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پیوست ها 
پاسخ نامه های پیش آزمون ها

پاسخ نامه های آزمون های پایانی نظری

واحد كار اول
بيان  به  يا  و خرج  دخل  از  اي  بودجه خالصه   -1
علمي تر، خالصه اي از درآمد ها و هزينه هاي خانواده 

را در دوره ای معين نشان مي دهد.
خانواده  هزينه هاي  پي گيري  بودجه  مديريت   -2
بدون  معين  دوره ای  در  بتوانيم  كه  به طوري  است، 
مشكل مالي نيازهاي خانواده ی خود را برآورده كنيم.

برابر  با هم  اگر درآمدها و هزينه هاي خانواده   -3
باشد، بودجه ی خانواده درحالِت تعادل است.

- اگر درآمدها از هزينه هاي خانواده بيش تر باشد، 
خانواده با مازاد بودجه مواجه است و مي تواند پس انداز 

كند. 
- اگر درآمد ها كم تر از هزينه هاي خانواده باشد، 

خانواده با كسري بودجه مواجه است و بدهي دارد.
4- بودجه بندي داراي مزاياي زير است: 

الف( بعضي از هزينه ها كه با پيش بينِي ما متفاوت 
است شناسايي مي شود. 

   ب(  خرج هاي غير ضروري را می توان شناسايي، 
تعديل يا حذف كرد.

خود  اصلي  هدف های  به  مي تواند  خانواده  ج(   
دست يابد بي آن كه دچار مشكل مالي شود.

 د( رفاه خانواده ، عزت نفس و سالمت روح و روان 
افراد خانواده را افزايش می دهد.

درآمد  دريافت  دوره ی  به  بودجه بندي  5-دوره ی 
بستگي دارد.

به  نياز  نيز  پر درآمد  خانواده هاي  حتي  خير،   -6
تنظيم بودجه دارند.

7- اگر هزينه ها بيش از درآمد هاي خانواده باشد، 
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خانواده مجبور می شود قرض بگيرد. از اين رو دچار 
بدهی می شود.

8- اگر درآمدها بيش از هزينه های خانواده باشد، 
درآمد باقی مانده پس انداز می شود.

واحد كار دوم
الف( تعيين هدف های اصلي    -1

ب( تبديــل هدف هــای اصلي به فرعي يــا تبديل 
هدف هــای بلندمــدت بــه هدف هــاي كوتاه مدت و 

ميان  مدت
ج( تبديل هدف های خانواده به هدف های مالی

د( تعيين پس انداز مطلوب.
2- وقتي اعضای خانواده درباره ی هدف مشترك به 
توافق رسيدند، راحت  تر مي توانند همكاري و فداكاري 
الزم را براي رســيدن به هدف داشــته باشند. از اين رو 
شرط موفقيت توافق مشــترك اعضاي خانواده است.

3- با تشكيل جلسه ي خانوادگي مي توان كارهايي 
را كــه خانواده تصميم دارد در چند ســال آينده انجام 
دهد مطرح كرد، نيازها و نيز موانع را بر سر راه رسيدن 
به هدف بررســي نمود، نظر همه ی اعضای خانواده را 
جويا شــد و مقدار پس انداز الزم را براي رســيدن به 

هدف تعيين كرد.
4- 1( هدف هاي توافق شــده ی اعضــاي خانواده  
2( مدت زمان الزم براي رســيدن به هدف  3( ســطح 

زندگي توافق شده ی خانواده در حال و آينده.
5( بايــد آن هــا را متقاعــد كنيد كه هرگز تســليم 
اين فكــر، كه اآلن همه چيــز دارند و بــه پس اندازی 

نياز ندارند، نشــوند. زيرا در آينــده حوادث و مخارج 
پيش بيني نشده اي پيش می آيد كه در صورت نداشتن 
پس انداز كافي، خانواده دچار مشكالت بسيار خواهد 
شــد. بنابراين خانواده بايد در هر شرايطي درصدي از 

درآمد خود را  پس انداز كند.

