پیشگفتار
به کالس اقتصاد خوش آمدید!
گفتم کالس ،چون این کتاب ثمرۀ س��الها تدریس در دبیرس��تانهای مختلف
اس��ت .کتاب موج آزمون اقتصاد شامل درسنامه ،آزمونهای مبحثی و جامع
اس��ت و ب��رای جمعبندی و مرور مطالب تعریف ش��ده اس��ت .ای��ن کتاب با
آزمونهای مبحثی و جامع ،فضای کنکور را برای شما شبیهسازی میکند.
ما در این کتاب س��عی کردیم تمام س��ؤالهایی که ممکن اس��ت در ذهن شما
ایجاد شود را پیشبینی کرده و در درسنامهها و آزمونها به آن بپردازیم.
الزم میدانم از دوستان عزیزم در واحد حروفچینی و ویراستاری ،خانمها فاطمه احدی،
راضیه صالحی و آقای محسن شعبانشمیرانی تقدیر و تشکر نمایم.
و در آخر هیچ گنجی را بیرنج به کسی نمیدهند ،پس نیروی جوانی خودتان را
در مسیری که انتهایش روشنی و سعادت است خرج کنید و مراقب باشید این
مسیر شما را از نتیجۀ جذاب و ارزشمندی که انتظارتان را میکشد دور نکند.
امیرحسین صدیقین
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بخش  :1آشنایی با اقتصاد

فصل دوم :تولید
تولید
تولید :به مجموع ه کارهایی که انسان روی منابع در اختیار خود انجام میدهد تا با تغییر آن منابع ،قابلیت
استفاده از منابع و امکانات را افزایش داده و به کاال تبدیل نماید.
هم�ۀ فع�االن اقتصادی به نوعی تولیدکنندۀ محصول و خدمات هس�تند و با انجام کارهای خود ،ارزش
افزوده ایجاد میکنند.
ارزش اف��زوده :در ه�ر مرحل�ه از تولید ،ارزش کاالها تغیی�ر کرده و با فعالیتهایی ک�ه روی آن انجام
میشود به ارزش آن افزوده میشود .به این تغییر ارزش افزوده میگویند.
انواع روشهای تولید
زمانی که انسان بدون انجام فعالیت تولیدی جهت آمادهسازی یک منبع اقدام به بهرهبرداری از منابع
و امکانات نماید ،اقدام به حیازت نموده است که جزء انواع روشهای تولید نیست.
احیا:انسان با در اختیار داشتن منابع و محصوالت طبیعی و نیز با کار و تالش
خود و استفاده از ابزار ،منابع طبیعی را به تولید میرساند ،مانند زراعت،
باغبانی ،پرورش ماهی و …
انواع روشهای تولید صنعت:به ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت بهدست آمده از
احیا و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی در آنها صنعت گویند .مانند
صنایع غذایی ،پتروشیمی ،پوشاک و …
خدمات :تولید محصوالتی که محسوس و ملموس نیستند (محصوالت نرم).
انتفاعی :برطرف کردن نیازهای خود و خانواده و تأمین منافع
ّ
ارجحیت
غیرانتفاعی:در ای�ن گروه انگیزهه�ای اجتماعی
انواع تولیدکنندگان از منظر انگیزۀ تولید
ّ
دارد و تأمی�ن منافع ملی  -اجتماعی و کمک
ّ
به پیشرفت جامعه مد نظر میباشد.
کسب روزی حالل و خدمت به سایر انسانها و نیز آبادانی و موفقیت کشور باعث ایجاد رضایت خاطر
برای تولیدکنندگان میشود.

دیلوت :مود لصف
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منابع طبیعی:نعمات و امکاناتی که طبیعت در اختیار انس�ان میگذارد ،در اقتصاد از
آن به عنوان «زمین» یاد میشود.

عوامل تولید

سرمایه

سرمایۀ فیزیکی :کاالی بادوام سرمایهای که در جریان تولید به کار گرفته میشود.
سرمایۀ مالی:ب�ه پولی که صرف خرید یا اجارۀ س�رمایههای فیزیکی ،زمین
و یا پرداخت دس�تمزد به عوامل تولید میشود ،سرمایۀ مالی
ً
میگویند که مستقیما در تولید نقش ندارد.

وظیفۀ ترکیب سایر عوامل را بر عهده دارد.
عوامل انسانی:مهمترین عامل
س�رمایۀ فیزیک�ی ،حاص�ل کار همین عام�ل ،یعنی
تولید است زیرا
نیروی انسانی میباشد.
نیروی کار (کارگر ساده)
کارفرما (صاحب کسب و کار)
نیروی انسانی چند دسته است مدیر
متخصص (سرمایۀ انسانی)
کارآفرین
سازمان تولید؛ جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را تعیین میکند.
خصوصی

تمام س�ود و زیان به یک نفر اختصاص مییابد و سایر عوامل تولید
در ازای دریافت بهای خدمات به تولید میپردازند.
تعاونی

سازمان تولید

س�ود و زیان بین عوامل تولید به نس�بت مش�ارکت خود
تقسیم میشود.

مشارکتی
شرکت سهامی

سهامی عام:عموم افراد جامعه اجازۀ شراکت و سهیم
شدن در سود و زیان را خواهند داشت.
سهامی خاص:تعداد سهامداران محدود است و اجازۀ
ورود به عموم افراد داده نمیشود.

این نکته حائز اهمیت اس�ت که طبق دس�تورات اسلامی و به دلیل اهمیت موضوع ،نیروی انس�انی
میتواند ،صاحب تولید باش�د .در عین حال میتواند بدون شراکت ،دستمزد دریافت کند ،اما صاحب
س�رمایه مالی برخالف س�رمایۀ فیزیکی ،اجازۀ گرفتن اجاره بابت سرمایۀ خود را ندارد و باید در سود و
زیان شریک شود ،چرا که این عمل در حکم رباست و حرام است.
در عین حال صاحب سرمایۀ مالی میتواند سرمایۀ خود را به صورت قرضالحسنه در اختیار تولیدکننده
بگذارد و اجر الهی و اجتماعی ببرد.
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هزینههای مستقیم:به�ای در اختیار گرفتن و اس�تفاده از عوامل تولید مانند اجاره
بهای زمین ،دستمزد کارگران و هزینۀ استهالک
هزینههای تولید هزینههای غیرمستقیم:هزینۀ فرصت که همان عایدی ممکن است که در صورت
ص�رف نظ�ر از ی�ک تصمیم از دس�ت میدهی�م (عایدی
حاصل از اولویت دوم).
درآمد و سود
درآمد :پولی است که تولیدکنندگان از فروش محصوالت خود بهدست میآورند.
k¶Anj ÁkÃ²¼U Ï¼~d¶ jHk÷U IÄ nHk£¶ × Ï¼~d¶ pH keH» oÀ SµÃ¤
سود :به مابهالتفاوت درآمد و هزینه سود میگویند .به صورت کلی:

انواع سود در محاسبات اقتصادی

 k¶Anj > ¾¹ÄqÀ → j¼w
o¬H 
 k¶Anj < ¾¹ÄqÀ → ·IÄp

سود حسابداری
سود اقتصادی (ویژه)
=ÁnHkMIve
j¼w k¶Anj − ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ

=ÁjI~T¤H
)¶\j¼w k¶Anj − (´Ã£Tv¶oÃü » ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ



در محاس�بات مالیات و در هنگام تکمیل اظهارنامۀ مالیاتی ،تولیدکنندگان سود ویژه (اقتصادی) خود را
درج مینمایند.
دقت کنیم چنانچه در مباحث اقتصادی از س�ود ویژه یا اقتصادی اس�می برده نش�ود ،منظور از س�ود،
همان سود حسابداری میباشد.
ضرر (زیان)
صرفهجویی(پرهیز از اس�تخدامهای غیرض�روری ،صرفهجویی
مواد اولیه و …)
کاهش هزینهها
الزام��ات خروج
افزایش بهرهوری(خروجی بیشتر در مقابل ورودی کمتر)
از وضعیت زیان
افزایش درآمد:ب�ا بازاریابی برای محص�والت ،بازار خوبی فراهم خواهد ش�د و در
ادامه با فروش بیشتر درآمد حاصل افزایش مییابد.

