
    هاي خارجی را ممنوع نماید ، این سیاست باعث می شود که: فرض کنید دولت واردات اتومبیل-1

  .ابدقیمت تعادلی پیکان کاهش و مقدار تعادلی افزایش ی )3            .قیمت ومقدار تعادلی پیکان افزایش یابد )1

  .قیمت تعادلی پیکان افزایش و مقدار تعادلی کاهش یابد )4           .قیمت و مقدار تعادلی پیکان کاهش یابد )2

کننده در بازار یک کاال در حالی که در وضعیت تعادل پایدار است،کاهش یابد اما تقاضـاي بـازار    اگر عرضه -2

    بدون تغییر بماند:

   .قیمت تعادلی کاهش می یابد )1

  .مقدار تعادلی افزایش می یابد )2

   .کاهش می یابد هم قیمت تعادلی و هم مقدار تعادلی )3

  .مقدار تعادلی کاهش می یابدقیمت تعادلی افزایش می یابد اما  ) 4

    در صورتی دو کاال را جانشین یکدیگر گویند که :-3

  یابد.با افزایش در آمد مصرف کننده ، تقاضا براي هر دو کاال افزایش  )1

  .) با افزایش قیمت یکی ، تقاضا براي دیگري کاهش یابد2

  با افزایش قیمت هر دو ، تقاضاي آنها به یک اندازه تغییر کند. )3

  با کاهش قیمت یکی تقاضا براي دیگري کاهش یابد. )4

لیـاتی واحـد   در یک بازار حقیقی ، اگر دولت بر همه تولید کنندگان یک کاال ،به ازاء هر واحد از فروش ما -4

   افتد؟ می             کند، چه اتفاقی  ضعو

  منحنی عرضه هر یک از تولید کنندگان به سمت پائین به اندازه میزان مالیات تعیین شده منتقل خواهد شد. )1

  منحنی عرضه هر یک از تولید کنندگان به سمت چپ و باال به اندازه میزان مالیات تعیین شده منتقل خواهد شد. )2

  شیب عرضه هر یک از تولید کنندگان افزایش می یابد. )3

  مقدار عرضه کاال کاهش پیدا می کند. )4

1مجموعه  



  
    ، منجر به: Lکاالي مکمل یکدیگر باشند افزایش در قیمت  دو  Mو Lاگر  -5

   .شود می Mافزایش قیمت  )1

  .می شودM افزایش در مقدار فروش )2

   .ودمی ش  Mعدم تغییر در قیمت و مقدار فروش  )3

  .می شود Mکاهش در مقدار فروش    )4

  در صورتی که انتظار قیمت کاالیی افزایش یابد، مقدار تقاضا براي کاال چگونه خواهد بود ؟-6

  .گردد به صورت جانشین مطرح می )2     .افزایش خواهد یافت )1

  .کند گونه تغییري نمی هیچ )4       .کاهش خواهد یافت )3

    تقاضا براي کاال اثر نمی گذارد؟کدام متغیر بر منحنی  -7

  سطح درآمد مصرف کنندگان )2  سلیقه هاي مصرف کنندگان )1

  میزان جمعیت )4    میزان عرضه )3

اگر سایر شرایط را ثابت فرض کنیم در کدامیک ا زموارد زیر منحنی تقاضا براي پیکان به طرف راست (به  -8

  منتقل خواهد شد؟ سمت باال)

  مبیل پیکان پیشرفت و بهبود تکنولوژي ساخت اتو )2     کاهش قیمت پیکان )1

  هاي وارداتی افزایش قیمت اتومبیل )4    ایش قیمت بنزینزاف )3

    اي که کاال گیفن محسوب می شود ،داراي.......است. منحنی انگل براي یک کاال در محدوده -9

  شیب منفی )4  شیب مثبت )3  شکل عمودي )2  شکل افقی )1

  قیمت عوامل تولید:در پی افزایش -10

  .مقدار عرضه کاهش خواهد یافت )1

  .در آمد کل تولید کننده کاهش خواهد یافت )2

  .جا خواهد شد همنحنی عرضه به سمت راست و پایین جاب )3

  .جا خواهد شد همنحنی عرضه به سمت چپ و باال جاب  )4



  
  شود؟ راست میکدام یک از عوامل زیر باعث انتقال منحنی عرضه گوشت مرغ به سمت -11

  کاهش قیمت گوشت گوسفند )2  افزایش قیمت گوشت مرغ )1

  ها کاهش نرخ دستمزد کارگران شاغل در مرغداري )4  کاهش تعداد تولید کنندگان )3

    گویند ، تقاضا براي کاالیی افزایش یافته است به این معنی است که: هنگامی که اقتصاد دانان می-12