واحد كار سوم
يــك راه ســاده مراجعه به حســاب پس انداز،   -1
كيــف يــا ســاير محل هــای نگــه داري پس انــداز و 
يادداشــت موجودي است. ســپس موجودی پس انداز 
را از درآمدهاي شــش ماه گذشته كم می كنيم و كل 
هزينه هاي شش ماه گذشــته را به دست می آوريم. در 

پايان  هزينه ها را به صورت ريزتر فهرست می كنيم.
به درآمدها و هزينه هاي گذشته.  -2

1( مروري بر هزينه هاي گذشته و ريز كردن آن   -3
به منظور تشخيص هزينه هاي ضروري و غير ضروري و 
سپس تحليل آن است، به اين ترتيب مشخص می شود 

چه كسي و چه موقع هزينه كرده است.
2( تشــكيل جلســه ی خانوادگي بــرای در جريان 
گذاشتِن تمام اعضاي خانواده به منظور حذف مخارج 

كم تر ضروري.
بايد هر عضو خانواده متقاعد شود كه:  -4

پول با ارزش اســت و بايد در خرج كردن آن   -
محتاط بود؛

براي رســيدن به هدف نياز به همــكاري تمام   -
اعضاي خانواده است؛ 

مقدار و چگونگی كمك به پس انداز خانواده   -
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را تعيين كند.

واحد كار چهارم
از هريــك از اعضاي خانواده خواســته شــود   -1
مخارج روزانه ی خود را در دفتری تاريخ دار)سررسيد( 
در هر روز وارد كند. ســپس مديــر خرج مخارج كل 
هــر روز را در صفحه ی مخــارج روزانه وارد مي كند. 
در پايــان هرهفته مخارج هفته راجمع می بندند وآن را 
درجدول مخارج هفتگي وارد می كنند. اين كار تكرار 
می شــود در پايان ماه مخــارج هفتگــی را در جدول 
مخــارج ماهانــه وارد می كنند. درماه هــاي متوالي اين 

كارتكرار می شود تا هزينه های ساالنه به دست آيد.
پي گيــري هزينه ها به صورت روزانه به هريك   -2
از اعضــاي خانواده مي آموزد مراقــب هزينه هاي خود 
باشــند. هم چنين، نمايانگر تعهد كامل اعضا به بودجه 

و هدف هاست.
منظور از به روز كردن بودجه بررسي تغييراتی   -3
اســت كه نســبت به انتظار شــما در بودجه ايجاد شده 
است تا در صورت لزوم با تعديل در هزينه ها در جهِت 

هدف حركت كنيد.
4-1(جمع آوري صــورت همه ی هزينه هاي انجام 

شده در خانواده
 2- طبقه بندي مخارج بر حسب انواع آن

 3- ثبت مخارج در دفتر
 4- كنترل ثبت مخارج هفتگی، ماهانه و ساالنه. 

5-  منظــور از ارزيابــي بودجه كنترل مــوارد زير 
است:

آيا همــه ی اعضاي خانواده مطابق بودجه عمل   -1
كرده اند؟

آيا همــه ی اعضــاي خانــواده از وضع جديد   -2
راضي اند؟

آيــا رضايت اعضاي خانــواده بيش تر يا كم تر   -3
شده است ؟ چرا؟

آيا به ســمت هــدف حركــت كرده ايد؟ اگر   -4
حركت كند بوده است علت آن چيست؟

آيــا الزم اســت در بودجــه تجديد نظــر قرار   -5
كرد؟

واحد كار پنجم
هــر خانواده بايــد با توجه به درآمــد، نيازها و   -1

ترجيحات مصرف خود را اولويت بندي كند.
كاالهاي مصرفــي بــا دوام، كاالهاي مصرفي   -2

بي دوام.
جاي گزينــي در مصــرف به معنــي جايگزين   -3
كــردن كاالهاي بــا كيفيت )خواص( مشــابه با قيمت 
ارزان بــه جاي كاالي گــران. مثاًل اگــر خانواده توان 
خريد گوشــت قرمز را ندارد مي تواند از گوشت سفيد 

كه ارزان تر است استفاده كند.
تهيه ی فهرست خريد اين مزيت را دارد كه باعث   -4
مي شود فرد تحت تأثير جاذبه ی آني مصرف قرار نگيرد 
و درآمد خــود را صرف كاالهاي نيــاز خانواده كند.
ُحســن خريد با كارت اعتباري تضمين شــدن   -5
امنيت، اطمينان و راحتی بيش تر در خريدهاســت. ولي 
ايــن ايراد را دارد كه ممكن اســت فرد دقيقاً حســاِب 
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مخارج خود را نداشته باشد و دچار مشكل مالي شود.
اســكناس و مســكوك، انواع چــك، كارت   -6

اعتباري، دستگاه خودپرداز.