دیلوت :مود لصف
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مسئلۀ محاسبۀ سود و زیان
ً
نوع اول :در این نوع صرفا محاس�بۀ س�ود یا زیان مورد نظر است و اسمی از انواع سود برده نشده ،لذا
مدنظر سود حسابداری خواهد بود.
در یک کارخانۀ صنعتی روزانه  200عدد انواع قطعۀ صنعتی س�اخته میش�ود .طبق جدول
زیر که قیمت و هزینههای ساخت را مشخص نموده است و با توجه به اینکه این کارخانه ساالنه 250
روز فعال میباشد ،مطلوبست محاسبۀ میزان سود یا زیان این واحد طی یکسال.
نوع قطعه

مجموع انواع هزینههای
تولید روزانه (ریال)

قیمت فروش درب کارخانه (ریال)

تولید روزانه

A

800, 000

1, 000, 000

150

B

1, 200, 000

2, 000, 000

50

¾ºHp»n k¶Anj = (150×1, 000, 000) + (50×2, 000, 000) = 250, 000, 000 ÏIÄn
=¾º¯Iw
=k¶Anj 250, 000, 000
×250 62, 500, 000, 000 ÏIÄn
دقت کنیم که تعداد روزهای فعال کارخانه  250روز میباشد.
¾ºHp»n ÁIÀ¾¹ÄqÀ = (150× 800, 000) + (50×1, 200, 000) = 180, 000, 000 ÏIÄn
¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ
== 180, 000, 000
×250 45, 000, 000, 000 ÏIÄn
=
¾º¯Iw j¼w ¾º¯Iw k¶Anj − ¾º¯Iw ¾â¹ÄqÀ
¾º¯Iw j¼w = 62, 500, 000, 000 − 45, 000, 000, 000 = 17, 500, 000, 000
چون این مقدار مثبت شد ،پس کارخانه طی یک سال سود کرده است.
نوع دوم :در این نوع س�ؤاالت س�ود حسابداری یا ویژه بهطور مشخص مورد سؤال قرار میگیرد ،پس
ً
الزم اس�ت حتما در صورت س�ؤال به گونهای به هزینۀ فرصت اشاره شده باشد .دقت کنید که هزینۀ
استهالک جزء هزینههای مستقیم است و نباید در هزینۀ غیرمستقیم و هزینۀ فرصت محاسبه گردد.
جدول هزینههای یک تولیدکننده
به ش�رح روبهرو اس�ت .ای�ن تولیدکننده در
حقوق ماهیانۀ متوسط هر
ً
ÏIÄn 8, 140, 000
پایان س�ال توانسته اس�ت مجموعا مبلغ 20
کارگر یا کارمند
میلی�ارد ریال محصوالت خ�ود را در بازار به
ÏIÄn 600, 120, 000
خرید مواد اولیۀ ساالنه
ف�روش برس�اند .چنانچ�ه بدانی�م صاحب
معادل  10درصد حقوق
کارخان�ه میتوان�د زمین کارخانه را س�االنه
هزینههای دفتری
سالیانۀ کارگران
 1میلی�ارد ری�ال و تجهیزات را س�االنه 1/2
ÏIÄn 500, 000, 000
میلی�ارد ری�ال اج�اره ده�د و خود ف�رد نیز هزینۀ استهالک ساالنه
میتواند با حقوق  600میلیون ریال ساالنه استخدام کارخانۀ رقیب شود.
تعداد کارگران و کارمندان

 10نفر
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:مطلوبست
الف) سود حسابداری بنگاه
ب) سود ارائه شده در اظهارنامۀ مالیاتی بنگاه
ج) اختالف سود ویژه و سود حسابداری

k¶Anj = 20, 000, 000, 000 ÏIÄn

¡¼£e 8, 140, 000 ×=
10×12 976, 800, 000 ÏIÄn
 ¾º¯Iw=


=
=
× 10 97, 680, 000 ÏIÄn
â¾¹ÄqÀ 976, 800, 000
 ÁoTÎj
100
´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ 
 ¾Ã²»H jH¼¶ = 600, 120, 000 ÏIÄn

 ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ = 500, 000 , 000 ÏIÄn

´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ = 976, 800, 000 + 97, 680, 000 + 600, 120, 000 + 500, 000, 000
= 2, 174, 600, 000 ÏIÄn
þ²H) ÁnHkMIve =
j¼w k¶Anj − ´Ã£Tv¶ â¾¹ÄqÀ
ÁnHkMIve j¼w = 20, 000, 000, 000 − 2, 174, 600, 000 = 17, 825, 400, 000 ÏIÄn

J) ´Ã£Tv¶oÃü
=
ÁIÀ¾¹ÄqÀ ¦±¶ SÅoÎ ¾â¹ÄqÀ + RHqÃ¿\U SÅoÎ â¾¹ÄqÀ
+ SÄoÄk¶ SÅoÎ ¾â¹ÄqÀ

´Ã£Tv¶oÃü ÁIÀ¾¹ÄqÀ =1, 000, 000, 000 +1, 200, 000, 000 + 600, 000, 000
= 2, 800, 000, 000 ÏIÄn
½sÄ»=
j¼w k¶Anj − (´Ã£Tv¶oÃü » ´Ã£Tv¶ ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶)
½sÄ» j¼w = 20, 000, 000, 000 − (2, 800, 000, 000 + 2, 174, 600, 000)
(ÂUIÃ²I¶ ¾â¶IºnI¿ËH nj Znk¹¶ =
j¼w) ½sÄ» j¼w 20, 000, 000, 000 − 4, 974, 600, 000
=15, 025, 400, 000 ÏIÄn

Z) ÁnHkMIve j¼w − ½sÄ» j¼w =
SÅoÎ â¾¹ÄqÀ

17, 825, 400, 000 −15, 025, 400, 000 =
SÅoÎ â¾¹ÄqÀ
SÅoÎ ¾â¹ÄqÀ = 2, 800, 000, 000 ÏIÄn

دیلوت :مود لصف

14

نومزآ آ

بخش  - 1فصل دوم

صفحات پاسخ 173 :تا 176
زمان پیشنهادی15' :

1

 1هر یک از موارد زیر به ترتیب معرف کدامیک از موضوعات است؟
الف) استفاده از محصول آمادۀ طبیعت بدون انجام کاری روی آن
ب) انجام اقدامات مختلف روی منابع طبیعی در اختیار مثل زراعت
ج) تولید محصوالت غیرملموس و غیرمحسوس

2

 2چه تعداد از موارد زیر از انواع تولید هستند؟
حیازت  -احیا  -خدمات  -صنعت  -ارزش افزوده

3

 3کدام گزینه در رابطه با انگیزۀ تولیدکنندگان صحیح است؟

4

 4چنانچه کش��اورزان در یک جامعۀ فرضی یک واحد گندم تولیدی خ��ود را به ارزش  6500ریال به
سیلوی گندم بفروشند و کارخانۀ آرد ،این مقدار گندم را به آرد تبدیل نماید و به قیمت  7500ریال
به کارخانۀ تولید نان صنعتی تحویل دهد و نان تولیدی توسط این کارخانه به قیمت هر واحد 11000
ریال به فروش��گاه زنجیرهای فروخته ش��ود و هر فروش��گاه این واحد نان را به مبلغ  19000ریال به
مصرفکننده بفروشد ،ارزش افزودۀ مرحلههای دوم و چهارم به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

5

 5کدام گزینه پاسخ درست پرسشهای زیر است؟
الف) زمین در اصطالحات اقتصادی ّ
معرف چیست؟
ب) پولی که صرف اجارۀ تجهیزات تولید میگردد جزء کدام دسته از عوامل تولید میباشد؟
ج) برترین عامل تولید کدام است؟
د) ……… حاصل کار گذشتۀ انسانهاست.

