درسنامههای این بخش را از


صفحه  146بخوانید.
صفحه  133تا
پاسخ تستهای این بخش را از


صفحه  90تا
صفحه  109بخوانید.

1-1کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است ؟

(انساین خارج  93و  96با تغییر)

الف) نتیجءه منطقی این مطلب کدام است؟ «انسان با برآوردهشدن پارهای از نیازهایش احساس بینیازی به او دست نمیدهد ،بلکه نیازهای تازهای در او شکل
میگیرد و او با عطش بیشتری در صدد رفع این نیازها برمیآید».
ب) چرا انسان باید آن گروه از نیازهای خود را که در اولویت قرار دارند برطرف سازد؟
پ) کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟

 )1الف) انسان موجودی کمالجو است .ب) زیرا منابع و امکانات محدود قادر به رفع نیازهای نامحدود انسان نیستند .پ) انسان به خاطر کاربردهای متعدد منابع و
امکانات در دسترس خود قادر به استفاده از قابلیتهای متعدد آنها نیست.
 )2الف) تعداد قلیلی از انسانها ،کمالجو هستند .ب) چون انسان باید در مورد نحوءه استفاده از منابع تصمیم بگیرد و روش معینی را انتخاب کند .پ) از منابع و
امکانات میتوان به روشهای گوناگون استفاده کرد.
 )3الف) انسانهای غیرمسلمان کمالجو هستند .ب) زیرا از منابع و امکانات محدود میتوان به روشهای گوناگون استفاده کرد .پ) نیازهای انسان نامحدود است.
 )4الف) انسانهای غیردیندار کمالجو هستند .ب) چون در واقع او نمیتواند همءه خواستههایش را برآورده سازد .پ) منابع و امکانات موجود محدود است.

2-2معنا و مفهوم اصطالح «کمیابی» از نظر اقتصاددانان ،کدام است؟

(انساین خارج )98

 )1منابع و امکانات و ثروتهای طبیعی محدود است ـ روشهای استفاده از منابع و امکانات متنوع است.
 )2انسان در بهرهبرداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد ـ منابع و امکانات موجود محدود است.
 )3انسان در بهرهبرداری همزمان از منابع و امکانات محدودیت دارد ـ منابع و ثروتهای طبیعی کاربردهای گوناگون دارند.
 )4منابع و امکانات موجود امکان مصارف متعدد دارند ـ با روشهای مختلفی میتوان از منابع و امکانات در دسترس استفاده کرد.
3-3عبارت کدام گزینه پاسخ درست پرسشهای زیر است؟
الف) اگر انسان در نیازهای مادی و حیوانی خود متوقف شود . ...............
ب) پیگیری نیازهای کاذب و یا زیادهروی در رفع نیازهای مادی موجب  ...............میشود.
پ) عبارت «زمینهای کشاورزی را هم میتوان برای تولید پوشاک به زیر کشت پنبه برد و هم برای تهیءه غذا در آن گندم کاشت ».با کدام گزینه در ارتباط است؟

 )1الف) کمالجویی به نوعی سیریناپذیری تبدیل میشود .ب) رشد و تعالی انسان ،پ) منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است.
 )2الف) کمالجویی به نوعی سیریناپذیری تبدیل میشود .ب) توقف یا انحطاط انسان ،پ) انسان در بهرهبرداری از منابع و امکانات محدودیت دارد.
 )3الف) در تحول و رشد انسان اختالل ایجاد میشود .ب) توقف یا انحطاط انسان ،پ) انسان در بهرهبرداری از منابع و امکانات محدودیت دارد.
 )4الف) در تحول و رشد انسان اختالل ایجاد میشود .ب) رشد و تعالی انسان ،پ) منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است.
4-4کدام گزینه نادرست است؟

 )1انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین اهداف ،برنامهها و مأموریتهایی از جمله آبادانی زمین و رفع نیازهای خود ،خانواده و دیگران را دارد.
 )2دانش اقتصاد کمک میکند انسان برای رفع نیازها ،از منابع و امکانات به نحو صحیح و بهینه استفاده و بهترینها را انتخاب کند.
 )3انسان به دنبال احساس نیاز تصمیم میگیرد که آن نیاز را برطرف سازد و بعد از رفع نیاز هم احساس رضایت نمیکند.
 )4نیازهای انسان ،محرک فعالیت و تالش او است.

5-5ذخایر معدنی با وجود  ...............در کرءه زمین به دلیل  ...............بسیاری از این ذخایر و نیز  ...............دانش فنی بشر ............... ،است.
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(اکنون فرهنیگ آموزش )97

 )1کمبودن ـ شناختهبودن ـ نامحدودبودن ـ نامحدود

 )2فراوانبودن ـ شناختهبودن ـ نامحدودبودن ـ غیر قابل دسترس

 )3کمبودن ـ ناشناختهبودن ـ محدودبودن ـ غیر قابل دسترس

 )4فراوانبودن ـ ناشناختهبودن ـ محدودبودن ـ محدود

تست

6-6کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش زیر است و جاهای خالی را به درستی تکمیل میکند؟
الف) اولین مرتبه از نیازهای اولیءه زندگی  ...............است مثل . ...............
ب) انسان موجودی  ...............است به همین دلیل . ...............
پ) دو نکتءه مهم در ارتباط با منابع و امکانات کدام است؟

 )1الف) مادی ـ نیاز به غذا و آب سالم ،ب) کمالجو ـ با برآوردهشدن پارهای از نیازهایش احساس بینیازی به او دست نمیدهد .پ) منابع و امکانات در دسترس انسان
محدود است ـ انسان در بهرهبرداری از این منابع و امکانات محدودیت دارد.
 )2الف) مادی ـ نیاز به امنیت و سرپناه ،ب) محتاط ـ با برآوردهشدن مرتبهای از نیازها احساس بینیازی به او دست میدهد .پ) منابع و امکانات در دسترس انسان
محدود است ـ انسان در بهرهبرداری از این منابع و امکانات محدودیت دارد.
 )3الف) معنوی ـ نیاز به علم ،هنر و فرهنگ ،ب) کمالجو ـ با برآوردهشدن پارهای از نیازهایش احساس بینیازی به او دست نمیدهد .پ) منابع و امکانات در دسترس
انسان نامحدود است ـ از آنجا که دانش بشر نامحدود است انسان در بهرهبرداری از این منابع محدودیتی ندارد.
 )4الف ) معنوی ـ نیازهای عاطفی و روحی ،ب) محتاط ـ با برآوردهشدن مرتبهای از نیازها احساس بینیازی به او دست میدهد .پ) منابع و امکانات در دسترس انسان
نامحدود است ـ از آنجا که دانش بشر نامحدود است انسان در بهرهبرداری از این منابع محدودیتی ندارد.
7-7عبارت کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسشهای زیر است؟
الف) عبارت کدام گزینه به عقالنیت محدود اشاره میکند؟
ب) مالک بهترین استفاده از منابع و امکانات کدام است؟
پ) عبارت «ممکن است زمینهای کشاورزی نسبتاً زیادی در اختیار جامعه باشد ولی زمینهای مرغوبی که بازدهی خوبی دارند و یا زمینهایی که نزدیک به
محل زندگی و تجمع انسانها قرار دارند محدود است ».با عبارت کدام گزینه در ارتباط است؟

 )1الف) انسانهایی که صرفاً نگاهی بلندمدت دارند .ب) با استفاده از این منابع بتوان بیشترین میزان منافع را به دست آورد و سطح باالتری از رفاه را برای انسان فراهم
کرد .پ) انسان در بهرهبرداری از منابع محدودیت دارد.
 )2الف) انسانهایی که منافع را صرفاً در منافع مادی و حیوانی محدود میکنند .ب) با استفاده از این منابع بتوان بیشترین رضایت را به دست آورد .پ) منابع و امکانات
در دسترس انسان محدود است.
 )3الف) انسانهایی که در تعیین فهرست کامل هزینهها و ضررها و میزان آنها خطا میکنند .ب) با استفاده از این منابع بتوان بیشترین رضایت را به دست آورد.
پ) انسان در بهرهبرداری از منابع محدودیت دارد.
 )4الف) فروشندهای که کمفروشی و یا از بیاطالعی مشتری سوء استفاده میکند .ب) با استفاده از این منابع بتوان بیشترین میزان منافع را به دست آورد و سطح
باالتری از رفاه را برای انسان فراهم کرد .پ) منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است.

8-8در عبارت «زمینی را به کشت گندم اختصاص دادهایم ،در صورتی که میتوانستیم در آن توتفرنگی بکاریم و این محصول را برداشت کنیم ».هزینه فرصت کدام است؟

 )1مقدار گندمی است که به فروش میرسانیم.

 )2تفاوت قیمت گندم و توتفرنگی است.

 )3میزان محصول توتفرنگی که از آن صرف نظر کردهایم.

 )4میزان ضرری که در صورت کاشت گندم به بار میآید.

9-9اگر زمینی را به کشت پنبه اختصاص دهیم ،عمال ً از گندمی که میتوانستیم از آن برداشت کنیم صرف نظر کردهایم یا اگر پولمان را به خرید لباس و سایر ملزومات
اختصاص دهیم از خرید کتاب و نفعی که از آن میتوانستیم ببریم محروم شدهایم .در این رابطه کدامیک هزینه فرصت ازدسترفته تلقی میشود ؟

 )1خرید لباس که نیازی به خرید آن نبوده است.

 )2میزان پنبه که از آن استفادءه الزم را نبردهایم.

 )3میزان محصول گندم که از آن صرف نظر کردهایم.

 )4سایر ملزومات که غالب آنها اضافه و غیر قابل استفاده بوده است.

1010فردی با پولی که در اختیار دارد میتواند در امور زیر سرمایهگذاری کند؛ او

موارد سرمایهگذاری

منافع حاصل از سرمایهگذاری

خرید طال و سکه

 105میلیون ریال

خرید ارز

 80میلیون ریال

سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار

 120میلیون ریال

همچنین سود حاصل از هر یک از امور را نیز در پایان سال محاسبه کرده است.
با توجه به مندرجات جدول مقابل:
الف) این فرد باید در کدام مورد سرمایهگذاری کند؟
ب) هزینه فرصت این انتخاب او کدام است؟

(انساین )88

 )1الف) سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار ،ب)  105میلیون تومان سود حاصل از خرید طال و سکه
 )2الف) خرید طال و سکه ،ب)  120میلیون تومان سود حاصل از سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار
 )3الف) خرید ارز ،ب)  80میلیون تومان سود حاصل از خرید ارز
 )4الف) سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار ،ب)  80میلیون تومان سود حاصل از خرید ارز

شخبب لصفف داصتقا  1:لصف
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1111تولیدکنندهای قادر است سه کاالی  B ،Aو  Cرا تولید کند .براساس مندرجات جدول زیر ،به ترتیب این تولیدکننده کدام کاال را انتخاب میکند و هزینه
فرصت او کدام است؟

 C )1ـ  2,100,000ریال حاصل از تولید کاالی B

 B )2ـ  2, 250,000ریال حاصل از تولید کاالی C

 A )3ـ  2, 250,000ریال حاصل از تولید کاالی C

 C )4ـ  2,170,000ریال حاصل از تولید کاالی A

کاال

تعداد

سود حاصل از هر عدد

A

35

 62, 000ریال

B

60

 35, 000ریال

C

45

 50, 000ریال

1212فردی از فروش کارگاه تولیدی خود  500میلیون تومان به دست میآورد .او سعی دارد با استفاده از این پول سرمایهگذاری کند .چنانچه آن را در بانک سپرده
کند سود ساالنءه  20درصد و چنانچه آن را در سازمان بورس اوراق بهادار سرمایهگذاری کند ،میتواند  200سهم با سود ماهانءه  100هزار تومان خریداری کند .این
فرد کدام روش را انتخاب میکند و هزینه فرصت ازدسترفتءه او کدام است؟

 )1سرمایهگذاری در بورس ـ  140میلیون تومان مابهالتفاوت سود ساالنءه سرمایهگذاری در بورس و بانک
 )2سرمایهگذاری در بانک ـ  240میلیون تومان سود حاصل از سرمایهگذاری در بورس
 )3سرمایهگذاری در بورس ـ  100میلیون تومان سود حاصل از سرمایهگذاری در بانک

 )4سرمایهگذاری در بانک ـ  140میلیون تومان مابهالتفاوت سود حاصل از سرمایهگذاری در بورس و بانک
1313جدول زیر بیانگر محصوالتی است که یک کشاورز میتواند در زمین خود بکارد .با توجه به مندرجات جدول:
الف) این کشاورز کدام محصول را در زمین خود میکارد؟
ب) هزینه فرصت این انتخاب او کدام است؟

 )1الف) لوبیا ،ب)  450,000ریال منافع حاصل از کاشت سیبزمینی

 )2الف) گندم ،ب)  450,000ریال منافع حاصل از کاشت سیبزمینی

 )3الف) توتفرنگی ،ب)  340,000ریال منافع حاصل از کاشت لوبیا

 )4الف) گندم ،ب)  375,000ریال منافع حاصل از کاشت توتفرنگی

سود حاصل از هر کیلو

مقدار محصول

 20, 000ریال

 50کیلو گندم

 15, 000ریال

 30کیلو سیبزمینی

 25, 000ریال

 15کیلو توتفرنگی

 17, 000ریال

 20کیلو لوبیا

 14, 000ریال

 25کیلو عدس

1414پاسخ هر یک از سؤاالت زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟

الف) جامعءه اسالمی برای حفظ هویت و استقالل سیاسی و فرهنگی خود باید به چه عاملی به مثابءه یکی از مهمترین ابزارها در این مسیر توجه کند؟
ب) هدف علم اقتصاد کدام است؟

 )1الف) رشد و پیشرفت اقتصادی ،ب) مدیریت رفتارهای فردی و جمعی انسانها

 )2الف) آگاهی اجتماعی و فرهنگی ،ب) راهنمایی انسان برای بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خود
 )3الف) رشد و پیشرفت اقتصادی ،ب) راهنمایی انسان برای بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خود
 )4الف) آگاهی اجتماعی و فرهنگی ،ب) مدیریت رفتارهای فردی و جمعی انسانها

1515پاسخ درست و کامل دو سؤال زیر در کدام گزینه ،مطرح شده است؟
« »...............با دقت دربارءه منافع و هزینهها کمک میکند ،سازمانها و کشورها در استفاده از منابع و امکاناتشان بهترینها را انتخاب کنند ،نتیجءه این تالش
فکری ،پدیدآمدن « »...............است .با گسترش و پیشرفت تمدن بشری این نتیجءه تالش فکری بشر نیز تکامل یافت و با عنوان « »...............در جایگاه یکی از
(انساین خارج  98با تغییر)

مهمترین دانشهای بشری و علوم دانشگاهی قرار گرفت.

 )1علم اقتصاد ـ اندیشءه اقتصادی ـ دانش اقتصاد

 )3اندیشءه اقتصادی ـ دانش اقتصاد ـ علم اقتصاد

 )2دانش اقتصاد ـ اندیشءه اقتصادی ـ علم اقتصاد

 )4دانش اقتصاد ـ علم اقتصاد ـ اندیشءه اقتصادی

1616عبارت «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه» با عبارت کدام گزینه در ارتباط است؟

 )1دین اسالم به عنوان دینی کامل در پی سعادت واقعی و کامل انسانها است و دنیا و آخرت را همراه با هم مورد توجه قرار میدهد.

