخص -

  كشورهايي كه:
  كنند.(مثل لبنان) ها در خارج از مرزها كار مي ي آن بسياري از نيروي كار و سرمايه -1
  ي باال به كشور خود دارند.(مثل هنگ كنگ) مهاجرت به آن كشورها بسيار زياد است و ورود سرمايه -2
  ي توليد كل جامعه محاسبه

  جامعه، به نمودار زير كه تصويري ساده از اقتصاد جامعه است، توجه كنيد: ي توليد كل هاي محاسبه براي درك روش -
  رو شامل دو عضو است: نمودار روبه *

  
  
  
  
  

  
  رو چهار مسير وجود دارد: در نمودار روبه *

  
  
  
  

هاي بنگاه  
 اقتصادي

 خانوارها

 عوامل توليد
  )(كار، سرمايه و زمين

 كاالها و خدمات

)1(  

)2(  

)3(  

)4(  

 كاالهاي 
اي واسطه  

خانوارها
 (اشخاص حقيقي)

هاي اقتصاديبنگاه
 (اشخاص حقوقي)

داراي دو نقش:
وامل توليد. صاحبان ع1  

. مصرف كننده2  

داراي دو نقش:
. خريدار عوامل توليد1  

. توليدكننده2  

 مسير چهارممسير سوممسير دوم مسير اول
خانوارها عوامل توليد

هاي  را به بنگاه
دهند. اقتصادي مي  

هاي اقتصاديبنگاه
پول عوامل توليد را به 

دهند. خانوارها مي  

هاي اقتصادي كاالها و بنگاه
خدمات توليد شده را به 

دهند. خانوارها مي  

خانوارها پول كاالها و 
هاي  خدمات را به بنگاه

دهند. اقتصادي مي  
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  ي توليد كل جامعه توجه كنيد:  حاال با اين توضيحات، به سه روش محاسبه -
  ش افزوده (روش توليد)روش ارز  روش درآمدي  اي روش هزينه

ي كل پولي كه از طرف خانوارها بهمحاسبه
  يابد. ها جريان مي سمت بنگاه

  هاي مصرفي تمام خانوارها) (مجموع هزينه
  »4مسير «

هـا بـهي كل پولي كه از طـرف بنگـاهمحاسبه
يابد. (مجموع ارزش  سمت خانوارها جريان مي

  پولي كاالها و خدمات توليد شده)
  »2مسير «

هـاي   ي بخش ي مجموع ارزش افزوده حاسبهم
ي ارزش پـولي   مختلف اقتصادي (يـا محاسـبه  

  كاالها و خدمات نهايي)

  ي توليد كل جامعه، بر حسب: واحد پول ملّي  دهنده هاي نشان ي شاخص محاسبه -
  

  محاسبه به قيمت ثابت
  قيمت هر واحد كاال× كاال ي ميزان توليد كل عبارت است از: ميزان توليد كل = مقدار  روش محاسبه -
  افزايش توليد ممكن است به سه دليل زير صورت بگيرد: -

  . افزايش مقدار كاال(افزايش توليد)1
  . افزايش قيمت هر واحد كاال(تورم)2
  قيمت هر واحد كاالافزايش . افزايش مقدار كاال و 3

توليد كاال و خدمات(افزايش توليد) باشد؛ ارزش ي تغيير ميزان  دهنده براي اين كه توليد كل محاسبه شده فقط نشان -
  كنيم. سال را بر حسب قيمت كاال و خدمات در سال پايه محاسبه ميهر توليد 

  ي ارزش توليدات هر سال برحسب قيمت كاالها و خدمات در سال پايه: محاسبه -
  برد. ي توليد كل را از بين مي اثر تغييرات قيمت در محاسبه -1
 ي تغيير ميزان توليد كاالها و خدمات خواهد بود. ت، فقط نشان دهندهتغييرات قيم -2


