


آشنایی با گــروه تولید کتابــ
هدفــدار  اقتصـاد  10  

اثر مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان  این 
تمام  و هنرمندان مصوب 1348 است، هر کس 
یا قسمتی از این اثر را بدون اجازۀ مؤلف )ناشر( 
قانونی  پیگرد  مورد  کند،  عرضه  یا  پخش  یا  نشر 

قرار خواهد گرفت. 

تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، 
تلفن:  66953205  کوچۀ مهر، پالک 18.  

: تمنا ، وحید ، 1347- سرشناسه  
: مجموعه کتاب های هدفدار اقتصاد 10: عنوان و نام پدیدآور 

درسنامه جامع و کامل مشاوره درسی آموزش   
روش حل مسائل اقتصاد.../ مؤلف وحید تمنا   
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سال 78 بود. بازار نشر کشور، پر بود از کتاب های رشته ریاضی و تجربی. مثال اگر 
می خواستی یک کتاب زیست شناسی بخری، می توانستی حداقل 40 عنوان کتاب پیدا 
بکنی از ناشران مختلف. اما اگر می خواستی مثاًل کتاب جامعه شناسی پیدا بکنی، هیچ 
ناشری را پیدا نمی کردی. چرا؟ به این دلیل که تصور ناشران این بود که دانش آموز 
علوم انسانی، کتاب نمی خرد! و از طرف دیگر، تصور عمومی در آن سال ها این بود که 

»علوم انسانی  مهم نیست!«
ــد و در  ــیس ش ــوزش، تأس ــاوران آم ــه مش ــارات موسس ــش انتش ــال 79، بخ س
ــته  ــای رش ــاب آن از کتاب ه ــه 7 کت ــرد ک ــاپ ک ــاب چ ــال اول، 9 کت ــان س هم
ــاب در همــان  ــی کت ــه در نمایشــگاه بین الملل ــادم هســت ک ــود. ی ــوم انســانی ب عل
ــی  ــی و تجرب ــته ریاض ــد در رش ــد: »نمی خواهی ــرم، می گفتن ــکاران ناش ــال ها، هم س
ــه  ــوم انســانی ک ــته عل ــود: »رش ــا ب ــن معن ــه ای ــه ب ــن جمل ــد؟« و ای ــاب بدهی کت

نمی فروشــد!«
ــن  ــادار مهم تری ــه ای بســیار معن ــا فاصل ــوزش ب ســال 85 انتشــارات مشــاوران آم

نشــر آموزشــی و کمــک آموزشــی علــوم انســانی کشــور بــود.
ــر »رشــتة  ــم ب ــر آنچــه درســت می دانســتیم. اعتمــاد کردی ــم ب ــا اعتمــاد کردی م
علــوم انســانی و دانش آمــوزان علــوم انســانی« و بعــد از مــا ناشــران دیگــر نیــز در 

ایــن عرصــه کتــاب دادنــد.
این حرف ها را گفتم که بگویم:

1. بــاور دارم کــه تــالش مــا در ایــن ســال ها، بــاوری را پــرورش داد کــه »علــوم 
انســانی را بایــد جــدی گرفــت!«

ــوم  ــای آموزشــی رشــته عل ــن کتاب ه ــن در تدوی ــری بنیادی ــه تغیی ــم ک 2. می دان
ــی  ــم تمام ــه بگویی ــود ک ــاور ب ــن ب ــاس ای ــر اس ــم و آن، ب ــاد کردی ــانی ایج انس
درس هــای علــوم انســانی جــدی اســت و فقــط بــرای ادبیــات و عربــی و ریاضــی و 
منطــق و فلســفه کتــاب آموزشــی ننویســید بلکــه دروس دیگــر نیــز مهــم هســتند.

3. از همــه مهم تــر ایــن نهــال را کاشــتیم و امیدواریــم هــر چــه زودتــر بــه درختــی 
پربــار تبدیــل شــود کــه: »دروس علــوم انســانی، دروس حفظی نیســت.«

و آرزویم چیست؟
ــانی،  ــوم انس ــران عل ــانی و دبی ــوم انس ــوزان عل ــه دانش آم ــن اســت ک ــم ای آرزوی
ایــن را بداننــد کــه »نوشــتن بــرای علــوم انســانی« آن چیــزی اســت کــه دوســت 
ــدوارم  ــیم و امی ــام داده باش ــکلش انج ــن ش ــه بهتری ــتیم ب ــت داش ــتم و دوس داش

ــن راه کســب کــرده باشــیم.  موفقیــت نســبی در ای



کتاب درسی اقتصاد تغییری جدی کرده و به نظر من این تغییر در سه سطح روی داده است:
سطح اول: در کتاب درسی جدید، به جای توجه به تعاریف و نکات حفظی، بر مفاهیم، دقتی بی نظیر شده است.

سطح دوم: به مثال های واقعی از زندگی روزمره توجه و تالش شده که در پرسش های کتاب درسی 
مدام ذهن دانش آموز و دبیر را به چالش بکشد.

سطح سوم: مسائل اقتصادی و نمودارها با وجود اینکه در نگاه اول به نظر می رسد نسبت به کتاب 
درسی قبل کم رنگ تر شده اند، اما این گونه نیست؛ بلکه به نظر من همءه ما باید به این موضوع دقت 
کنیم! ما دبیران و ما دانش آموزان؛ چراکه بی شک سؤال های امتحانی و کنکوری از این درس پیچیده تر 

طرح خواهند شد.
چرا درس اقتصاد در کنکور بسیار مهم است؟ 

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

حد فاجعه است!
یادتان باشد که درس اقتصاد را خیلی جدی بگیرید و از ابتدا با این هدف بخوانید که می خواهید 100 

درصد بزنید.
در اقتصاد کنکور چند تیپ تست داده می شود و با هر تیپ چه کنیم؟ 

تیپ اول: »مسائل اقتصاد«، تیپ دوم: »نمودارها و جداول اقتصادی« و تیپ سوم: »مفاهیم اقتصاد«
در کنکور 15 تست در درس اقتصاد طراحی می شود که از این میان، 7 تست به طور معمول از مسائل 
اقتصاد و نمودارها و جداول اقتصادی و 8 تست از مفاهیم اقتصاد است. اگر فرض کنیم که برای شما 
نیز همین روال حاکم خواهد بود، باید بگویم که بسیار بسیار مسائل اقتصاد را جدی بگیرید و از طرف 

دیگر هم بگویم که حتماً و حتماً به مسائل اقتصاد حمله بکنید و شجاعانه با اقتصاد برخورد کنید.
برای برخورد شجاعانءه شما با مسائل اقتصاد، مقدمات الزم را آماده کرده ایم: 

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

ب( مسائل اقتصاد را تیپ بندی کرده ایم و روش حل هر تیپ را به طور کامل آموزش داده ایم. 
پ( تست های مسائل اقتصاد را به طور مجزا آورده ایم که هم شامل تست های کنکور می شود و هم شامل 
تست های تألیفی و سعی کرده ایم همءه تست های احتمالی که می توانند در کنکور بیایند را پوشش دهیم.

تا  ت( دقت کنید که در پاسخ های تشریحی، دقیق و به طور کامل تمام مراحل را توضیح داده ایم 
مفاهیم هر مسئلءه اقتصادی را به خوبی یاد بگیرید.

در مورد تست های مفاهیم اقتصاد یک نکته بگویم و مقدمه را تمام کنم: تست هایی که در این کتاب آورده ایم 
هم شامل تست های کنکورهای نظام قدیم )آن هایی که قابل استفاده برای شما دانش آموزان نظام جدید 
است.( و هم شامل تست های تألیفی است که با دقت طراحی شده اند تا عالوه بر پوشش دادن کل مطالب، 

تست های استانداردی هم باشند. از طرف دیگر تمام پرسش های کتاب درسی را به تست تبدیل کرده ایم.

در انتها بگویم که کتاب اقتصاد مشاوران آموزش، از 5 سال گذشته تاکنون، هر سال با افتخار 100 
درصد تست های کنکور را در خود داشته است و در کنکور امسال نیز همچنان این امیدواری را داریم.

موفق باشید.
وحید تمنا

مقدمه مؤلف
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درس

انگیزۀ کارآفرینان

 کارآفرینان با کار و تالش خود از کسب و کارها مراقبت می کنند.
 مراقبت از کسب و کارها کار آسانی نیست. چرا به این دلیل که: »بسیاری از کسب و کارها عمر کوتاهی دارند.«

 هم احتمال شکست و هم احتمال موفقیت برای کسب و کارها وجود دارد و همین باعث می شود که: »کارآفرینان انگیزءه الزم برای شروع فعالیت داشته باشند.«

نقش کارآفرینان

 کارآفرین چه کسی است؟ کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، یا »محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند« و یا »راه های جدیدی برای 
تولید کشف می کند.«

دقت کنید که کارآفرین فقط تولیدکنندءه محصوالت جدید نیست بلکه کشف کنندءه راه های جدید تولید نیز هست. به طور مثال قبل از پیدایش 
شبکه های اجتماعی راه های مختلفی برای ارتباط مردم با یکدیگر وجود داشت، مانند تلفن، پیامک و ایمیل اما شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام 

یا تلگرام کشف راه جدیدی برای برقراری ارتباط بود.
 کارآفرینان بینشی برای دیدن فرصت های کسب و کار دارند. فرض کنید تا چند سال پیش »تاکسی تلفنی« در ایران به شکل فعال وجود داشت. 
کارآفرین کسی است که به این فکر می کند که چطور می تواند مردم نیازمند به تاکسی را به مردمی که دارای اتومبیل هستند وصل کند و این گونه 

اسنپ و تپسی به وجود آمد. در واقع کارآفرین فرصت موجود در یک کسب و کار را پیدا می کند و به روشی مناسب آن را ارائه می کند.
 کارآفرینان شجاعت دارند. شجاعت در چه موردی؟ شجاعت در شروع یک سرمایه گذاری جدید. کارآفرینان ایده های خودشان را امیدوارانه 

به کسب و کارهای سودآور تبدیل می کنند.
 کارآفرینان دارای مهارت های ابتکار عمل هستند. ابتکار عمل به چه معناست؟ به این معنا که کارآفرینان عوامل مختلف را در کنار هم جمع 

می کنند، تا کاال یا خدمتی را تولید کنند. 
مثال اسنپ را یک بار دیگر بررسی کنیم: اتومبیل ها توسط اسنپ خریداری نشده است بلکه اتومبیل ها در دست رانندگانی است که تمایل دارند 
با اتومبیل خود کار کنند. برای یافتن مسافران، اسنپ فعالیتی نمی کند بلکه به وسیلءه اپلیکیشن رایگانی که در اختیار مسافران گذاشته است آن ها 

هر زمان نیاز داشتند می توانند رانندگان را پیدا کنند. 
 کارآفرینان دارای آگاهی و دانش زیادی برای گرفتن تصمیم مناسب هستند. در چه زمینه ای؟ در زمینءه موقعیت شرکت، پیشنهاد محصول، 

قیمت گذاری، تبلیغات و استخدام نیروی کار.
 کارآفرینان باید توانایی مالی الزم برای راه اندازی کسب و کار را داشته باشند، چراکه هم برای شروع و هم برای ادامه دادن تا رسیدن به موفقیت 

نیازمند منابع مالی هستند.

ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق

نکات دیگرتوصیف یا تعریفویژگی ها

همان مفهوم »بینش« است که در باال توضیح دادیم.دیدن فرصت کسب و کار زمانی که دیگران شاید متوجه آن نباشند.تیزبین

دقت کنید که مفهوم »نوآور« در تعریف کارآفرین به همین تبدیل ایده ها به »محصوالت جدید«، »فرایند« و یا »کسب و کار جدید«نوآور
مفهوم اشاره می کند.

11

کســب و کار و کارآفرینی1



8

اقــتــصــــاد

فصــــل                   1
درس                       1

همان مفهوم »شجاعت« است که در باال توضیح دادیم.به میدان آوردن پس انداز و خوش نامی شان با شجاعت و تدبیرریسک پذیر

واقع بینی به معنای درک درست واقعیت است.همراه با واقع بینی، مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.خوش بین

انگیزه برای حل مسئله بسیار مهم است.نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله دارند.پرانگیزه

دلیل یادگیرنده بودن کارآفرینان: چون در کسب و کار شرایط از کارشناسان، همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط وفق می دهند.یادگیرنده
مدام تغییر می یابد الزم است که مدام یادگیرنده باشیم.

همان مفهوم »ابتکار عمل« است که در باال توضیح دادیم.مدیریت و هماهنگی منابع به صورتی مؤثر و کاراسازمان دهنده

حرکت از مصادیق به سمت مفاهیم

ببرم.  باالتر  واقعیت  بررسی  در  مفاهیم  بردن  کار  به  و  مفاهیم  فهم  برای  را  شما  توانایی  کنم  سعی  که  هستم  این  به دنبال  بخش  این  در 
موفق  کارآفرینان  ویژگی  کدام  به  مثال  هر  که  گفت  خواهید  مثال ها  آن  براساس  شما  و  آورد  خواهم  زیر  در  را  خیالی  یا  واقعی  مثال های 

اشاره می کند و چرا؟

 1 
دیروز خانءه دوستم بودم. قرار بود به پدر دوستم توضیح دهیم که چرا من و دوستم معتقدیم که می توانیم با راه اندازی یک سایت فروشگاهی 
برای فروش ترشیجاتی که مادرهایمان تولید می کنند موفق بشویم. پدر دوستم در بانک فعالیت می کند. وی از ما پرسید چرا فکر می کنیم 
که این محصوالت را می توانیم از طریق سایت بفروشیم؟ پاسخ ما این بود که االن در دوران کرونا مردم کمتر به سراغ فروشگاه ها می روند 

و فکر می کنیم تمایل بیشتری به خرید اینترنتی پیدا کرده اند.
با توجه به مثال فوق با ذکر دلیل بگویید که دو نوجوان مورد نظر از کدام ویژگی کارآفرینان برخوردار هستند؟

روش کشف پاسخ    
پیشنهادی که برای حل این نوع پرسش ها دارم این است که تک تک ویژگی ها را به ترتیب سعی کنید با مثال فوق منطبق کنید و درصورتی که 

منطبق نبود سراغ ویژگی بعدی بروید.
پاسخ: ویژگی »نوآور« نیست چراکه محصول جدیدی خلق نشده است )»تبدیل به محصول جدید« که در جدول آوردیم به این مورد صدق 
نمی کند( چراکه این نوع فروش )فروش اینترنتی( از قبل وجود داشته است. )»فرایند و یا کسب و کار جدید« که در جدول آوردیم نیز به 

این مورد صدق نمی کند.(
ویژگی »ریسک پذیری« نیست چراکه در مثال ذکر نشده است که دو نوجوان یا پدران و مادرانشان قرار است ریسکی داشته باشند. ریسک 

به معنای احتمال خطر است و در مثال گفته  شده، چیزی از احتمال خطر و از دست دادن مثالً پس اندازشان بیان نشده است.
ویژگی »پرانگیزه« نیست چراکه در مثال ذکر نشده است که این دو نوجوان چه نظم، انضباط، پایداری و اشتیاقی داشتند. یا چطور به این 

نتیجه رسیده اند که این مسیر را برای فروش ترشیجات تولیدی مادرهایشان انتخاب کنند.
ویژگی »یادگیرنده« نیست چراکه در مثال ذکر نشده است که این دو نوجوان بر اثر مطالعه یا گفتگو با متخصصان به این نتیجه رسیده اند.  

ویژگی »سازمان دهنده« نیست چراکه هنوز فعالیت آغاز نشده است تا ما متوجه بشویم که این دو نوجوان چه نوع »مدیریتی« دارند.
ویژگی »تیزبین« بودن نیست چراکه ما از مطالب گفته شده در مثال برداشت نمی کنیم که این دو نوجوان با تیزبینی، چیزی را متوجه شده 

باشند که هم سن وسال هایشان به آن بی توجه بوده اند.
ویژگی »خوش بین« بودن به این مثال نزدیک است. چراکه این دو نوجوان با درک درست واقعیت )ویژگی مردم در دوران کرونا( به نتیجه 

گرفتن »خوش بین« بوده و همراه با واقع بینی، مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.

2 
در نظر بگیرید دو نوجوان در مثال فوق، بعد از اینکه با پدر یکی از دو نفر صحبت کردند، برای اطمینان از کاری که می خواهند بکنند سراغ 

پدر یکی از دوستانشان می روند که متخصص فروش اینترنتی است. این عمل دو نوجوان بیانگر کدام ویژگی کارآفرینان است؟

روش کشف پاسخ   
کافی است یاد بگیرید که از کلمات کلیدی داخل جدول چگونه استفاده کنید. مراجعه به »متخصص فروش اینترنتی« بیانگر »استفاده از 

کارشناسان« است که در جدول در برابر ویژگی »یادگیرنده« آمده است.
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پاسخ:  »استفاده از کارشناسان« ویژگی »یادگیرنده« بودن کارآفرینان را نشان می دهد.

 3 )با توجه به مثال 1 پاسخ دهید(
من و دوستم برای افزایش فروش سایتمان تصمیم گرفتیم که اگر هر مشتری دو ترشی یا بیشتر خریداری بکند، برایش نان خانگی که 

مادرهایمان پخت می کنند، ارسال کنیم. 
با توجه به مثال فوق با ذکر دلیل بگویید که دو نوجوان مورد نظر از کدام ویژگی کارآفرینان برخوردار هستند؟

روش کشف پاسخ   
همانند مثال قبل از روش واژگان کلیدی استفاده کنید. ببینید این دو نوجوان چه کاری انجام دادند؟ آن ها در »فرایند فروش محصول« با در 

نظر گرفتن جایزه، »نوآوری« از خود نشان دادند.
پاسخ:  همان طور که در جدول می بینید »تبدیل ایده ها به فرایند جدید« روی داده است، پس پاسخ »نوآوری« است.

امیدوارم از طریق این مثال ها توانسته باشید روش کشِف خط تمیزدهنده میان ویژگی کارآفرینان را یاد بگیرید.
در ضمن، فعالیت گروهی مرتبط در کتاب درسی را به تست تبدیل کرده ام که خوب و بادقت تست ها را بخوانید و یک بار دیگر تمایزسازی 

میان ویژگی های کارآفرینان را تمرین کنید.

هزینه های تولید، درآمد و سود

 قطعاً بدون هزینه کردن نمی توان درآمد و سودی به دست آورد، پس اگر می خواهید کارآفرین باشید باید و باید هزینه کنید.
پرسش: آیا »درآمد« همان »سود« است؟

پاسخ: خیر! »درآمد« مقدار پولی است که از فعالیت اقتصادی به دست می آید اما »سود« مقدار پولی است که از درآمد بعد از کسر هزینه ها 
برای شما باقی می ماند.

به طور مثال درآمد یک فروشگاه لوازم الکتریکی، مقدار پولی است که از فروش لوازم الکتریکی به مشتریان به دست می آید، اما »اجارءه فروشگاه« 
و »مقدار پولی که برای خرید لوازم الکتریکی از عمده فروش ها به آن ها پرداخت می کند« و »مقدار دستمزدی که به دستیار خود می دهد« و موارد 

دیگر، هزینه هایی هستند که بابت آن ها »پول« پرداخت می کند. این موارد باید از درآمد کسر گردد تا درآمد به سود تبدیل شود.
پرسش: وقتی می گوییم هزینه های تولید منظورمان چه نوع هزینه هایی است؟

پاسخ: »خرید مواد اولیه برای تولید«، »اجاره یا خرید محل کار«، »پرداخت حقوق یا دستمزد«، »خرید یا اجارءه سرمایءه فیزیکی«
فرمول محاسبءه سود )یا زیان(:

(·IÄp IÄ) j¼w  k¶Anj  IÀï¾¹ÄqÀ= −

نکات مربوط به فرمول محاسبءه سود )یا زیان(:

1. اگر مقدار دریافتی درآمد بیشتر از مقدار هزینه ها باشد، سود خواهیم داشت )یعنی اگر حاصل تفاضل فوق مثبت باشد، سود خواهیم داشت(.

k¶Anj  IÀï¾¹ÄqÀ  j¼w> ⇒

 
اگر درآمد یک شرکت 20 واحد باشد و مجموع هزینه ها 10 باشد، آنگاه انتظار سود از فعالیت شرکت می توان داشت.