 )1احیا  -صنعت  -خدمات
 )3حیازت  -احیا  -خدمات

 2 )1مورد

 3 )2مورد

 )2حیازت  -احیا  -صنعت
 )4احیا  -حیازت  -صنعت

 4 )3مورد

 5 )4مورد

 )1برطرف کردن نیازهای خود و خانواده  -تأمین منافع شخصی  -آبادانی و موفقیت کشور -
رقابت با همکاران
 )2تأمین منافع شخصی  -خدمت به همنوعان  -رقابت با سایر افراد جامعه  -کمالجویی انسان
 )3کسب سود  -آبادانی کشور  -کسب جایگاه واالتر در میان رقبا  -رفع نیازهای فردی و خانواده
 )4برط�رف ک�ردن نیازهای خ�ود و خانواده  -تأمین منافع ش�خصی  -کس�ب روزی حالل -
خدمت به همنوعان  -آبادانی و موفقیت کشور

1000 - 8000 )1

8000 - 1000 )2

6500 - 3500 )3

3500 - 6500 )4

 )1محل فیزیکی احداث بنگاه اقتصادی  -سرمایۀ مالی  -عامل انسانی  -سرمایۀ مالی
 )2منابع طبیعی در اختیار بنگاه  -سرمایۀ فیزیکی  -سرمایه  -سرمایۀ فیزیکی
 )3محل فیزیکی احداث بنگاه اقتصادی  -سرمایۀ فیزیکی  -سرمایه  -سرمایۀ مالی
 )4منابع طبیعی در اختیار بنگاه  -سرمایۀ مالی  -عامل انسانی  -سرمایۀ فیزیکی
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 6کدام گزینه پاسخ درست پرسشهای زیر است؟
الف) سازمان تولید ……… هر یک از عوامل تولید را تعیین میکند.
ب) انواع سازمانهای تولید کدام است؟
ج) در یک شرکت تعاونی ،عایدی حاصل از تولید چگونه تقسیم میگردد؟
د)چنانچه صاحب س��رمایۀ مالی ،مانند س��رمایۀ فیزیکی بابت س��رمایۀ خود اجاره دریافت
نماید ……… ،میباشد.

7

 7یک ش��رکت س��هامی که از مشارکت  3نفر تشکیل شده اس��ت ،طی یک سال به سود عملیاتی
 3, 000, 000, 000تومان رسیده است .چنانچه سرمایۀ اولیۀ این افراد به ترتیب ،1, 000, 000

 )1الف) جایگاه و نقش ب) تعاونی  -دولتی  -خصوصی ج) بین اعضای هیأت مدیره تقس�یم
میشود .د) در حکم مشارکت
 )2الف) میزان اهمیت ب) تعاونی  -خصوصی  -س�هامی عام  -سهامی خاص ج) محصول یا
ارزش آن به نس�بت مساوی یا نس�بتی که توافق شده است بین همۀ اعضای تولید تقسیم
میشود .د) در حکم مشارکت
 )3الف) جایگاه و نقش ب) تعاونی  -خصوصی  -سهامی عام  -سهامی خاص ج) محصول یا
ارزش آن بهطور مس�اوی یا به نس�بتی که توافق ش�ده است بین همۀ اعضای تولید تقسیم
میشود .د) در حکم ربا
 )4الف) میزان اهمیت ب) تعاونی  -دولتی  -خصوصی ج) بین اعضای هیأت مدیره تقس�یم
میشود .د) در حکم ربا

 600, 000و  400, 000باشد:

الف)در هنگام تقس��یم س��ود به هرکدام از این افراد به ترتیب از راس��ت ب��ه چپ چه مقدار
پرداخت میشود؟
ب) سازمان تولید این شرکت چه نام دارد؟

 )1الف)  600, 000, 000 - 900, 000, 000 - 1, 500, 000, 000ب) سهامی خاص
 )2الف)  1, 500, 000, 000 - 700, 000, 000 - 800, 000, 000ب) سهامی خاص
 )3الف)  600, 000, 000 - 900, 000, 000 - 1, 500, 000, 000ب) سهامی عام
 )4الف)  1, 500, 000, 000 - 700, 000, 000 - 800, 000, 000ب) سهامی عام
8

 8ف��ردی اق��دام به احداث یک واحد کوچ��ک تولیدی مینماید .در انتهای س��ال این فرد مبلغ
 80, 000, 000توم��ان بابت حقالزحمۀ عملکرد خود از صندوق کارگاه دریافت مینماید .در

عی��ن حال این فرد پیش��نهاد کاری دیگر را به مبلغ  70, 000, 000تومان در س��ال در اختیار
ً
داش��ت که نهایتا تصمیم به عدم پذیرش این پیش��نهاد گرفت .منابع فوق به ترتیب جزء کدام
دسته از هزینههای تولید این کارگاه میباشند؟

 )1هزینۀ مستقیم  -هزینۀ مستقیم
 )3هزینۀ فرصت  -هزینۀ مستقیم

 )2هزینۀ غیرمستقیم  -هزینۀ فرصت
 )4هزینۀ مستقیم  -هزینۀ غیرمستقیم

دیلوت :مود لصف

16
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 9کدام گزینه پاسخ درست پرسشهای زیر است؟
الف) مابهالتفاوت میزان درآمد و هزینههای مستقیم تولید معرف چه شخص اقتصادی میباشد؟
ب) سود درج شده در اظهارنامۀ مالیاتی کدام است؟
ج) هزینۀ فرصت در کدام محاسبۀ سود مدنظر میباشد؟

10

 1با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر ،نتیجۀ عملکرد سالیانۀ یک بنگاه اقتصادی با 15
نفر کارمند و تولید سالیانۀ  2000دستگاه هر یک به ارزش  1, 000, 000تومان کدام است؟

 )1الف) سود حسابداری ب) سود حسابداری ج) سود ویژه
 )2الف) سود ویژه ب) سود اقتصادی ج) سود حسابداری
 )3الف) سود حسابداری ب) سود اقتصادی ج) سود ویژه
 )4الف) سود اقتصادی ب) سود حسابداری ج) سود حسابداری

اجارهبهای ماهیانۀ کارگاه
حقوق متوسط ماهیانۀ هر کارمند
هزینۀ مواد اولیۀ ماهیانه
هزینۀ استهالک سالیانه
 1, 408, 000, 000 )1سود
 1, 804, 000, 000 )3سود
11

 2, 000, 000تومان

 3, 000, 000تومان

 1, 500, 000تومان

 10, 000, 000تومان
 1, 408, 000, 000 )2زیان
 1, 804, 000, 000 )4زیان

 1با توجه به اطالعات جدول زیر:
الف)میزان سود حسابداری یک بنگاه تولیدی با  10کارمند و تولید سالیانۀ  1000دستگاه به
مبلغ  700هزار ریال کدام است؟ (بنگاه مالک دستگاههای مورد نیاز برای تولید است).
ب) سود اقتصادی یا ویژۀ این تولیدکننده چقدر است؟
ج)چنانچ��ه ادارۀ مالیات  10درصد از س��ود اعالم ش��ده در اظهارنامه را ب��ه عنوان مالیات
دریافت نماید ،مالیات پرداختی این بنگاه چقدر است؟

حقوق متوسط هر کارمند در هر سال
خرید مواد اولیۀ سالیانه
هزینۀ استهالک سالیانه
هزینۀ سالیانۀ اجارۀ کارخانه
اجارۀ سالیانۀ ماشینآالت (در صورت اجاره داده شدن)
 11, 200, 000 - 112, 000, 000 - 62, 000, 000 )1ریال
 6, 200, 000 - 62, 000, 000 - 112, 000, 000 )2ریال
 11, 200, 000 - 6, 200, 000 - 112, 000, 000 )3ریال
 6, 200, 000 - 11, 200, 000 - 62, 000, 000 )4ریال

 38, 000, 000ریال
 70, 000, 000ریال
 10درصد حقوق
 100, 000, 000ریال
 50, 000, 000ریال

17
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 1فردی با دریافت وام قرضالحسنه از بانک اقدام به تولید محصوالت زراعی نموده است .ولی
طی س��ال مبلغ  800, 000, 000ریال وام دریافتی خود را صرف خرید بذر و کود و … نموده

اس��ت و در نهایت در پایان س��ال و در هنگام فروش محصول مبلغ  1, 200, 000, 000عایدی
کسب نموده است .سازمان تولید این بنگاه اقتصادی چیست؟

 )1خصوصی
13

 )2مشارکتی

 )3سهامی عام

 )4تعاونی

 1هر یک از موارد زیر جزء کدام دسته میباشد؟
الف) تولید لوازمالتحریر
ب) صید ماهی در دریای خزر
ج) ایجاد استخر پرورش ماهی
د) راهاندازی و نصب شبکههای کامپیوتری

 )1صنعت  -احیا  -احیا  -خدمات
 )3صنعت  -حیازت  -احیا  -خدمات
14

 )2صنعت  -احیا  -حیازت  -صنعت
 )4خدمات  -حیازت  -احیا  -صنعت

 1با توجه به نمودار و جدول زیر ،قیمت نهایی محصول  Aرا محاسبه نمایید.

