


سخنناشر
مشاوران  که  عبارت  این  گویندة  یعنی  می بینید؛  را  »تیزشیم«  عبارت  وقتی 

آموزش باشد، چند اندیشة کلیدی را به عنوان فرض پذیرفته است:
1. تیزشیم یعنی تیز بشویم؛ یعنی تیزهوشی ناشی از رفتار و عملکرد و تالش 

ماست نه ناشی از ژنتیک و وراثت.
2. تیزشیم یعنی حتمًا بدو! همین طور یک جا بمانی که تیز نمی شوی ...

3. تیزشیم یعنی چاقوی ذهنت را تیز کن! چاقوی ذهن چطور تیز می شود؟ با 
برخورد با تست هایی که به همین منظور برای شما آماده شده است. »تست های 

سطح باال« برای تیزشدن شماست.
ذهن  در  قبل  سال  تا  اگر  که  نکن  قبول  یعنی  نیا!  کوتاه  یعنی  تیزشیم   .4
همکالسی ها و معلم ها دانش آموِز ُکندی تصّور می شدی، امسال هم همین طور 

قرار است باشد. نه! تیزشیم، یعنی جنگجو باش! کوتاه نیا!
5. تیزشیم یعنی تا آخرین لحظه! یعنی تو خودت را کسی فرض کن که هر چه 
ضربه بخورد، بلند می شود. تیزشیم یعنی جنگجویی که همیشه دقیقة 90 گل 
می زند و بعد از این که بازی تمام شد، غصه می خورد و در حین بازی همیشه 
می جنگد و به خودش اجازه نمی دهد که حین بازی غصه بخورد. چرا که می داند 

هر لحظه احتمال نتیجه گرفتن وجود دارد.
6. تیزشیم یعنی همراه شما هستیم تا هر لحظه که خسته شدید از تیز کردن 
ذهن تان، با تست ها و پاسخ ها و درسنامه نقش »فلفلی را بازی کنیم« که شما 
زیبایی در همین  نرود که  یادتان  از بس می سوزاندتان!  می خورید و می دوید 

سوختن هاست!
در انتها بگویم که امیدوارم مجموعه کتاب های تیزشیم، برای شما دانش آموزان 
علوم انسانی که به دنبال باال رفتن از سطح متوسط هستید و دلتان می خواهد 

قله را نه از تعریف دیگران، بلکه با حضور خودتان تجربه کنید، مفید باشد. 

                       
وحیدتمـنا    



اقتصاد یکی از آن درس هایی است که در دوران متوسطۀ دوم یکبار در سال دهم به 
دانش آموزان ارائه می  شود و تا سال کنکور کنار گذاشته می شود؛ فاصله ای که این بین 

می افتد و فراموشی دروس، دانش آموزان را نسبت به این درس باید تبدیل به آدم هایی 
بکند که به این درس حمله می کنند. به کمک درسنامه های خالصه، اما جامع و تست های 

محدود، اما پوشش  دهندۀ این کتاب، به راحتی می توانید به نتیجۀ مورد نظر خود برسید. 
بدانید و آگاه باشید هر تست این کتاب شما را به چالش می کشاند، اما نترسید و به 

تست ها حمله کنید!
این کتاب تمام نکاتی را که ممکن است از دید شما پنهان بماند را به شما عرضه خواهد 

کرد و در ازای آن فقط وقت کمی را از شما تقاضا می کند!
کالم آخر:

برای هرچه که تالش می کنید، چه موفقیت در کنکور، چه آزمون  های آزمایشی و چه در 
مدرسه و امتحانات موفقیت شما را تضمین می کند.

از تمام دوستان واحد فنی و تولید مجموعۀ مشاوران که در تهیۀ این کتاب مرا یاری 
کردند و بسیار سپاس گزارم.
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  رفتار اقتصادي

كنندگان و نيز واكـنش آنهـا  كنندگان و مصرف گيري و اقدام توليد نحوة تصميم: تعريف رفتار اقتصادي
  نسبت به تغييرات وضعيت اقتصادي

  كنندگان و رفتار اقتصادي توليد كنندگان مقايسة رفتار اقتصادي مصرف
  كنندگان توليد  كنندگان مصرف  رفتار اقتصادي
انگيزة خريد 

  كسب سود  رفع نياز  (توليد)