2. اگر مقدار دریافتی درآمد کمتر از مقدار هزینه ها باشد، زیان خواهیم داشت )یعنی اگر حاصل تفاضل فوق منفی باشد، زیان خواهیم داشت(. 

k¶Anj  IÀï¾¹ÄqÀ  ·IÄp< ⇒

 تا اینجا گفتیم که سود را چگونه به دست بیاوریم، اکنون می خواهیم بگوییم که درآمد چگونه محاسبه می شود. 
فرمول محاسبءه درآمد:

k¶Anj  Ï¼~d¶ ¦Ä SµÃ¤  Ï¼~d¶ ·IµÀ â ¾TÎnïx»oÎ ®¨ jHk÷U= ×
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نکات مربوط به فرمول محاسبءه درآمد به صورت تمرین:

1. فرض کنید تولیدکنندءه اجاق گاز شش شعله ای در طی یک سال، 1100 اجاق گاز را به قرار هر کدام یک ونیم میلیون تومان به فروش می رساند. 
درآمد این تولیدکننده چند تومان است؟

k¶Anj  Ï¼~d¶ ¦Ä SµÃ¤  Ï¼~d¶ ·IµÀ â ¾TÎnïx»oÎ ®¨ jHk÷U= ×

, , , , ,k¶Anj  = × =1 500 000 1100 1 650 000 000
2. فرض کنید تولیدکنندءه اجاق گاز سه نوع اجاق تولید می کند. اولی را به قیمت یک ونیم میلیون تومان 300 عدد می فروشد، دومی را به قیمت یک 

میلیون تومان 200 عدد می فروشد و سومی را به قیمت پانصد هزار تومان 700 عدد می فروشد. درآمد این تولیدکننده چقدر است؟
در اینجا برای پاسخ دادن به پرسش باید درآمد هر نوع اجاق گاز را محاسبه کنید و سپس همه را جمع بزنید.

k¶Anj  Ï¼~d¶ ¦Ä SµÃ¤  Ï¼~d¶ ·IµÀ â ¾TÎnïx»oÎ ®¨ jHk÷U= ×

, , , ,Ï»H  Ì¼º pI¬ ¡I]H  k¶Anj = × =1 500 000 300 450 000 000

, , , ,³»j  Ì¼º  pI¬ ¡I]H  k¶Anj = × =1 000 000 200 200 000 000

, , ,³¼w Ì¼º pI¬ ¡I]H k¶Anj = × =500 000 700 350 000 000

, , , , , , , , ,pI¬ ¡I]H Ì¼º ¾w pH IÀk¶Anj Â¶IµU = + + =450 000 000 200 000 000 350 000 000 1 000 000 000

پرسش: چگونه می توان از ضرر جلوگیری کرد؟
پاسخ:

1. با کاهش هزینه های تولید: اگر هزینه های تولید را بتوانید طوری کاهش بدهید که درآمدتان کاهش نیابد، در این صورت آن مقداری که از 
هزینه ها کسر کردید عمالً به سود شما اضافه کرده است.

به عنوان مثال: با »پرهیز از استخدام نیروی کار غیرالزم«، »صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی« و »جلوگیری از ریخت و پاش ها«
2. با افزایش درآمدها: گاهی تولیدکننده ها سعی می کنند مقدار هزینه های تولید را ثابت نگه دارند و با همان مقدار هزینه، درآمد را افزایش دهند 

و از این طریق هم ضرر نکنند و هم به سود احتمالی بیشتری برسند.
به عنوان مثال: »فراهم کردن بازار خوب برای محصوالت و فروش با قیمت مناسب«

نکات مربوط به فرمول محاسبءه سود به صورت تمرین:

درصورتی که تولیدکنندءه اجاق گاز در طی یک سال، 1100 تا به قرار هر کدام یک ونیم میلیون تومان به فروش برساند و هزینه ای معادل یک میلیارد 
تومان داشته باشد، در این صورت بگویید:

الف( سود این تولیدکننده چه مقدار است؟
ب( درصورتی که تولیدکننده بتواند از هزینه های تولید، سیصد میلیون تومان بکاهد سود چه مقدار افزایش می یابد؟

پاسخ الف:
ابتدا درآمد را به دست می آوریم: 

k¶Anj  Ï¼~d¶ ¦Ä SµÃ¤  Ï¼~d¶ ·IµÀ â ¾TÎnïx»oÎ ®¨ jHk÷U= ×

, , , , ,k¶Anj = × =1 500 000 1100 1 650 000 000
سپس هزینه ها را از درآمد کسر می کنیم:

(·IÄp IÄ) j¼w  k¶Anj  IÀï¾¹ÄqÀ= −

, , , , , , , ,(·IÄp IÄ) j¼w  = − =1 650 000 000 1 000 000 000 650 000 000
پاسخ ب:

درآمد در بخش »ب« نیز همانند بخش »الف« است و تفاوت فقط در مقدار هزینه ها است.
سیصد هزار تومان از هزینه های یک میلیارد تومانی کاهش یافته است یعنی:

, , , , , , ,− =1 000 000 000 300 000 000 700 000 000
(·IÄp IÄ) j¼w  k¶Anj  IÀï¾¹ÄqÀ= −

, , , , , , ,(·IÄp IÄ) j¼w  = − =1 650 000 000 700 000 000 950 000 000
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تمرین:
الف( با توجه به جدول، سود )یا زیان( سالیانءه تولیدکنندءه فرضی را به دست آورید. 

2300 واحدتعداد کاالی تولیدشده1

یک میلیون و دویست هزار تومانقیمت هر کاالی تولیدشده2

سه میلیون توماندستمزد پرداختی ماهانه به ده نفر به قرار ماهانه:3

تومانهزینءه اجارءه ماهانءه استفاده از سرمایءه فیزیکی4 , ,120 000 000

تومانهزینءه اجارءه محل کارگاه به صورت ساالنه5 , ,750 000 000

تومانخرید ساالنءه مواد اولیه 6 , ,920 000 000

ب( این تولیدکننده برای کاهش هزینه های تولید کارهای زیر را انجام می دهد: 
- تعداد کارکنان خود را به نصف می رساند.

- خرید مواد اولیه را از طریق مذاکره با فروشندءه عمده فروش 30 درصد کاهش می دهد.
با توجه به موارد فوق انتظار دارید سود یا زیان این تولیدکننده چه مقدار تغییر کند؟

پاسخ الف: ابتدا درآمد را محاسبه می کنیم:
k¶Anj  Ï¼~d¶ ¦Ä SµÃ¤  Ï¼~d¶ ·IµÀ â ¾TÎnïx»oÎ ®¨ jHk÷U= ×

, , , , ,k¶Anj  = × =1 200 000 2300 2 760 000 000
سپس هزینه ها را به دست می آوریم:

 توجه بسیار مهم: در تمرین گفته شده است که »سود ساالنه« را به دست آورید درنتیجه باید هزینه ها و درآمدها، ساالنه 
محاسبه شوند و هرکجا که به صورت ماهانه داده شده باید در عدد دوازده ماه ضرب شود که هزینه های ساالنه به دست آید.

ردیف سوم جدول: هزینءه دستمزدهاست که به صورت ماهانه داده شده و باید در عدد 12 ضرب شود. 
, , , ,oÿº ¦Ä â ¾º¯Iw jqµTwj â ¾¹ÄqÀ  = × =3 000 000 12 36 000 000

اما دقت کنید که فقط یک نفر دستمزد نگرفته است بلکه در جدول گفته شده است که ده نفر دستمزد می گیرند، پس عدد فوق را باید 
در عدد 10 ضرب کنیم تا هزینءه دستمزد ساالنءه کل به دست بیاید:

, , , ,oÿº ½j ®¨  â ¾º¯Iw jqµTwj â ¾¹ÄqÀ  = × =36 000 000 10 360 000 000

ردیف چهارم جدول: هزینءه اجارءه ماهانءه سرمایءه فیزیکی است، پس باید به ساالنه تبدیل کنیم:
, , , , ,Â§ÄqÃÎ â ¾ÄI¶ow â ¾º¯Iw â ¾¹ÄqÀ  = × =120 000 000 12 1 440 000 000

ردیف پنجم جدول: هزینءه اجارءه محل کارگاه به صورت ساالنه گفته شده است که باید دقیقاً همان عدد را در نظر بگیریم:
, ,½I¬nI¨ ®d¶ ½nI]H ¾º¯Iw â ¾¹ÄqÀá á   = 750 000 000

ردیف ششم جدول: خرید مواد اولیه مربوط به هزینه ها است که به صورت ساالنه گفته شده و باید دقیقاً همان عدد را در نظر بگیریم. 
, ,¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi ¾º¯Iw ¾¹ÄqÀá á   = 920 000 000

اکنون جمع هزینه ها را به دست می آوریم:
, , , , , , , , , , , ,IÀï¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶  = + + + =920 000 000 750 000 000 1 440 000 000 360 000 000 3 470 000 000

مجموع هزینه ها را داریم، درآمد را نیز به دست آوردیم. اکنون زمان به دست آوردن »سود )یا زیان(« است:
, , , , , , , ,(·IÄp IÄ) j¼w k¶Anj IÀï¾¹ÄqÀ      = − = − = −2 760 000 000 3 470 000 000 710 000 000

نتیجه منفی شد پس این تولیدکننده ضرر کرده است.
پاسخ ب: ابتدا تغییراتی را محاسبه می کنیم که در میزان هزینه ها به وجود آمده است.