ارزش افزودۀ مرحلۀ اول

 1, 000, 000ریال

قیمت فروش در مرحلۀ دوم

 1, 800, 000ریال

ارزش افزودۀ مرحلۀ سوم

 700, 000ریال

ارزش افزودۀ مرحلۀ چهارم

 500, 000ریال

 3, 000, 000 )1ریال  4, 000, 000 )2ریال  6, 000, 000 )3ریال  5, 000, 000 )4ریال
15

 1کدام گزینه معرف کامل مفهوم تولید از منظر اقتصاد است؟

 )1مجموعه فعالیتهایی که منجر به ایجاد کاال و خدمات نهایی شود.
 )2مجموع�ه فعالیتهای�ی که باعث ایج�اد ارزش مصرفی و مبادالت�ی روی منابع و امکانات
موجود میباشد.
 )3فعالیتی که در ازای دریافت پول انجام پذیرد.
 )4مجموعه فعالیتهایی که باعث ایجاد کاالی نهایی یا واس�طهای ش�ده و هدف از آن کسب
سود باشد.
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نومزآ زآ
1

جامع بخش 4

صفحات پاسخ 195 :تا 197
زمان پیشنهادی15' :

 1از چه رو مهمترین س��رمایهگذاری دولت ،س��رمایهگذاری اجتماعی اس��ت و پیامد مثبت این
سرمایهگذاری چه میتواند باشد؟

 )1تربیت نیروی انسانی ماهر ،متخصص و متعهد برای انجام سایر سرمایهگذاریها  -کسب
استقالل اقتصادی
 )2تقویت بنیۀ اقتصادی کشور  -تولید مستقیم کاال با این سرمایهگذاری
 )3ایجاد توازن اجتماعی و رفع نابرابریها  -رفع فقر و آثار مخرب آن
 )4ایجاد رفاه اجتماعی و سلامت در جس�م و روح افراد جامعه  -جلوگیری از پیامدهای منفی
فقر و نابرابری توزیع درآمدها
2

 2کدام گزینه ،متضمن پاسخ درست و کامل پرسشهای زیر است؟

انسانی  99با تغییر

اش��تغال کام��ل نیروی کار «………» زیرا برخی افراد حاضر به کار نیس��تند ک��ه آن را «………»
مینامند و برخی دیگر نیز در حال جابهجایی از کاری به کار دیگر هستند که «………» نام دارد.

 )1البته به معنای صفر بودن نرخ بیکاری نیست  -بیکاری موسمی  -بیکاری دائمی
ً
 )2دقیقا به معنا و مفهوم صفر بودن نرخ بیکاری است  -بیکاری داوطلبانه  -بیکاری اصطکاکی
 )3البته به معنای صفر بودن نرخ بیکاری نیست  -بیکاری داوطلبانه  -بیکاری اصطکاکی
ً
 )4دقیقا به معنا و مفهوم صفر بودن نرخ بیکاری است  -بیکاری موسمی  -بیکاری دائمی
3

« 3ماده واحده» و «تبصرهها» در بودجۀ دولت بهترتیب مبین چیست؟

4

 4با فرض جدول مالیاتی که در ادامه آمده است:

انسانی 85

 )1مربوط به «کس�ب درآمد و هزینههای یک س�ال» و «مش�خصکنندۀ رق�م کل درآمدها و
هزینههای پیشبینی شده»
 )2بیانگر اعتبارات هریک از سازمانهای دولتی در محدودۀ بودجه و چگونگی هزینه کردن آنها
 )3مشخصکنندۀ چگونگی کسب درآمد و صرف هزینههای پیشبینی شده در بودجه و مبین
رقم کل درآمدها و هزینههای یک سال مربوط به بودجۀ مصوب
 )4مشخصکنندۀ «رقم کل درآمدها و هزینههای یک سال» و «دربردارندۀ ضوابط و مقررات
خاص» مربوط به چگونگی کسب درآمد و صرف هزینههای پیشبینی شده در بودجه
انسانی 1400

الف) میزان مالیات ساالنۀ تولیدکنندهای که در ماه  15میلیارد ریال درآمد دارد ،کدام است؟
ب) میزان ماندۀ خالص ماهیانۀ او چقدر است؟
ج)این محاس��به مربوط ب��ه کدامیک از انواع نرخ مالیاتی :ثاب��ت ،تصاعدی کلی و تصاعدی
طبقهای است؟
د) کدام مورد ،در رابطه با ویژگی نوع نرخ مالیاتی مورد محاسبه نادرست است؟

نومزآزآج  13:نومزآآ
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قابل توجه :ارقام به میلیون و میلیارد ریال است.

 Aدرآمدهای تا 150 :میلیون ریال

معاف از مالیات

 Bدرآمدهای تا 250 :میلیون ریال

با نرخ % 15 :نسبت به مازاد 150 :میلیون ریال

 Cدرآمدهای تا 350 :میلیون ریال

با نرخ % 20 :نسبت به مازاد 250 :میلیون ریال

 Dدرآمدهای تا 450 :میلیون ریال

با نرخ % 25 :نسبت به مازاد 350 :میلیون ریال

 Eدرآمدهای تا 900 :میلیون ریال

با نرخ % 35 :نسبت به مازاد 450 :میلیون ریال

 Fدرآمدهای باالتر از 900 :میلیون ریال با نرخ % 45 :نسبت به مازاد 900 :میلیون ریال
 )1ال�ف)  78, 750ب)  8437 / 5ج) ثاب�ت د) ای�ن ن�وع نرخ مالیات�ی در تعدیل درآمد و
ثروت افراد جامعه مؤثر است.
 )2ال�ف)  87, 570ب)  7438 / 5ج) تصاع�دی د) در ای�ن نظ�ام مالیاتی ن�رخ مالیات با
افزایش درآمد یا دارایی زیاد و به عکس با کاهش درآمد یا دارایی کم میشود.
 )3ال�ف)  78, 750ب)  8437 / 5ج) تصاع�دی طبق�های د) در ای�ن نوع مالی�ات ،میزان
مالیات پرداختی افراد متناسب با تغییر در درآمد یا دارایی آنها کم و زیاد میشود.
 )4الف)  87, 570ب)  7438 / 5ج) تصاعدی کلی د) در این نوع مالیات ،افراد با درآمدهای
بیشتر با نرخ سود بیشتر و افراد با درآمدهای پایینتر با نرخ کمتری مالیات میپردازند.
5

 5در جمهوری اس�لامی ایران به موجب اصل  52قانون اساسی ،بودجۀ کل کشور چگونه شکل
میگیرد؟

انسانی 84

 )1توسط دولت تهیه میشود و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسالمی تسلیم میگردد.
 )2توس�ط «بانک مرکزی» تهیه میش�ود و برای اظهارنظر نهایی به س�ازمان برنامه و بودجه
ارائه میشود.
 )3توس�ط «س�ازمان برنامه و بودجه» تهیه میشود و برای رس�یدگی و تصویب به «کمیسیون
بودجه» مجلس تسلیم میگردد.
 )4توس�ط «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» تدوین و برای رسیدگی و تصویب نهایی به
مجلس شورای اسالمی ارائه میشود.
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 6پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر در کدام گزینه مطرح است ؟
الف) کدام فعالیت از فعالیتهای دولت «هدف اقتصادی» تلقی نمیشود؟
ب)در رابطه با ش��رایط بازپرداخت تسهیالت اعتباری بانکها به افراد و مؤسسات برای انجام
دادن فعالیتها یا تکمیل پروژههای اقتصادی خود ،کدام مورد نادرست است؟
ج)متن پیش��نهادی بودج��ه را که ……… تدوین و پ��س از تصویب ……… به ………
تقدیم میشود ،چه مینامند؟
د)مطلب «در ادوار گذشته ،پیشرفت روزافزون جوامع انسانی ،مشکالت جدیدی را در عرصۀ
مبادله به همراه داش��ت و در گذر تحوالت اقتصادی و ظهور معامالت بزرگ با مش��کالتی
مواجه شد ».مربوط به چیست؟
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 7کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟
الف)مالی��ات بر «ارزش افزوده» نوعی مالیات بر «………» اس��ت ک��ه «………» را از
پرداخت مالیات «………»
ب)بهتری��ن روش «تحریک تقاض��ای کل جامعه» که در مواقع رکود بتوان��د رونق را به بازار
برگرداند چیست؟