در عوامل مؤثر 
  گيري  تصميم

ـاال  - ١  درآمــــد - ٢قيمـــت كــ
ــــرف ــــده مص ـليقة  - ٣ كنن ـــ س

  قيمت ساير كاالها - ٤ كننده مصرف

هـاي توليـد؛  هزينه - ٢قيمت كاال  - ١
  بيني رونق يا ركود بازار پيش - ٣

  منحني

  نزولي بودن منحني تقاضا«
با افزايش قيمت، . 1 :كه اين است

بـا  .2يابد  مقدار تقاضا كاهش مي
ــا  ــدار تقاض ــت، مق ــاهش قيم ك

  »يابد. افزايش مي

  

  صعودي بودن منحني عرضه«
ـا افـزايش قيمـت،  .١كه:  اين است ب

ـا  .٢يابـد.  مقدار عرضه افزايش مـي ب
ـاهش  كاهش قيمت، مقدار عرضـه ك

  »يابد. مي

  

رابطة قيمت با 
ميزان خريد 

  (توليد)

ميان قيمت كاال و ميزان خريـد: «
يعني » وجود دارد رابطة معكوس

با افزايش قيمـت، ميـزان خريـد 
كاهش و با كاهش قيمت، مقـدار 

  يابد. خريد افزايش مي

ميان قيمت كـاال و ميـزان عرضـه: «
يعنـي بـا » وجود دارد رابطة مستقيم

افزايش قيمت، مقدار توليد و عرضه، 
افزايش و با كـاهش قيمـت، مقـدار 

  يابد. توليد و عرضه كاهش مي
  ت تعادليتعادل و قيم

 باشد؛ عاملي كـه  هماهنگبايد با يكديگر   كنندگان، رفتار اقتصادي توليدكنندگان و مصرف
  كاال است. قيمتكند،  اين هماهنگي را ايجاد مي

 بازار3
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  دهـد؛  را شكل مي» بـازار «كننده،  توليدكننده و  مصرفمواجهة
رسد و در آن كمبود  قيمتي كه به سبب آن بازار به تعادل مي

بـه عبـارت  نـاميم. مي قيمت تعادليشود،  مشاهده نمييا مازاد 
قيمتي را كه به ازاي آن، مقدار عرضه و مقدار تقاضا بـا  ديگر
  . است تعادليشوند، قيمت  مي برابرهم 

  بـودن كـاال، مقـدار تقاضـا،  تر دليل ارزان شود، به كمترهر چه قيمت كاال از سطح تعادلي
  گوييم:  بد. در اين حالت مييا مي كاهشافزايش و مقدار عرضة كاال 

 »كننـدگان موفـق بـه  در بازار آن كاال، كمبود عرضه وجود دارد؛ زيرا گروهي از مصـرف
  .»شوند خريد كاالي مورد نظر خود نمي

  شود، به دليـل گـران بـودن كـاال، مقـدار  بيشترهر چه قيمت كاال از سطح قيمت تعادلي
  گوييم: يابد. در اين حالت مي مي افزايش و مقدار عرضة كاال، كاهشتقاضا، 

  »رسد. مقداري از محصوالت توليدشده به فروش نميدر بازار آن كاال، مازاد عرضه وجود دارد؛ زيرا «
  حركت به سمت قيمت تعادلي به دليل مازاد و يا كمبود عرضه

  مـازاد عرضـه  به دليـل وجـود «گوييم:  باشد، مي كاهشاگر در بازار، قيمت كااليي در حال 
  »رود. (يعني، فزوني عرضه بر تقاضا)، قيمت به سمت قيمت تعادلي مي

  كمبـود عرضـه  به دليل وجود «گوييم:  باشد، مي افـزايش اگر در بازار، قيمت كااليي در حال 
  »رود. (يعني، فزوني تقاضا بر عرضه)، قيمت به سمت قيمت تعادلي مي

 تعـادلي  قيمـت سـمت بـه را آن عواملي نباشد، تعادلي قيمت سطح در قيمت بازار، در اگر
  نشود.  تعديل اين مانع دولت گذاري قيمت مثل بيروني عوامل اينكه بر مشروط كشانند؛ مي

  انواع بازار
 گوييم، منظـور ارتبـاط خريـداران و  در مباحث اقتصادي وقتي از بازار كاالي خاصي سخن مي