محاسبءه نصف کردن تعداد کارکنان:
, , , ,oÿº ½j  ®¨  ¾º¯Iw jqµTwj ¾¹ÄqÀá á ÷ = ÷ =2 360 000 000 2 180 000 000
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محاسبءه کاهش 30 درصدی خرید مواد اولیه: 
, , , ,¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi ¾º¯Iw ¾¹ÄqÀá á  %= × =920 000 000 30 276 000 000

اکنون مجموع هزینه های کسرشدءه فوق را محاسبه می کنیم و از کل هزینه هایی که داشتیم کسر می کنیم تا هزینه های تولید جدید مشخص 
شود و در نهایت از درآمد کسر کنیم و وضعیت سود یا زیان را مشخص کنیم:

, , , , , , (SwHï ½k{  ov¨  ¾¨  ÂÄIÀïï¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶)+ =180 000 000 276 000 000 456 000 000

, , , , , , , ,(SwH ½kzº ¾¹ÄqÀ ov¨  ¾¨  ÂT²Ie nj IÀï¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶) (½kºI¶ïÂ¤IM  ÁIÀïï¾¹ÄqÀ  Ì¼µ\¶)− =3 470 000 000 456 000 000 3 014 000 000

اکنون که مجموع هزینه های جدید را داریم سود یا زیان را محاسبه می کنیم:
, , , , , , , ,(·IÄp IÄ) j¼w k¶Anj IÀï¾¹ÄqÀ     = − = − = −2 760 000 000 3 014 000 000 254 000 000

رسیده است یعنی  , ,254 000 به عدد000 , ,710 000 همچنان این تولیدکننده با وجود کسر هزینه ها ضرر کرده است. میزان ضرر از عدد000
456 میلیون تومان از ضرر را کاهش داده است.

مسئولیت اخالقی و کسب درآمد حالل

 تمامی افراد چه آن ها که کار می کنند و چه آن هایی که کار نمی کنند نسبت به رفتارهای خود، مسئولیت دارند.
ویژگی های کسانی که به کسب و کار حرام می پردازند:

1. در میان مردم بدنام هستند.
2. از رانت ها و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند، سوءاستفاده می کنند.

3. به دنبال ارزان خریدن و گران فروختن هستند.
4. خرید و فروش برخی از کاالها در انحصار آن هاست: در رقابت اقتصادی، دیگران را از پا درمی آورند.

5. با احتکار کاالهای ضروری و گران فروشی سود سرشاری می برند.
6. برای سود بیشتر کتاب ها یا فیلم های مبتذل و غیراخالقی تولید و منتشر می کنند.

7. کاالیی را برخالف آنچه هست، به مشتری نشان می دهند.
8. رباخواری می کنند.

9. اهل رشوه دادن و گرفتن هستند.
10. به شهرهای بزرگ تر می آیند که شناخته نشوند.

پیامد رفتار افرادی که به کسب و کار حرام می پردازند: 
1. با فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی خود به هم نوعانشان ظلم می کنند. 

2. برکتی را که به واسطءه کسب درآمد حالل به دست می آید از زندگی خودشان دور می کنند.
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پرسش های امتحانی
کسب و کارها توسط چه کسانی مراقبت می شوند و چرا مراقبت از آن ها کار آسانی نیست؟. 1
بسیاری از کسب و کارها عمر کوتاهی دارند با وجود این، کارآفرینان همچنان انگیزءه الزم برای شروع فعالیت دارند. علت این امر کدام است؟. 2
کدام عبارت در رابطه با کارآفرینان درست است؟. 3

الف( کارآفرینان با نوآوری و خطرپذیری فقط محصوالت جدید تولید و عرضه می کنند.
ب( کارآفرینان با نوآوری و خطرپذیری فقط راه های جدیدی برای تولید کشف می کنند.

وقتی می گوییم کارآفرینان دارای »بینش« هستند منظورمان چیست؟. 4
عبارت زیر اشاره به کدام ویژگی کارآفرینان دارد؟. 5

»کارآفرینان ایده های خودشان را امیدوارانه به کسب و کارهای سودآور تبدیل می کنند.«
وقتی می گوییم کارآفرینان دارای ابتکار عمل هستند چه معنایی دارد؟. 6
ویژگی یادگیرنده بودن کارآفرینان را شرح دهید.. 7
کارآفرینان مدیریت و هماهنگی منابع را به صورتی مؤثر و کارا به انجام می رسانند. این موضوع اشاره به کدام ویژگی کارآفرینان دارد؟. 8
در هر کسب و کاری به دست آوردن درآمد و سود به کدام عامل بیش از هر چیزی وابسته است؟ علت را نیز توضیح دهید.. 9

کدام عبارت در رابطه با سود صحیح است؟. 10
الف( جمع مبالغ هزینه را از درآمد کسر می کنیم.
ب( جمع مبالغ درآمد را از هزینه ها کسر می کنیم.

با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها، سود چه تغییری می کند؟. 11
در یک کارگاه تولید پوشاک، ساالنه 7500 عدد پوشاک به ارزش هر  یک 25 هزار تومان تولید و فروخته می شود. درصورتی که هزینه های تولید . 12

مستقیم در این کارگاه 132 میلیون ریال باشد، میزان سود یا زیان آن، چند ریال خواهد بود؟
با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه عملکرد سالیانءه یک بنگاه اقتصادی با چهار کارمند و تولید سالیانءه 500 دستگاه به ارزش هر  . 13

یک 500 هزار ریال چه مقدار خواهد بود؟ 

, ریالاجارءه ماهیانه معادل1 ,7 000 000

, ریالحقوق متوسط ماهیانءه هر فرد معادل2 ,1 200 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز ساالنه به ارزش3 ,6 350 000

معادل 15 درصد حقوق ساالنءه کارمندانهزینءه استهالک ساالنه4

سه ویژگی از ویژگی های کسانی که به کسب و کار حرام می پردازند، بنویسید.. 14

پرسش های تستی
کارآفرینان به چه صورت از کسب و کارها مراقبت می کنند و دلیل آسان نبودن این مراقبت در کدام گزینه به درستی آمده است؟. 15

1 با بینشی که برای دیدن فرصت های کسب و کار به دست می آورند. - بسیاری از کسب و کارها عمر کوتاهی دارند. 
2 با نوآوری و خطرپذیری که در تولید محصوالت از خود نشان می دهند. - ابتکار عمل در ایجاد کسب و کار امر دشواری است.

3 انگیزءه الزم برای فعالیت از خود نشان می دهند. - ابتکار عمل در ایجاد کسب و کار امر دشواری است.
4 با کار و تالشی که انجام می دهند. - بسیاری از کسب و کارها عمر کوتاهی دارند.

وقتی از وجود ویژگی شجاعت در کارآفرینان سخن به میان می آید، منظور کدام است؟. 16
2 شجاعت در کسب مهارت های ابتکار عمل 1 شجاعت در دیدن فرصت های کسب و کار  

4 شجاعت در شروع سرمایه گذاری جدید 3 شجاعت در گرفتن تصمیم مناسب 
»کارآفرینان عوامل مختلف را در کنار هم جمع می کنند تا کاال یا خدمتی را تولید کنند.« این عبارت اشاره به کدام ویژگی آنان دارد؟. 17

2 قابلیت بینش برای دیدن فرصت ها 1 برخورداری از مهارت های ابتکار عمل  
4 توان ایجاد ویژگی یادگیرنده بودن 3 تصمیم گیری های مناسب مبتنی بر آگاهی و دانش 

کدام یک از موارد زیر به ترتیب به ویژگی دانش و بینش نزد کارآفرینان اشاره می کند؟. 18
2 گرفتن تصمیم مناسب - کشف فرصت در کسب و کار 1 گرفتن تصمیم مناسب - گرفتن تصمیم مناسب 
4 کشف فرصت در کسب و کار - گرفتن تصمیم مناسب 3 کشف فرصت در کسب و کار - کشف فرصت در کسب و کار 
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»کارآفرینی در یک مسافرت وقتی به همراه خانواده در هتلی به سر می برد، متوجه می شود که مسافران در مورد موسیقی هایی که پخش می شود . 19
نظرات مختلفی می دهند و نتیجه می گیرد که اگر محصولی تولید کند که مسافران امکان انتخاب موسیقی داشته باشند، می تواند این محصول را به هتل های 

متفاوتی عرضه کند.« این عبارت به کدام ویژگی کارآفرینان اشاره دارد؟
2 بینش و تیزبینی 1 شجاعت و ریسک پذیری  
4 دانش و آگاهی 3 پرانگیزه و مشتاق  

»برزو در سن پنجاه سالگی تصمیم می گیرد در شهر گچساران کسب و کار خود را تغییر دهد. وی با مشاهدءه اینکه تعداد زیادی از مردم بهبهان . 20
به خاطر آب وهوای خوب گچساران به این شهر می آیند، در نتیجه به فکر ایجاد تور یک روزه می افتد. برزو نزدیک به دو هفته، شبانه روز طرح خود را 
می نویسد و با نظم و انضباطی بی نظیر به حل مسئله می پردازد و کار خود را با اشتیاق شروع می کند.« کدام گزینه به ترتیب ویژگی کارآفرینان را در برزو 

نشان می دهد؟
2 تیزبینی - دانش 1 دانش - بینش  

4 تیزبینی - پرانگیزه 3 پرانگیزه - بینش  
وقتی کارآفرینی در مورد این مسئله فکر می کند که چطور مقدار پولی که از سرمایه گذار گرفته است بین تعداد استخدامی کارکنان و تهیءه وسایل . 21

اداری و تبلیغات تقسیم کند، از کدام ویژگی خود استفاده می کند؟
4 یادگیرنده 3 بینش  2 دانش  1 ابتکار عمل 

جواد مغازءه فروش لوازم یدکی اتومبیل دارد و خودش مغازه اش را اداره می کند. در این صورت آیا جواد، کارآفرین محسوب می شود و دلیل آن در . 22
کدام گزینه به درستی آمده است؟

1 بله - چراکه دارای شغل و حرفه ای است.
2 خیر - این نوع فعالیت هیچ کدام از ویژگی های کارآفرینی را ندارد.