 )2از ویژگیهای مهم اسالم این است که عبادت را صرفاً به رابطءه فرد با خدا محدود نمیکند و به همءه ارتباطات و پیوندهای افراد با یکدیگر هم رنگ عبادت میزند.
 )3از نظر اسالم فردی که برای ارتقای سطح زندگی خانواده یا همنوعانش میکوشد همانند کسی که در راه خدا جهاد میکند شایستءه تقدیر است.

 )4قرآن تأکید میکند که رفع همءه مشکالت انسان در گروی عمل به آموزههای الهی است.

1717صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

الف) علم اقتصاد برخالف علمهای دیگر دربارءه موضوعات معین با روشهای خاص بحث میکند.

ب) یکی از دغدغههای علم اقتصاد این است که چرا رشد اقتصادی بعضی کشورها باثبات و بعضی دیگر بیثبات است.

پ) یکی از سؤالهایی که در اقتصاد مطرح است ،این است که انتخابهای ملتها و کشورها بر زندگی آنها و فرزندانشان چه تأثیری داشته است.

 )1ص ـ غ ـ ص
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تست

 )2غ ـ ص ـ ص

 )3غ ـ غ ـ ص

 )4ص ـ ص ـ ص

1818عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسشهای زیر است؟
الف) ریشءه تصمیمات انسان دربارءه مسائل اقتصادی در چیست و از چه طریق عمل میشود؟
ب) کدام گزینه در ارتباط با نکات مطرحشده در تعریف علم اقتصاد درست نیست؟

 )1الف) نیازها و خواستههای نامحدود او ـ از طریق به کارگیری منابع و امکانات محدود و در دسترس ،ب) صرفهجویی در استفاده از منابع محدود و در دسترس
 )2الف) منابع و امکانات محدود و در دسترس ـ از طریق حل نیازها و خواستههای نامحدود او ،ب) صرفهجویی در استفاده از منابع محدود و در دسترس
 )3الف) نیازها و خواستههای نامحدود او ـ از طریق به کارگیری منابع و امکانات محدود و در دسترس ،ب) نامحدودبودن نیازهای انسان
 )4الف) صرفهجویی در استفاده از منابع محدود و در دسترس ،ب) امکان مصارف متعدد منابع

1919تمام عبارات کدام گزینه صحیح است؟

(اکنون فرهنیگ آموزش )97

 )1اسالم فقط آخرت انسان را مورد توجه قرار میدهد /.قرآن تأکید میکند که رفع برخی مشکالت انسان در گروی عمل به آموزههای الهی است /.جامعءه اسالمی برای
حفظ هویت و استقالل سیاسی و فرهنگی خود ،باید به رشد و پیشرفت اقتصادی به مثابءه یکی از مهمترین ابزارها توجه کند.

 )2قرآن تأکید میکند که رفع همءه مشکالت انسان در گروی عمل به آموزههای الهی است /.از ویژگیهای مهم اسالم این است که عبادت را صرفاً به رابطءه فرد با خدا
محدود میکند /.علیرغم وضعیت اقتصادی نابسامان یک کشور آن کشور به خوبی میتواند با اتکا به فرهنگ ملی خود ،مسیر آیندءه خود را تعیین کند.

مد نظر قرار میدهد/.
 )3از ویژگیهای مهم اسالم این است که به همءه ارتباطات و پیوندهای افراد با یکدیگر رنگ عبادت میزند /.اسالم دنیا و آخرت را همراه با هم ّ
کشوری که وضعیت اقتصادی آن نابسامان باشد از نظر اجتماعی و سیاسی به بحرانهای گسترده دچار میشود.

مد نظر قرار میدهد /.از نظر اسالم ،اقتصاد در زندگی فرد اهمیت ویژهای دارد /.علیرغم وضعیت اقتصادی نابسامان یک کشور
 )4اسالم دنیا و آخرت را همراه با هم ّ

آن کشور به خوبی میتواند با اتکا به فرهنگ ملی خود ،مسیر آیندءه خویش را تعیین کند.

2020هر یک از عبارات زیر به ترتیب بیانگر کدامیک از انواع کاال است؟
کاالهایی که در بازار عرضه میشود و توسط تولیدکنندگان دیگری خریداری میشود و مورد استفاده قرار میگیرد.
کاالهایی که خودشان مصرف نمیشوند بلکه در طول زمان خدمات آنها مورد مصرف قرار میگیرد.
کاالهایی که در فرایند تولید از سوی نیروی انسانی به کار گرفته میشود.
کاالهایی که به رغم تغییر زیاد قیمت کاال در بازار مصرف آن تغییر نکند.

 )1واسطهای ـ بادوام ـ سرمایهای ـ ضروری

 )3واسطهای ـ بیدوام ـ سرمایهای ـ ضروری

 )2مصرفی ـ بیدوام ـ تولیدی ـ تجملی

 )4مصرفی ـ بادوام ـ سرمایهای ـ ضروری

2121در کدام فرایند گوجهفرنگی به ترتیب یک کاالی مصرفی و واسطهای تلقی میشود؟
 )1در ساالد خانگی مصرف میشود ـ در تولید رب استفاده میشود.

 )3در تولید رب به کار میرود ـ در تولید سس استفاده میشود.

 )2در تولید سس به کار میرود ـ در برخی غذاها مصرف میشود.

(انساین خارج )92

 )4در ساالد خانگی مصرف میشود ـ در کنار کباب تناول میشود.

2222کدام گزینه در مورد مفاهیم کاال و خدمات نادرست است ؟

(اکنون فرهنیگ آموزش )97

 )1کاال مفهومی اقتصادی است ،بنابراین اشیایی که در بازار خرید و فروش نمیشود ،کاال به شمار نمیرود.

 )2آنچه انسان در مقابل پول خریداری میکند ،به وسیلءه آن نیازها یا خواستههایش را برطرف میسازد و غیرملموس است ،کاال نام دارد.

 )3فعالیت معلمان ،پزشکان ،رانندگان و مشاوران حقوقی مثالهایی برای خدمات است.

 )4لوازمالتحریر ،لباس ،دارو و اسباببازی مثالهایی برای کاال هستند.

2323کدام گزینه ،به ترتیب بیانگر:
الف) نمونءه کاالی ضروری

(انساین خارج )98
ب) نمونءه کاالی سرمایهای

پ) نمونءه کاالی لوکس و تجملی

ت) کدامیک از انواع کاال ،دارای مفهومی نسبی و اقتصادی است که از فردی به فرد دیگر ،از زمانی به زمانی دیگر و از جامعهای به جامعءه دیگر ،متفاوت است؟

 )1الف) دارو ،ب) مسکن ،پ) ماشینآالت ،ت) سرمایهای و لوکس

 )2الف) نمک ،ب) فرشهای گرانقیمت ،پ) ابزار تولید ،ت) ضروری و لوکس

 )3الف) نمک ،ب) پوشاک ،پ) داروهای ویتامینه ،ت) مصرفی بادوام و تجملی

 )4الف) دارو ،ب) یخچال در مغازءه بستنیفروشی ،پ) نورافشان (لوستر) ،ت) ضروری و تجملی
2424به ترتیب هر یک از موارد زیر جزء کدامیک از انواع کاالها محسوب میشوند ؟
الف) آرد مورد استفاده در قنادی

ب) یخچال مورد استفاده در منزل پ) چرخ خیاطی صنعتی

 )1الف) واسطهای ،ب) بادوام ،پ) سرمایهای ،ت) بادوام

 )3الف) واسطهای ،ب) سرمایهای ،پ) بادوام ،ت) واسطهای

(اکنون فرهنیگ آموزش )98
ت) جاروبرقی مورد استفاده در منزل

 )2الف) مصرفی ،ب) واسطهای ،پ) بادوام ،ت) سرمایهای

 )4الف) سرمایهای ،ب) واسطهای ،پ) سرمایهای ،ت) ضروری

شخبب لصفف داصتقا  1:لصف
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2525عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسشهای زیر است؟
الف) ضروری و تجملی بودن کاال چه مفهومی و کدام گزینه در مورد کاالی تجملی درست است؟
ب) عبارت کدام گزینه در خصوص کاالها و خدمات درست است؟

 )1الف) اقتصادی ـ فرد با کوچکترین تغییر در قیمت ،مصرف کاال را تغییر میدهد .ب) برخی کاالها خودشان مصرف نمیشوند بلکه در طول زمان خدمات آنها مورد
مصرف قرار میگیرد ،به این کاالها در اقتصاد کاالی بادوام میگویند.

 )2الف) اجتماعی ـ فرد با کوچکترین تغییر در قیمت ،مصرف کاال را تغییر میدهد .ب) آنچه انسان در مقابل پول خریداری میکند و غیرملموس و فیزیکی است،
خدمات نام دارد.

 )3الف) اقتصادی ـ فرد علیرغم تغییر زیاد قیمت کاال ،مصرف آن را تغییر نمیدهد .ب) کاال شیئی باارزش اقتصادی و بازاری است که برای تأمین نیاز یا خواستهای
تولید میشود.

 )4الف) اجتماعی ـ فرد علیرغم تغییر زیاد قیمت کاال ،مصرف آن را تغییر نمیدهد .ب) اشیایی که در بازار خرید و فروش نمیشود هم ،کاال به شمار میرود.
2626به ترتیب موارد زیر چه نوع کاالیی محسوب میشوند؟
«دستگاه آبمیوهگیری در منزل ـ یخچال در سوپرمارکت ـ برنج ـ خودرو»

 )1بادوام ـ سرمایهای ـ مصرفی ـ بادوام

 )3بیدوام ـ سرمایهای ـ مصرفی ـ بادوام

 )2بادوام ـ بادوام ـ ضروری ـ بیدوام

 )4بادوام ـ سرمایهای ـ واسطهای ـ سرمایهای

2727هر یک از عبارات زیر به ترتیب بیانگر کدامیک از بازیگران و فعاالن عرصءه اقتصاد است؟
با کمک آنها روابط اقتصادی بین کشورها بیشتر رونق میگیرد و حقوق همءه طرفهای درگیر در تجارت جهانی حفظ میشود.
تولید محصوالت یا مصرف آنها و مبادله با یکدیگر
ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهای عمومی

 )1سازمانهای اقتصادی بینالمللی و جهانی یا منطقهای ـ بازیگران کالن ـ بازیگران خرد
 )2سازمانهای اقتصادی بینالمللی و جهانی یا منطقهای ـ بازیگران خرد ـ بازیگران کالن
 )3بازیگران کالن ـ بازیگران خرد ـ سازمانهای اقتصادی بینالمللی و جهانی یا منطقهای

 )4بازیگران خرد ـ بازیگران کالن ـ سازمانهای اقتصادی بینالمللی و جهانی یا منطقهای

2828کدام گزینه دربردارندءه پاسخ درست و کامل پرسشهای زیر است ؟

(انساین  93و  96با تغییر)

الف) در رابطه با واقعیت کدام مورد نادرست است؟

ب) اگر جامعهای به دنبال حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی خود است باید به  ...............به مثابءه یکی از مهمترین ابزارها در این مسیر توجه کند.
پ) نیازها از چه طریقی برطرف میشود؟

ت) آنچه که انسان در مقابل پول خریداری میکند و به وسیلءه آن نیازهایش را برطرف میسازد............... ،

 )1الف) نیازهای انسان محدود است .ب) استفادءه گسترده از منابع و امکانات اقتصادی ،پ) کسب ثروت و استفاده از آن ،ت) کاالهای مصرفی است.

 )2الف) به یقین مالک بهترینبودن آن نیست که انسان با استفاده از امکانات بتواند سطح باالتری از رفاه یا بیشترین میزان منافع را از تولید به دست آورد .ب) رشد
و پیشرفت اقتصادی ،پ) مصرف محصوالت و دریافت خدمات ،ت) فقط در اشیای فیزیکی خالصه نمیشود.
 )3الف) منابع و امکانات موجود محدود است .ب) استفاده از تکنولوژی مدرن و گسترش ارتباط علمی و فنی خود با ممالک پیشرفتءه جهان ،پ) داشتن درآمد و
هزینهکردن آن ،ت) خدمات است.
 )4الف) منابع و امکانات محدود قادر به رفع نیازهای نامحدود انسان نیستند ،لذا انسان ابتدا باید به آن گروه از نیازهای خود که اولویت بیشتری دارند ،بپردازد.
ب) سرمایهگذاریهای عظیم برای تأسیس نهادهای فرهنگی ،پ) کسب سود و پساندازکردن آن ،ت) محصوالت و مواد مختلف است.
2929کدام گزینه بیانگر پاسخ درست پرسشهای زیر است؟
الف) موضوع اصلی علم اقتصاد کدام است؟
ب) عبارت کدام گزینه بیانگر مفهوم کمیابی است؟
پ) انسانها در کدام مورد ممکن است اشتباه کنند؟

 )1الف) انتخاب ،ب) نیازها و خواستههای انسان نامحدود اما منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است .پ) روش انتخاب
 )2الف) جلوگیری از ضرر و زیان ،ب) نیازها و خواستههای انسان نامحدود اما منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است .پ) تشخیص دقیق منافع و هزینهها

 )3الف) انتخاب ،ب) انسان در بهرهبرداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع و امکانات موجود هم محدود است .پ) تشخیص دقیق منافع و هزینهها
 )4الف) جلوگیری از ضرر و زیان ،ب) انسان در بهرهبرداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع و امکانات موجود هم محدود است .پ) روش انتخاب
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تست

3030به ترتیب هر یک از عبارات زیر بیانگر چیست؟

(اکنون فرهنیگ آموزش )97

الف) دانشآموزی به جای درسخواندن ،به سینما میرود.
ب) انجام بهترین انتخابها به کمک دانش اقتصاد در زمینءه استفادءه بهتر از منابع و امکانات توسط انسانها ،سازمانها و کشورها

 )1الف) علمی که دانشآموز میتوانست از درسخواندن به دست آورد ،هزینه فرصت ازدسترفتءه سینمارفتن است .ب) اندیشءه اقتصادی

 )2الف) علمی که دانشآموز میتوانست از درسخواندن به دست آورد ،هزینه فرصت ازدسترفتءه سینمارفتن است .ب) هدف علم اقتصاد
 )3الف) سینمارفتن هزینه فرصت علمی است ،دانشآموز میتوانست با درسخواندن به دست بیاورد .ب) اندیشءه اقتصادی

 )4الف) سینمارفتن هزینه فرصت علمی است ،دانشآموز میتوانست با درسخواندن به دست بیاورد .ب) هدف علم اقتصاد

3131بیتردید انگیزءه بسیاری از تولیدکنندگان کاالها و خدمات ............... ،است و انگیزءه بیشتر انسانها در فعالیتهای روزمرءه خود  ...............است که عبادت تلقی میشود.

 )1برطرفکردن نیازهای خود و خانواده ـ تأمین نیازهای فردی
 )3تأمین منافع شخصی ـ کسب روزی حالل

 )2کسب سود بیشتر ـ آبادانی کشو ر

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

 )4کسب درآمد بیشتر ـ خدمت به همنوعان

3232کدام گزینه پاسخ پرسش زیر است و جاهای خالی را به درستی تکمیل میکند؟
الف) عبارات زیر به ترتیب مربوط به کدام نوع تولید است؟
«بدون آن اولین تولید انسان ممکن نبوده است ».و «از ترکیب و تبدیل مواد حیازتشده به دست میآید».

ب) تولیدکنندگان و مؤسسات اقتصادی براساس  ...............خود به دو دستءه  ...............و  ...............تقسیم میشوند.