انسانی خارج  97با تغییر

 )1الف) تأس�یس مؤسسات درمانی و بهداش�تی ب) بازپرداخت بدهی در هر زمانی که بانک
اراده کند .ج) س�ازمان مس�ئول امور بودجه  -هیئت دولت  -مجلس ش�ورای اسلامی -
الیحۀ بودجه د) استفاده از پول فلزی در مبادالت
 )2ال�ف) رش�د و توس�عۀ اقتص�ادی ب) مطابق�ت فعالیته�ای وامگیرن�ده با ش�رایط بانک
ج) دولت  -مجمع تشخیص مصلحت نظام  -شورای نگهبان قانون اساسی  -قانون اساسی
 قانون بودجه د) استفاده از کاالهای خاص و دارای مشتری زیاد در هر منطقه )3الف) اشتغال کامل ب) بررسی درخواست متقاضی توسط بانک ج) سازمان برنامه و بودجه
 مجلس ش�ورای اسلامی  -ش�ورای نگهبان قانون اساس�ی  -قانون بودجه د) استفاده ازرسیدهای کاغذی صادره از سوی صرافان و تجار معتبر
 )4ال�ف) بهب�ود وضعی�ت توزی�ع درآم�د ب) اطمین�ان از توانای�ی ف�رد یا مؤسس�ه نس�بت
ب�ه بازپرداخ�ت بده�ی خود ج) ق�وۀ مجریه  -هیئت دول�ت  -قوۀ مقنن�ه  -الیحۀ بودجه
د) مبادلۀ کاال با کاال یا مبادلۀ پایاپای
انسانی خارج  1400با تغییر

 )1ال�ف) ف�روش دومرحلهای  -کاال و خدمات واس�طهای  -نمیرهان�د .ب) کاهش مخارج
جاری و عمرانی دولت و کاهش نر خهای مالیاتی یا پایههای مالیاتی
 )2ال�ف) ف�روش دومرحلهای  -کاال و خدمات س�رمایهای  -نمیرهان�د .ب) کاهش مخارج
جاری یا عمرانی دولت و افزایش نر خهای مالیاتی یا پایههای مالیاتی
 )3ال�ف) ف�روش چندمرحلهای  -کاالها و خدمات س�رمایهای  -معاف میکند .ب) افزایش
مخارج جاری یا عمرانی دولت و افزایش نر خهای مالیاتی یا پایههای مالیاتی
 )4ال�ف) ف�روش چندمرحل�های  -کاال و خدمات واس�طهای  -معاف میکن�د .ب) افزایش
مخارج جاری یا عمرانی دولت و کاهش نر خهای مالیاتی یا پایههای مالیاتی

نومزآزآج  13:نومزآآ

106
8

 8کدام گزینه ،دربردارندۀ پاسخ درست و کامل پرسشهای زیر است؟

انسانی خارج 1400

الف) مطلب زیر مربوط به کدام مورد است؟
«یک س��بد کاالیی یکسان ،س��االنه در ایران قیمتگذاری میشود و همزمان همان سبد
کاالیی در کشور آمریکا ،تعیین قیمت میشود .تقسیم این دو بر هم قدرت خرید دالر را
در ایران نشان میدهند».
ب) ب��ه کاالهای بادوام س��رمایهای ،که در جریان تولید بهکار گرفته میش��ود ،نظیر تراکتور
برای کش��اورز و کامیون برای ش��رکتهای حملونقل «………» گفته میش��ود و آنچه
که در طول زمان ،خدمتش��ان در جریان تولید اس��تفاده میشود «………» میگویند و
تولیدکننده با آنها «………» ایجاد میکند.
ج) چندین سال است ،مطلبی در رابطه با «بودجۀکل کشور» که بیارتباط با تشکیل «صندوق توسعۀ
ملی» نیست در بودجۀ کل کشور لحاظ و رعایت میشود ،محتوی و مضمون آن کدام است؟
د) گاه��ی به اوراقی مثل :س��فته ،چک ،پول ،ب��رات و حوالهجات در زبان م��ردم «اوراق بهادار» گفته
میشود که کارکرد آنها «………» اما در اصطالح اقتصاددانان ،آنها اوراق بهادار «………»

 )1الف) اس�تفاده از دالر رفاهی یا دالر برابری خرید  P.P.Pب) س�رمایۀ فیزیکی  -کاالهای
سرمایهای بادوام  -ارزش افزوده ج) نفت خام ثروت عمومی است و صادرات و فروش آن
درآمد محس�وب نش�ده و وجوه حاصل از فروش آن و همچنین گاز طبیعی تولیدش�ده پس
ً
از کسر هزینههای تولید حتما باید به صندوق توسعۀ ملی واریز شود .د) تضمین تعهدات
است نه تأمین مالی  -تلقی نمیشود.
 )2الف) مورد اس�تفاده قرار دادن میانگین ارزهای معتبر جهان و تبدیل تولید ملی به آن ب)
س�رمایۀ مالی  -کاالهای س�رمایهای  -س�ود حس�ابداری ج) درآمدهای حاصل از فروش
ثروتهای عمومی برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروت طبیعی هرگز نباید مورد مصرف
و استفاده قرار گیرد .د) تأمین مالی است نه تضمین تعهدات  -تلقی نمیشود.
 )3ال�ف) مورد اس�تفاده قرار دادن ارزی که ارتباط مس�تقیمی با ن�رخ دالر موجود در بازار ارز
را ندارد .ب) س�رمایۀ مولد  -کاالهای س�رمایهای بادوام  -س�ود اقتصادی ج) درآمدهای
حاص�ل از فروش ثروته�ای عمومی باید بهعن�وان درآمدهای خ�اص دولتی به صندوق
توسعۀ ملی واریز شود .د) تضمین تعهدات است نه تأمین مالی  -تلقی میشود.
 )4الف) اس�تفاده از دالری که توس�ط س�ازمانهای مالی بینالمللی محاسبه و اعالم میشود.
ب) س�رمایۀ عمرانی  -کاالهای بادوام نهایی  -سود ویژه ج) نفت خام ثروت عمومی بوده
و فروش آن باید از طریق صندوق توسعۀ ملی در جهت فقرزدایی همهجانبه و فراگیر مورد
مصرف قرار گیرد .د) تأمین مالی است نه تضمین تعهدات  -تلقی میشد.
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 9هریک از موارد زیر جزء کدامیک از فعالیتهای دولت در عرصۀ اقتصاد است؟
الف) تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی
ب) برپایی امنیت و آموزش
ج) ایجاد نظم در عرصۀ فعالیتهای اقتصادی
د) مدیریت سازمان جنگلها و مراتع
هـ) قانون برنامۀ پنجساله

 )1ال�ف) عرض�ۀ کاال و خدم�ات ب) وض�ع مقررات ،سیاس�تگذاری و حکمران�ی ج) وضع
مقررات ،سیاستگذاری و حکمرانی د) وضع مقررات ،سیاستگذاری و حکمرانی هـ) وضع
مقررات ،سیاستگذاری و حکمرانی
 )2الف) عرضۀ کاال و خدمات ب) عرضۀ کاال و خدمات ج) وضع مقررات ،سیاستگذاری و
حکمرانی د) عرضۀ کاال و خدمات هـ) وضع مقررات ،سیاستگذاری و حکمرانی
 )3ال�ف) وض�ع مق�ررات ،سیاس�تگذاری و حکمرانی ب) وض�ع مقررات ،سیاس�تگذاری
و حکمران�ی ج) عرض�ۀ کاال و خدم�ات د) عرض�ۀ کاال و خدم�ات ه�ـ) وض�ع مق�ررات،
سیاستگذاری و حکمرانی
 )4ال�ف) وض�ع مق�ررات ،سیاس�تگذاری و حکمران�ی ب) عرضۀ کاال و خدم�ات ج) وضع
مق�ررات ،سیاس�تگذاری و حکمران�ی د) وض�ع مق�ررات ،سیاس�تگذاری و حکمران�ی
هـ) عرضۀ کاال و خدمات
10

 1کدام سیاستها در زمان رکود اقتصادی صحیح است؟

 )1سیاست پولی انبساطی که دولت توسط بانک مرکزی بهکار میگیرد ،برای زمان کوتاهمدت
نظیر خرید اوراق مش�ارکت و همچنین سیاس�ت افزایش سرمایهگذاری برای بهبود عرضۀ
کل در بلندمدت.
 )2سیاس�ت مالی انبس�اطی که دولت از طری�ق کاهش پایۀ مالیاتی ب�هکار میگیرد ،بهعنوان
سیاس�ت کوتاهمدت و همچنین افزایش حجم پول بهعنوان سیاس�ت پولی انبس�اطی برای
بلندمدت.
 )3سیاست پولی انقباضی که دولت توسط بانک مرکزی اعمال میکند جهت کنترل حجم پول
در گردش و سیاس�ت مالی انبس�اطی جهت تحریک تقاضای کل از طریق افزایش مخارج
دولتی یا کاهش نرخ مالیات.
 )4سیاست مالی انقباضی از طریق کاهش مخارج عمومی دولت جهت جلوگیری از هزینههای
اضاف�ی و بهب�ود وضعیت بودج�ه در کوتاهمدت و همچنین افزایش به�رهوری و بهبود آن
بهعنوان سیاستهای جانب عرضه در بلندمدت.