3 نمی توان گفت. - چراکه ممکن است کارگر یا فروشندگان دیگری داشته باشد.
4 نمی توان گفت. - چراکه گفته نشده شیوه های فروش و ارائءه محصول او چگونه است.

)مفهویم، تبدیل تمرین کتاب دریس به تست(. 23 کدام یک از موارد زیر بیش از بقیءه موارد، کارآفرینی محسوب می شود؟  
2 عضو نیروی فعال در ارتش شدن 1 تدریس در مدرسءه دولتی  

4 راه اندازی خدمات باغبانی در منزل 3 کار شخصی در مغازءه ساندویچ فروشی خودش 
هر کدام از موارد زیر یک ویژگی از ویژگی های کارآفرینان را بیان می کند. نام آن ویژگی به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟. 24

الف( خانم پروانه در کسب و کار خود هر هفته جلساتی با کارشناسان، همکاران و مشتریان می گذارد که از آن ها بیاموزد.
ب( آقای حمید همواره با تأکید بر واقع بینی، دلگرم به موفقیت های اقتصادی بیشتر است.

پ( خانم رئوفی تمام پس انداز سال ها معلمی خود را در کسب و کار جدید به کار می گیرد.
ت( آقای شمایلی توانایی تبدیل ایده ها به محصوالت را دارد و برای هر کدام کسب و کار خاصی پیشنهاد می دهد.

2 یادگیرنده - خوش بین - ریسک پذیر - نوآور 1 سازمان دهنده - خوش بین- ریسک پذیر - پرانگیزه 
4 یادگیرنده - تیزبین - پرانگیزه - سازمان دهنده 3 سازمان دهنده - تیزبین - پرانگیزه - نوآور 

کدام یک از موارد زیر هزینءه تولید نیست؟. 25
1 آن مقدار پولی که بابت استخدام کارگر و کارمند پرداخت می شود.

2 آن مقدار پولی که از فعالیت اقتصادی به دست می آید.
3 آن مقدار پولی که صرف خرید محل کار می شود.

4 آن مقدار پولی که با آن لوازم و ماشین آالت مورد نیاز اجاره می شود.
به ترتیب گاو، گاوآهن و تراکتور برای کارآفرین چه نوع سرمایه ای محسوب می شود؟ . 26

2 فیزیکی - فیزیکی - فیزیکی 1 حیوانی - فیزیکی - فیزیکی  
4 فیزیکی - ابتدایی - پیشرفته 3 حیوانی - ابتدایی - پیشرفته  

با توجه به پرسش های زیر، کدام گزینه درست است؟ . 27
الف( پیامد رفتار افرادی که کسب و کار حرام می کنند چیست؟ 

ب( کدام مورد روش کاهش هزینه های تولید بدون کاهش مقدار تولید است؟
پ( درصورتی که هزینه ها بیشتر از درآمد باشد چه روی می دهد؟

ت( آیا عبارت »رانندءه تاکسی تلفنی که در اسنپ نیز کار بکند، کارآفرین به حساب می آید.« درست است؟
1 به خودشان ضرر می رسانند. - پیدا کردن بازار مناسب برای فروش کاالها - زیان- نادرست
2 به هم نوعانشان ظلم می کنند. - پیدا کردن بازار مناسب برای فروش کاالها - سود- درست

3 به خودشان ضرر می رسانند. - حذف نیروی انسانی غیرضروری - سود- درست
4 به هم نوعانشان ظلم می کنند. - حذف نیروی انسانی غیرضروری - زیان- نادرست
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مسائل اقتصاد
با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه سود یک »بنگاه اقتصادی« با 15 نفر کارمند و تولید سالیانءه 2200 دستگاه هر  یک به ارزش. 28

)سراسری 94، با تغییر( , ریال، کدام است؟  ,1 200000

, ریال »زیان یا ضرر« , ,2 112 110 000 1
, ریال »زیان یا ضرر« , ,2 211100 000  2

, ریال »سود یا منفعت« , ,2 112 110 000 3
, ریال »سود یا منفعت« , ,2 112 100 000  4

ریالاجاره بهای ماهانءه کارگاه تولیدی1 , ,12 000 000

ریالحقوق متوسط ماهانءه هر فرد کارمند تولیدی و اداری2 ,850 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز سالیانه به ارزش3 ,185 000 000

معادل 30 درصد حقوق سالیانءه کارمندانهزینءه استهالک سالیانءه ماشین های تولیدی به ارزش4

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه سود یک بنگاه اقتصادی با 4 کارگر و تولید سالیانءه 750 دستگاه به ارزش هر  یک 300 هزار . 29
)سراسری 92، با تغییر( ریال، کدام است؟ 

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

, ریال سود یا منفعت ,161 798 000 3
, ریال سود یا منفعت ,161 897 000 4

, ریالاجارءه ماهیانه معادل1 ,4 000 000

200, ریالحقوق متوسط ماهیانءه هر فرد معادل2 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز سالیانه به ارزش3 ,4 450 000

معادل 12 درصد حقوق سالیانءه کارگرانهزینءه استهالک سالیانه4

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه سود یک بنگاه اقتصادی با 12 کارگر و تولید سالیانءه 350 دستگاه هر کدام به ارزش900000, . 30
)خارج از کشور 92، با تغییر( ریال، کدام است؟ 

, ریال ضرر یا زیان ,42 200 000 1
, ریال سود یا منفعت ,43 200 000  2
, ریال سود یا منفعت ,63 000 000 3
, ریال ضرر یا زیان ,109 000 000  4

, ریالاجارءه ماهیانه معادل1 ,10 000 000

700, ریالحقوق متوسط ماهیانءه هر فرد معادل2 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز سالیانه به ارزش3 ,178 000 000

معادل 25 درصد حقوق سالیانءه کارگرانهزینءه استهالک سالیانه4

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه سود حسابداری یک بنگاه اقتصادی با 30 کارمند و تولید سالیانءه 2400 دستگاه هر  یک به ارزش. 31
)خارج از کشور 94، با تغییر( , ریال، کدام است؟   ,5 600000

, ریال سود یا منفعت , ,1 044 000 000  1
, ریال سود یا منفعت , ,11 052 000 000  2

, ریال ضرر یا زیان , ,1 044 000 000  3
, ریال ضرر یا زیان , ,11 052 000 000  4

, ریالاجاره بهای ماهیانءه کارگاه تولیدی1 ,58 000 000

, ریالحقوق متوسط ماهانءه هر فرد کارمند اداری و تولیدی معادل2 ,3 200 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز سالیانه به ارزش3 ,450 000 000

1 ارزش مواد اولیءه خریداری شدههزینءه استهالک سالیانءه ماشین های تولیدی4
5

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه سود یک بنگاه اقتصادی با 6 کارگر و تولید سالیانءه 800 دستگاه هر  یک به ارزش 470 هزار . 32
ریال، کدام است؟ 

, ریال سود یا منفعت ,94 590 000 1
, ریال سود یا منفعت ,93 950 000  2
, ریال ضرر یا زیان  ,94 590 000 3
, ریال ضرر یا زیان ,93 950 000  4

, ریالحقوق متوسط ماهیانءه هر فرد معادل 1 ,4 500 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز سالیانه به ارزش2 ,5 550 000

, ریالاجارءه ماهیانه معادل3 ,7 000 000

معادل 15 درصد ارزش کل دستگاه های تولید شدههزینءه استهالک سالیانه4
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با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه سود یک بنگاه تولیدی با 8 کارگر و تولید سالیانءه 700 دستگاه هر  یک به ارزش 950 هزار . 33
ریال، کدام است؟

, ریال سود یا منفعت ,74 300 000  1
, ریال ضرر یا زیان ,74 300 000  2

, ریال سود یا منفعت ,73 300 000 3
, ریال ضرر یا زیان ,73 300 000 4

, ریالحقوق متوسط ماهیانءه هر فرد معادل 1 ,4 000 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز سالیانه به ارزش 2 ,7 250 000

معادل 13 درصد درآمد ساالنه هزینءه استهالک سالیانه 3

, ریالاجارءه ماهیانه معادل4 ,9 500 000

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه عملکرد سالیانءه یک بنگاه اقتصادی با 6 نفر کارمند و تولید سالیانءه 900 دستگاه به ارزش هر  . 34
)خارج از کشور 96( یک450000, ریال، کدام است؟ 

, ریال ضرر یا زیان ,359 860 000  1
, ریال منفعت یا سود ,4 514 000 2

, ریال ضرر یا زیان ,4 514 000 3
, ریال منفعت یا سود ,359 860 000  4

500, ریالاجارءه ماهیانءه معادل1 000

350, ریالحقوق متوسط ماهیانءه هر فرد معادل2 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز ساالنه به ارزش3 ,8 900 000

معادل 20 درصد حقوق ساالنءه کارمندانهزینءه استهالک ساالنه4

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه عملکرد سالیانءه یک بنگاه اقتصادی با 4 نفر کارمند و تولید سالیانءه 750 دستگاه به ارزش هر . 35
)سراسری 96(  یک300000, ریال، کدام است؟ 

, ریال سود یا منفعت ,204 230 000  1
, ریال ضرر یا زیان ,1 920 000  2

, ریال سود یا منفعت ,1 920 000  3
, ریال ضرر یا زیان ,204 230 000  4

400, ریالاجارءه ماهیانه معادل1 000

200, ریالحقوق متوسط ماهیانءه هر فرد معادل2 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز ساالنه به ارزش3 ,4 450 000