 )1الف) حیازت ـ صنعت ،ب) انگیزههای ـ انتفاعی ـ غیرانتفاعی
 )3الف) حیازت ـ صنعت ،ب) میزان سود ـ دولتی ـ خصوصی

 )2الف) احیا ـ صنعت ،ب) انگیزههای ـ انتفاعی ـ غیرانتفاعی
 )4الف) حیازت ـ احیا ،ب) میزان سود ـ دولتی ـ خصوصی

3333صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

پرورش ماهی نوعی از تولید است که حیازت نام دارد.
خدمات در نوع سوم تولید که تولید محصوالت ملموس و محسوس است قرار میگیرد.
تولیدکنندگان با فعالیتهای خود ،ارزش افزوده ایجاد میکنند.

 )1غ ـ ص ـ غ

 )2غ ـ غ ـ ص

 )3غ ـ ص ـ ص

3434هر یک از موارد زیر به ترتیب ،جزء کدامیک از انواع تولید است؟

 )4ص ـ غ ـ غ

(انساین خارج )98

ِ
علف مراتع و چوب جنگلها ،این اقدام
الف) انسان محصول آمادءه طبیعت را مستقیماً برداشت میکند ،بدون اینکه کاری روی آن انجام دهد؛ مثل بهرهبرداری از

که موجب مالکیت فردی میشود »...............« ،نام دارد.

ب) انسان با در اختیار داشتن منابع و محصوالت طبیعی ،همچنین با کار خود و استفاده از ابزار ،منابع طبیعی را به تولید میرساند؛ مثل زراعت و پرورش ماهی،

به این نوع از تولید »...............« ،میگویند.

پ) نوعی دیگر از تولید که « »...............نام دارد ،از ترکیب و تبدیل مواد یا محصوالت به دست آمده از احیای منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی که
در آنها به وجود میآید؛ مثل صنایع غذایی و پتروشیمی.

ِ
ت) نوع سوم تولید ،تولید محصوالتی است که محسوس و ملموس نیست و به
عبارت امروزی « »...............به شمار میرود .به این دسته از تولیدات « »...............میگویند.

 )1الف) حیازت ،ب) احیا ،پ) صنعت ،ت) محصوالت نرم ـ خدمات

 )2الف) حیازت ،ب) احیا ،پ) صنعت ،ت) محصوالت کاربردی ـ کاالهای سرمایهای

 )3الف) احیا ،ب) حیازت ،پ) محصوالت استراتژیکی ،ت) محصوالت راهبردی ـ خدمات

 )4الف) احیا ،ب) حیازت ،پ) محصوالت استراتژیکی ،ت) محصوالت نرم ـ کاالهای سرمایهای

3535عبارت کدام گزینه نادرست است؟

 )1تولیدکنندگان کاالهای مختلف به نهادههای متفاوتی نیاز دارند.

 )2سرمایءه فیزیکی به طور مستقیم در تولید نقش دارد.

 )3تولیدکنندگان با کاالهای سرمایهای ارزش افزوده ایجاد میکنند.

 )4مواد خامی که از معادن استخراج میشود جزء سرمایءه فیزیکی محسوب میشود.

شخبب لصفف  2:لصف
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3636کدام گزینه بیانگر پاسخ درست پرسشهای زیر است؟
الف) به ترتیب «دریا در فعالیتهای صیادی» و «تراکتور برای کشاورزی» در ارتباط با کدامیک از عوامل تولید است؟
ب) موارد کدام گزینه به ترتیب مثالی از سرمایههای اجتماعی و سرمایههای معنوی است؟
پ) در هر کسب و کاری میزان کارآفرینی را از چه طریق نشان میدهند؟

 )1الف) زمین ـ سرمایءه فیزیکی ،ب) اعتقادات ـ وفای به عهد ،پ) نوآوری ضربدر خطرپذیری

 )2الف) منابع طبیعی ـ سرمایءه فیزیکی ،ب) اخالق ـ دین ،پ) نوآوری ضربدر خطرپذیری

 )3الف) زمین ـ تکنولوژی ،ب) صداقت ـ اعتقادات ،پ) نوآوری تقسیم بر خطرپذیری

 )4الف) تکنولوژی ـ سرمایءه مالی ،ب) احترام به قانون ـ اعتقادات ،پ) نوآوری تقسیم بر خطرپذیری
3737کدام گزینه پاسخ درست پرسشهای زیر است و جای خالی را به درستی تکمیل میکند؟
الف) سازمان تولید  ...............را تعیین میکند.

ب) در سازمان تولید مشارکتی  . ...............مثل ...............
پ) انواع سازمان تولید کدام است؟

 )1الف) جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید ،ب) تمام منافع ،خطر و هزینههای تولید بر عهدءه صاحب تولید است ـ شرکتهای شخصی ،پ) تعاونی ،خصوصی،
سهامی خاص و سهامی عام

 )2الف) میزان سود و زیان نهادهای سرمایهگذاری ،ب) محصول یا ارزش محصول به طور مساوی و یا با نسبتی تقسیم میشود که به توافق رسیده است ـ شرکتهای

تعاونی ،پ) دولتی و خصوصی

 )3الف) جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید ،ب) محصول یا ارزش محصول به طور مساوی و یا با نسبتی تقسیم میشود که به توافق رسیده است ـ شرکتهای
تعاونی ،پ) تعاونی ،خصوصی ،سهامی خاص و سهامی عام

 )4الف) میزان سود و زیان نهادهای سرمایهگذاری ،ب) تماممنافع ،خطر و هزینههای تولید بر عهدءه صاحب تولید است ـ شرکتهای شخصی ،پ) دولتی و خصوصی
3838کدام گزینه پاسخ درست پرسشهای زیر است؟
الف) کدام عامل تولید مستقیماً در تولید نقش ندارد و با تبدیل به عوامل تولید دیگر به تولید کمک میکند؟
ب) کدامیک از عوامل تولید نسبت به سایر عوامل از اهمیت خاصی برخوردار است و چرا؟
پ) به ترتیب هر یک از موارد زیر به کدامیک از عوامل تولید اشاره دارد؟
استفاده از امکانات و منابعی که خداوند از طریق طبیعت در اختیار ما قرار داده است.
ابزار ،تجهیزات و ماشینآالت تولیدی

 )1الف) سرمایءه مالی ،ب) سرمایءه مالی ـ تا زمانی که سرمایءه مالی نباشد تولید ممکن نیست .پ) زمین ـ سرمایءه مالی

 )2الف) سرمایءه فیزیکی ،ب) سرمایءه مالی ـ تا زمانی که سرمایءه مالی نباشد تولید ممکن نیست .پ) منابع طبیعی ـ سرمایءه فیزیکی

 )3الف) سرمایءه مالی ،ب) عوامل انسانی ـ وظیفءه ترکیب سایر عوامل تولید را نیز بر عهده دارد .پ) منابع طبیعی ـ سرمایءه فیزیکی

 )4الف) منابع طبیعی ،ب) عوامل انسانی ـ سرمایءه فیزیکی در واقع حاصل کار گذشتءه انسانهاست .پ) سرمایءه فیزیکی ـ سرمایءه مالی

3939کدامیک جزء هزینههای تولید نیست ؟

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

 )1پولی که برای خرید یا اجارءه ماشینآالت مصرف میشود.

 )2پولی که به ازای استخدام تعدادی کارگر یا کارمند پرداخت میشود.

 )3پولی که بابت خریداری یا اجارءه محل کارگاه یا کارخانه صرف میشود.

 )4پولی که مابهالتفاوت درآمد و هزینه است و تولیدکننده از فعالیت اقتصادی خود به دست میآورد.

4040کدام گزینه از جمله راهکارهای دوری از وضعیت زیان ،از سوی تولیدکنندگان نیست؟
 )1افزایش بهرهوری

 )2بازاریابی محصوالت

 )3صرفهجویی

 )4استخدام هر چه بیشتر نیروی کار

4141پاسخ درست پرسشهای زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

الف) هزینه فرصت جزء کدام نوع هزینههای تولید است؟
ب) تولیدکننده به ترتیب به صاحب تراکتور و نیروی انسانی مبالغی را تحت چه عناوینی میپردازد؟
پ) گاوآهن و گاو جزء چه نوع سرمایهای برای تولیدکننده محسوب میشود؟

 )1الف) مستقیم ،ب) قیمت سرمایه ـ پاداش ،پ) سرمایءه فیزیکی
 )3الف) مستقیم ،ب) بهره ـ حقوق ،پ) سرمایءه مالی
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تست

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

 )2الف) غیرمستقیم ،ب) سود ـ دستمزد ،پ) سرمایءه مالی
 )4الف) غیرمستقیم ،ب) اجاره ـ مزد ،پ) سرمایءه فیزیکی

4242کدام گزینه پاسخ پرسشهای زیر است و جای خالی را به درستی تکمیل میکند؟
الف) هزینههای غیرمستقیم همان  ...............است.

ب) تولیدکننده کدام سود را در فرم اظهارنامءه مالیاتی درج میکند؟
پ) کدام اقدام به افزایش بهرهوری تولیدکننده کمک میکند؟

 )1الف) هزینءه استهالک ،ب) سود ویژه ،پ) افزایش درآمد

 )2الف) هزینه فرصت ازدسترفته ،ب) سود حسابداری ،پ) پرهیز از استخدام نیروی کار غیرالزم

 )3الف) هزینءه استهالک ،ب) سود حسابداری ،پ) جلوگیری از ریختوپاشها

 )4الف) هزینه فرصت ازدسترفته ،ب) سود ویژه ،پ) صرفهجویی در مصرف مواد اولیه
4343قیمت فروش هر واحد کاالی تولیدی توسط تولیدکنندهای که ساالنه  5000واحد از آن کاال را تولید کرده و سود حسابداری ساالنهای معادل  2, 500, 000ریال
کسب میکند ،چهقدر است؟ (هزینءه تولید هر واحد کاال ،ساالنه معادل  1, 200ریال ،دستمزد ساالنءه کارگران برابر  4, 000, 000ریال و هزینءه اجارءه ساالنءه بنگاه معادل
 20, 000, 000ریال است) .

 2, 900 )1ریال

 12, 500 )3ریال

 6, 500 )2ریال

 25,000 )4ریال

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

4444با توجه به اطالعات ارائهشده در جدول زیر نتیجءه عملکرد ساالنءه یک بنگاه اقتصادی با  4نفر کارمند و تولید ساالنءه  750دستگاه به ارزش هر یک 300, 000
ریال کدام است ؟

(انساین )92

 116, 798,000 )1ضرر یا زیان
 116, 897,000 )2ضرر یا زیان

 161, 798,000 )3سود یا منفعت

 161, 897,000 )4سود یا منفعت

1

اجارءه ماهانءه معادل

 4, 000, 000ریال

2

حقوق متوسط ماهانءه هر فرد

 200, 000ریال

3

خرید مواد اولیءه مورد نیاز ساالنه

 4, 450, 000ریال

4

هزنیءه استهالک ساالنه

 %12حقوق ساالنءه کارمندان

4545با توجه به اطالعات ارائهشده در جدول زیر ،نتیجءه عملکرد ساالنءه یک بنگاه اقتصادی با  12نفر کارمند و تولید ساالنءه  400دستگاه هر کدام به ارزش 900, 000
ریال ،کدام است ؟

 42, 200,000 )1ریال :زیان

 43, 200,000 )2ریال :سود
 63,000,000 )3ریال :سود

 64,000,000 )4ریال :زیان

(انساین  98و انساین خارج )92
1

اجارهبهای ماهانءه کارگاه تولیدی

 10, 000, 000ریال

2

حقوق متوسط ماهانءه هر فرد کارمند اداری و تولیدی ،معادل

 700, 000ریال

3

خرید مواد اولیءه مورد نیاز ساالنه به ارزش

 178, 000, 000ریال

4

هزینءه استهالک ساالنءه ماشینهای تولیدی معادل

 %25حقوق ساالنءه کارمندان

4646با توجه به اطالعات ارائهشده در جدول زیر ،نتیجءه عملکرد ساالنءه یک بنگاه اقتصادی با  6نفر کارمند و تولید ساالنءه  900دستگاه به ارزش هر یک 450, 000
ریال ،کدام است ؟

(انساین خارج  96با تغییر)

 359, 860,000 )1ریال :ضرر یا زیان

 359, 860,000 )2ریال :منفعت یا سود
 539, 680,000 )3ریال :ضرر یا زیان

 539, 680,000 )4ریال :منفعت یا سود

1

اجارءه ماهانءه معادل

 500, 000ریال

2

حقوق متوسط ماهانءه هر فرد معادل

 350, 000ریال

3

خرید مواد اولیه مورد نیاز ساالنه به ارزش

 8, 900, 000ریال

4

هزینءه استهالک ساالنه معادل

 %20حقوق ساالنءه کارمندان

4747با توجه به اطالعات ارائهشده در جدول زیر ،نتیجءه عملکرد ساالنءه یک «بنگاه اقتصادی» با  15نفر کارمند و تولید ساالنءه  2200دستگاه هر یک به ارزش:
 1, 200, 000ریال ،کدام است ؟

 2,112,110,000 )1ریال« :زیان یا ضرر»
 2, 211,100,000 )2ریال« :زیان یا ضرر»

 2,121,110,000 )3ریال« :سود یا منفعت»

 2,112,100,000 )4ریال« :سود یا منفعت»

(انساین  94و انساین خارج )98
1

اجارهبهای ماهانءه کارگاه تولیدی

 12, 000, 000ریال

2

حقوق متوسط ماهانءه هر فرد کارمند تولیدی و اداری

 850, 000ریال

3

خرید مواد اولیءه مورد نیاز ساالنه به ارزش

 185, 000, 000ریال

4

هزینءه استهالک ساالنءه ماشینهای تولیدی به ارزش

معادل  %30حقوق ساالنءه کارمندان

4848با توجه به اطالعات ارائهشده در جدول زیر ،نتیجءه عملکرد «ساالنءه» یک بنگاه اقتصادی با  30نفر کارمند و تولید «ساالنءه»  2400دستگاه هر یک به ارزش:

 5, 600,000ریال ،کدام است؟

 11052ریال« :سود یا منفعت»
, ,000,000 )1
 11, 520,000,000 )2ریال« :سود یا منفعت»
 11052ریال« :ضرر یا زیان»
, ,000,000 )3

 11, 520,000,000 )4ریال« :ضرر یا زیان»

(انساین خارج  94با تغییر)
1

اجارهبهای ماهانءه کارگاه تولیدی

 58, 000, 000ریال

2

حقوق متوسط ماهانءه هر فرد کارمند اداری و تولیدی «معادل»

 3, 200, 000ریال

3

خرید مواد اولیءه مورد نیاز ساالنه به ارزش:

 450, 000, 000ریال

4

هزینءه استهالک ساالنءه ماشینهای تولیدی معادل:

 1ارزش مواد اولیءه خریداریشده

5
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4949چنانچه مجموع درآمد ،هزینههای مستقیم و سود حسابداری تولیدکنندهای برای یک سال معین برابر  52میلیون تومان برآورد شده باشد ،میزان درآمد او
چند میلیون تومان است؟

22 )1

26 )2

30 )3

5050با توجه به مندرجات جدول مقابل که متعلق به یک تولیدکننده که
خود ،مالک عوامل تولید است ،میباشد:
الف) سود حسابداری چند میلیون ريال است؟

32 )4
هزینه فرصت ازدسترفته

 25میلیون ریال

مجموع هزینههای مستقیم و غیرمستقیم

 80میلیون ریال

درآمد

 3برابر هزینههای مستقیم

ب) این تولیدکننده کدام عدد را در اظهارنامءه مالیاتی خود درج میکند؟

 )1الف)  ،110ب) 110

 )2الف)  ،110ب) 85

 )4الف)  ،85ب) 110

 )3الف)  ،85ب) 85

5151مجموع درآمد ،سود حسابداری و هزینههای مستقیم تولیدکنندهای  48میلیون تومان برآورد شده است:
الف) اگر هزینههای مستقیم  6میلیون تومان باشد ،سود حسابداری چند میلیون تومان است؟
ب) چنانچه سود اقتصادی این تولیدکننده  15میلیون تومان باشد ،میزان هزینه فرصت ازدسترفتءه او کدام است؟