 نومزآزآج  13:نومزآآ
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 1مطابق با جدول زیر ،مالیات ماهانه ،ماندۀ خالص ماهانه و ساالنۀ فردی که درآمد ماهانهاش
 40میلیون تومان است ،کدام است؟

میزان درآمد به تومان

نرخ مالیاتی

1

درآمدهای تا 5, 000, 000

 2درصد

2

درآمدهای تا 15, 000, 000

 4درصد

3

درآمدهای تا 35, 000, 000

 5درصد

4

درآمدهای تا 48, 000, 000

 8درصد

5

درآمدهای باالتر از 48, 000, 000

با نرخ  12درصد

441, 600, 000 - 38, 400, 000 - 3, 200, 000 )1
192, 000, 000 - 24, 000, 000 - 2, 000, 000 )2
348, 000, 000 - 24, 000, 000 - 2, 000, 000 )3
441, 600, 000 - 36, 800, 000 - 3, 200, 000 )4
12

 1کدام گزینه مبین پاسخ صحیح و کامل پرسشهای زیر است و جای خالی را به درستی تکمیل میکند؟
الف) سیاس��ت کاهش مخ��ارج دولت در چه زمان��ی از جانب دولت میتوان��د موجب ثبات
اقتصادی گردد؟
ب) کدامیک از سیاستهای مالی دولت نمیباشد؟
ج) کدامیک از سیاستها ،جانب عرضه است؟
د) ……… بهترین راه تحریک ……… است.

 )1الف) در زمان تورم ب) کاهش نرخ پایۀ مالیاتی ج) توجه به زیرساختها د) سیاست پولی
انقباضی  -تقاضای کل
 )2الف) در زمان رکود ب) افزایش مخارج دولت ج) بهبود محیط کس�ب و کار د) سیاس�ت
پولی انبساطی  -نقدینگی
 )3ال�ف) در زم�ان ت�ورم ب) افزایش پایۀ پولی ج) افزایش س�رمایهگذاری د) سیاس�ت مالی
انبساطی  -تقاضای کل
 )4الف) در زمان رکود ب) افزایش پرداختهای انتقالی ج) س�رمایهگذاری در مناطق محروم
د) سیاست پولی انقباضی  -حجم پول
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 1کدام گزینه صحیح است؟

 )1اقتصاددان�ان در موقعیته�ای مختل�ف در تقس�یم بهین�ۀ نقشها ،وظایف و تقس�یم کار
منطقهای بین دولت و دیگر بخشها تالش میکنند.
 )2توج�ه ب�ه زیرس�اختها و س�رمایهگذاری در مناطق محروم کش�ور از جملۀ سیاس�تهای
عمرانی دولت بهشمار میرود.
 )3مجلس ش�ورای اسلامی برای ریلگ�ذاری فعالیتهای اقتصادی ،طر حه�ای قانونی را به
دولت ارائه میکند.
 )4زمان و شرایط ،معیارهای مؤثر در خصوص دخالت دولت در اقتصاد هستند؛ برای مثال در
ً
زمان جنگ یا حالت رکود ،دولتها معموال نقش پررنگتری را ایفا میکنند.
14

 1کدامی��ک از م��وارد زی��ر مرب��وط به دخال��ت دول��ت در اقتص��اد در حوزۀ وض��ع مقررات،
سیاستگذاری و حکمرانی در اقتصاد است؟

 )1سرمایهگذاری در بازار بعضی از کاالها
 )2ایجاد امنیت در کشور
 )3هدایت فعالیتهای اقتصادی جامعه در جهت آیندۀ روشن برای اقتصاد
 )4ارائۀ خدمات آموزشی
15

 1در چه شرایطی بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری نمیشود؟

 )1عدم اطمینان از سودآوری و یا نیاز به سرمایۀ اولیۀ بسیار زیاد
 )2بهرهبرداری از منابع و معادن و کشف و استخراج
 )3رقابت دولت با بخش خصوصی و ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی در عرصۀ اقتصاد
 )4نبود بازارهای جهانی برای محصوالت تولیدی و عدم توانایی رقابت با دولت
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 1 9  9دانشمندان علوم اقتصادی ،موضوعات اقتصادی را با روشهای علمی مورد مطالعه قرار میدهند،
دانش اقتصاد با دقت دربارۀ انواع منافع و هزینهها کمک میکند تا انس�انها ،س�ازمانها و کشورها در استفاده از
منابع و امکاناتش�ان بهترینها را انتخاب کنند ،نتیجۀ این تالش فکری پدید آمدن اندیش�ۀ اقتصادی است که با
صفحۀ 14
گسترش و پیشرفت تمدن بشری دچار تکامل بیشتری شد و عنوان علم اقتصاد را یافت.
 1 1 0 10پرسش (الف) :طبق آیه (ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی اآلخرة حسنة) واضح است که دین اسالم
در پی س�عادت واقعی و کامل انسانهاس�ت و دنیا و آخرت را همراه باهم مورد توجه قرار میدهد .پرسش (ب):
اسالم در دسترس نبودن معاش و وجود فقر را خطری میداند که اعتقادات انسان را تهدید میکند .پرسش (ج):
جامعۀ اسالمی برای حفظ هویت و استقالل سیاسی و فرهنگی خود باید به رشد و پیشرفت اقتصادی به مثابه یکی
صفحۀ 17
از مهمترین ابزارهای این مسیر توجه کند.
 2 1 1 11مورد (الف) :کاالی س�رمایهای به کاالی واس�طهای بادوام میگویند .مورد (ب) :مقدار مصرف
کاالی ض�روری ب�ا تغییرات قیمت خیلی تغییر نمیکند .مورد (ج) :کاالها بنا به مورد مصرف فرد به دس�تههای
صفحههای  18تا 20
واسطهای یا مصرفی تقسیم میشوند.
 3 1 2 12بازیگران خرد در عرصۀ اقتصاد وظیفۀ تولید و مصرف و مبادلۀ کاالها را بر عهده دارند و بازیگران
صفحۀ 21
کالن برای ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد میکوشند.
 3 1 3 13بهتری�ن روش اس�تفاده از مناب�ع و امکانات آن اس�ت که از منابع محدود خ�ود در جهت افزایش
ً
صفحههای  11و 12
میزان تولید و نهایتا باالتر بردن سطح رفاه انسانها استفاده نماییم.
اولویت دوم تولید اس�ت که
فرصت از دس�ت رفته همان عایدی حاصل از
 3 1 4 14هزینۀ فرصت یا هزینۀ
ِ
ِ
صفحۀ 12
بایستی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
 1 1 5 15چنانچ�ه انس�ان مراتب نیازهای خود را به خوبی طی نکن�د و در یک مرتبه از نیازها متوقف بماند،
صفحۀ 9
اقدام به خلق نیازهای کاذب و واهی برای خود مینماید و در نهایت محکوم به انحطاط است.