 شود. ناميده مي» بازار«اصطالح  فروشندگان آن كاال است و نه ضرورتاً مكان خاصي كه به
 :مقايسة بازارهاي رقابتي و انحصاري  

  انحصاري  رقابتي
كننـده يـا  وجود رقابت بين چنـد توليـد

  فروشنده
حضــور تنهــا يــك توليدكننــده يــا فروشــنده 

  داليل طبيعي، اقتصادي و ... به
(به نفـع » خريدار: داراي قدرت انتخاب

  مصرف كنندگان)
ــدرت  ــد ق ــدار: فاق ــع خري ــه نف ــاب (ب انتخ

  توليدكنندگان)
فروشــنده بــراي جلــب خريــدار بيشــتر 

ــه: ــور اســت ب ــت  -١ مجب ــود كيفي بهب
  پايين آوردن قيمت -٢محصول خود 

فروشنده مجبور به بهبود كيفيـت محصـول و 
پــايين آوردن قيمــت بــراي جلــب مشــتري 

  نيست.
گـذار  خريداران و توليدكننـدگان قيمـت

  بازار ماكاروني مانند:نيستند؛ 
ـــت ـــارگر قيم ـــداران  انحص ـــذار و خري گ

  پذيرند. قيمت
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 :فرد بهتوليدكننده يا فروشندة منحصر انحصارگر در فروش  
 :فرد بهة منحصركنندضاخريدار يا تقا انحصارگر در خريد  
 انواع انحصارگر: 
بنـابراين زند،  معموالً با افزايش قيمت خود به مشتريان و رفاه جامعه ضرر مي :قانونيغير )1

  گيري آن و تباني برخي از توليدكنندگان شود، دولت بايد مانع شكل
توانـد بـراي  گـذاري صـحيح دولـت مـي مشروط به مواظبت و مقـررات طبيعي و قانوني: )2

  كننده سودمند باشد. مصرف
  هايي خودرويي به داليـل قـانوني، انحصـارگر در  طبيعي و شركت داليلشركت توانير به

هاي نفتي، هم تنها خريدار است و  روند. شركت فرآورده خود به شمار مي فروش كاالهاي
  هم تنها فروشندة محصوالت نفتي.

  برخي انواع ديگر بازار
  ها ها و حراجي فروشندگان آثار هنري در نمايشگاه  مزايده .١
  خريداران عمده كاال و خدمات (مثل خريدهاي دولتي)  مناقصه .٢
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  حسابداري ملّي

 هـاي  بـا ارائـة شـاخص كـه اسـت اقتصـادي مطالعـات از اي شاخه ملّي: تعريف حسابداري
  پردازد.  مي ملّي سطح در اقتصادي هاي فعاليت ميزان گيري اندازه و بررسي گوناگون به

 ميـزان صـادرات و  .۲/ ميزان توليد كاال و خدمات  .۱ ملّي: حسابداري در محاسبه مورد موارد
 »انـداز  پس« ميزان .۵/  »مردم درآمد« و »زندگي سطح« .۴/ ميزان مصرف  .۳/ واردات 

  ها و ساير متغيرهاي كالن  سطح عمومي قيمت .۷/ حجم نقدينگي  .۶/ » گذاري سرمايه« و
 سطح بر مختلف اقتصادي هاي سياست كارگيري  به تأثير ميزان ملّي: علت اهميت حسابداري 

  دهد. را نشان مي جامعه اقتصادي رشد و مردم زندگي
 :سـازمان آمار، مركز هاي گيري اندازه بررسي و دليل اهميت آمارهاي اقتصادي و حسابداري ملّي 

 وضـعيت از روشـن  تصـويريملّـي  مركزي حسـابداري بانك يا و ريزي برنامه مديريت و
  دهد. مي ارائه اقتصادي

 :دهنـدة  نشـان علت اهميت ميزان توليدات كاال و خدمات يك جامعه در طول يك سـال
، »انداز پس ميزان«، جامعه آن اعضاي »درآمد« و »رفاه سطح«، »اقتصادي توان و قدرت«
  است. »آينده در پيشرفت امكان« و» گذاري ميزان سرمايه«
 شوند، داراي سه شرط زير هستند: هاي توليدي كه در حسابداري ملّي محاسبه مي فعاليت  

هاي توليدي براي  شرايط فعاليت
  توضيحات  سنجش در حسابداري ملّي

 بـه پـول دريافـت مقابـل در را آنهـا توليدكننـده يعني  د؛نكن عبور از بازار) 1
  .دهد تحويل كننده مصرف

و خـدمات  ) به توليد كـاال2
  د؛نمنجر شو نهايي

فقــط كاالهــاي نهــايي در توليــد كــل جامعــه محاســبه 
اي در بطن كاالهاي  شود؛ زيرا ارزش كاالهاي واسطه مي

  نهايي قرار دارد. 

هاي غير قانوني در دست نيست و  اطالعات دقيقي از فعاليت  باشند؛قانوني و مجاز ) 3
  شود. مي تلقي دادن به آنها مشروعيت محاسبة آنها نوعي

  توليد ناخالص ملّي و داخلي
  همـة  از استفادة بهينه ،وري بهره بودن باال ،بيشتر توليدي و اقتصادي قدرت :هر دو نشـانگر

  اعضا زندگي سطح هر ملّت و گاهي نشانگرِ درجة پيشرفت و توليد عوامل
 گيـري  معيـار انـدازه( .است »پول« ،در حسابداري ملي توليد سنجش و گيري معيار اندازه

  )كشور همانملّي پول  واحد كشور: هر توليد براي

 های اقتصادی آشنایی با شاخص4
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 :در ايران اين دو  كشورهايي كه مقدار توليد ناخالص داخلي و ملّي آنها با هم تفاوت دارد)
  جاي هم استفاده شوند.)  توانند به شاخص مي

 ←كنند. (مثل لبنـان)  نيروي كار و سرماية زيادي از آنها در خارج از مرزهايشان كار مي .١
  توليد ملّي آنها بيش از توليد داخلي است.

  كنگ)  توليدكنندگان چند مليتي دارند. (مثل هنگدر كشور خود حضور چشمگير  .٢
  هاي اقتصادي شاخص

  توضيحات  هاي اقتصادي شاخص
توليد ناخالص ملّي 

)GNP(  
ارزش پولي كلية كاالها و خدمات نهـايي توليـد شـده توسـط «

  »اعضاي يك ملت در طول يك سال
توليد ناخالص 

  )GDPداخلي(
ارزش پــولي كليــة كاالهــا و خــدمات نهــايي توليــد شــده در «

  »محدودة مرزهاي جغرافيايي يك كشور در طي يك سال
  باشد. ميزان استهالك ميحاصل اختالف توليد ناخالص ملي و   توليد خالص ملّي
  باشد. حاصل اختالف توليد ناخالص داخلي و ميزان استهالك مي  توليد خالص داخلي

  درآمد ملّي و سرانه
 :امـالك صـاحبان درآمـد ،سرمايه صاحبان بگيران و حقوق درآمد اقالم مختلف درآمد ملّي 

   ها شركت رسيده به آزاد و سود مشاغل صاحبان درآمد ،مستغالت و سرمايه
  جامعه است. آن درآمد يا توليد ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم سرانه:درآمد مفهوم  

  استهالك
 :شوند؛ بنـابراين بايـد در  هاي كشور فرسوده مي هر ساله مقداري از سرمايه هزينة استهالك

  .هاي فرسوده كنيم طول سال مقداري از توليد كل را صرف جايگزيني اين سرمايه
  ارزش آن  %۵بايد معادل  سال باشد، ساالنه  ۲۰اي  طور متوسط عمر مفيد سرمايه اگر به

  كم كنيم. توليدسرمايه را به عنوان استهالك در نظر بگيريم و از 
  توليد كل بةمحاسهاي  روش
  فرمول  محاسبة توليد كل  روش

ـايي توليدات پولي جمع زدن ارزش  اي زينهه روش) 1  نه
  هاخانوار توسطشده  خريداري

هــاي مصــرفي تمــام مجمــوع هزينــه
  خانوارها = توليد كل جامعه

حاصل جمـع همـة درآمـدهاي  درآمدي روش) 2
  خانوارها

مجموع درآمد (مـزد، اجـاره و سـود)
  تمام خانوارها = توليد كل جامعه

ـبه افزوده ارزش روش) 3 ــ ـــع و محاس ـــزودة ارزش جم اف
    جامعه اقتصادي مختلف هاي بخش

