
 99کتاب نونگاشت اقتصادچاپ 1پرسش ها وپاسخ های تشریحی درس دوم فصل 

 وتنظیم : حمیدرحیمی استان اصفهانتهیه 

:کسب 1 ازنظر سازمان تولید را بنویسید:انواع روش های  شروع کسب وکار  -1

: کسب وکار 5کسب وکار تعاونی :4کسب وکار شرکت  :3:کسب وکارشراکتی2وکارشخصی

 غیرانتفاعی وخیریه

 در کارها و کسب اکثر مشغول به فعالیت هستند؟اکثرکسب وکارها درایران با چه عناوینی  -2

 .اند تیفعال به مشغول یتعاون ای یسهام یشرکت ،یشخص یوکار کسب عنوان به رانیا

 به شکل شخصی  امروزه اغلب کسب وکار ها درایران به چه شکلی هستند؟ -3

بیشتر :2:متعلق به یک شخص است.1 کسب وکارهای شخصی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ -4

طیف  :4به صورت خویش فرما هستند.)یعنی یک نفرمالک وکارفرما است.(:3ها کوچک مقیاس اند. آن

 ،یملک معامالت یها بنگاه ،یخانگ لوازم و خودرو رکارانیتعم وسیعی از مشاغل را دربرمی گیرد.)

 یشخص یکارها و کسب از ییها نمونه هنرمندان، و خرد صنعتگران کشاورزان، فروشان، خرده

 اغلب یحسابدار و وکالت ،یپزشک دندان ،یپزشک مانند یتخصص یها نهیزم در یحت ؛هستند

 (.اند یشخص وکارها کسب

 یبرا را یکس اگر درچه صورتی شما یک کارفرماهستید؟ وچه وظایفی برعهده دارید؟ -5

 و دیکن پرداخت قانون کار طبق را او دحقوقیبا و دیهست او یکارفرما شما د،یگرفت کار به کارتان

 .دیکن مهیب را او

 نسبتا   یها نهیهز و آسان یانداز راه :1؟ کسب وکارهای شخصی دارای چه مزایایی هستند -6

 طیشرا رییتغ ،یابیبازار در مورد یریگ میتصم( یریگ میتصم در سهولت و عمل یآزاد :2اندک

 )دیده یم درآمد بر اتیمال بار کی فقط( یاتیمال : منافع4سود کامل تیمالک :3 )...و بازار

 شما به زیچ همه(تیمسئول نیسنگ بار :1 کسب وکارهای شخصی دارای چه معایبی هستند؟ -7

دوستان  از قرض و یشخص انداز پس( یمال نیتأم : مشکل2 )سفر و یناخوش دری حت گردد، یبرم

 یدعاو و ها یبده مقابل در نامحدود تی: مسئول3وخانواده 

 یم دهینام کیشر که است شتریب ای نفر ود به متعلق یوکار کسب شراکت،شراکت چیست؟ -8

 شما، یوکارشخص کسب .اند میسه وکار کسب سود در باسهمشان متناسب هم هرکدام شوند؛

مانکاران یپ و نها رستورا هها، مغاز ز ایبرخ مانند کوچک،ی شراکت یوکارها کسب شتریب مشابه

 است.

 صی دارند؟کسب وکارهای شراکتی چه شباهت وتفاوتی با کسب وکارهای شخ -9

 یم یانداز راه آسان اریبس یشخص یکارها و کسب همانند یشراکت یوکارها کسبشباهت:



 اسم، ثبت جمله از است، یشخص وکار کسب مشابه کامال  آنها یانداز راه هیاول یها شوند؛گام

 .است افراد نیب شراکت قرارداد نگارش هم آن تفاوت:  . ...و مجوزها و ها اخذپروانه

 ۀمحدود جمله از یمواردچه مواردی مطرح می شود؟افراد، نیب شراکت یدهاقراردا در -11

 مورد در یریگ میتصم آنها، نیب اختالفات حل ان،یز ای سود میتقسۀنحو افراد، فیوظا و اراتیاخت

 از یول ندارد؛ وجود یقانون یالزام قرارداد، نیا وجود یبرا اگرچه .شود یم مطرح ...و انحالل

 صورت در نکهیا ضمن شود؛ یم هیتوص آن داشتن به شرکا، فیوتکال قحقو شدن روشن جهت

 .کند یم دایپ یقانون الزام آن یمحتوا عملبه قرارداد، یرسم ثبت

 منابع به یدسترس،آسان نسبتا   یانداز راه کسب وکارهای شراکتی دارای چه مزایایی هستند؟ -11

 ها، ییتوانا ییافزا هم و تیمسئول بار میتر،تقس بزرگ یمال یها هیسرما و

 جهت ها نهیهز یبرخ شیافزا کسب وکارهای شراکتی دارای چه معایبی هستند؟ -12

 یآزادی،دعاو و ها یبده مقابل در نامحدود تیمسئولبا وکیل ، یحقوق مشاوره و قرارداد میتنظ