 واحد كار ششم
بحران مالي وقتي فرا مي رسد كه شما با سررسيِد   -1
خريدهايي مواجه می شويد كه در دوره ی بودجه قادر 

به پرداخت آن ها نيستيد.
اجاره بهای خانه پرداخت نشده ، چك برگشت   -2
خورده ، از طرف بانك اخطــار آمده ، كارت اعتباري 
به ســقف يا نزديك به آن رســيده اســت، قبض هاي 

پرداخت نشده داريد و... .
3-  1( تعريــف مســئله    2( روشــن كردن وضعيت 
مالــي   3( مرور راه حل ها  4( انتخاب از ميان راه حل ها  

5( عملي كردن راه حل هاي ممكن   6( ارزيابي.
4-  فهرســتی از بدهي ها را بر حسب مقدار بدهي، 
تقدم و تاريخ  تعيين كنيد.  توصيه می شــود از روشــی 
تدريجي و منظم با هدِف »به بيش ترين مقدار رســاندن 
بازپرداخت بدهي در هر ماه« تا تســويه ی آن اســتفاده 
كنيــد. می توانيــد از فــروش دارايي ها به شــرط تغيير 

عادت های مصرفي قبلي نيز استفاده كنيد.
5- الف( هيــچ گاه نگذاريد خريد اقســاطي بدون 
اجاره بها از 20 درصد درآمــد خالص يا با اجاره بها از 

40 درصد درآمد خالص تجاوز كند.
ب( عادت های مالي نامناسب را تغيير دهيد.

ج( در خريد با كارت اعتباري محتاط باشيد.

واحد كار هفتم
پس انــداز تفــاوت بيــن درآمــد و هزينه هاي   -1

خانواده در يك مدت معين است.
از جمع پس اندازهاي خانواده ، دارايی خانواده   -2

به دست مي آيد.
3- نيازها: خريدهايي هســتند كه بــه منظور تأمين 
احتياجات اساسي، مانند غذا، پوشاك و ... انجام مي شود.  
- خواســت ها: خريدهايي هستند كه سطح زندگي 

ما را بهبود مي بخشند، مانند خريد خودرو.
- آرزوهــا: خريدهايــي هســتند كه نياز اساســي 
خانواده نيســت ولي خانواده آرزو دارد آن ها را داشته 

باشد، مانند خريد فرشی گران قيمت.
4-1( باعث دست يابي به روند مصرف يك نواخت 
در زندگي به خصوص در مواقع ورشكســتگي، فقر و 

حوادث غير مترقبه می شود.
2( باعــث دسترســي بــه هدف هــاي مالي در   

كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت می شود.
انواع سپرده گذاري، قرض الحسنه، كوتاه مدت،   -5

بلند مدت، اوراق مشاركت و اوراق سهام.
6-الف - در معرض وسوسه ی آني خريد قرار دارد؛

ب- در معــرض خطرهايــی ماننــد دزدي، آتــش 
سوزي و ... قرار دارد.

ج- خانواده را از بازدهــي ای كه مي تواند از انواع 
سرمايه گذاري ها به دست مي آيد محروم مي كند. 
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واحد كار هشتم
1- تنظيم برنامه ی هدف، ثبت و پي گيري مخارج،  
مقايســه ی عملكرد واقعي با ميزان برنامه ريزي شده در 

بودجه وتعديل؛
2- درآمد، نياز و سليقه

3- مشــاور اقتصــادي بــا توجــه به ميزان تناســب

مالــي خانواده، هدف ها، نيازها، ســليقه ها و منابع مالی 
در دســترس خانــواده بــه ارائه ی مشــاوره بــه منظور 
اولويت بنــدي هدف ها، تجزيه و تحليــل هزينه ها و ... 
تا رســيدن به تناســب مالي كامل مي پردازد. هم چنين 
مي تواند روش هــاي بهينه ی نگــه داري پس انداز را به 

خانواده معرفي كند.

منابع و مآخذ
1- افشاری، زهرا، اقتصاد خانواده، تهران، دانشگاه الزهرا، 1380

2.  WWW. about.com
3. WWW. big-secrets.com
4. WWW. ebay.com
5. WWW. mvelopes.com