نومزآ خساپپ

ً
 31   1مورد (الف) :انس�ان محصول آمادۀ طبیعت را مستقیما برداش�ت میکند ،بدون اینکه کاری روی آن
انجام دهد ،این اقدام که موجب مالکیت فرد میشود ،حیازت نام دارد .مورد (ب) :انسان با دراختیار داشتن منابع و
محصوالت طبیعی ،همچنین با کار خود و استفاده از ابزار ،منابع طبیعی را به تولید میرساند که به این نوع از تولید احیا
صفحۀ 24
میگویند .مورد (ج) :تولید محصوالت نرم ،غیرمحسوس و غیرملموس را خدمات میگویند.
 2 2  2انواع تولید عبارتست از :احیا ،صنعت ،خدمات
ً
توج�ه ش�ود که در حی�ازت به دلیل اینک�ه فعالیت تولی�دی خاصی ص�ورت نمیگیرد و صرف�ا موجب مالکیت
میگردد ،از انواع تولید محسوب نمیشود.
ً
صفحۀ 24
ضمنا ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید اتفاق میافتد و از انواع تولید نیست.
43  3

تولیدکنندگان با انگیزههای متفاوتی اقدام به تولید میکنند که عبارت است از -1 :برطرف کردن نیازهای

خود و خانواده  -2تأمین منافع شخصی  -3کسب روزی حالل  -4خدمت به همنوعان  -5آبادانی و موفقیت کشو رصفحۀ 25
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صفحۀ 24

فروشگاه

کارخانۀ تولید نان

کارخانۀ آرد

سیلوی ذخیره

کشاورزان

مرحلۀ چهارم
مرحلۀ سوم
مرحلۀ اول
مرحلۀ دوم
6500
7500
0
19000
11000
³»j ¾â±eo¶ ½âj»qÎH xpnH = 7500−6500=1000ÏIÄn
³nI¿a ¾â±eo¶ ½âj»qÎH xpnH =19000−11000= 8000ÏIÄn
 4 5  5پرسش (الف) :اقتصاددانان به کلیۀ منابع طبیعی در اختیار یک بنگاه در اصطالحات خود «زمین» میگویند.
پرس�ش (ب) :پول�ی ک�ه صرف اجاره یا خری�د تجهیزات میگردد در زمرۀ س�رمایۀ مالی دس�تهبندی میگردد.
پرس�ش (ج) :عامل انس�انی مهمترین عامل تولید اس�ت چرا که وظیفۀ ترکیب سایر عوامل را دارد .پرسش (د):
صفحههای  26و 27
سرمایۀ فیزیکی حاصل کار گذشتۀ انسانهاست.
 3 6  6س�ازمان تولی�د جایگاه و نقش هر ی�ک از عوامل تولید را تعیین مینماید که ش�امل گروههای خصوصی،
تعاونی ،سهامی عام و خاص میباشد .در یک شرکت تعاونی مطابق توافقی که بین اعضای تعاونی صورت میگیرد ،محصول
یا ارزش نهایی آن به نسبت مساوی یا به نسبت توافق شده بین اعضا تقسیم میشود .در اقتصاد اسالمی چنانچه صاحب
سرمایۀ مالی به مانند سرمایۀ فیزیکی اقدام به دریافت اجاره نماید ،موجب فعل ربا شده و حرام است .صفحههای  27و 28
1 7  7

پرسش(الف)¾ÄI¶ow ®¨ = 1, 000, 000, 000+ 600, 000, 000+400, 000, 000= 2, 000, 000, 000:
1, 000, 000, 000 5

 Ï»H joÎ : 2, 000, 000, 000= 10= %50

600, 000, 000 3

joÎ oÀ ´¿w  ³»j joÎ :
= = %30
2
, 000, 000, 000 10


400, 000, 000 2
 ³¼w joÎ : 2, 000, 000, 000= 10= %20


= Ï»H oÿº : %50×3, 000, 000, 000
1, 500, 000, 000·I¶¼U

=oÿº oÀ ÂTÎIÄnj  ³»j oÿº : %30×3, 000, 000, 000
900, 000, 000·I¶¼U

600, 000, 000·I¶¼U
= ³¼w oÿº : %20×3, 000, 000, 000
پرسش (ب) :به دلیل محدود بودن تعداد سهامداران ،سازمان تولید شرکت سهامی خاص میباشد .صفحههای  27و 28
 4 8  8تم�ام مبالغ�ی که در راس�تای فرایند تولی�د از جمله حقوق پرس�نل و … پرداخت میش�ود ،جزء
هزینههای مس�تقیم میباش�د .مناف�ع محتمل و اولویتهای دوم ک�ه مورد انتخاب ق�رار نگرفتهاند ،همگی جزء
صفحۀ 28
هزینههای غیرمستقیم (هزینۀ فرصت) دستهبندی میشوند.


3 9  9

پرسش (الف) :به مابهالتفاوت میزان درآمد و هزینههای مستقیم سود حسابداری میگویند:
= ÁnHkMIve
j¼w k¶Anj −´Ã£Tv¶ ¾â¹ÄqÀ

پرس�ش (ب) :در اظهارنامۀ مالیاتی به موجب قانون س�ود اقتصادی (ویژه) درج میگردد .پرس�ش (ج) :در محاسبۀ
سود اقتصادی یا ویژه ،مقدار هزینۀ فرصت را به مجموع هزینههای مستقیم میافزایند و سپس از درآمد کم میکنند:
= ÁjI~T¤H j¼w
)k¶Anj −(SÅoÎ ¾â¹ÄqÀ +´Ã£Tv¶ â¾¹ÄqÀ
صفحههای  28و 29
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صفحههای  28و 29

= k¶Anj
=2000×1, 000, 000
2, 000, 000, 000 ·I¶¼U

هزینههای مستقیم:

¾ºIÃ²Iw ¡¼£e = 15×12×3, 000, 000= 540, 000, 000
=¾ºIÃ²Iw
½ânI]H 2, 000, 000
=
×12 24, 000, 000
¥°¿TwH =10, 000, 000
= ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi
=12×1, 500, 000
18, 000, 000
¶´Ã£Tv¶ ÁIÀï¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ = 540+24+10+18 = 592 ·I¶¼U ·¼Ã±Ã
ÁnHkMIve j¼w = 2000−592 = 1408·I¶¼U ·¼Ã±Ã¶ ⇒1, 408, 000, 000 ·I¶¼U

 2 1 1 11

صفحههای  28و 29

= ¾ºIÃ²Iw k¶Anj
=1000×700, 000
700, 000, 000ÏIÄn

= ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ
¾ºIÃ²Iw ¡¼£e +¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH +¾ºIÃ²Iw ¾âÃ²»H jH¼¶ kÄoi +¾ºIÃ²Iw ½I¬nI¨ ½â nI]H
=(10×38, 000, 000)+( 1 ×380, 000, 000)+ 70, 000, 000+100, 000, 000
10
= 380, 000, 000+ 38, 000, 000+ 70, 000, 000 +100, 000, 000
¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ = 588, 000, 000 ÏIÄn
ÁnHkMIve j¼w =700, 000, 000−588, 000, 000=122, 000, 000 ÏIÄn
SwH R¯A ¸Ã{I¶ ½nI]H ÏjI÷¶ ,SÅoÎ ¾á¹ÄqÀ

½sÄ» j¼w ÁnHkMIve j¼w - SÅoÎ â¾¹ÄqÀ 
→
½sÄ» j¼w = 112, 000, 000−50, 000, 000= 62, 000, 000
=10 ×62, 000, 000
6, 200, 000 ÏIÄn
= ¶¾ºIÃ²Iw RIÃ²I
= %10×½sÄ» j¼w
100
ً
 1 1 2 12به دلیل اینکه فرد مورد نظر با دریافت وام از بانک شخصا مسئول بازپرداخت شده است و تمامی
ً
صفحۀ 27
هزینهها را شخصا پرداخت نموده است ،سازمان تولید خصوصی است.
 3 1 3 13
صنعت
تولید لوازمالتحریر
صید ماهی از دریا
حیازت
احیا
ایجاد استخر پرورش ماهی
راهاندازی و نصب شبکۀ کامپیوتری

صفحۀ 24

خدمات

 1 1 4 14قیمت نهایی محصول ،جمع کل ارزش افزودۀ تمامی مراحل است .از آنجایی که قیمت فروش در
پایان مرحلۀ دوم را داریم ،پس از آنجا شروع میکنیم:
ÂÄI¿º SµÃ¤ = ³»j ¾â±eo¶ x»oÎ SµÃ¤ +³¼w ¾â±eo¶ â½j»qÎH xpnH +³nI¿a ¾â±eo¶ ½âj»qÎH xpnH
=1, 800, 000+ 700, 000+ 500, 000
3, 000, 000
صفحههای  24و 25
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نومزآ خساپاپ
 1 1   1س�رمایهگذاری اجتماع�ی مهمتری�ن س�رمایهگذاری دولت اس�ت ،زیرا ب�دون داش�تن نیروهای
ً
نهایتا کسب استقالل اقتصادی ّ
میسر نمیشود.
متخصص و متعهد ،انجام سایر سرمایهگذاریها و
3 2  2

اشتغال کامل نیروی کار به معنای صفر بودن نرخ بیکاری نیست.