معادل 20 درصد حقوق ساالنءه کارمندانهزینءه استهالک ساالنه4

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه عملکرد سالیانءه یک بنگاه اقتصادی با 4 نفر کارمند، کدام است؟. 36

, ریال سود یا منفعت ,589 230 000  1
, ریال ضرر یا زیان ,895 230 000  2

, ریال سود یا منفعت ,895 230 000  3
, ریال ضرر یا زیان ,589 230 000  4

400, ریالاجارءه ماهیانه معادل1 000

200, ریالحقوق متوسط ماهیانءه هر فرد معادل2 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز ساالنه به ارزش3 ,4 450 000

معادل 20 درصد حقوق ساالنءه کارمندانهزینءه استهالک ساالنه4

, ریالتولید 120 واحد کاالی الف5 ,1 000 000 هر کدام 

, ریالتولید 210 واحد کاالی ب6 ,1 500 000 هر کدام 

500, ریالتولید 350 واحد کاالی پ7 000 هر کدام 

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر از صورت وضعیت مالی یک شرکت در سال گذشته، درصورتی که این شرکت بخواهد از ضرر جلوگیری . 37
کند و تعداد کارکنانش را به 5 نفر برساند و خرید مواد اولیه را با صرفه جویی در تولید به نصف تقلیل دهد، وضعیت سود یا زیان در کدام گزینه به درستی 

نشان داده شده است؟

, ریال سود یا منفعت , ,1 500 000 000 1
, ریال ضرر یا زیان , ,1 500 000 000  2

, ریال سود یا منفعت , ,7 900 000 000 3
, ریال ضرر یا زیان , ,7 900 000 000 4

, ریالاجارءه ماهیانه معادل1 ,400 000 000

, ریالحقوق ده نفر متوسط ماهیانءه هر فرد معادل2 ,20 000 000

, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز ساالنه به ارزش3 ,800 000 000

, ریال ضررسود یا ضرر ساالنه حاصل از تولید4 ,100 000 000
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کارآفرینان با کار و تالش خود از کسب و کارها مراقبت می کنند و این کار آسان نیست چراکه بسیاری از کسب و کارها عمر کوتاهی دارند.   1
چون در هر کسب و کاری هم احتمال شکست و هم احتمال موفقیت وجود دارد، کارآفرینان انگیزءه الزم برای شروع فعالیت پیدا می کنند.   2
»الف« و »ب« هر دو نادرست هستند چراکه کارآفرینان هم محصوالت جدید تولید و عرضه می کنند و هم راه های جدیدی برای تولید کشف می کنند.   3
کارآفرینان بینشی برای دیدن فرصت های کسب و کار دارند.   4
این عبارت به ویژگی »شجاعت« برمی گردد چراکه آن ها با شجاعت در کسب و کاری جدید سرمایه گذاری می کنند و ایده های خودشان را امیدوارانه به    5

کسب و کارهای سودآور تبدیل می کنند.
 کارآفرینان عوامل مختلف را در کنار هم جمع می کنند تا کاال یا خدماتی را تولید کنند. به این امر استفاده از مهارت های ابتکار عمل می گویند.   6
کارآفرینان از کارشناسان، همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط وفق می دهند.   7
ابتکار عمل یا سازمان دهنده   8
هزینه کردن به این دلیل که بدون هزینه کردن نمی توان به درآمد و سود رسید.   9

»ب« نادرست است چون برای به دست آوردن سود، باید هزینه ها را از درآمد کسر )یا کم( کنیم.   10
سود افزایش می یابد.   11
برای پاسخ به این سؤال طی چند مرحله به  ترتیب زیر عمل می کنیم:   12

گام اول: کشف مجهول سؤال: میزان سود یا زیان به ریال خواسته  شده است؛ بنابراین ارزش هر  یک از پوشاک را که با واحد تومان داده  شده، به ریال 
,تبدیل می کنیم. , ÏIÄn× =25 000 10 250 000

گام دوم: میزان درآمد را محاسبه کنیم: تعداد پوشاک تولید شده و ارزش هر  یک در صورت سؤال مشخص شده است؛ بنابراین خواهیم داشت: 
, , , ,k¶Anj ·HqÃ¶ ½k{kÃ²¼U ¥ I{¼Q jHk÷U ¥ I{¼Q pH ¦ Ä oÀ xpnH ÏIÄn= × = × =7500 250 000 1 875 000 000 محاسبءه میزان درآمد: 

گام سوم: محاسبءه میزان سود یا زیان:
½k¹¹¨kÃ²¼U (·IÄp) j¼w ·HqÃ¶ k¶Anj kÃ²¼U ÁIÀ¾¹ÄqÀ= − , , , , , , , , ÏIÄn= − =1 875 000 000 132 000 000 1 743 000 000

چون پاسخ، عددی مثبت است، پس می گوییم این کارگاه تولیدی سود کرده است.
گام اول: کشف مجهول سؤال: این سؤال از شما می خواهد که »عملکرد سالیانءه« این بنگاه را به  دست بیاورید؛ یعنی بگویید که سود )زیان( ساالنه چه    13

مقداری است. 
گام دوم: با کدام قاعده یا فرمول می توان به این سؤال جواب داد؟ عملکرد ساالنه یا همان سود و زیان با این فرمول به  دست می آید:

(·IÄp) j¼w k¶Anj IÀ¾¹ÄqÀ= −

گام سوم: پیدا  کردن اجزای قاعده یا فرمول که یا به فرمول جدیدی نیاز دارند یا از صورت سؤال قابل کشف هستند: 
در اینجا باید درآمد و هزینه ها را به  دست آوریم. ابتدا درآمد را محاسبه می کنیم که در صورت سؤال به کمک مقدار تولید و مبلغ هر واحد آن، با  استفاده از 

, , ,k¶Anj ½k{kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U keH» oÀ SµÃ¤ ÏIÄn= × = × =500 500 000 250 000 000 فرمول مقابل به دست می آید: 
در جدول صورت سؤال، هر چهار مورد گفته شده، هزینه است. هزینه هایی که نیاز به محاسبه دارند، محاسبه می کنیم و سپس همه را جمع می زنیم تا کل 

هزینه ها را به  دست آوریم:
, , , ,¾º¯Iw ½â nI]H â¾¹ÄqÀ ¾ºIÀI¶ â½nI]H ¾â ¹ÄqÀ (½I¶) ÏIÄn= × = × =12 7 000 000 12 84 000 000  

, , , ,ÏIw ¦Ä nj ·I¹¨nI¨ ¡¼£e ¾â ¹ÄqÀ joÎ oÀ â¾ºIÀI¶ ¡¼£e (½I ) k¹¶nI¨ ÏIÄn¶ ( )= × × = × × =12 4 1 200 000 12 4 57 600 000
, , , ,¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH ¾â ¹ÄqÀ ÏIÄn= × =57 600 000 15 8 640 000%

¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ¾º¯Iw ââ½nI]H â¾¹Äq ·Hk¹¶nI¨ ¾â µÀ ¾â º¯Iw ¡¼£e ¾â ¹ÄqÀ ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi ¾â ¹ÄqÀ ¥ °¿TwH ¾â ¹ÄqÀÀ= + + +

, , , , , , , , , ,¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= + + + =84 000 000 57 600 000 6 350 000 8 640 000 156 590 000

, , , , , ,(·IÄp) j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= − = − =250 000 000 156 590 000 93 410 000

1. در میان مردم بدنام هستند. 2. از رانت ها و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند، سوءاستفاده می کنند. 3. به دنبال ارزان خریدن    14
و گران فروختن هستند.

 کارآفرینان با »کار و تالش« خود از کسب و کارها مراقبت می کنند و این کار آسان نیست چراکه »بسیاری از کسب و کارها عمر کوتاهی دارند.«   15
)صفحۀ 4 کتاب دریس(  

)صفحۀ 5 کتاب دریس(   16  کارآفرینان در شروع یک سرمایه گذاری جدید، شجاعت دارند. 
 کارآفرینان دارای مهارت های ابتکار عمل هستند به این معنا که »عوامل مختلف را در کنار هم جمع می کنند تا کاال یا خدمتی را تولید کنند.«   17

)صفحۀ 5 کتاب دریس(   
 دقت کنید که دانش و بینش یک مفهوم مترادف نیست. دانش همان آگاهی است که در اینجا منظور آگاهی و دانشی است که کارآفرینان    18

)صفحۀ 5 کتاب دریس( برای »گرفتن تصمیم مناسب« دارا هستند. »بینش« آن توانایی است که کارآفرینان در »دیدن فرصت های کسب و کار« دارند. 
 هرگاه چیزی از قبل وجود ندارد و کارآفرین آن را متوجه می شود و برای آن طرح اولیه ارائه می کند به معنای وجود »بینش و تیزبینی« در    19

)صفحات 5 و 6 کتاب دریس( کارآفرین است. 
 با توجه به اینکه برزو کسب و کاری را در وضعیت شهر گچساران تشخیص می دهد که قبالً وجود نداشته است پس ویژگی »بینش و تیزبینی«    20

)صفحات 5 و 6 کتاب دریس( دارد و در ادامه نیز اشاره به نظم و انضباط و اشتیاق وی شده است که نشان دهندءه ویژگی »پرانگیزه« است. 
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دارد.   21 ابتکار عمل  یا  ویژگی سازمان دهندگی  از  نشان  این مورد  و  دارد  منابع«  »تقسیم  به  اشاره  گفته شده است  آنچه در صورت تست   
)صفحات 5 و 6 کتاب دریس(  

 اینکه فردی دارای شغلی است دلیل بر کارآفرین بودن یا نبودن نیست، بلکه مهم این است که ویژگی های کارآفرینان را داشته باشد که در    22
)صفحۀ 10 کتاب دریس( توصیف کار جواد ارائه نشده است. 