  ت.کاال، اکنون کمیاب شده اس )1

  .منحنی تقاضا به سمت چپ منتقل شده است )2

  مصرف کنندگان در هر قیمت اکنون حاضرند مقدار بیشتري خریداري کنند. )3

  ) قیمت کاال کاهش یافته است و در نتیجه مصرف کنندگان حاضرند مقدار بیشتري خریداري کنند.4



  نامهپاسخ
  .است صحیح) 1( ـ گزینه1

ل خارجی، قیمت اتو مبیل خارجی افزایش می یابد ، اتو مبیل هاي خارجی جانشین اتومبیل زیرا با ممنوعیت ورود اتومبی

این قیمت کاالي جانشین پیکان افزایش یافته و منحنی تقاضاي پیکان به سمت راست انتقال می یابد و  پیکان است بنابر

  در نتیجه مقدار و قیمت تعادلی پیکان افزایش می یابد.

  .است صحیح) 4( ـ گزینه2

 انتقال عرضه به سمت چپ باعث می شود که قیمت تعادلی افزایش و مقدار تعادلی کاهش یابد.

  .است صحیح) 4( ـ گزینه3

 دو کاالي جانشین دو کاالیی هستند که بجاي یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند مانند گوشت مرغ و گوشت گوسفند.

  .،است صحیح) 2( ـ گزینه4

 هـا مـی شـود    نندگان یک نوع هزینه است. برقراري مالیات ،باعث افزایش هزینه هـاي تولیـد بنگـاه   مالیات از نظر تولید ک

 بنابراین منحنی عرضه به سمت چپ و باال منتقل می شود.

  .است صحیح) 4( ـ گزینه5

 د.یاب را به سمت چپ انتقال می دهد در نتیجه قیمت و مقدار تعادلی کاهش می M، منحنی تقاضاي Lافزایش قیمت 

  .است صحیح) 1( ـ گزینه6

منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد ، یعنی مصرف کنندگان به دلیل اینکه انتظار دارنـد در آینـده قیمـت کـاال     

 .هاي فعلی مقدار بیشتري تقاضا می کنند افزایش یابد در قیمت

  . است صحیح) 3( ـ گزینه7

 رد.ثیري در میزان تقاضاي یک فرد نداأمقدار عرضه ت

  . است صحیح) 4( ـ گزینه8

هاي خارجی کاهش  شود که تقاضاي اتومبیل افزایش قیمت اتومبیل هاي وارداتی که جانشین پیکان می باشند ، باعث می

 یابد و تقاضا براي پیکان افزایش یابد.
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  . است صحیح) 4( ـ گزینه9

نی انگل براي کاالي گیفن ، شـیب منفـی خواهـد    به دلیل اینکه کاالي گیفن ، یک نوع کاالي پست است ، بنابراین منح

 داشت.

  . است صحیح) 4( ـ گزینه10

 با افزایش هزینه هاي تولید منحنی عرضه به سمت چپ و باال انتقال می یابد.

  .است صحیح) 4( ـ گزینه11

 کاهش هزینه هاي تولید ، عرضه را به سمت راست انتقال می دهد.

  .است صحیح) 3( ـ گزینه12

ه می شود که تقاضا افزایش یافته است، به این معنی است که منحنی تقاضا به سمت راست انتقال یافته اسـت  وقتی گفت

  کنیم . هاي  قبلی مقدار بیشتري خرید می یعنی در قیمت



  ؟اگر مالیات بر هر واحد تولید شده در صنعت بسته شود  -1

  ند.منحنی تقاضاي بازار به سمت راست حرکت می ک )1

  ) منحنی تقاضاي بازار به سمت چپ تغییر مکان می یابد.2

  ) منحنی عرضه  بازار به سمت راست حرکت می کند.3

  ) منحنی عرضه بازار به سمت چپ  و باال تغییر مکان می یابد.4

  ؟منحنی انگل یک کاالي پست -2

  .افقی است )4             .ست عمودي ا )3              .شیب مثبت دارد )2          .) شیب منفی دارد1

  منحنی تقاضا براي یک کاالي عادي به سمت چپ تغییر مکان خواهد یافت اگر ،-3

  .قیمت کاال افزایش یابد )2  .)در آمد مصرف کننده افزایش یابد1

  .درآمد مصرف کننده کاهش یابد )4   .مالیات بر هر واحد کاال افزایش یابد )3

  سطح زیر منحنی هاي تقاضا:-4

  .کند گیري می کنندگان را اندازه اضافه رفاه مصرف )1

  کند. گیري می کنندگان را اندازه اضافه رفاه تولید )2

  کند. گیري می تمایل به پرداخت مصرف کنندگان را اندازه )3

  کند. گیري می توانایی پرداخت تولید کنندگان را اندازه )4

توابع عرضه و تقاضا براي کاالیی عبارتند از -5
PS
PD

+=
−=

10
    :قیمت تعادلی عبارت است از  40

1( 16   2(15    3(18   4(14  

  وجود دارد تابع عرضه صنعت عبارت است از   S1=P، S2=2P ، S3=3Pدر بازاري سه بنگاه با توابع عرضه   -6