 لزوم توافق شرکا لیدل به تر سخت یریگ میتصم و افراد تر محدود عمل

 .است شرکت وکار کسب نوع نیتر دهیچیپ دهید:نوع کسب وکار شرکت را توضیح  -11

 و فرد کی با مشابه شرکت، کی با قانونیعنی دارد؛ یقانون تیهو خودش که است یوکار کسب شرکت

 ییدارا تواند یم شرکت کی مثال، یبرا شخصیت حقوقی دارد.شرکت  و یک کند یم رفتار انسان ای

 قرار تیشکا مورد و کند تیشکا آنها هیعل یحت و شود دادقرار وارد افراد ای ها گرشرکتید با باشد، داشته

 سهام به شرکت سهام دیخر با کس هر و شود یم میتقس سهم ینیمع تعداد به شرکت هر ییدارا .ردیبگ

 به ها تیمسئول و منافع در و دارد را آن ینسب تیمالک سهمش اندازه به که شود یم  لیتبد آن دار

 .است میسه اندازه همان

 یبخش آن، ۀدارند که دهد یم نشان و است تیمالک سند کی سهاماز سهام چیست؟ منظور -11

 به یشرکت ییدارا اگر مثال  است؛ کیشر آن، انیز و درسود و دارد اریاخت در را شرکت تیمالک از

 10 مالک کند، یم یداریخر را آن سهم 10000که یگذار هیسرما باشد، شده میتقس سهم 100000

 .است شرکت درصد

است،  میلیارد تومان 011به ارزش  یک شرکت فرضی دارای یک میلیون سهم -11

 طبق جدول زیر درصد مالکیت و میزان ارزش هریک از سهام داران رامشخص کنید.

 ارزش کل سهام  تعدادسهم مالک

 ؟ 00111 پویا

 میلیارد1 ؟ روهام

 ؟ 111111 نسترن

 میلیارد11 ؟ نیلوفر

 ؟ ؟ سایرین

 پاسخ:

 کتارزش هرسهم=ارزش کل سهام شر

 تعداد کل سهام شرکت                    

 ارزش کل 088888888888

 سهم1888888

 تومان ارزش یک سهم 088888= 

 



  

 

 ارزش کل سهام  دادسهمتع مالک

 میلیارد1/11 00111 پویا

 میلیارد1 1111 هامر

 میلیارد99 111111 نسترن

 میلیارد11 10111 نیلوفر

 0/019 001111 سایرین

 

 

 

 

 

 

 

است که  های سهامیشرکت یکی از انواع چگونه شرکتی است؟شرکت سهامی عام  -16

سهام شرکت شود. تأمین مردمیعنی   مؤسسان غیر به سهام فروش طریق از آن یقسمتی از سرمایه

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از  .شودداد و ستد می بورس اوراق بهادار سهامی عام در

های کوچک و ایجاد شدن سرمایهتواند منجر به جمعهای سهامی است؛ این امر میسایر انواع شرکت

سازد. در این نوع های اقتصادی سنگین را میسر میبشود که انجام فعالیتیک سرمایه بزرگ 

 .شرکتها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست

 کسب چه یبرا شرکت کهیست؟ مجموعه قوانینی که بیان می کنداساسنامه شرکت چ -17

 چگونه شود؛ یم فروخته و میتقس چگونه و است زانیم چه آن است؛سهام شده لیتشک یوکار

 داران سهام شود؛ یم میتقس انیز و سود چگونه و کند یم نیتأم را خود یۀاول هیسرما شرکت

 . ...و شود یم چگونه منحل شرکت دارند؛ شرکت در ییها تیمسئول و حقوق چه

است که سهام آن  شرکت سهامی نوعیشرکت سهامی خاص چگونه شرکتی است؟ -18

آن در  سرمایه هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام .نیست  بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد در

تواند خارج از  مدیر شرکت سهامی خاص نمی .ده باشدموقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین ش

 .باشد شرکت  سرمایه گذاران

  00111*011111میلیارد=        1/11ارزش کل سهام پویا:

                                                      

 میلیارد )ارزش کل سهام(4سهم           0888تعدادسهم رهام : 

 هزار)ارزش یک سهم(  088

 111111*011111  =میلیارد 99ارزش کل سهام نسترن: 

                                                      

 
 میلیارد )ارزش کل سهام(08سهم            00088تعدادسهم نیلوفر: 

 هزار)ارزش یک سهم(  088

 1111111-(00111+1111+111111+10111)=001111تعدادسهم سایرین: 

-(م1/11+م1+م99+11)=میلیارد0/019 ارزش کل سهام سایرین:

 میلیارد011
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شرکت با مسئولیت محدود شرکتی شرکت با مسئولیت محدود چگونه شرکتی است؟ -19

است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه 

 وضقر مسئول شرکت، در خود ی سرمایه میزان تا فقط به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، 

 . است شرکت تعهدات و

ساختارسازمانی شرکت سهامی چگونه است؟ساختارسازمانی به نحوه ورود وارتباط بین  -22

از بین سهام داران تعدادی به عنوان هیئت مدیره انتخاب می  .اعضای یک شرکت گفته می شود

شوند وازبین هیئت مدیره رییس هیئت مدیره انتخاب می شود و به انتخاب هیئت مدیره ،مدیر 

 مدیر عامل مدیران بخش های شرکت را انتخاب می کند.عامل منصوب می شود.

    مدیرعامل  

 رییس هیئت مدیره

هیئت  هیئت مدیره هیئت مدیره

 مدیره

 هیئت مدیره

سهام  سهام دار سهام دار سهام دار

 دار

 سهام دار سهام دار

 یبده و ضرر( داران سهام یبرا محدود تیمسئول شرکت را بنویسید. ایجاد ایمزای -21
 شیافزا قیطر از( یبانک یمال نیتأم و هیسرما شیافزا امکان)سهام زانیم به محدود داران سهام

 دیتول اسیمق لیدل به(باالتر رقابت امکان)یبانک یها وام زین و آنها ۀیسرما شیافزا ای داران سهام

 امکان( شتریب ییگرا تخصص)رقبا به نسبت تر نییپا متیق و شتریب یگذار هیسرما امکان باال،

 )ژهیو و یتخصص یها نهیزم در توانمندتر افراد جذب

 میتصم در ریتأخ ،باالتر یانداز راه یها نهیهز شرکت را بنویسید.ایجاد  معایب  -22

 تناسب به سود میتقس غیرفردی، یها تیموفق و تیمالک و تیریمد رابطه در ها یدگیچیپ ،یریگ

 یده گزارش و تر دهیچیپ نیقوان ،درآمد بر اتیمال بر عالوه شرکت سود بر اتیمال ،سهام تیمالک

 شتریب

 نیتأم هدف با که است یوکار کسب یتعاونشرکت تعاونی چگونه شرکتی است؟ -23

 ها یتعاون .کند یم کمک آنها یاقتصاد تیوضع بهبود به و شود یم لیتشک اعضا یها یازمندین

 کی نفر، هر براساس آنها اداره نحوۀ اما دارند؛ ها شرکت با یمشابه شیب و کم یانداز راه مراحل

 باشد، کرده نیتأم را یتعاون ۀیسرما از چقدر نکهیا از نظر صرفِ اعضا از کدام هر یعنی ست؛ا یرأ

 .است عضو هر ۀیسرما نسبت به دوره انیپا در یاحتمال سود عیتوز اما .خواهدداشت یرأ کی

 دکنندهیتول ید،تعدادیتول یتعاون در تعاونی تولید چگونه شرکتی است؟ مثال بزنید. -24

 اقدامات با و ندیآ یم هم گرد اس بزرگ،یمق با یاقتصاد یها تیفعال یایمزا از یمند بهره جهت



 یم لیتشک کشاورزان از یا عده را یکشاورز یتعاون کنند؛مثال  یم ترشیب ار خود منفعت یجمع

جاد یا و یجمع غاتیتبل ،یابیبازار امکان زین و کود و سموم یۀته و مرغوب بذر یۀته یبرا تا دهند

 .کند کمک آنها به عیتوز ۀریزنج

 پول از یسهام شرکت رایز، شرکت سهامی پرهزینه ترین نوع شرکت کدام است؟چرا؟  -25

 هیبه سرما تا دارد ینیقوان ها شرکت یبرا دولت .کند یم استفاده کارش یانداز راه یگران براید

 و بر زمان ینیقوان نیچن به عمل و رشیپذ .نخورند بیفر کند تا کمک و بدهد نانیاطم گذاران

 .دارد ازین یحقوق یها مشاوره به و است نهیپرهز

 یقانون ینهاد یرانتفاعیغ مؤسسه کی موسسات غیرانتفاعی)خیریه(چگونه شرکت هایی هستند؟-26

 نیا .است گرفته شکل یرتجاریغ یهدف با یعنی رسودآور،یغ یتیمأمور انجام یبرا که است

 و یعلم ۀتوسع آموزش، ه،یریخ امور مانند دارند؛ یاجتماع و یانسان ییها نهیزم اغلب ها تیمأمور

 .است یجهان یحت و یمل یگاه و یمحل یگاه آنها عمل محدودۀ . ...و سالمت و بهداشت ،ینید

27-  

28-  

29-  
 تبدیل شرکت شخصی به شراکتی. خیر چون امکانات مالی این کار وجود ندارد.

 شرکتی
 شخصی

 شخصی

 شراکتی

 شراکتی شخصی،

 شخصی

 شراکتی

 شرکتی

 تعاونی

 

 سهامی عام-1

 شراکتی-2

 شخصی-0

 سهامی خاص-4

 تعاونی-0

 تعاونی-6

/سهامی تولیدی

 خاص