هـاي ارزش افـزودة بخـشمجموع 
  مختلف اقتصاد = توليد كل جامعه
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با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير نتيجة سود حسابداري يك بنگـاه توليـدي بـا هفـت      .29
هزار ريال كدام است و در صـورتي   ۸۵۰دستگاه، هر يك به ارزش  ۸۰۰توليد ساليانة كارمند و 

توانست تجهيزات خـود را بـه قيمـت     كرد مي كه توليدكننده بر روي اين كار سرمايه گذاري نمي
  محاسباتي   هزار ريال ساالنه اجاره دهد. سود ويژه كدام است؟  ۲۰۰

 

  ريال ۰۰۰,۰۰۰,۴  هر فرد معادل  ۀحقوق متوسط ماهيان ۱

  ريال ۰۰۰,۲۵۰,۷  خريد مواد اولّيه مورد نياز ساليانه به ارزش  ۲

  درصد درآمد ساالنه  ۱۳معادل   استهالك ساليانه  ۀهزين ۳

  ريال ۰۰۰,۵۰۰,۹  ماهيانه معادل ۀاجار  ۴

  ۰۰۰,۱۵۰,۱۳۴ -ريال سود يا منفعت ۰۰۰,۳۵۰,۱۳۴ 
  ۰۰۰,۱۵۰,۱۳۴ -ريال ضرر يا زيان ۰۰۰,۳۵۰,۱۳۴ 
    ۰۰۰,۳۵۰,۱۳۴ -ريال سود يا منفعت۰۰۰,۱۵۰,۱۳۴ 
  ۰۰۰,۳۵۰,۱۳۴ -ريال ضرر يا زيان۰۰۰,۱۵۰,۱۳۴ 

زمينـي بـا    ريال اسـت، از توليـد سـيب    ۲۵۰كشاورزي براي توليد پنبه كه هزينة توليد هر كيلوي آن  .30
ريال براي فروش، صرف نظر كـرده اسـت. بـراي     ۵۵۰ريال براي هر كيلو و قيمت ۱۵۰هزينة توليد 
  مفهومي  ي فرصت او صفر شود، بايد پنبه را به چه قيمتي بفروشد؟   اين كه هزينه

  ريال  ۵۰۰   ريال ۶۰۰     ريال ۵۵۰    ريال ۶۵۰ 
  

  
  

از نمودارهـاي زيـر بـه درسـتي رسـم شـده        يك كدام .31
  است؟

  

       
  

    
 

فصل سوم  -  3آزمــون 

بــراي تســلط بيشــتر بــه مــتن درســنامه
ــا   ــاب را ب ــابهات كت ــتريمتش دقــت بيش

 بخوانيد.
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  تركيبي   هاي زير در كدام گزينه به درستي آمده است؟  بودن عبارت نادرست درست يا .32
تصميم توليدكنندگان در مورد ميزان توليد يك كاال، از عواملي چـون سـطح قيمـت آن     الف)

  شود.  كنندگان متأثر مي هاي توليد و درآمد مصرف كاال، قيمت ساير كاالها، هزينه
در حركت به سمت تعادل در هر دو حالت مـازاد عرضـه و كمبـود عرضـه، فاصـلة بـين        ب)

  يابد. عرضه و تقاضا كاهش مي
  تواند به عنوان انحصارگر در آن محله فعاليت كند. اربارفروشي در يك محله نميخو پ)
 پذير است. بازار رقابتي قيمت ت)
  درست -نادرست -درست -نادرست   درست -درست -نادرست -نادرست 
  نادرست -نادرست -درست -نادرست  درست -درست -درست -نادرست 

شود كه با انتخـاب   ناشري پس از پايان سال تحصيلي متوجه مي .33
هـا و ارتقـاء    يك مدير ضعيف كه قادر به مديريت توليد كتـاب 

آنها نبوده و ايجاد زيان كرده است و نتوانسته اسـت  سطح كيفي 
سـازد در نتيجـه   امكانات خود را ارتقا دهد تا در زمان مورد نياز بتواند با سرعت بيشتري اين امر را ممكـن  

اند نتوانسته توليدات خود را سـريع افـزايش دهـد. در     آموزان به دنبال خريد كتاب بوده در زماني كه دانش
    اين ارتباط كدام گزينه تحليل مناسبي ارائه كرده است؟