1( S=3P  2( S=6P  3(S=4P   4(S=2P  
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  درآمد) باشد ، به ازاي تمامی مقادیر مصرف ، کاال  Iا و مقدار تقاض I/ Q) Q=  5 براي کاال  تقاضا اگر تابع-7

  .لوکس است )4   .ضروري است )3     .پست است )2  .عادي است )1

    Xنداشته باشد ، می گوئیم که کاالي  Xاگر تغییر در آمد یک فرد اثري بر مقدار تقاضاي آن فرد از کاالي -8

  .کاالیی لوکس است )4  .کاالیی ضروري است )3   .کاالي عادي است )2   .مستقل از درآمداست  )1

  :Xکاهش یابد تقاضا براي کاالي  Xاگر قیمت کاالي جانشین  -9

  .تغییري نمی کند )2  .به سمت راست تغییر مکان می یابد )1

  همه موارد باال )4    .به سمت چپ تغییر مکان می یابد )3

بنـابراین   . کننـد  ي را صرف تحصیل فرزندانشـان مـی  هایی با در آمدهاي باال، پول بیشتر خانواده معموالً -10

    توان نتیجه گرفت که تحصیالت یک کاالي می

  .مکمل است )4  .جانشینی است )3   .)عادي است2   .پست است )1

ري در تعداد سـیگارهایی کـه در روز مـی    یش یا کاهش قیمت سیگار ، تغیبرخی از افراد سیگاري با افزای-11

   ین منحنی تقاضاي سیگار این افراددهند بنابرا کشند ، نمی

  .) کامال افقی است4  .کامال عمودي است )3  .شیب مثبت دارد )2  شیب منفی  )1

    منحنی انگل رابطه بین: -12

  . دهد درآمد و مقدار تقاضا را با فرض ثابت بودن بقیه عوامل نشان می )1

  .دهد درآمد و مقدار تقاضا را نشان می )2

  .دهد ضه را نشان میدرآمد و مقدار عر )3

  .دهد قیمت و مقدار عرضه را نشان می )4

  کاهش یابد ، منحنی تقاضا براي این کاال  Xاگر قیمت کاالي مکمل کاالي -13

  .کند شیب مثبت پیدا می )2      .کند تغییري نمی )1

  .یابد به سمت راست انتقال می )4   .یابد به سمت چپ انتقال می )3



  
  کننده عمودي باشد ،مالیات بر هر واحد فروخته شده از کاال را : اگر تابع تقاضاي مصرف-14

    .تولیدکننده می پردازد ) تماما2ً   .مصرف کننده می پردازد تماماً )1

  .مقدار بیشتر مالیات را تولید کننده می پردازد )4  .بین مصرف کننده و تولید کننده توزیع می شود )3

  قیمت و مقدار تعادلی چیست؟   p2 =QSو     =P2 -100  Qdتند از: تابع عرضه و تقاضا در بازاري عبار-15

1(25،25   2(50 ،50   3 (25 ،50  4(25،50  

باشد ، مازاد تقاضاي مصرف کننده چه مقـدار   =4pمیباشد  اگر  =p2-20xتابع تقاضاي کاالیی به صورت  -16

  است؟

1(20  2(36     3(35   4(34  

  ندن بقیه عوامل تقاضاي کاالیی کاهش یابد ، آن کاال:اگر با افزایش در آمد و ثابت ما -17

  .جایگزین است )4    .لوکس است )3   .عادي است )2  .پست است )1

  شود؟ کدام یک از عوامل زیر باعث انتقال یا تغییر مکان منحنی عرضه می -18

    سلیقه مصرف کنندگان )2   قیمت کاال )1

  تولید)تغییر در هزینه هاي 4  )درآمد مصرف کنندگان3

  اضافه رفاه مصرف کننده، عبارت است از :  -19

  مساحت زیر منحنی تقاضا )2  مساحت زیر منحنی تقاضا و پایین قیمت )1

  درآمد مصرف کننده   )4  مساحت زیر منحنی تقاضا و باالي قیمت  )3

  افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی یک محصول ، باعث  -20

  .گردد یافزایش قیمت و مقدار تعادلی آن م )1

  .گردد کاهش قیمت و مقدار تعادلی آن می )2

  گردد. افزایش قیمت و کاهش مقدار تعادلی آن می )3

  گردد. کاهش قیمت و افزایش مقدار تعادلی آن می )4

  



  
  پاسخنامه

 .است صحیح) 4( ـ گزینه1

  .یابدت باعث افزایش هزینه هاي تولید شده و در نتیجه منحنی عرضه به سمت چپ انتقال می امالی

  . است صحیح) 1( ـ گزینه2

 .اي معکوس با یکدیگر دارند بنابراین منحنی انگل کاالي پست ، شیب منفی دارد رابطه  اگر کاال پست باشد ، در آمد و مصرف

  . است صحیح) 4( ـ گزینه3

 کاالي عادي، کاالیی است که مقدار تقاضاي آن با در آمد رابطه مستقیم دارد.

  .است صحیح) 3( ـ گزینه4

دهد که براي هر مقدار تقاضا ، حد اکثر چه قبمتی را حاضـر هسـتیم بپـردازیم بـه عبـارت دیگـر        منحنی تقاضا نشان می

 منحنی تقاضا حداکثر قیمتی را ناشان می دهد که تمایل به پرداخت آن داریم.

  .است صحیح) 2( ـ گزینه5

 دهیم : کدیگر قرار میبراي به دست آوردن قیمت تعادلی ، عرضه و تقاضا را مساوي ی

D=S⇒  40-P  = 10+P  ⇒  30=2P ⇒P=15 

  .است صحیح) 2( ـ گزینه6

  دست می آید : هبنگاهی ب ي تابع عرضه صنعت از جمع توابع عرضه

S=S1 +S2+S3= P+2P+3P=6P 

  .است صحیح) 2( ـ گزینه7

  کاالي پست ، کاالیی است که مصرف آن با درآمد رابطه معکوس دارد.

  .است صحیح) 1( ـ گزینه8

 .شود اگر مصرف یا تقاضاي یک کاال مستقل  از درآمد باشد ، آن کاال مستقل از درآمد نامیده می

  .است صحیح) 3( ـ گزینه9

 یابد. کاهش می  Xکاهش یابد ، مصرف آن کاال افزایش می یابد ، بنابر این تقاضاي کاالي  Xاگر قیمت کاالي جانشین 

  .است صحیح) 2( ـ گزینه10
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 در آمد و مصرف کاالها  با یکدیگر رابطه مستقیم داشته باشند ، آن کاال  عادي است. اگر

  .است صحیح) 3( ـ گزینه11

 اگر تغییر قیمت یک کاال اثري بر مقدار تقاضاي آن کاال نداشته باشد تقاضا براي آن کاال عمودي است.

 .است صحیح) 1( ـ گزینه12

  .است صحیح) 4( ـ گزینه13

االي مکمل باعث می شود که مصرف یا مقدار تقاضاي کاال  افزایش یابد ، بنابراین تابع تقاضا بـه سـمت راسـت    کاهش قیمت ک

 انتقال می یابد.

  .است صحیح) 1( ـ گزینه14

تر باشد، انتقال مالیات به  انتقال مالیات به شیب منحنی عرضه و تقاضا بستگی دارد. هر چه تقاضا به حالت عمودي نزدیک

 باشد. ده بیشتر میمصرف کنن

  .است صحیح) 3( ـ گزینه15

QS=Qd    →  2p=100-2p → p=25 

P= 25  →QS= Qd = 50  

  .است صحیح) 2( گزینه -16

کننده برابر است با تفاوت حداکثر قیمتی که مصرف کننده حاضر است بپردازد با قیمتـی کـه    مازاد تقاضاي (رفاه) مصرف

هندسی مازاد تقاضاي مصرف کننده برابر با مسـاحت پـایین منحنـی تقاضـا و بـاالي       پردازد یعنی قیمت بازار . از نظر می

  .  36مازاد  رفاه برابر است با مساحت مثلث هاشور زده که برابر است با  p=4قیمت است . بنابراین  به ازاي قیمت 

  .است صحیح) 1( گزینه -17

  

  

  

  

  .است صحیح) 4( گزینه -18

هاي تولید، منحنـی عرضـه را بـه سـمت راسـت       حنی عرضه را به سمت چپ و کاهش هزینهافزایش هزینه هاي تولید من

١٠ 
 
٤ 

x 

p 
     

  ١٢       ٢٠  



  
  دهد. انتقال می

  .است صحیح) 3( گزینه -19

  اضافه رفاه مصرف کننده تفاوت بین پولی است  که حاضریم با پولی که می پردازیم (قیمت بازار)

  .است صحیح) 3( گزینه-20

  د و در نتیجه قیمت تعادلی افزایش و مقدار تعادلی کاهش می یابد.منحنی عرضه به سمت چپ انتقال می یاب 

  