 در گزینه های »1« تا »3« شغل ها وجود دارند و فرد وارد آن شغل می شود. فقط در گزینءه »۴« است که شغلی توسط فرد راه اندازی شده    23
)صفحۀ 10 کتاب دریس( است. به همین دلیل این مورد بیش از بقیءه موارد به کارآفرینی نزدیک تر است.  

)صفحۀ 6 کتاب دریس(   24  الف: یادگیرنده / ب: خوش بین / پ: ریسک پذیر / ت: نوآور  
)صفحۀ 8 کتاب دریس(   25  گزینءه »2« اشاره به درآمد یا سود دارد و ربطی به هزینه های تولید ندارد.  
 تمامی موارد گفته شده در صورت تست، سرمایه های فیزیکی به حساب می آیند. سرمایه انواع متفاوت دارد: سرمایءه فیزیکی، سرمایءه انسانی،    26

)صفحۀ 8 کتاب دریس( سرمایءه مالی  
 الف: رفتار کسانی که کسب و کار حرام دارند، دو پیامد دارد: 1. با فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی خود به هم نوعانشان ظلم می کنند.    27

2. برکتی را که به واسطءه کسب درآمد حالل به دست می آید از زندگی خودشان دور می کنند. / ب: »پیدا کردن بازار مناسب برای فروش کاالها« روشی برای 
افزایش درآمد است نه روشی برای کاهش هزینه های تولید. اما »حذف نیروی انسانی غیرضروری« روشی برای کاهش هزینه های تولید است. / پ: اگر هزینه ها 
بیش از درآمد باشد، ضرر و زیان به وجود می آید. / ت: رانندءه تاکسی تلفنی یا هر رانندءه اسنپی کارآفرین به حساب نمی آید، بلکه سازندگان اسنپ کارآفرین 
)صفحات 8 تا 10 کتاب دریس( به حساب می آیند.  

 در این مسائل ابتدا باید درآمد سالیانه و مجموع هزینه های سالیانه را محاسبه و سپس هزینه ها را از درآمد کم کنید. اگر از شما خواسته    28
شد، سود یا زیان ماهیانه را محاسبه کنید، باید سود یا زیان سالیانه را بر عدد 12 تقسیم کنید. محاسبءه درآمد سالیانه:

, , , , ,¾ºIÃ²Iw k¶Anj ÏIw nj ½k{kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SµÃ¤ ÏIÄn= × = × =2200 1 200 000 2 640 000 000
برای محاسبءه هزینه های سالیانه، ابتدا باید میزان اجارءه سالیانه و مجموع حقوق سالیانءه کارمندان را به  دست آوریم:

, , ,·Hk¹¶nI¨ ¾â ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼µ\¶ ·Hk¹¶nI¨ jHk÷U k¹¶nI¨ oÀ ¾â ºIÃÀI¶ ¡¼£e ÏIÄn×= = × =15 850 000 12 750 000
, , , ,·Hk¹¶nI¨ ¾â ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼µ\¶ ·Hk¹¶nI¨ ¾â ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼µ\¶ ½I¶) ÏIÄn(= × = × =12 12 750 000 12 153 000 000

, , , ,¾ºIÃ²Iw ½â nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ â½nI]H ÏIÄn= × = × =12 12 000 000 12 144 000 000
در این مرحله هزینه های سالیانه را محاسبه می کنیم:

¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ ¾ºIÃ²Iw ½ââ nI]H ·Hk¹¶nI¨ ¾ºIÃ²Iw ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ â¾Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH ¾â ¹ÄqÀá= + + +

, , , , , , ( , , ) , ,¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ = + + + × =30144 000 000 153 000 000 185 000 000 153 000 000 527 900 000100
محاسبءه سود یا زیان سالیانه:

, , , , , , , ,¾ºIÃ²Iw ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= − = − =2 640 000 000 527 900 000 2 112 100 000  
عدد به دست آمده، عدد مثبت، یعنی باالتر از صفر است؛ پس می گوییم تولیدکننده »سود« داشته است. اگر منفی بود تولیدکننده متضرر شده است.

)صفحۀ 11 کتاب دریس(  

  محاسبءه درآمد سالیانه:   29
, , ,¾ºIÃ²Iw k¶Anj ÏIw nj ½k{kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SµÃ¤ ÏIÄn= × = × =750 300 000 225 000 000

محاسبءه هزینه های سالیانه:
, ,·Ho¬nI¨ â¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼µ\¶ ·Ho¬nI¨ jHk÷U o¬nI¨ oÀ â¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e ÏIÄn= × = × =4 200 000 800 000

( ) , , ,·Ho¬nI¨ â¾ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼µ\¶ ·Ho¬nI¨ â¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼µ\¶ ½I¶ ÏIÄn= × = × =12 800 000 12 9 600 000

 , , , ,¾ºIÃ²Iw ½â nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ ½â nI]H ÏIÄn= × = × =12 4 000 000 12 48 000 000

در این مرحله می توانیم مجموع هزینه های سالیانه را محاسبه کنیم: 
 ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ ¾ºIÃ²Iw â½nI]H ·Ho¬nI¨ â¾ºIÃ²Iw ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾â Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ= + + +

 
, , , , , , ( , , ) , ,¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ ÏIÄn= + + + × =1248 000 000 9 600 000 4 450 000 9 600 000 63 202 000100

محاسبءه سود یا زیان سالیانه:
 , , , , , ,¾ºIÃ²Iw ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= − = − =225 000 000 63 202 000 161 798 000

است. شده  متضرر  تولیدکننده  بود  منفی  اگر  است.  داشته  »سود«  تولیدکننده  می گوییم  پس  است؛  صفر  از  باالتر  یعنی  مثبت،  عدد  به دست آمده،   عدد 
)صفحۀ 11 کتاب دریس(  

30   , , ,¾ºIÃ²Iw k¶Anj ÏIw nj ½k{kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SµÃ¤ ÏIÄn= × = × =350 900 000 315 000 000  محاسبءه درآمد سالیانه: 
, , ,·Ho¬nI¨ â¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼µ\¶ ·Ho¬nI¨ jHk÷U o¬nI¨ oÀ ¾â ºIÃÀI¶ ¡¼£e ÏIÄn= × = × =12 700 000 8 400 000 محاسبءه هزینه های سالیانه: 

 , , , ,·Ho¬nI¨ â¾ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼µ\¶ (½I¶) ÏIÄn= × =8 400 000 12 100 800 000

 , , , ,¾ºIÃ²Iw ½â nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ ½â nI]H (½I¶) ÏIÄn= × = × =12 10 000 000 12 120 000 000
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در این مرحله می توانیم مجموع هزینه های سالیانه را محاسبه کنیم:
¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ ¾ºIÃ²Iw â½nI]H ·Ho¬nI¨ â¾ºIÃ²Iw ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾â Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ= + + +

, , , , , , ( , , ) , ,¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ ÏIÄn= + + + × =25120 000 000 100 800 000 178 000 000 100 800 000 424 000 000100
سود یا زیان سالیانه:

, , , , , ,¾ºIÃ²Iw ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= − = − = −315 000 000 424 000 000 109 000 000  
)صفحۀ 11 کتاب دریس( عدد به دست آمده، عدد منفی است؛ پس می گوییم تولیدکننده »ضرر« داشته است. 

 محاسبءه درآمد سالیانه:   31
, , , , ,¾ºIÃ²Iw k¶Anj ÏIw nj ½k{kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SµÃ¤ ÏIÄn= × = × =2400 5 600 000 13 440 000 000

هزینه های سالیانه:
, , , ,·Hk¹¶nI¨ ¾â ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼µ\¶ ·Hk¹¶nI¨ jHk÷U k¹¶nI¨ oÀ â¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e ÏIÄn= × = × =30 3 200 000 96 000 000  

, , , , ,·Hk¹¶nI¨ ¾â ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼µ\¶ ÏIÄn(½I¶)= × =96 000 000 12 1152 000 000

, , , , ÏIÄn¾ºIÃ²Iw â½nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ â½nI]H (½I¶)= × = × =12 58 000 000 12 696 000 000
¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ ¾ºIÃ²Iw â½nI]H ¾ºIÃ²Iw ·Hk¹¶nI¨ ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾â Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ= + + +

 
, , , , , , , ( , , ) , , ,¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ = + + + × =1696 000 000 1152 000 000 450 000 000 450 000 000 2 388 000 0005

سود یا زیان سالیانه:
, , , , , , , , ,¾ºIÃ²Iw ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= − = − =13 440 000 000 2 388 000 000 11 052 000 000  

)صفحۀ 11 کتاب دریس(  
 ابتدا درآمد سالیانه را محاسبه می کنیم.   32

, , ,¾ºIÃ²Iw k¶Anj ÏIw nj ½k{kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SµÃ¤ ÏIÄn= × = × =800 470 000 376 000 000

برای محاسبءه هزینه های سالیانه، ابتدا باید هزینه های ماهیانه را به هزینه های سالیانه تبدیل کنیم:
, , , ,·Ho¬nI¨ â¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼µ\¶ ·Ho¬nI¨ jHk÷U o¬nI¨ oÀ ¾â ºIÃÀI¶ ¡¼£e ÏIÄn= × = × =6 4 500 000 27 000 000

, , , ,·Ho¬nI¨ ¾â ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼µ\¶ ·Ho¬nI¨ ¾â ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼µ\¶ (½I¶) ÏIÄn= × = × =12 27 000 000 12 324 000 000

, , , ,¾ºIÃ²Iw ½â nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ ½â nI]H ÏIÄn= × = × =12 7 000 000 12 84 000 000

در این مرحله می توانیم هزینه های سالیانه را محاسبه کنیم:
¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ ¾ºIÃ²Iw â½nI]H ·Ho¬nI¨ â¾ºIÃ²Iw ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾â Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ= + + +

, , , , , , ( , , ) , ,¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ ÏIÄn= + + + × =1584 000 000 324 000 000 5 550 000 376 000 000 469 950 000100
, , , , , ,¾ºIÃ²Iw ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= − = − = −376 000 000 469 950 000 93 950 000