 )1الف)  ،18ب)  3میلیون تومان

 )3الف)  ،18ب)  6میلیون تومان

 )2الف)  ،24ب)  3میلیون تومان

 )4الف)  ،24ب)  6میلیون تومان

5252تولیدکنندهای در پایان یک سال  300میلیون ريال درآمد کسب کرده است .با توجه به مندرجات جدول زیر چنانچه تولیدکننده ،خود مالک عوامل تولید
(ماشینآالت و کارگاه) باشد ،به ترتیب هزینههای مستقیم ساالنه و سود حسابداری ساالنءه این تولیدکننده چند میلیون ريال است؟

 135 / 5 )1ـ 286 / 8
 13 / 2 )2ـ 286 / 8
 135 / 5 )3ـ 164 / 5

سود اقتصادی ساالنه

 151 / 3میلیون ریال

ارزشمندی ماشینآالت در صورت اجاره داده شدن

ماهانه  500هزار ریال

ارزشمندی کارگاه در صورت اجاره داده شدن

ساالنه  7 / 2میلیون ریال

 13 / 2 )4ـ 164 / 5
5353تولیدکنندهای در پایان یک سال  450میلیون تومان درآمد کسب
کرده است .با توجه به مندرجات جدول روبهرو چنانچه تولیدکننده ،خود
مالک عوامل تولید باشد ،هزینه فرصت ازدسترفتءه او کدام است؟

 118 / 5 )1میلیون تومان
 90 )2میلیون تومان
 150 )3میلیون تومان
 95 / 5 )4میلیون تومان

تعداد کارمندان

 5نفر

حقوق متوسط ماهانءه هر کارمند

 1, 500, 000تومان

هزینءه ساالنءه خرید مواد اولیه

 15میلیون تومان

هزینءه استهالک ساالنه

 10درصد حقوق ساالنءه کارمندان

میزان مالیات ساالنه

یک درصد درآمد ساالنه

سود اقتصادی ساالنه

 236میلیون تومان

5454با توجه به اطالعات جدول زیر:

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

الف) به ترتیب سود حسابداری و سود ویژءه ساالنءه تولیدکننده چند ریال است؟

تعداد محصول تولیدشده و فروختهشده در طول یک سال

2000

ارزش هر یک از محصوالت فروختهشده

 100, 000ریال

 )1الف)  198, 450,000ـ  ،198,000,000ب)  198,000,000ریال

هزینءه خرید مواد اولیءه مورد نیاز ساالنه

 20, 000ریال

تعداد کارمندان استخدامشده

4

 )2الف)  198, 450,000ـ  ،198,000,000ب)  198, 450,000ریال

حقوق متوسط ماهانءه هر فرد

 30, 000ریال

ارزشمندی ساالنءه ابزار تولید در صورت اجاره داده شدن

 320, 000ریال

ارزشمندی ساالنءه کارگاه تولید در صورت اجاره داده شدن

 200, 000ریال

ب) در تکمیل فرم اظهارنامءه مالیاتی این تولیدکننده کدام مبلغ را باید
درج کند؟ (تولیدکننده خود صاحب ابزار تولید و کارگاه است).

 )3الف)  198, 540,000ـ  ،198,020,000ب)  198,020,000ریال
 )4الف)  198, 540,000ـ  ،198,020,000ب)  198, 540,000ریال

5555یک تولیدکنندءه خودرو در پایان یک سال  70دستگاه خودرو هر یک به ارزش  56میلیون تومان به فروش رسانده است .با توجه به مندرجات جدول زیر و
با فرض اینکه تولیدکننده خود صاحب عوامل تولید است ،به ترتیب :الف) به ترتیب سود حسابداری و سود اقتصادی این تولیدکننده چند میلیون تومان است؟
ب) میزان هزینه فرصت ازدسترفتءه او چند میلیون تومان است؟

 )1الف)  3, 588 / 5ـ  ، 3, 571 / 1ب)  ، 31 / 5پ) 3, 571 / 1
 )2الف)  3, 571 / 1ـ  ، 3, 588 / 5ب)  ،17 / 4پ) 3, 588 / 5
 )3الف)  3, 588 / 5ـ  ، 3, 571 / 1ب)  ،17 / 4پ) 3, 571 / 1
 )4الف)  3, 571 / 1ـ  ، 3, 588 / 5ب)  ، 31 / 5پ) 3, 588 / 5


16

تست

پ) این تولیدکننده در فرم اظهارنامءه مالیاتی خود کدام عدد را درج میکند؟
تعداد کارمندان

 10نفر

حقوق ماهانءه هر کارمند

 2, 200, 000تومان

هزینءه ساالنءه خرید مواد اولیءه مورد نیاز

 45میلیون تومان

هزینءه استهالک ساالنه

 50درصد هزینءه خرید مواد اولیءه ساالنه

ارزشمندی ماشینآالت در صورت اجاره داده شدن

ماهانه  800, 000تومان

ارزشمندی مغازه در صورت اجاره داده شدن

ماهانه  650, 000تومان

5656تولیدکنندهای در پایان یک سال  2000دستگاه هر
یک به ارزش  15میلیون تومان تولید میکند .چنانچه
تولیدکننده خود مالک عوامل تولید باشد ،با توجه به
جدول روبهرو ،به ترتیب ،سود حسابداری ساالنه و سود

 29,187 / 2 )2ـ 25,120 / 4

 29,166 / 8 )3ـ 29,187 / 2

حقوق متوسط ماهانءه هر کارمند

 1, 800, 000تومان

هزینءه ساالنءه خرید مواد اولیءه مورد نیاز

 32میلیون تومان

هزینءه استهالک ساالنه

 1هزینءه ساالنءه خرید مواد اولیءه مورد نیاز

میزان مالیات ساالنه

 2درصد درآمد ساالنه

ارزشمندی ماشینآالت در صورت اجاره داده شدن

ماهانه یک میلیون تومان

ارزشمندی مغازه در صورت اجاره داده شدن

ماهانه  700هزار تومان

اقتصادی ساالنءه این تولیدکننده چند میلیون تومان است؟

 29,187 / 2 )1ـ 29,166 / 8

تعداد کارمندان

8

4

 29,166 / 8 )4ـ 26, 860 / 4

5757کدام گزینه پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟

(انساین  93و انساین خارج  96با تغییر)

الف) عامل دربرگیرندءه مجموعءه امکانات که به عنوان حاصل کار گذشتءه انسان در جریان تولید قرار میگیرد ،چیست؟
ب) کدام مورد جزء هزینههای تولید نیست؟

 )1الف) سرمایءه مالی ،ب) اجارءه دفتر کار یا کارگاه

 )3الف) سرمایءه فیزیکی ،ب) فروش محصوالت و دریافت پول آنها

5858پاسخ درست و کامل پرسشهای زیر در کدام گزینه است؟

 )2الف) منابع طبیعی ،ب) استخدام تعدادی کارگر و کارمند

 )4الف) تکنولوژی ،ب) خرید ماشینآالت

(انساین خارج  93و  96با تغییر)

الف) به طور کلی نیازهای عمدءه تولیدکنندگان کاال و خدمات مختلف را میتوان به  ...............اصلی که عبارتاند از ............... :تقسیم کرد که به عبارتی از آنها با

عنوان  ...............نیز نام میبرند.

ب) انسان برای بهرهبرداری از منابع طبیعی به ابزار و تجهیزات نیازمند است .این ابزار و تجهیزات در واقع حاصل کار گذشتءه انسانها است .نام آن چیست؟

پ) تولیدکنندگان در رابطه با تولید ،مخارجی را متقبل میشوند که در واقع پولی است که برای خرید یا اجارءه عوامل تولید به صاحبان آنها میپردازند که

همان  ...............است.

ت) تولیدکنندگان نیروی انسانی را به کار میگیرند و در مقابل به کارگران و کارمندان خود  ...............و یا  ...............میپردازند.

 )1الف) سه دسته ـ زمین ،کار ،تکنولوژی ـ عوامل اولیءه تولید ،ب) تکنولوژی ،پ) هزینههای مستقیم تولید ،ت) دستمزد ـ بهره

 )2الف) سه دسته ـ منابع طبیعی ،نیروی انسانی ،سرمایه ـ عوامل تولید ،ب) سرمایءه فیزیکی ،پ) هزینههای مستقیم تولید ،ت) مزد ـ حقوق

 )3الف) چهار دسته ـ منابع طبیعی ،سرمایه ،مدیریت ،تکنولوژی ـ عوامل ثانویءه تولید ،ب) ملزومات تولیدی ،پ) هزینههای متغیر تولید ،ت) اجاره ـ حقوق

 )4الف) پنج دسته ـ منابع طبیعی ،نیروی انسانی ،سرمایه ،مدیریت ،تکنولوژی ـ عوامل فنی تولید ،ب) عوامل تولید ،پ) هزینههای نهایی تولید ،ت) سود ـ بهره





































شخبب لصفف  3:لصف
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پ) منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است .برای مثال ممکن است
زمینهای کشاورزی نسبتاً زیادی در اختیار جامعه باشد ولی زمینهای مرغوبی
که بازدهی خوبی دارند و یا زمینهایی که نزدیک به محل زندگی و تجمع انسانها
قرار دارند ،محدود است.

اقتصاد چیست؟

فصل 1
1-1

8-8

انتخاب اول (کاشت گندم) است.

الف) انسان موجودی کمالجو است؛ به همین دلیل با

س بینیازی به او دست نمیدهد؛ بلکه
برآوردهشدن پارهای از نیازهایشان ،احسا 
نیازهای تازهای در او شکل میگیرد.

9-9

1010

و منافع بیشتری را از منابع به دست آورد.
2-2

انسان در بهرهبرداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد

و منابع و امکانات موجود نیز محدود است( .کمیابی)
3-3

الف) اگر انسان در نیازهای مادی و حیوانی خود متوقف شود

کمالجویی به نوعی سیریناپذیری تبدیل میشود( .رد

و

طال و سکه) هزینه فرصت انتخاب اول است( .رد

)

پ) منابع و امکانات مصارف متعددی دارد ،بنابراین انسان بهترین انتخاب را میکند

)



انحطاط انسان میشود( .رد

پ) عبارت صورت سؤال در ارتباط با محدودیت انسان در بهرهبرداری از منابع
و امکانات در دسترس است .این منابع و امکانات برای انسان ،هم امکان مصارف
متعددی دارد و هم با روشهای مختلفی میتواند از آنها استفاده کند.
انسان به دنبال احساس نیاز تصمیم میگیرد که آن نیاز را

4-4

برطرف سازد و بعد از رفع نیاز ،احساس رضایت میکند.
ذخایر معدنی با وجود فراوانبودن (رد

5-5

به دلیل ناشناختهبودن (رد

و




ریال  = 45 ´ 50,000 = 2, 250,000سود حاصل از تولید کاالی C

این فرد انتخابی که بیشترین سود را در پی دارد انجام میدهد (تولید کاالی ( )Cرد
و

و

به شمار میرود( .رد

ب) انسان موجودی کمالجو است؛ به همین دلیل با برآوردهشدن پارهای از
نیازهایش ،احساس بینیازی به او دست نمیدهد؛ بلکه نیازهای تازهای در او شکل
)

میگیرد( .رد

پ) دو نکتءه مهم دربارءه منابع و امکانات:
 )1منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است.
 )2انسان در بهرهبرداری از این منابع محدودیت دارد.
7-7

الف) عبارت گزینههای ( )3( ،)2و ( )4در ارتباط با عقالنیت

محدود است( .رد

)

)

چنانچه این فرد سرمایءه خود را در بانک سپرده کند به سود
1212
20
´ (500,000,000
ساالنهای معادل  100میلیون تومان )= 100,000,000
100
دست مییابد و چنانچه سرمایءه خود را در بورس اوراق بهادار به کار گیرد سود
ساالنهای معادل  240میلیون تومان ) (200 ´100,000 ´12 = 240,000,000به
دست میآورد .بنابراین این فرد سرمایهگذاری در بورس را انتخاب میکند (رد
و

) و هزینه فرصت این انتخاب او  100میلیون تومان سود ساالنءه حاصل از

سرمایهگذاری در بانک است( .رد
1313

الف) اولین مرتبه از نیازهای اولیءه زندگی ،مادی است؛ نیاز به

)

) و مقدار منافع ازدسترفتءه انتخاب دوم (  2,170,000ریال سود حاصل

از تولید کاالی  )Aهزینه فرصت انتخاب اول است( .رد

) بسیاری از این ذخایر و نیز محدودبودن دانش فنی

از گزند سرما ،گرما و درندگان مصون بماند و نیاز به امنیت از نیازهای اولیءه انسان

سود حاصل از هر عدد ´ تعداد = سود حاصل از تولید هر کاال
ریال  = 60 ´ 35,000 = 2,100,000سود حاصل از تولید کاالی B

) در کرءه زمین

غذا که با آن رفع گرسنگی کند ،آب سالم که رفع تشنگی کند ،سرپناهی که در آن

1111

)



بشر محدود است.
6-6

و

ریال  = 35 ´ 62,000 = 2,170,000سود حاصل از تولید کاالی A

ب) پیگیری نیازهای کاذب و یا زیادهروی در رفع نیازهای مادی موجب توقف یا
)

)

ب) مقدار منافع ازدسترفتءه انتخاب دوم ( 105میلیون ریال سود حاصل از خرید

استفاده کند .بنابراین انسان به دلیل محدودیتهایش ،نمیتواند همءه آنچه را میخواهد
همزمان و همیشه داشته باشد ،در نتیجه باید انتخاب کند( .رد

الف) این فرد باید انتخابی که بیشترین سود را در پی دارد

انجام دهد؛ یعنی سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار( .رد

انسان هم امکان مصارف متعددی دارد و هم با روشهای مختلفی میتواند از آنها
،

منافع حاصل از انتخاب دوم (کاشت گندم) هزینه فرصت

انتخاب اول (کاشت پنبه) است.

ب) انسان در بهرهبرداری از منابع محدود ،محدودیت دارد و این منابع و امکانات برای

و

منافع حاصل از انتخاب دوم (کاشت توتفرنگی) هزینه فرصت

الف)

)

سود حاصل از هر کیلو ´ تعداد = سود حاصل از تولید هر محصول



 = 50 ´ 20,000 = 1000سود حاصل از تولید گندم
ریال , ,000



ریال  = 30 ´15,000 = 450,000سود حاصل از تولید سیبزمینی



ریال  = 15 ´ 25,000 = 375,000سود حاصل از تولید توتفرنگی



ریال  = 20 ´17,000 = 340,000سود حاصل از تولید لوبیا



ریال  = 25 ´14,000 = 350,000سود حاصل از تولید عدس

این فرد باید انتخابی را که بیشترین سود را در پی دارد انجام دهد ،یعنی تولید
گندم( .رد

و

)

ب) مقدار منافع ازدسترفتءه انتخاب دوم (  450,000تومان سود حاصل از تولید
سیبزمینی) هزینه فرصت انتخاب اول است( .رد
1414

)

الف) جامعءه اسالمی برای حفظ هویت و استقالل سیاسی و

فرهنگی خود باید به رشد و پیشرفت اقتصادی به مثابءه یکی از مهمترین ابزارها در

ب) به یقین مالک بهترینبودن انتخاب این است که با استفاده از این منابع بتوان

این مسیر توجه کند( .رد

بیشترین میزان منافع را به دست آورد و سطح باالتری از رفاه را برای انسان فراهم

ب) هدف علم اقتصاد ،راهنمایی انسان برای بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین

کرد( .رد

90

و

)

پاسخنامه

و

)

روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خویش است( .رد

)

1515

و

«دانش اقتصاد» (رد

) با دقت دربارءه منافع و هزینهها

کمک میکند ،سازمانها و کشورها در استفاده از منابع و امکاناتشان بهترینها را انتخاب
کنند ،نتیجءه این تالش فکری ،پدیدآمدن «اندیشءه اقتصادی» است( .رد

) با گسترش

و پیشرفت تمدن بشری این نتیجءه تالش فکری بشر نیز تکامل یافت و با عنوان «علم

اقتصاد» در جایگاه یکی از مهمترین دانشهای بشری و علوم دانشگاهی قرار گرفت.