بیکاری داوطلبانه :برخی افراد حاضر به کار نیستند.
بیکاری اصطکاکی :برخی در حال جابهجایی از کاری به کار دیگر هستند.
4 3  3

اجزای بودجه:

 -1مادۀ واحده :بیانگر رقم کل درآمدها و هزینههای دولت طی یک سال
 -2تبصرهها :بیانگر ضوابط و مقررات خاص مربوط به چگونگی کسب درآمد و صرف هزینهها
3 4  4

با توجه به عبارت نسبت به مازاد ،نرخ مالیاتی مورد محاسبه تصاعدی طبقهای است ،در این نرخ

مالیاتی با جزئی افزایش یا کاهش درآمد مالیات فرد به شدت تغییر نمیکند.
=
= ¶(250−150)× 15 15 ÏIÄn ·¼Ã±Ã
¶(350−250)× 20 20 ÏIÄn ·¼Ã±Ã
100
100
25
= ¶25 ÏIÄn ·¼Ã±Ã
=
×)(450− 350
¶(900−450)× 35 157 / 5 ÏIÄn ·¼Ã±Ã
100
100
¶6, 345 ÏIÄn ·¼Ã±Ã
= (15, 000−900)× 45
100
¶joÎ â¾ºIÀI¶ RIÃ²I¶ = 15 +20+25 +157 / 5 + 6, 345 = 6, 562/ 5 ÏIÄn ·¼Ã±Ã



¶joÎ ¾âº¯Iw RIÃ²I
== 6, 562/ 5
¶×12 78, 750 ÏIÄn ·¼Ã±Ã
¾ºIÀI¶ }²Ii â½kºI¶ = 15 , 000, 000, 000−6, 562, 500, 000= 8 , 437, 500, 000 ÏIÄn
ً
نکته :در این سؤال شما فقط کافی بود که به قسمت (ج) جواب میدادید و اصال نیازی به حل مسائل نبود.
1 5  5

طبق اصل  52قانون اساسی بودجۀ سالیانه توسط دولت تهیه و برای رسیدگی و تصوب به مجلس

شورای اسالمی تسلیم میگردد.
1 6  6

پرس�ش (الف) :اهداف اقتصادی دولت ش�امل رش�د و توس�عۀ اقتصادی  -اشتغال کامل و ثبات

قیمتها و بهبود وضعیت توزیع دارایی میباشد .پرسش (ب) :افراد متناسب با مبلغ وام نزد بانک اعتبار کسب
میکنند و باید بدهی خود را در زمان سررسید قیدشده در اسناد به بانک بپردازند .پرسش (ج) :متن پیشنهادی
بودجه را که توس�ط س�ازمان مسئول امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم میشود،
«الیحۀ بودجه» مینامند .پرسش (د) :پیشرفت روزافزون جوامع انسانی ،مشکالت جدیدی را در عرصۀ مبادله
به همراه داش�ت ،پول فلزی که پیش از این در معامالت کوچک بس�یار کارس�از بود ،در گذر تحوالت اقتصادی و
ظهور معامالت بزرگ با مشکالتی روبهرو شد.
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پرس�ش (الف) :فروش چند مرحلهای  -کاالها و خدمات واس�طهای  -معاف میکند .پرسش (ب):

افزای�ش در مخ�ارج (جاری یا عمرانی) دول�ت و کاهش در نر خها یا پایههای مالیاتی (سیاس�ت مالی انبس�اطی)
بهترین راه تحریک تقاضای عمومی است که در مواقع رکود میتواند رونق را به بازار برگرداند.
1 8  8

پرس�ش (ال�ف) :ن�رخ دالر در ب�ازار ارز کش�ور بهط�ور روزان�ه نوس�ان و تغیی�ر دارد .در نتیجه

ن�رخ دالر در ب�ازار کش�ورها معیار مناس�بی ب�رای تبدیل تولید ملی کش�ورها به آن و مقایس�ه با هم نیس�ت .به
همی�ن دلی�ل از دالر دیگ�ری ب�ه نام دالر رفاه�ی یا دالر براب�ری قدرت خری�د ( )P.P.Pاس�تفاده میکنند .به
ای�ن ش�کل که یک س�بد کاالیی یکس�ان س�االنه در کش�ور ای�ران قیمتگ�ذاری و همزم�ان همان س�بد کاالیی
در کش�ور آمری�کا تعیین قیمت میش�ود .تقس�یم این دو ب�ر هم ،قدرت خری�د دالر را در ایران نش�ان میدهد.
پرسش (ب) :سرمایۀ فیزیکی  -کاالهای سرمایهای بادوام  -ارزش افزوده پرسش (ج) :نفت خام ،ثروت عمومی
اس�ت و همانطور که فروش فرش و اثاث خانه ،نباید ،برای خانوار درآمد بهش�مار رود ،منابع حاصل از صادرات
و فروش نفت نیز درآمد محس�وب نمیش�ود .این مطلب چند س�الی است در بودجۀ کش�ور رعایت میشود و با
تش�کیل صندوق توس�عۀ ملی ،وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی تولیدش�ده پس از کس�ر هزینههای
تولید ،درآمد دولت بهشمار نمیرود ،بلکه ناشی از فروش ثروت عمومی است و برای زایندگی مستمر و حفظ این
ثروت طبیعی باید به سرمایۀ مولد تبدیل شود .پرسش (د) :تضمین تعهدات است نه تأمین مالی  -تلقی نمیشوند.
2 9  9

دول�ت میتوان�د با س�رمایهگذاری در بازار بعض�ی از کاالها و خدمات وارد ش�ود و به تولید ،عرضه

و فروش آنها بپردازد .در این زمینه ،دولت با تأس�یس ش�رکتها و مؤسس�ات مختلف فعالیت میکند که به نام
شرکتهای دولتی شناخته میشوند .ممکن است در برخی زمینهها مردم و به عبارت دیگر ،بخش خصوصی حاضر
به س�رمایهگذاری نش�وند ،مانند ارائۀ کاالها و خدمات عمومی مثل امنیت ،آموزش و پرورش و بعضی از شاخههای
صنعت که به سرمایۀ اولیۀ بسیار زیادی نیاز دارد (انحصارات طبیعی) .دولت برای هدایت اقتصاد در مسیر مطلوب
و م�ورد نظ�ر خود و با هدف ایجاد نظم در عرصۀ فعالیتهای اقتصادی و تأمی�ن مصالح جامعه ،مقررات اجرایی را
وضع و سیاستهایی را طراحی و با اجرای قوانین و راهبردهای کالن کشور ،حکمرانی میکند .دولت برای ریلگذاری
فعالیتهای اقتصادی ،لوایح قانونی را به مجلس ش�ورای اسلامی ارائه میکند که پس از تصویب مجلس بهعنوان
قانون ابالغ میشود .قانون مالیاتها ،قانون گمرکی ،قانون بودجه و قانون برنامۀ پنجساله از جملۀ قوانین مهم است.
1 10 10

زمان�ی که جامعه در رکود قرار میگیرد ،س�طح تولید کاهش و بی�کاری افزایش یافته و تولیدکنندگان

انگیزۀ تولید و ایجاد اش�تغال را ندارند .بانک مرکزی با افزایش حجم پول (سیاس�ت پولی انبس�اطی) میتواند برای
کوتاهمدت مش�کل را حل کند .مانند خرید اوراق مش�ارکت از مردم و ارائۀ پول به آنها .همچنین در بلندمدت باید
سیاستهای جانب عرضه یعنی بهبود بهرهوری یا افزایش سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار را در پیش بگیرد.
4 11 11

دقت کنید :این نرخ مالیاتی «تصاعدی کلی» است.
= 40, 000, 000×%8
¶3, 200, 000 ½I¶ nj joÎ ÂTiHjoQ RIÃ²I¶ ·HqÃ
=40, 000, 000− 3, 200, 000
¶36, 800, 000 ¾ºIÀI¶ â½kºI
= 36, 800, 000×12
¶441, 600, 000 ¾º¯Iw â½kºI