)صفحۀ 11 کتاب دریس( عدد به دست آمده، منفی است؛ پس می گوییم تولیدکننده »ضرر« کرده است. 
 ابتدا درآمد سالیانه را محاسبه می کنیم.   33

, , ,¾ºIÃ²Iw k¶Anj ÏIw nj ½k{kÃ²¼U ½I«Twj jHk÷U ½I«Twj oÀ SµÃ¤ ÏIÄn= × = × =700 950 000 665 000 000

برای محاسبءه هزینه های سالیانه، ابتدا باید هزینه های ماهیانه را به هزینه های سالیانه تبدیل کنیم:
, , , ,·Ho¬nI¨ ¾â ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼µ\¶ ·Ho¬nI¨ jHk÷U o¬nI¨ oÀ ¾â ºIÃÀI¶ ¡¼£e ÏIÄn×= = × =8 4 000 000 32 000 000

, , , ,·Ho¬nI¨ ¾â ºIÃ²Iw ¡¼£e Ì¼µ\¶ ·Ho¬nI¨ â¾ºIÃÀI¶ ¡¼£e Ì¼µ\¶ (½I¶) ÏIÄn= × = × =12 32 000 000 12 384 000 000

, , , ,¾ºIÃ²Iw ½â nI]H ·HqÃ¶ ¾ºIÃÀI¶ â½nI]H ÏIÄn= × = × =12 9 500 000 12 114 000 000

در این مرحله می توانیم مجموع هزینه های سالیانه را محاسبه کنیم: 
¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ ¾ºIÃ²Iw â½nI]H ·Ho¬nI¨ ¾ºIÃ²Iw ¡¼£e ¾ºIÃ²Iw pIÃº jn¼¶ ¾â Ã²»H jH¼¶ xpnH ¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH ¾â ¹ÄqÀá= + + +

 
, , , , , , ( , , ) , ,¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶ ÏIÄn= + + + × =13114 000 000 384 000 000 7 250 000 665 000 000 591 700 000100

محاسبءه سود یا زیان سالیانه:
, , , , , ,¾ºIÃ²Iw ·IÄp IÄ j¼w ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¾ºIÃ²Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= − = − =665 000 000 591 700 000 73 300 000

)صفحۀ 11 کتاب دریس( عدد به دست آمده، مثبت است؛ پس می گوییم تولیدکننده »سود« کرده است. 
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 در جدول صورت سؤال، هر چهار مورد گفته شده، هزینه است. هزینه ها را پس از محاسبه )در صورت نیاز( جمع می زنیم تا کل هزینه ها را    34
به  دست آوریم:

, , ,k¶Anj ½k{kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U keH» oÀ SµÃ¤  ÏIÄn= × = × =900 450 000 405 000 000
, , ,¾º¯Iw ½â nI]H â¾¹ÄqÀ ¾ºIÀI¶ ½â nI]H ¾â ¹ÄqÀ  (½I¶)  ÏIÄn= × = × =12 500 000 12 6 000 000

, , ,ÏIw ¦Ä nj ·I¹¨nI¨ ¡¼£e ¾â ¹ÄqÀ joÎ oÀ  ¾â ºIÀI¶  ¡¼£e (½I¶) (k¹¶nI¨) ÏIÄn= × × = × × =12 6 350 000 12 6 25 200 000
, , , ,¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ ÏIÄn= × =20 25 200 000 5 040 000%

¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ¾º¯Iw â½nI]H â¾¹ÄqÀ ·Hk¹¶nI¨ ¾â µÀ â¾º¯Iw ¡¼£e ¾â ¹ÄqÀ ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi â¾¹ÄqÀ  ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ= + + +

, , , , , , , , , ,¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= + + + =6 000 000 25 200 000 8 900 000 5 040 000 45 140 000
, , , , , ,(·IÄp) j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= − = − =405 000 000 45 140 000 359 860 000

)صفحۀ 11 کتاب دریس( جواب نهایی مثبت است، درنتیجه بنگاه »سود« کرده است. 
 ابتدا درآمد سالیانه را محاسبه می کنیم.   35

, , ,k¶Anj ½k{kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U keH» oÀ SµÃ¤ ÏIÄn= × = × =750 300 000 225 000 000  
در جدول صورت سؤال، هر چهار مورد گفته شده، هزینه است. هزینه ها را محاسبه می کنیم و سپس همه را جمع می زنیم تا کل هزینه ها را به  

دست آوریم:
, , ,¾º¯Iw â½nI]H ¾â ¹ÄqÀ ¾ºIÀI¶ ½â nI]H ¾â ¹ÄqÀ (½I¶) ÏIÄn= × = × =12 400 000 12 4 800 000

, , ,ÏIw ¦Ä nj ·I¹¨nI¨ ¡¼£e ¾â ¹ÄqÀ joÎ oÀ â¾ºIÀI¶ ¡¼£e (½I¶) (k¹¶nI¨) ÏIÄn4= × × = × × =12 200 000 12 4 9 600 000
, , , ,¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH ¾â ¹ÄqÀ ÏIÄn= × =20 9 600 000 1 920 000%

¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ¾º¯Iw â½nI]H â¾¹ÄqÀ ·Hk¹¶nI¨ ¾â µÀ â¾º¯Iw ¡¼£e ¾â ¹ÄqÀ ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi â¾¹ÄqÀ  ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ= + + +

, , , , , , , , , ,¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= + + + =4 800 000 9 600 000 4 450 000 1 920 000 20 770 000
, , , , , ,(·IÄp) j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ ÏIÄn−= = − =225 000 000 20 770 000 204 230 000

)صفحۀ 11 کتاب دریس( جواب نهایی مثبت است، درنتیجه بنگاه »سود« کرده است. 
  ابتدا درآمد سالیانه را محاسبه می کنیم. دقت کنید که تولیدکننده سه نوع کاال تولید کرده است. پس باید هر کدام را محاسبه کنیم و با    36

هم جمع بزنیم و درآمد نهایی را به دست آوریم.

, , , ,
, , , ,

, , ,

k¶Anj ½k{kÃ²¼U Á¯I¨ jHk÷U keH» oÀ SµÃ¤

ÏIÄn

ÏIÄn

ÏIÄn

= ×
= × =
= × =
= × =

120 1 000 000 120 000 000
210 1 500 000 315 000 000
350 500 000 175 000 000

اکنون جمع کل درآمدها را به دست می آوریم:
, , , , , , , ,k¶Anj = + + =120 000 000 315 000 000 175 000 000 610 000 000

,اکنون نوبت هزینه هاست. کل هزینه ها را به  دست می آوریم: , ,¾º¯Iw â½nI]H ¾â ¹ÄqÀ ¾ºIÀI¶ ½â nI]H ¾â ¹ÄqÀ ½I¶ ÏIÄn( )= × = × =12 400 000 12 4 800 000
, , ,·I¹¨nI¨ ¡¼£e â¾º¯Iw â¾¹ÄqÀ joÎ oÀ â¾ºIÀI¶ ¡¼£e (½I¶) (k¹¶nI¨) ÏIÄn4= × × = × × =12 200 000 12 4 9 600 000

, , , ,¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH ¾â ¹ÄqÀ ÏIÄn= × =20 9 600 000 1 920 000%
¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ¾º¯Iw â½nI]H â¾¹ÄqÀ ·Hk¹¶nI¨ ¾â µÀ â¾º¯Iw ¡¼£e ¾â ¹ÄqÀ ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi â¾¹ÄqÀ  ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ= + + +

, , , , , , , , , ,¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= + + + =4 800 000 9 600 000 4 450 000 1 920 000 20 770 000
, , , , , ,(·IÄp) j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ ÏIÄn−= = − =610 000 000 20 770 000 589 230 000

)صفحۀ 11 کتاب دریس( جواب نهایی مثبت است، درنتیجه بنگاه »سود« کرده است. 
  برای اینکه بفهمیم در وضعیت جدید این شرکت سود کرده است یا ضرر ابتدا باید هزینه های شرکت را در وضعیت جدید به دست آوریم:    37

, , , , ,¾º¯Iw ½â nI]H â¾¹ÄqÀ ¾ºIÀI¶ â½nI]H ¾â ¹ÄqÀ (½I¶) ÏIÄn= × = × =12 400 000 000 12 4 800 000 000
, , , , ,·I¹¨nI¨ ¡¼£e ¾â º¯Iw ¾â ¹ÄqÀ joÎ oÀ ¾â ºIÀI¶ ¡¼£e (½I¶) (k¹¶nI¨) ÏIÄn5= × × = × × =12 20 000 000 12 5 1 200 000 000

, , , ,¾ºIÃ²Iw ã¾Ã²»H jH¼¶ â¾¹ÄqÀ ÏIÄn= ÷ =800 000 000 2 400 000 000
¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ¾º¯Iw ½â nI]H â¾¹ÄqÀ ·Hk¹¶nI¨ ¾â µÀ ¾â º¯Iw ¡¼£e ¾â ¹ÄqÀ ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi ¾â ¹ÄqÀ= + +

, , , , , , , , , , ,¾º¯Iw ÁIÀ¾¹ÄqÀ ÏIÄn= + + =4 800 000 000 1 200 000 000 400 000 000 6 400 000 000

اکنون که مشخص شد مقدار هزینه های کل چقدر است می بایستی سراغ درآمد برویم تا هزینه ها را از درآمد کسر کنیم و به پاسخ برسیم. اما در جدول اشاره ای 
به درآمد نکرده است. ما برای اینکه درآمد را به دست آوریم باید سراغ وضعیت قبل از تعدیل نیرو و هزینه ها برویم و از طریق فرمول سود یا زیان، درآمد را 
حساب کنیم و سپس میزان درآمد را از هزینه هایی که در باال محاسبه کردیم کسر کنیم. پس برویم سراغ به دست آوردن هزینه های وضعیت قبل از تعدیل:


