
 

 

 نگذردبرکزین برتر اندیشه        به نام خداوند جان و خرد 

 خداوند نام و خداوند جای       خداوند روزی ده رهنمای

 صاددروس اول تا سوم اقتنمونه سوال 

 جمالیدبیر: شاهنام 

 

بب راه اندازی کارگاه ستتتاام استتتزا  باز  برای کادکا  استتتم   فرض کنید دوستتتم شتتتما ند ب  ند بب -1

 این  سیر گام بردارد، تاضیح دهید  کارافرینا   افق، در  ارد اینکب چگانب  ی تااند در هایویژگی

سالیانب یک بنگاه ا تصادی با  -2 شده در جدول زیر، نتیجب نملکرد  نفر کار ند و  12با تاجب بب اطدنات انجام 

 (98)کنکار  ریال کدام اسم؟ 900.000دستگاه هرکدام بب ارزش  400تالید سالیانب 

 

 ریال 10.000.000 اجاره بهای  اهیانب کارگاه تالیدی 1

 ریال 700.000 حقاق  تاسط  اهیانب هر فرد کار ند اداری و تالیدی 2

 ریال  178.000.000 ارید  ااد اولیب  ارد نیاز سالیانب بب ارزش 3

 ر ندا حقاق سالیانب کا %25 های تالیدی  عادل هزینب استهدک سالیانب  اشین 4

 

 هایی هستند؟کسب و کارهای شخصی دارای چب ویژگی -3

 هایی بین شراکم و کسب و کار شخصی وجاد دارد؟ا و تفاوتشراکم چیسم؟ چب شزاهم ه -4

 را بنایسید   زایا و  عایب ایجاد شرکم -5

 اساسنا ب شرکم چیسم؟ -6

 در انتخا  کسب و کار چب اصالی باید رنایم شاد؟ -7

 نید ینب های دررفتب چیسم؟  ثالی بز نظار از هز -8

 جمدت زیر را با نزارات  ناسب کا ل کنید: -9



 

 

  ابل دسترس نیسم تاا  پالی تصار نماد کب بب یک چاه نمیق افتاده اسم ودیگر الف   فهام              را  ی

    کمیابی  نابع، هر جا عب را با             ااجب  ی کند 

 اا  آ  ها را         نیز دانسمج  نابع کمیا  تالید، اولین ا کانات  ا برای تالید کاالها و اد ات هستند و  ی ت

 بستا  کرد -اد              در ا کانات و داشتب ها همیشب باید بین گزینب های انتخا  بدهد بب دلیل وج

کار ند و  8د حستتابداری یک بنگاه ا تصتتادی با با تاجب بب اطدنات ارائب شتتده در جدول زیر، نتیجب ستتا   -10

ریال را  جاستتزب کنید  در صتتارتی کب تالید کننده بر  9.500.000دستتتگاه هر یک بب ارزش  700تالید ستتالیانب 

سر ایب گذاری نمی کرد  یروی  ساالنب اجاره دهد   300.000تاانسم تجهیزات ااد را بب  یمم این کار  ریال 

 د ساد ویژه را حسا  کنی

 ریال 4.000.000 حقاق  تاسط  اهیانب هر فرد  عادل 1

 ریال7.250.000 ارید  ااد اولیب  ارد نیاز سالیانب بب ارزش  2

  درصد درآ د سالیانب 13 هزینب استهدک سالیانب  عادل 3

 ریال 9.500.000  اجاره  اهیانب  عادل 4

 

ستنی فرض  ی-11 شک دارید   یمم هر ب ستنی و لاا شدیدی بب ب شما ند ب  تا ا  و  یمم هر  3000کنیم 

تا ا  باشد، نمادار  ید بادجب ااد را  36000زانب شما تا ا  اسم  در صارتی کب بادجب رو 1200لااشک 

 ترسیم و تحلیل نمایید 

 

 با آرزوی سد تی و  افقیم 