1616

1717

علم اقتصاد مانند هر علم دیگری دربارءه موضوعات معینی با

1818

الف) تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادی میگیرد،

روشهای خاصی بحث میکند .دو عبارت دیگر صحیح هستند.

عمدتاً در نیازها و خواستههای نامحدود او ریشه دارد و باید از طریق به کارگیری
منابع و امکانات محدود و در دسترس ،عملی شوند( .رد

)

ب) تعریف علم اقتصاد دربرگیرندءه سه نکتءه مهم است که عبارت است از:

)

بررسی عبارات نادرست:

همءه مشکالت انسان در گرو عمل به آموزههای الهی است.

از ویژگیهای مهم اسالم این است که عبادت را صرفاً به رابطءه فرد با خدا محدود

نمیکند و به همءه ارتباطات و پیوندهای افراد با یکدیگر هم رنگ عبادت میزند.

کشوری که وضعیت اقتصادی آن نابسامان باشد و نتواند پابهپای بقیءه کشورهای

دنیا در مسیر پیشرفتی همهجانبه حرکت کند ،نمیتواند با اتکا به فرهنگ ملی خود،
مسیر آیندءه خود را تعیین کند و به شدت تحت تأثیر اقتصادهای مهاجم قرار میگیرد.

(رد

2121

و

عبارات صورت سؤال به ترتیب تعریف کاالهای واسطهای
) ،سرمایهای و ضروری است.

کاالیی که به بازار عرضه میشود و توسط مصرفکنندگان
و

خریداری و مصرف میشود ،کاالی مصرفی (رد

) و کاالیی که به بازار

عرضه میشود و توسط تولیدکنندگان دیگری خریداری و مورد استفاده قرار

میگیرد ،کاالی واسطهای است( .رد

)

2222

آنچه انسان در مقابل پول خریداری میکند و به وسیلءه آن نیازها

2323

الف) نمک و دارو هر دو کاالی ضروری هستند.

یا خواستههایش را برطرف میسازد و غیرملموس و غیرفیزیکی است ،خدمات نام دارد.

ب) کاالهای سرمایهای کاالهای بادوامی هستند که در فرایند تولید از سوی نیروی

انسانی به کار گرفته میشوند .مثل یخچال در مغازءه بستنیفروشی( .رد

پ) از میان گزینهها فقط نورافشان (لوستر) کاالی تجملی است.

،

و

)

ت) ضروری یا تجملی بودن کاال مفهومی اقتصادی است و از فردی به فرد دیگر ،از
زمانی به زمان دیگر و از جامعهای به جامعءه دیگر متفاوت خواهد بود.
2424

یخچال در سوپرمارکت
برنج

کاالی سرمایهای (کاالهای بادوامی که در فرایند
)

کاالی مصرفی (کاالهایی که در بازار عرضه میشود و به فروش

میرسد و توسط مصرفکنندگان نهایی خریداری میشود( ).رد
خودرو

2727

)

)

کاالی بادوام

به ترتیب عبارات صورت سؤال در ارتباط با سازمانهای
و

اقتصادی بینالمللی و جهانی یا منطقهای (رد

)

) بازیگران خرد (رد

الف) نیازهای انسان نامحدود است و به یقین مالک

بهترینبودن آن است که با استفاده از امکانات بتوان سطح باالتری از رفاه یا

دنیا و آخرت را همراه با هم مورد توجه قرار میدهد ـ قرآن تأکید میکند که رفع

) ،بادوام (رد

مصرف نمیشوند بلکه در طول زمان ،خدمات آنها مورد استفاده قرار میگیرد( ).رد

2828

دین اسالم به عنوان دینی کامل در پی سعادت واقعی و کامل انسانهاست و

2020

2626

کاالی بادوام (خودشان

دستگاه آبمیوهگیری در منزل

و بازیگران کالن است.

«نامحدودبودن نیازها»« ،کمیابی منابع» و «امکان مصارف متعدد منابع» (رد

1919

کاال به شمار نمیرود.

تولید از سوی نیروی انسانی به کار گرفته میشود( ).رد

عبارت صورت سؤال در ارتباط با گزینءه ( )3است.

و

ب) عبارت گزینءه ( )4نادرست است ،اشیایی که در بازار خرید و فروش نمیشود،

الف) کاالی واسطهای :کاالهایی که تولیدکنندگان دیگری

بیشترین میزان منافع را از تولید به دست آورد( .رد

)

و

ب) جامعءه اسالمی برای حفظ هویت و استقالل سیاسی و فرهنگی خود ،باید به رشد

و پیشرفت اقتصادی به مثابءه یکی از مهمترین ابزارها در این مسیر توجه کند( .رد

)

پ) با خرید کاال و خدمات نیازهای انسان برطرف میشود.

ت) آنچه انسان در مقابل پول خریداری میکند و به وسیلءه آن نیازهایش را برطرف
میسازد خدمات نام دارد و صرفاً در اشیای فیزیکی خالصه نمیشود.

الف) موضوع اصلی علم اقتصاد ،مسئلءه انتخاب است( .رد

2929

)

و

ب) انسان در بهرهبرداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع و
امکانات موجود نیز محدود است .این دو محدودیت وضعیتی را ایجاد میکند که

اقتصاددانان به آن کمیابی میگویند( .رد

)

پ) انسانها ممکن است در تشخیص دقیق منابع و هزینهها اشتباه کرده و انتخاب

نادرستی داشته باشند.

الف) این عبارت نشاندهندءه مفهوم هزینه فرصت است،

3030

دانشآموز بین سینمارفتن و درسخواندن؛ سینمارفتن را انتخاب کرد ،پس
هزینه فرصت سینمارفتن (انتخاب اول) علمی است که دانشآموز میتوانسته از
درسخواندن به دست آورد( .منافع انتخاب دوم) (رد

ب) عبارت سؤال در ارتباط با اندیشءه اقتصادی است( .رد

تولید

فصل 2
3131

و

)

)

بیتردید انگیزءه بسیاری از تولیدکنندگان کاالها و خدمات،

برطرفکردن نیازهای خود و خانواده و تأمین منافع شخصی است (رد

)

و

و انگیزءه بیشتر انسانها در فعالیتهای روزمرءه خود کسب روزی حالل و خدمت به
همنوعان و آبادانی و موفقیت کشور است که عبادت تلقی میشود( .رد

)

برای ادامءه فرایند تولید و تبدیل آنها به کاالهای مختلف دیگر آنها را خریداری

3232

ب) کاالهای بادوام :کاالهایی که خودشان مصرف نمیشوند بلکه در طول زمان

میآید( .رد

پ) کاالی سرمایهای :کاالهای بادوامی که در فرایند تولید از سوی نیروی انسانی به

انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم میشوند( .رد

ت) جارو برقی مورد استفاده در منزل هم کاالی بادوام است.

و نوع سوم تولید ،تولید محصوالتی است که محسوس و ملموس نیست و خدمات

میکنند مثل آرد مورد استفاده در قنادی( .رد

و

)

خدمات آن مورد مصرف قرار میگیرد مثل یخچال مورد استفاده در منزل (رد

)

کار گرفته میشود ،مثل چرخ خیاطی صنعتی.

2525

الف) ضروری یا تجملیبودن کاال مفهومی اقتصادی است و فرد با

کوچکترین تغییر قیمت در کاالی تجملی ،مصرف آن را تغییر میدهد( .رد

،

و

)

الف) بدون «حیازت» اولین تولید انسان ممکن نبوده است و

نوع دوم تولید که «صنعت» نام دارد از ترکیب و تبدیل مواد حیازتشده به دست
و

)

ب) تولیدکنندگان و مؤسسات اقتصادی براساس انگیزههای خود به دو دستءه عمدءه

3333

نامیده میشود( .رد

)

پرورش ماهی نوعی از تولید است که «احیا» نام دارد( .رد
و

عبارت سوم درست است.

)

)

شخبب لصفف  2:لصف
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عبارات صورت سؤال به ترتیب در ارتباط با حیازت (رد

3434

احیا ،صنعت و خدمات (رد

و

)،

) است.

هزینههای مستقیم  -درآمد = سود حسابداری



ریال 2, 500,000 = k¶Anj - 30,000,000 Þ k¶Anj = 32, 500,000



میدانیم که درآمد تولیدکننده برابر است با حاصلضرب تعداد کاالیی که تولید

نوع سوم تولید ،تولید محصوالتی است که محسوس و ملموس نیست و به عبارت

کرده در قیمت فروش هر کاال .پس برای به دست آوردن قیمت فروش هر کاال کافی

امروزی «محصوالت نرم» به شمار میرود.
3535

است درآمد را تقسیم بر تعداد کاال کنیم:

در فعالیتهای صنعتی از مواد خامی استفاده میشود که

از معادن استخراج میشود .همءه این عناصر جزء منابع طبیعی شناخته میشود.
الف) دریا در فعالیتهای صیادی ،جزء منابع طبیعی و تراکتور

3636

برای کشاورزی جزء سرمایءه فیزیکی محسوب میشود( .رد

)

و

ب) سرمایههای اجتماعی شامل اخالق ،وفای به عهد ،صداقت ،احترام به قانون و ...
و سرمایءه معنوی مثل دین و اعتقادات( .رد

)

پ) در هر کسبو کاری نوآوری ضربدر خطرپذیری ،میزان کارآفرینی را نشان میدهد.
الف) سازمان تولید جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را

3737

تعیین میکند( .رد

)

و

ب) در سازمان تولید مشارکتی همه با هم در فرایند تولید شرکت میکنند و

32, 500,000
ریال = 6, 500
5,000






4444



= قیمت فروش هر واحد کاال

قیمت هر دستگاه ´ تعداد دستگاه = درآمد

ریال  = 750 ´ 300,000 = 225,000,000درآمد

حال هزینءه ساالنءه هر ردیف را حساب کرده و با هم جمع میکنیم:

ریال  = 4,000,000 ´12 = 48,000,000اجارءه ساالنه

ریال  = 200,000 ´ 4 ´12 = 9, 600,000حقوق ساالنءه کارمندان



12
ریال ´ 9, 600,000 = 1,152,000
100




= هزینءه استهالک ساالنه

 = 48,000,000 + 9, 600,000 + 4, 450,000مجموع هزینءه ساالنه

محصول یا ارزش محصول به طور مساوی و یا با نسبتی تقسیم میشود که به توافق



ریال +1,152,000 = 63, 202,000

پ) انواع سازمانهای تولید به سازمانهای تعاونی ،خصوصی ،سهامی خاص و



ریال = 225,000,000 - 63, 202,000 = 161, 798,000

رسیدهاند مثل سازمانها و شرکتهای تعاونی و سهامی (رد

)

سهامی عام تقسیم میشود.

تبدیل به عوامل تولید دیگر به تولید کمک میکند( .رد

و

سایر عوامل تولید را هم بر عهده دارد .همچنین سرمایءه فیزیکی در واقع حاصل کار
گذشتءه انسانهاست( .رد

)

پ) به ترتیب ،عبارات در ارتباط با منابع طبیعی و سرمایءه فیزیکی است.
3939

گزینءه ( )4نادرست است زیرا پولی که مابهالتفاوت درآمد و

هزینه است و تولیدکننده از فعالیت اقتصادی خود به دست میآورد ،سود نام دارد.
4040

تولیدکننده تالش میکند با افزایش درآمد و کاهش هزینهها از

وضعیت زیان ،دوری کند .ممکن است بتواند با صرفهجویی و افزایش بهرهوری (مثل پرهیز
از استخدام نیروی کار غیرالزم یا صرفهجویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و یا جلوگیری
از ریخت و پاشها) هزینههای تولید را کاهش دهد بدون اینکه از میزان تولید بکاهد.

(رد

سود کرده است.

و

یا حقوق میدهد( .رد

پ) گاوآهن و گاو سرمایءه فیزیکی محسوب میشود.
الف) هزینههای غیرمستقیم ،همان هزینه فرصت از دست

رفته است( .رد

و

)

ب) در تکمیل فرم اظهارنامءه مالیاتی ،تولیدکنندگان سود ویژءه خود را درج میکنند( .رد

)



ارزش هر دستگاه ´ تعداد دستگاه = درآمد

ریال  = 900,000 ´ 400 = 360,000,000درآمد ساالنه

حال هزینءه ساالنءه هر ردیف را حساب کرده و با هم جمع میکنیم:



ریال  = 10,000,000 ´12 = 120,000,000اجارءه ساالنءه کارگاه



ریال  = 700,000 ´12 ´12 = 100, 800,000حقوق ساالنءه کارمندان



25
ریال ´100, 800,000 = 25, 200,000
100



= هزینءه استهالک ساالنه

 = 120,000,000 + 100, 800,000 + 178,000,000مجموع هزینءه ساالنه



ریال +25, 200,000 = 424,000,000



ریال = 360,000,000 - 424,000,000 = - 64,000,000



هزینءه ساالنه  -درآمد ساالنه = سود ساالنه

با توجه به اینکه حاصل تفریق هزینه از درآمد عددی منفی به دست آمد ،پس این
بنگاه اقتصادی ضرر کرده است.

)
)

4545



الف) هزینه فرصت ،همان هزینههای غیرمستقیم است.

ب) تولیدکننده به ترتیب به صاحب زمین ،اجاره و به کارگران و کارمندان خود مزد

4242

با توجه به اینکه حاصل تفریق هزینه از درآمد عددی مثبت است ،پس تولیدکننده

)

ب) عوامل انسانی به عنوان برترین عامل تولید به شمار میرود؛ زیرا وظیفءه ترکیب

4141



الف) سرمایءه مالی مستقیماً در تولید نقش ندارد بلکه با

3838

هزینءه ساالنه  -درآمد ساالنه = سود ساالنه

4646







ارزش هر دستگاه ´ تعداد دستگاه = درآمد

ریال  = 900 ´ 450,000 = 405,000,000درآمد

حال هزینءه ساالنءه هر ردیف را حساب کرده و با هم جمع میکنیم:

ریال  = 500,000 ´12 = 6,000,000اجارءه ساالنه



ریال  = 350,000 ´ 6 ´12 = 25, 200,000حقوق ساالنءه کارمندان



20
ریال ´ 25, 200,000 = 5,040,000
100

= هزینءه استهالک ساالنه

پ) افزایش بهرهوری شامل پرهیز از استخدام نیروی کار غیرالزم یا صرفهجویی در

  = 6,000,000 + 25, 200,000 + 8, 900,000 + 5,040,000هزینههای ساالنه

هزینءه تولید هر واحد کاال ،دستمزد کارگران و اجارءه بنگاه

 = 405,000,000 - 45,140,000هزینه  -درآمد = سود

مصرف مواد اولیه و انرژی و یا جلوگیری از ریخت و پاشها است.
4343

جزء هزینههای مستقیم هستند ،پس:
  = (5,000 ´1, 200) + 4,000,000 + 20,000,000هزینههای مستقیم ساالنه
ریال = 30,000,000



92

پاسخنامه



ریال = 45,140,000



ریال = 359, 860,000



با توجه به اینکه حاصل تفریق هزینه از درآمد عددی مثبت به دست آمد ،پس این
بنگاه اقتصادی سود کرده است.

4747





ارزش هر دستگاه ´ تعداد دستگاه = درآمد
ریال  = 2, 200 ´1, 200,000 = 2, 640,000,000درآمد

حال هزینءه ساالنءه هر ردیف را حساب کرده و با هم جمع میکنیم:


ریال  = 12,000,000 ´12 = 144,000,000اجارءه ساالنءه کارگاه



ریال  = 850,000 ´15 ´12 = 153,000,000حقوق ساالنءه کارمندان




30
ریال ´153,000,000 = 45, 900,000
100
 = 144,000,000 + 153,000,000 + 185,000,000مجموع هزینءه ساالنه



ریال +45, 900,000 = 527, 900,000



هزینءه ساالنه  -درآمد ساالنه = سود ساالنه



ریال = 2, 640,000,000 - 527, 900,000 = 2,112,100,000

= هزینءه استهالک ساالنه

تولیدکننده سود ویژه را در اظهارنامءه مالیاتی درج میکند.


هزینههای مستقیم و غیرمستقیم  -درآمد = سود ویژه



) میلیون ریال  = 165 - 80 = 85سود ویژه

(رد
5151



4848


ارزش هر دستگاه ´ تعداد دستگاهها = درآمد ساالنه
ریال = 2, 400 ´ 5, 600,000 = 13, 440,000,000

حال هزینءه ساالنءه هر ردیف را حساب کرده و با هم جمع میکنیم:

میلیون تومان  = 48هزینههای مستقیم  +درآمد  +سود حسابداری
حال به جای سود حسابداری معادل آن یعنی (هزینههای مستقیم  -درآمد) را میگذاریم:



Þ k¶Anj - ´Ã£Tv¶ ÁIÀ ¾¹ÄqÀ + k¶Anj + ´Ã£Tv¶ ÁIÀ ¾¹ÄqÀ



میلیون تومان = 48



میلیون تومان  = 24درآمد  Þمیلیون تومان  = 48درآمد ´ Þ 2



) میلیون تومان  = 24 - 6 = 18سود حسابداری Þ

(رد

غیرمستقیم یا هزینه فرصت ازدسترفته است ،بنابراین:


سود اقتصادی  -سود حسابداری = هزینه فرصت ازدسترفته



) میلیون تومان = 18 - 15 = 3



(رد

5252

چنانچه تولیدکننده خود صاحب ماشینآالت و کارگاه

تولیدی باشد با توجه به اینکه میتوانست آنها را اجاره دهد و از این طریق

 ریال  = 58,000,000 ´12 = 696,000,000اجارهبهای ساالنءه کارگاه تولیدی
ریال  = 3, 200,000 ´ 30 ´12 = 1,152,000,000حقوق ساالنءه کارمندان

و

میدانیم که حاصل اختالف سود ویژه (اقتصادی) و سود حسابداری هزینههای

با توجه به اینکه حاصل تفریق هزینه از درآمد عددی مثبت است ،پس تولیدکننده
سود کرده است.





هزینههای مستقیم  -درآمد = سود حسابداری

درآمد کسب کند ،هزینءه اجارءه ماشینآالت و کارگاه تولیدی ،هزینه فرصت (هزینءه
غیرمستقیم) او محسوب میشود ،پس:



1
 = ´ 450,000,000هزینءه استهالک ساالنءه ماشینهای تولیدی
5



 = 500 ´12ارزشمندی ساالنءه ماشینآالت در صورت اجاره داده شدن



ریال = 90,000,000



میلیون ریال  = 6هزار ریال = 6000



میلیون ریال  = 6 + 7 / 2 = 13 / 2هزینههای غیرمستقیم

  = 696,000,000 + 1,152,000,000 + 450,000,000مجموع هزینههای ساالنه


ریال +90,000,000 = 2, 388,000,000



 = 13, 440,000,000 - 2, 388,000,000هزینه  -درآمد = سود



= 11052
ریال , ,000,000
با توجه به اینکه حاصل تفریق هزینه از درآمد عددی مثبت ب ه دست آمد ،پس این
بنگاه اقتصادی سود کرده است.
4949
میلیون تومان  = 52هزینههای مستقیم  +درآمد  +سود حسابداری


میدانیم که:

هزینههای مستقیم  -درآمد = سود حسابداری

حال به جای سود حسابداری عبارت معادل آن را جایگزین میکنیم:


Þ k¶Anj - ´Ã£Tv¶ ÁIÀ ¾¹ÄqÀ + k¶Anj + ´Ã£Tv¶ ÁIÀ ¾¹ÄqÀ



میلیون تومان  Þ 2 ´ k¶Anj = 52میلیون تومان = 52



میلیون تومان Þ k¶Anj = 26
5050



میلیون ریال  = 25هزینههای غیرمستقیم = هزینه فرصت ازدسترفته



میلیون ریال  = 80هزینههای غیرمستقیم  +هزینءه مستقیم



میلیون ریال  + 25 = 80هزینءه مستقیم Þ



میلیون ریال  = 55هزینءه مستقیم Þ

(هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ساالنه)  -درآمد ساالنه = سود اقتصادی ساالنه


) هزینههای مستقیم ساالنه 151 / 3 = 300 - (13 / 2 +



 = 300 - 151 / 3هزینههای مستقیم ساالنه Þ 13 / 2 +



 = 148 / 7هزینههای مستقیم ساالنه Þ 13 / 2 +



 = 148 / 7 - 13 / 2هزینههای مستقیم ساالنه Þ



) میلیون ریال = 135 / 5

(رد



و

هزینههای مستقیم ساالنه  -درآمد ساالنه = سود حسابداری ساالنه



) میلیون ریال  = 300 - 135 / 5 = 164 / 5سود حسابداری ساالنه

(رد

ابتدا هزینءه ساالنءه هر ردیف را محاسبه کرده و با هم جمع میکنیم:

5353

میلیون تومان  = 1, 500,000´ 5 ´12 = 90,000,000 = 90حقوق ساالنءه کارمندان
10
میلیون تومان ´ 90 = 9
100



= هزینءه استهالک ساالنه



1
میلیون تومان ´ 450 = 4 / 5
= میزان مالیات ساالنه
100



میلیون تومان  = 90 + 15 + 9 + 4 / 5 = 118 / 5هزینههای مستقیم ساالنه
میدانیم که هزینه فرصت ازدسترفته همان هزینههای غیرمستقیم است ،پس داریم:



)

ÁIÀ ¾¹ÄqÀ

¾º¯Iw ´Ã£Tv¶oÃü

+

ÁIÀ ¾¹ÄqÀ

¶¾º¯Iw ´Ã£Tv

( = ¾º¯Iw k¶Anj -

ÁjI~T¤H j¼w
)»¾º¯Iw (½sÄ



میلیون ریال  = 3 ´ 55 = 165هزینههای مستقیم ´  = 3درآمد



) 236 = 450 - (118 / 5 + ¾º¯Iw ´Ã£Tv¶oÃü ÁIÀ ¾¹ÄqÀ



Þ 118 / 5 + ¾º¯Iw ´Ã£Tv¶oÃü ÁIÀ ¾¹ÄqÀ = 450 - 236



هزینههای مستقیم  -درآمد = سود حسابداری



میلیون تومان Þ 118 / 5 + ¾º¯Iw ´Ã£Tv¶oÃü ÁIÀ ¾¹ÄqÀ = 214



) میلیون ریال = 165 - 55 = 110



میلیون تومان  = 214 - 118 / 5 = 95 / 5هزینههای غیرمستقیم ساالنه Þ

(رد

و
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5454



الف)

ارزش هر محصول ´ تعداد محصول = درآمد

ریال  = 2,000 ´100,000 = 200,000,000درآمد ساالنءه بنگاه





´Ã£Tv¶oÃü ÁIÀï¾¹ÄqÀ kÃ²¼U nHqMH » ½I¬nI¨ ¾â º¯Iw Ák¹µ{pnH
=
·k{ ½jHj ½nI]H Rn¼Å nj
½I«¹M â¾º¯Iw

ریال  = 20,000 + 1, 440,000 = 1, 460,000هزینههای مستقیم ساالنءه بنگاه



ریال = 320,000 + 200,000 = 520,000



 = 200,000,000 - 1, 460,000سود حسابداری ساالنءه بنگاه



هزینههای مستقیم و غیرمستقیم  -درآمد = سود ویژءه ساالنءه بنگاه

هزینههای مستقیم  -درآمد = سود حسابداری ساالنءه بنگاه





(رد



) ریال = 198, 540,000

و

ریال = 200,000,000 - (1, 460,000 + 520,000) = 198,020,000

ب) در تکمیل فرم اظهارنامءه مالیاتی تولیدکننده سود ویژءه خود ( 198,020,000
ریال) را درج میکند( .رد

)

j¼w



ÁnHkMIve

5656






2
میلیون تومان ´ 30,000 = 600

100
 میلیون تومان  = 172 / 8 + 32 + 8 + 600 = 812 / 8هزینههای مستقیم ساالنه
= میزان مالیات ساالنه

) حال فقط کافیست بدانید

(  198,020,000ریال) (رد

)



میلیون تومان  = 70 ´ 56 = 3, 920درآمد ساالنه

5555





ارزش هر خودرو ´ تعداد خودرو = درآمد ساالنه

 = 2, 200,000 ´10 ´12حقوق ساالنءه همءه کارمندان



میلیون تومان  = 264تومان = 264,000,000




50
میلیون تومان ´ 45 = 22 / 5
100
میلیون تومان  = 264 + 45 + 22 / 5 = 331 / 5هزینههای مستقیم Þ



میلیون تومان  = 9 / 6تومان = 800,000 ´12 = 9, 600,000

= هزینءه استهالک ساالنه

ارزشمندی ساالنءه ماشینآالت در صورت اجاره داده شدن



 = 650,000 ´12ارزشمندی ساالنءه مغازه در صورت اجاره داده شدن



میلیون تومان  = 7 / 8تومان = 7, 800,000


الف)





میلیون تومان  = 9 / 6 + 7 / 8 = 17 / 4هزینههای غیرمستقیم
(رد

هزینههای مستقیم  -درآمد = سود حسابداری

) میلیون تومان = 3, 920 - 331 / 5 = 3, 588 / 5

و

(هزینههای مستقیم  +غیرمستقیم)  -درآمد = سود اقتصادی (ویژه)
) = 3, 920 - (331 / 5 + 17 / 4سود اقتصادی (ویژه) Þ



میلیون تومان = 3, 571 / 1



روش راحتتر برای محاسبءه سود اقتصادی (ویژه) این است که

هزینههای غیرمستقیم را از سود حسابداری کم کنیم:

هزینههای غیرمستقیم  -سود حسابداری = سود اقتصادی



میلیون تومان = 3, 588 / 5 - 17 / 4 = 3, 571 / 1



ب) هزینه فرصت ازدسترفته همان هزینههای غیرمستقیم است که معادل 17 / 4
میلیون تومان است( .رد

)

پ) در تکمیل فرم اظهارنامءه مالیاتی تولیدکننده سود اقتصادی یا ویژه ( 3, 571 / 1

میلیون تومان) را درج میکند.

94

پاسخنامه

میلیون تومان  = 2000 ´15 = 30,000درآمد ساالنه

1
میلیون تومان  = ´ 32 = 8هزینءه استهالک ساالنه
4



که در تکمیل فرم اظهارنامءه مالیاتی تولیدکننده باید سود ویژءه خود را درج کند





برای اینکه راحتتر به جواب برسیم کافی بود اختالف دو عدد قسمت (الف)

غیرمستقیم (ریال  ) 520,000است( .رد

ارزش هر دستگاه ´ تعداد دستگاه = درآمد

میلیون تومان  = 172 / 8تومان = 172, 800,000



و

ÁjI~T¤H

¾TÎn Swj pH ´Ã£Tv¶oÃü

 = 1, 800,000 ´ 8 ´12حقوق ساالنءه تمامی کارمندان



را حساب کنید تا بفهمید در کدام گزینه اختالف مورد نظر برابر با هزینههای

-

j¼w

=

â¾¹ÄqÀ

)

SÅoÎ â¾¹ÄqÀ

(

حال هزینءه ساالنءه هر ردیف را حساب کرده و با هم جمع میکنیم:

میدانیم که تفاوت سود ویژه و حسابداری در هزینههای غیرمستقیم

است (هزینههای غیرمستقیم – سود حسابداری = سود ویژه)



اختالف سود اقتصادی و سود حسابداری را به دست آوریم زیرا:

حال هزینءه ساالنءه هر ردیف را حساب کرده و با هم جمع میکنیم:

ریال  = 4 ´ 30,000 ´12 = 1, 440,000حقوق ساالنءه کارمندان



میدانیم که سود اقتصادی از سود حسابداری کمتر است .پس

گزینههای ( )2و ( )4رد میشود .همینطور برای محاسبءه قسمت (ب) کافی بود

ارزشمندی ساالنءه ماشینآالت در صورت اجاره داده شدن
میلیون تومان = 1´12 = 12



ارزشمندی ساالنءه مغازه در صورت اجاره داده شدن

میلیون تومان  = 8 / 4تومان  = 8, 400,000هزار تومان = 700 ´12 = 8, 400

میلیون تومان  = 12 + 8 / 4 = 20 / 4هزینههای غیرمستقیم ساالنه

هزینههای مستقیم ساالنه  -درآمد ساالنه = سود حسابداری ساالنه



(رد



) میلیون تومان = 30,000 - 812 / 8 = 29,187 / 2

و

ÁIÀ ¾¹ÄqÀ



¾º¯Iw ´Ã£Tv¶oÃü

(رد



-

ÁnHkMIve j¼w
¾º¯Iw

=

ÁjI~T¤H j¼w
)»¾º¯Iw (½sÄ

) میلیون تومان = 29,187 / 2 - 20 / 4 = 29,166 / 8

همانطور که میدانیم سود حسابداری از سود اقتصادی بیشتر است،

بنابراین گزینههای ( )3و ( )4رد میشود .پس سود حسابداری مشخص شد و
میتوانیم صرفاً با محاسبءه هزینههای غیرمستقیم و کمکردن آن از سود حسابداری
سود اقتصادی را به دست آوریم.

5757

است( .رد

،

و

الف) سرمایءه فیزیکی در واقع حاصل کار گذشتءه انسانها
)

ب) هزینءه تولید شامل اجاره یا خرید کارگاه و ماشینآالت و ابزار تولیدی و

همینطور مزد یا حقوقی است که به کارگر و کارمند پرداخت میشود.
فروش محصوالت و دریافت پول آن ،در ارتباط با درآمد است.

5858

الف) تولیدکنندگان برای انجام فعالیتهای تولیدی خویش

به ورودیهای مختلفی نیازمندند که به آنها عوامل تولید یا نهادههای تولید
میگویند .که به سه دستءه اصلی :منابع طبیعی (زمین) ،سرمایه و عوامل انسانی
تقسیم میشوند( .رد

،

و

)

ب) انسان برای بهرهبرداری از منابع طبیعی عالوه بر کار به سرمایه هم نیازمند
است .سرمایه به دو دستءه فیزیکی (ابزار ،تجهیزات و ماشینآالت تولید) و سرمایءه

مالی تقسیم میشود که سرمایءه فیزیکی حاصل کار گذشتءه انسانهاست.

پ) مبالغی را که تولیدکنندگان برای تولید ،صرف میکنند ،هزینههای مستقیم
تولید مینامند؛ این هزینهها در واقع همان پولهایی است که برای خرید یا اجارءه

عوامل تولید به صاحبان آنها میپردازند.

ت) تولیدکنندگان با بهکارگیری نیروی انسانی به کارگران و کارمندان خود مزد یا

حقوق میپردازند.

نکات مهم
دربارءه منابع
و امکانات

انسان به عنوان جانشین خدا به روی زمین است.
مأموریت انسان

منابع امکانات در دسترس انسان محدود است چون:
بسیاری از آنها هنوز ناشناخته ماندهاند.
دانش فنی بشر هنوز به مرحلهای نرسیده که بتواند
تمامی این منابع را استخراج کند.
استفادءه بیرویه از منابع در قرن گذشته،
محدودیتهای بیشتری را برای بشر فراهم کرده است،
در نتیجه

استفاده از منابع باید با حفظ و صیانت از
آنها و رعایت عدالت بین نسلی همراه باشد.

آبادانی زمین و رفع نیازهای خود ،خانواده و

دیگران است.
رفع نیازها

از طریق

انسان در بهرهبرداری از منابع محدودیت دارد:
منابع و امکانات مصارف متعددی دارند.
با روشهای مختلفی میتوان از منابع و امکانات
استفاده کرد.

منابع و امکاناتی که خداوند در اختیار انسان قرار

داده است.
انسان برای رفع نیازها ،از
منابع و امکانات به نحو صحیح و بهینه استفاده میکند و بهترینها
را انتخاب میکند.

همزمان و همیشه داشته باشد؛

در نتیجه

باید انتخاب کند.

زمین کشاورزی هم در کشت جو و هم در کشت گندم
مورد استفاده قرار میگیرد.

محرک برای تالش و فعالیت انسان است.
انسان به دنبال احساس نیاز تصمیم میگیرد آن را رفع کند و با
برطرفشدن آن نیاز احساس رضایت میکند.
اولین مرتبءه نیازهای اولیءه زندگی مادی است:

نیازهای انسان
مراتبی دارد

انسان به دلیل محدودیتهایش نمیتواند همءه آنچه را که می خواهد

با غذا گرسنگی و با آب تشنگی رفع میشود و با
سرپناه از گرما و سرما مصون میمانیم.

امنیت از نیازهای اولیه به شمار میرود.

دومین دستءه نیازها ،نیازهای معنوی است.

نیازهایی چون نیازهای عاطفی ،روحی ،نیاز به
علم ،هنر و فرهنگ ،دین و اخالق ،ارتباط و تعامل

با انسانها از جمله نیازهایی هستند که بدون رفع

آنها انسان به کمال نخواهد رسید.

انسان موجودی کمالجو است

در نتیجه

با برآوردن پارهای از نیازهایش

نه تنها احساس بینیازی نمیکند ،بلکه نیاز جدیدی در او شکل میگیرد.
اگر انسان در نیازهای مادی و حیوانی خود متوقف شود،

در نتیجه

کمالجویی به نوعی سیریناپذیری تبدیل میشود .مثل انسان تشنهای است
که تشنگی خود را با آب دریا برطرف میکند ،در این صورت تشنهتر خواهد شد.
اگر انسان در رفع نیازهای طبیعی خود مراتب نیازها را به خوبی طی
نکند در یک مرتبه متوقف بماند ،برای سیرابنمودن حس کمالجویی خود،
اقدام به خلق نیازهای کاذب میکند.

پیگیری نیازهای کاذب یا زیادهروی در رفع نیازهای مادی

منجر به

توقف یا انحطاط انسان میشود.

الوار درختان جنگل هم برای هیزم در سرما

و هم برای میز و صندلی استفاده میشود.

نیروی کار موجود هم برای

فعالیتهای تولیدی و هم برای تأمین امنیت کشور فعالیت میکنند.
محدودیت منابع و امکانات و محدودیت در بهرهبرداری از منابع،
وضعیتی را در اقتصاد ایجاد میکنند که اقتصاددانان به آن «کمیابی» میگویند.
نیازها و خواستههای انسان گوناگون و نامحدود است.
انسان در بهرهبرداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع
و امکانات موجود هم محدود است (کمیابی).
با توجه به دو مفهوم فوق به نتیجءه زیر میرسیم:
انسانها باید با بهترین روش و در بهترین محل استفاده ،انتخاب بهینهای را از
منابع و امکانات به عمل آورند و بیشترین منافع را برای خود و جامعه تأمین کنند
یکی از مهمترین مسائل زندگی انسانی و موضوع اصلی علم
اقتصاد ،انتخاب میباشد.
مالک بهترینبودن این است که با
استفاده از منابع بتوان بیشترین میزان منافع ،مانند تولید را به دست آورد و
سطح باالتری از رفاه را برای انسان فراهم کرد.
انسان در هر انتخابی به حکم فطرت و سرشت خود به دنبال بیشترین میزان
منافع (مانند تولید و سطح باالتری از رفاه) و کمترین میزان هزینه و ضرر است.
بنابراین؛ در هر انتخابی هزینه مورد توجه قرار میگیرد:
پس در هر امری

اگر منافع بیشتر ،هزینه کمتر باشد ،انتخاب میشود.
اگر منافع کمتر ،هزینه بیشتر باشد ،انتخاب نمیشود.

گاهی ممکن است انسان در تشخیص منافع و هزینهها اشتباه کرده و
خداوند منابع و امکانات و ثروتهای طبیعی و انسانی را به امانت در اختیار

انتخاب نادرستی داشته باشد اما در مورد روش انتخاب (هزینه ـ فایده)

جانشین خود قرار داده است .انسان با رفع نیازهای خود و همنوعانش

هیچگاه اشتباه نمیکند.

مأموریتی را که دارد به جا میآورد.

برخی انسانها عقالنیت محدود دارند.
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منافع را صرفاً منافع مادی و حیوانی میدانند و یا صرفاً
به طور مثال
نگاهی کوتاهمدت دارند و گاهی اوقات در تعیین فهرست هزینهها و ضررها
و میزان آنها خطا میکنند.
برخی انسانها منفعت کم و کوتاهمدت را با منافع دائمی و بلندمدت
جایگزین کرده و عقالنی رفتار نمیکنند.
مانند :فروشندهای که کمفروشی میکند .تولیدکنندهای که کیفیت
محصول خود را پایین میآورد .فردی که آخرت خود را خرج دنیایش میکند.
ل و آبهای زیرزمینی.
تخریب و برداشت بیرویه از جنگ 
هر انتخاب مستلزم از دست دادن انتخاب یا انتخابهای دیگر است.
یعنی

منافع حاصل از فروش گندم
منافع حاصل از فروش توت

 20ریال

منافع حاصل از فروش جو

 10ریال

منافع حاصل از فروش پنبه

 8ریال

کشاورز محصولی را در زمین خود میکارد که بیشترین منافع را دارد یعنی گندم.
زمانی که به انتخاب گندم میپردازد از منافع حاصل از فروش توت و بقیه
صرف نظر کرده است .بنابراین منافع از دست رفتءه فروش توت ،هزینه
فرصت انتخاب فروش گندم است.

علم انتخاب است.
رابطءه بین منابع و عوامل تولید کمیاب و نیازهای نامحدود
تعریف علم اقتصاد بشر را مطالعه و بررسی میکند.
با ارائءه بهترین انتخابها ،رفتارهای فردی و جمعی انسان را
مدیریت میکند.
راهنمایی انسان برای بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین
هدف علم اقتصاد
روش ب ه منظور استفاده از منابع و امکانات است.
امروزه علم اقتصاد جایگاه واالیی بین مجموعءه دانش و معارف
بشری دارد و رشتءه اقتصاد در بهترین دانشگاههای جهان با
تخصص گوناگون و متنوعتری تدریس میشود.
رشتههای اقتصاد جزء انتخابهای اول دانش آموزان نخبه
اهمیت علم اقتصاد برای ورود به دانشگا ه به شمار میرود ،زیرا:
 )1عمق علمی زیادی دارد )2 .به دلیل نیاز مؤسسات دولتی
و شرکتها و مؤسسات خصوصی به خدمات و مطالعات
اقتصاددانان از بازار کار خوبی برخوردار است )3 .نشریات علمی
فراوان در رشتءه اقتصاد و گرایشهای مختلف آن منتشر میشود.
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درسنامه

روش در علم

دانشمندان علوم اقتصادی همانند سایر دانشمندان موضوعات
اقتصادی را با روشهای علمی مورد مطالعه قرار میدهند.

اقتصاد
اقتصاد

نتیجءه تالش فکری دربارءه انواع منافع و هزینهها و پیداکردن
چگونگی پیدایش
بهترین روش برای استفاده از منابع و امکانات موجب پیدایش
اندیشءه اقتصادی
اندیشءه اقتصادی میشود.
چگونگی
با گسترش و پیشرفت تمدن بشری ،اندیشءه اقتصادی بشر نیز
شکلگیری علم تکامل بیشتری یافت و با عنوان علم اقتصاد در جایگاه یکی از
اقتصاد
مهمترین دانشهای بشری و علوم دانشگاهی قرار گرفت.

چیزی را

در واقع جوامع با هر انتخابی بده ـ بستان میکنند
انتخاب میکنند و چیزی را از دست میدهد.
انسانها و جوامع همیشه بهترین و برترین گزینءه خود را از نظر منافع
انتخاب میکنند.
کشاورزی زمین زراعتی دارد اما نمیداند که در زمین خود
چه محصولی را بکارد .ابتدا فهرستی از محصوالت را ارائه میدهیم ،سپس
با محاسبءه منافع حاصل از فروش آنها در پایان کار و مطالعاتی که انجام
میدهد محصول پیشنهادی خود را انتخاب میکند ،مانند جدول زیر:
 30ریال

موضوعات علم

تولید ـ مصرف ـ توزیع ـ تجارت ـ قیمت ـ رشد ـ پیشرفت ـ
فقر ـ مالیات

نکات مهم در تعریف علم اقتصاد

نامحدود بودن نیازها
کمیابی منابع
امکان مصارف متعدد منابع

دین اسالم به عنوان دینی کامل در پی
سعادت واقعی و کامل انسانهاست و دنیا و آخرت را همراه با هم مورد
توجه قرار میدهد.
آیاتی که به اهمیت اقتصاد در زندگی انسان اشاره دارد:
« )1ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی اآلخرة حسنة»

اسالم دنیا و آخرت را همراه با هم مورد توجه قرار میدهد و معتقد است که هر
دو کنار هم انسان را به سعادت واقعی میرساند.

«من المعاش له ،المعاد له»
َ )2

اسالم در دسترسنبودن معاش را خطری میداند که اعتقادات انسان را
تهدید میکند.

« )3الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اﷲ»

از نظر اسالم کسی که برای ارتقای سطح زندگی خانوادهاش میکوشد ،همانند
کسی که در راه خدا جهاد میکند شایستءه تقدیر است.

عبادت را صرفاً به رابطءه فرد با خدا
محدود نمیکند و به همءه ارتباطات و پیوندهای افراد با یکدیگر از
جمله روابط اقتصادی هم ،رنگ عبادت میزند .قرآن تأکید میکند
که رفع همءه مشکالت انسان (حتی مشکالت و نیازهای مادی وی) در
گرو عمل به آموزههای الهی است .از نظر اسالم اقتصاد در زندگی
فرد اهمیت ویژهای دارد اما عقل انسان به تنهایی نمیتواند راه موفقیت
را نشان دهد

در نتیجه

دلیل فرستادن پیامبران و فلسفءه ارائءه دین

همین است.
تالش پیامبران در مبارزه با ظالمان ،استثمارگران و
سوء استفادهکنندگان از انسان ،توجه آنان را به عرصههای اقتصادی
نشان میدهد.
اسالم ارتقای معنوی انسان را مد نظر قرار داده و
تالش میکند انسان را از اسیر مادیات شدن و دلبستن به دنیا برهاند،
اما

بیاعتنایی به مسائل دنیوی و اقتصادی را قبول ندارد و به
دست آوردن آخرت را در گروی کنارگذاشتن دنیا نمیبیند .همچنین از
نظر اسالم تالش برای رفع فقر و رسیدن به رفاه مادی پسندیده است.
تأکید بر اخالق و احکام اقتصادی
اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی در اجتماع و حیات جمعی انسانها
تأثیر عوامل اقتصادی بر همءه جنبههای زندگی فرد ،خانواده و جامعه

کشوری که وضعیت اقتصادی آن نابسامان باشد و نتواند
پابهپای بقیءه کشورهای دنیا در مسیر پیشرفتی همهجانبه حرکت کند
در نتیجه

بسیار آسیبپذیر ،و از نظر اجتماعی و سیاسی به بحرانهای

گسترده دچار میشود

در نتیجه

نمیتواند با اتکا به فرهنگ ملی خود

مسیر آیندءه خود را تعیین کند و به شدت تحت تأثیر اقتصادهای مهاجم
قرار میگیرد

در نتیجه

1

2

اگر جامعهای به دنبال حفظ هویت و استقالل

سیاسی و فرهنگی خود است باید به رشد و پیشرفت اقتصادی به مثابءه یکی
از مهمترین ابزارها در این مسیر توجه کند.
شی با ارزش اقتصادی و بازاری است.
یکی از نیازهای انسان مورد استفاده قرار میگیرد.

برای تأمین و رفع
برای به دست آوردن

این کاالها باید به تولیدکنندگان و عرضهکنندگان پول بپردازیم.
یک مفهوم اقتصادی است.

در نتیجه

کاال

اشیایی که در بازار خرید و فروش

3

افراد ـ خانوارها ـ شرکتها ـ خیریهها و مؤسسات
انتفاعی و غیرانتفاعی ...

بازیگران خرد

فعالیت دولت برای ایجاد نظم ،امنیت و نظارت بر
فعالیت اقتصادی با تأمین برخی نیازهای عمومی
مثل دفاع نظامی

بازیگران کالن

سازمانهای اقتصادی بینالمللی یا منطقهای که با
کمک آنها روابط اقتصادی بین کشورها بیشتر رونق
بازیگران بینالمللی
میگیرد و حقوق همءه طرفهای درگیر در تجارت
جهانی حفظ میشود.

آنچه برای اقتصاددانان در ارتباط با بازیگران و فعاالن در عرصءه اقتصاد چه
در عرصءه داخلی و چه در عرصءه خارجی مهم است:
رشدیافتن توانایی و قابلیتهای بازیگران
شکلگرفتن تقسیم کار
خنثینکردن
درست و تعامل ،همکاری و همافزایی بیشتر بین آنها
فعالیتهای یکدیگر تا بتوانند همانند یک گره موفق عمل کنند.

نمیشود ،کاال به شمار نمیرود.
آنچه انسان به وسیلءه آن نیازها یا خواستههایش را برطرف
میسازد و غیرملموس و غیرفیزیکی است مانند خدمات پزشکی ـ حقوقی
انواع کاال
کاالی

مصرفی

کاالی

واسطهای

تعریف

کاالهای عرضهشده در بازار که توسط

مصرفکنندگان نهایی خریداری میشود
و به مصرف میرسد.

کاالهای عرضهشده در بازار که توسط
تولیدکنندگان دیگر خریداری میشود و
برای تولید کاالهای دیگر استفاده میشود.

مثال

گوجهفرنگی که خانواده تهیه
کرده و مصرف میکند.

خرید ورقءه فوالدی آهن

توسط کارخانءه اتومبیلسازی،

خرید گوجهفرنگی توسط
کارخانءه ربسازی

کاالهایی که خودشان مصرف نمیشوند و در

کاالی

طول زمان خدمات آنها مورد استفاده قرار

بیدوام

کاالی بادوام هستند .در غیراینصورت

بادوام و میگیرد و با یک بار مصرف تمام نمیشوند،

بادوام :اتومبیل ،یخچال

کاالی

کاالهایی که برای تأمین نیاز اولیه به کار

گرفته میشود و فرد علیرغم تغییر زیاد خوراک ،نمک ،دارو
قیمت ،مصرف آن را تغییر نمیدهد.

کاالهای به کاالی بادوامی که در فرایند تولید از یخچال در بستنیفروشی،

سرمایهای سوی نیروی انسانی به کار گرفته میشود .ماشینآالت کارخانهها
کاالی

تجملی

کاالهایی که تغییر قیمتی زیادی دارند

و با کوچکترین افزایش قیمت مقدار فرش ابریشم
مصرفشان سریعاً کاهش مییابد.

ضروری یا تجملی بودن کاال ،مفهومی اقتصادی است و از فردی
به فرد دیگر ،از زمانی به زمان دیگر و از جامعهای به جامعءه دیگر متفاوت
خواهد بود.

نقش انسان در ارتباط با محیط پیرامون خود

تفاوت انسان با حیوانات

 )1انسان قدرت خلق اشیا را ندارد.
قدرت ایجاد تغییر در مواد و محیط
 )2انسان میتواند آگاهانه و با برنامهریزی
پیرامون برای تولید محصوالت مختلف و
و تالش خود ،در مواد و محیط پیرامون
ساختن تمدنها.
خود تغییر ایجاد و تولید کند.

بیدوام :نان ،مواد غذایی

کاالها بیدوام محسوب میشوند.
ضروری

در این فصل  2تیپ مسئله داریم:
تیپ 1
سود حسابداری
تیپ 2
سود اقتصادی (ویژه)

برخی منابع آنگونه که هستند نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند .بلکه
باید با برخی اقدامات و ایجاد ارزش مصرفی و مبادالتی به برخی کاالها و
که میتوانند

خدماتی تبدیل شوند
نیازهای ما را برطرف کنند و برای
آمادهسازی آنها به منظور مصرف ،نیازمند کار و تالش هستیم به این
فعالیت تولید میگویند.
سلسله اقداماتی که برای تبدیل منابع موجود در طبیعت به کاالهای مورد
نیاز صورت میگیرد و از طریق فعالیتهای تولیدی کاالها و خدمات مورد
نیاز افراد جوامع تهیه میشود.
فعالیتهای تولیدی شامل

کشاورزی
صنعتی و فناوریها
محصوالت دانشبنیان
فکر و نوآوریها

شخبب لصفف  2:لصف
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همءه فعاالن اقتصادی تولیدکنندءه کاالها و خدمات هستند.
کشاورزان و صنعتگران ،کاال تولید میکنند و تعمیرکاران ،رانندگان ،کارکنان دولت،

مشاوران و متخصصان بانکها ،بیمهها و زنان خانهدار خدمات تولید میکنند.
با فعالیت خود

تولیدکنندگان

ارزش افزوده ایجاد میکنند.

حیازت

برداشت مستقیم محصول آماده طبیعت بدون انجام کار بر
روی آن که موجب مالکیت فرد میشود و بدون آن اولین
تولید انسان ممکن نبوده است.
مانند بهرهبرداری از )1 :علف مراتع  )2چوب جنگلها
 )3معادن  )4ماهی دریا

احیا (نوع اول)

به تولید رساندن منابع طبیعی با در اختیار داشتن منابع
و محصوالت طبیعی ،با کار خود و استفاده از ابزار مانند:
زراعت ـ باغبانی ـ پرورش ماهی

صنعت (نوع دوم)

ترکیب و تبدیل مواد حیازتشده و یا محصوالت به دست
آمده از احیای منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا
مبادالتی در آنها .مانند :صنایع غذایی و پوشاک

خدمات (نوع سوم)

تولید محصوالتی که محسوس و ملموس نیستند.
محصوالت نرم
نام دیگر خدمات

تولیدکنندگان برای انجام فعالیت تولیدی خویش به

ورودیهای مختلفی نظیر نیروی کار ،مواد اولیه ،تجهیزات و سایر ملزومات

نیازمندند که به آنها عوامل تولید یا نهادههای تولید میگویند .تولیدکنندگان
کاالهای مختلف به نهادههای متفاوتی نیاز دارند.
عوامل تولید

منابع

طبیعی

(زمین)

سرمایه

یک مثال برای درک و مفهوم ارزش افزوده:

یک مؤسسءه تولیدی به بهرهبرداری از معادن آهن اقدام میکنند.
مؤسسءه دوم

(استخراج سنگ آهن)

سنگ آهن را در مرحلءه اولیه

فراوری ،به نرمه سنگ آهن و سپس به گندله آهن تبدیل و آن را به مجتمع
مؤسسءه سوم

فوالدسازی عرضه میکند.

گندلهها را به محصوالت

تعریف

در جریان تولید کاال و خدمات از امکانات و منابعی استفاده میکنیم
که خداوند از طریق طبیعت در اختیار ما قرار داده است.
دریا مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
مثال :در فعالیتهای صیادی
از مواد خامی که از معادن استخراج
در فعالیتهای صنعتی
میشود ،استفاده میشود.
زمین مورد استفاده قرار میگیرد.
در فعالیتهای کشاورزی
همءه اینها جزء منابع طبیعی هستند و اقتصاددانان این مجموعه را
با عنوان زمین معرفی میکنند.
انسان برای بهرهبرداری از منابع طبیعی عالوه بر نیروی کار به سرمایه
هم نیازمند است که به دو دسته تقسیم میشود:
 )1سرمایءه فیزیکی :کاالی بادوام سرمایهای که در جریان تولید به
کار گرفته میشود (ابزار ،تجهیزات و ماشینآالت تولیدی) ،مانند
تراکتور برای کشاورزی
 )2سرمایءه مالی :صرف خرید یا اجارءه سرمایههای فیزیکی ،منابع
طبیعی (زمین) و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی میشود.
تولید و فراهمآوردن محصوالت مورد نیاز با استفاده از منابع طبیعی

عوامل

انسانی

در نتیجه

نقش عوامل انسانی در

نیازمند کار و تالش انسان است
جریان تولید مهم است.
علل اهمیت نیروی انسانی :تا تالش انسان نباشد ،منابع قابلیت
استفاده پیدا نمیکند.

فوالدی از جمله ورق فوالدی تبدیل میکند .ورقههای فوالدی را کارخانءه
اتومبیلسازی خریداری میکند و با استفاده از آنها قطعات مختلف بدنءه
اتومبیل را تهیه میکند.

در نهایت

اتومبیل به بازار عرضه میشود و در

اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
در مثال فوق

مراحل تولید را میبینید و در هر مرحله بر ارزش محصول

افزوده میشود ،هر مؤسسهای بر روی محصول مؤسسءه قبلی کار و ارزش

افزوده ایجاد میکند.

سرمایءه اجتماعی (اخالق ،وفای به عهد ،صداقت ،احترام به قانون و  )...و

معنوی (دین و اعتقادات)

توجه اقتصاددانان است.

از انواع سرمایههایی به شمار میرود که مورد

انسان به عنوان برترین عامل تولید به شمار میرود ،زیرا:

انگیزءه فردی

برطرفکردن نیاز خود و خانواده و تأمین منافع شخصی

انگیزءه اجتماعی

کسب روزی حالل ،اهمیت به منافع ملی و اجتماعی،
خدمت به همنوعان و آبادانی کشور نوعی عبادت تلقی
میشود ،این انگیزه با رشد عقلی به وجود میآید.

نتیجه

مجموعهای از انگیزههای شخصی و خانوادگی مثل کسب
درآمد و انگیزههای انسانی و ملی در تداوم و توسعءه تولید
دخیل است.

تولیدکنندگان و مؤسسات اقتصادی براساس انگیزههای خود ،به دو دسته
تقسیم میشوند:
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انتفاعی

غیرانتفاعی

وظیفءه ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دارند.

ابزار تولید حاصل کار گذشتءه انسانهاست.

سرمایءه فیزیکی یا

عوامل مولد انسانی کارآفرین ،نوآور و خطرپذیر است .در هر کسب

و کاری نوآوری ضرب در خطرپذیری ،میزان کارآفرینی را نشان میدهد.
این سازمان جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را تعیین میکند.

گاهی مشارکتی است :همءه عوامل تولید صاحب

محصول هستند در این صورت همه با هم در فرایند تولید مشارکت میکنند
و محصول به صورت مساوی یا نسبی تقسیم میشود مثل سازمانها و

گاهی غیرمشارکتی است :یعنی مالکیت
شرکتهای تعاونی و سهامی
کسب و کار تولیدی متعلق به یک فرد است ،در این حالت تمام منافع
و ریسک برعهدءه صاحب تولید است و سایر عوامل تولید دستمزد یا اجاره
میگیرند؛ مثل شرکتهای شخصی

در حالت دوم ،یعنی درحالتیکه خود فرد از مغازه یا ابزارش استفاده کند،
هرچند به نظر میرسد که تولیدکننده برای زمین یا تراکتور خود بهظاهر
هزینهای نپرداخته اما در واقع هزینه کرده است؛ چرا که میتوانست آنها
را به دیگری اجاره دهد و کسب درآمد کند؛ بنابراین نمیتوان هزینءه کل را
بدون اینها محاسبه کرد.
هزینه فرصت :اقتصاددانان این هزینءه غیرمستقیم را «هزینه فرصت»
مینامند و هزینههای تولید را شامل هزینههای مستقیم و هزینه فرصت
(هزینههای غیرمستقیم) میدانند.

در اقتصاد اسالمی عوامل انسانی هم میتواند صاحب تولید شود و هم
میتواند دستمزد بگیرد و شریک سود و زیان نشود.
دو انتخابی که اسالم پیش روی صاحب سرمایه میگذارد :به صورت
قرضالحسنه در تولید مشارکت میکند .به عنوان صاحبکار در سود و
زیان شریک میشود.
سرمایءه مالی (پول) نمیتواند مانند سرمایءه فیزیکی اجاره بگیرد
چرا که ربا محسوب میشود و ربا در دین اسالم حرام است.

با توجه به اطالعات ارائهشده در جدول زیر ،نتیجءه عملکرد یک
بنگاه اقتصادی با  30نفر کارمند و تولید ساالنه  2400دستگاه هر یک به ارزش
 5, 600, 000ریال کدام است؟

(انساین خارج  94با کیم تغییر)

اجاره بهای ماهانه کارگاه تولیدی

 58, 000, 000ریال

حقوق متوسط ماهانه هر فرد کارمند اداری

 3, 200, 000ریال

خرید مواد اولیءه ساالنه به ارزش

 450, 000, 000ریال

هزینءه استهالک ساالنءه ماشینآالت تولیدی

1
5

مواد اولیه

 10,044,000,000 )1ریال سود یا منفعت

هزینءه مستقیم :مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید مصرف میکنند؛
مثل اجاره ،حقوق ،خرید مواد اولیه و ...
هزینههای غیرمستقیم :زمانی که تولیدکننده برای تولید ،ملکی را
اجاره نمیکند و آن ملک برای خود تولیدکننده میباشد ،هزینءه اجارءه ملک
به عنوان هزینههای غیرمستقیم محاسبه میشود .نیروی انسانی را به کار
میگیرد و در مقابل به کارگران و کارمندان مزد و حقوق میدهد.
برای فعالیتهای تولیدی خود ابزار و وسایل اجاره میکنند که سرمایءه
فیزیکی نام دارد.
در نتیجه در پایان کار تولید محصول ،سود و زیان به صاحبکار میرسد.

تولیدکنندگان با فروش محصوالت خود درآمد به دست میآورند .اگر میزان
درآمد از هزینه بیشتر باشد ،میگوییم تولیدکننده از فعالیت خود سود برده
است .بدیهی است میزان سود برابر است با تفاوت درآمد و هزینه:
 = Ï¼~d¶ SµÃ¤ ´ ½k{kÃ²¼U Ï¼~d¶ ®¨ jHk÷Uدرآمد

 = k¶Anj - ´Ã£Tv¶ ÁIÀï¾¹ÄqÀسود حسابداری

هزینههای مستقیم و غیرمستقیم  = k¶Anj -سود ویژه (سود اقتصادی) فرمول یک

 هزینههای غیرمستقیم  = ÁnHkMIve j¼w -سود ویژه (سود اقتصادی) فرمول دو
حقوق کارگران و کارمندان ،خرید مواد اولیه ،استهالک و

خدمات جزء هزینههای مستقیم هستند.

اجارءه دستگاه :در صورتی که دستگاه برای خود فرد نباشد و مجبور باشد بابت

استفاده از دستگاه اجاره پرداخت کند هزینءه مستقیم میباشد ،ولی در صورتی
که دستگاه برای خود فرد باشد و در صورت استفاده از دستگاه اجاره پرداخت

نکند

اجارءه دستگاه هزینءه غیرمستقیم محسوب میشود چراکه میتوانست

آن را به دیگری اجاره دهد .این امر برای اجارءه زمین هم صادق است.

 11052ریال سود یا منفعت
, ,000,000 )2
 1044ریال ضرر یا زیان
, ,000,000 )3
 11052ریال ضرر یا زیان
, ,000,000 )4
گزینءه « »2برای حل این مسئله از فرمول سود حسابداری استفاده
 = k¶Anj - ´Ã£Tv¶ ÁIÀï¾¹ÄqÀسود حسابداری

میکنیم:

 Þ k¶Anj ·jn»A Swj ï¾M â¾£Äoö = R¯¼~d¶ jHk÷U ´ Ï¼~d¶ oÀ SµÃ¤


2, 400 ´ 5, 600,000 = 13, 440,000,000
·jn»A Swjï ¾M â¾£Äoö
´Ã£Tv¶ ÁIÀï¾¹ÄqÀ



Þ

¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ
¾â º¯Iw ¾â ¹ÄqÀ
ÁI¿M ½nI]H ¾â º¯Iw ¡¼£e
+
+
+
¨·Ho¬nI
¾Ã²»H jHH¼¶ kÄoi R¯Aï¸Ã{I¶ ¾â º¯Iw
¾º¯Iw



=

 ریال  ´12 = 58,000,000 ´12 = 696,000,000اجارءه ماهانه = اجارءه ساالنه


 = ·Hk¹¶nI¨ jHk÷U ´ ¾ºIÀI¶ ¡¼£e ´12حقوق ساالنءه کارمندان



ریال 30 ´ 3, 200,000 = 96,000,000 ´12 = 1,152,000,000



1
) ¶¼´ ( ¾Ã²»H jH
5

= هزینءه استهالک ساالنءه ماشینآالت تولیدی



1
= ´ 450,000,000 = 90,000,000
5



 = 696,000,000 + 1,152,000,000 + 450,000,000هزینءه مستقیم



ریال +90,000,000 = 2, 388,000,000



هزینههای مستقیم  -درآمد = سود حسابداری



= 13, 440,000,000 - 2, 388,000,000 = 11052
ریال , ,000,000

با توجه به اینکه حاصل تفاضل هزینههای مستقیم از درآمد عددی مثبت به دست
آمد تولیدکننده سود کرده است.

شخبب لصفف  2:لصف
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