، يعنـي كشـش قيمتـي عرضـه بـراي كمتر اسـتبا شيب  انتشاراتاين  عرضةمنحني  
  است.تر  پايين ناشرمحصوالت اين 

، يعنـي كشـش قيمتـي عرضـه بـراي بيشتر استبا شيب  انتشاراتاين  عرضةمنحني  
  تر است. پايين ناشرمحصوالت اين 

، يعنـي كشـش قيمتـي عرضـه بـراي كمتر اسـتبا شيب  انتشاراتاين  عرضةمنحني  
  باالتر است. ناشرمحصوالت اين 

، يعنـي كشـش قيمتـي عرضـه بـراي بيشتر استبا شيب  انتشاراتاين  عرضةمنحني  
  باالتر است. ناشرمحصوالت اين 

  هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست پرسش .34
از عوامل زير، تأثيرگذار بـر تصـميم    يك كدام الف)

  توليدكنندگان در مورد ميزان توليد يك كاال است؟
  كننده سودمند نيست؟ انحصار طبيعي و قانوني در چه صورت براي مصرف ب)
هاي اداري وزارت نفـت نيـاز بـه بازسـازي داشـته       كه چند واحد از ساختمان صورتيدر  پ)

  گردد؟ ور برگزار ميباشد، كدام بازار به اين منظ
بازار محصولي مانند ماكاروني بين فروشندگان توافق و اتحاد نباشد به نفـع .........   دراگر  ت)

  شود. و در صورت وجود اتحاد ميان فروشندگان به نفع ......... تمام مي
  مشروط به حمايت مـردم باشـد. بازار ب) بيني توليدكنندگان در مورد رونق پيش الف) 
  فروشندگان -خريداران ت)كنند.  بازاري كه فروشندگان آثار هنري برگزار مي پ)
مشروط به مقررات و مراقبت بخش خصوصي و دولتي باشد.  ب) هاي توليد هزينه الف) 
  خريداران -فروشندگان ت) مناقصه پ)
 پ)گـذاري صـحيح دولـت باشـد.  مشروط به مراقبت و مقـررات قيمت كاال ب) الف) 

  خريداران  -فروشندگان ت) مزايده
بيني توليدكنندگان در مورد ركود بازار ب) مورد حمايت و مراقبت بخش خصوصـي  الف) پيش 

  فروشندگان - خريداران ت)كنند.  بازاري كه خريداران عمدة كاال و خدمات برگزار مي پ)باشد. 

هر مفهومي كه در كتاب درسي ارائه شـده اسـت را
 هاي مربوط و داده شده به حافظه بسپاريد. با مثال

 كنيد.در پاسخنامه به تحليل رياضي توجه 
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ساله قبل از ايام عيد تعداد زيـادي از مـردم بـراي خريـد منـزل      هر  .35
بينـي كنيـد كـه بـازار مسـكن بـا چـه         كنند. پيش مسكوني اقدام مي
     دهد؟   شود و بعد از تعطيالت چه روي مي وضعيتي مواجه مي

  قيمت تا رسيدن به تعادل افزايش -مازاد تقاضا و كاهش قيمت 
  قيمت تا رسيدن به تعادل كاهش -مازاد تقاضا و افزايش قيمت 
  قيمت تا رسيدن به تعادل افزايش -و افزايش قيمت كمبود عرضه 
  قيمت تا رسيدن به تعادل افزايش -و كاهش قيمت كمبود عرضه 

   از جمالت زير نادرست هستند؟ يك كدامدر ارتباط با انواع بازار  .36
در بازار انحصاري قيمـت كـاال باالسـت و     الف)

 شوند. شرايط فروشنده به بازار تحميل مي
حضور و رفتـار هـر يـك از     رقابتيدر بازار  ب)

  به نسبت كل بازار بسيار كوچك است. »كنندگان تقاضا«و  »كنندگان عرضه«
محصـوالت  اي از يك بازار است كه از يك سو تنها خريـدار   نمونههاي خودرويي  شركت پ)

  باشد. آن مي بوده و از سوي ديگر تنها فروشندة
فروشنده  ۲۰۰۰فروشنده براي يك كاال و در آرژانتين  ۱۰۰۰اگر در كشوري در غرب آسيا  ت)

براي همـان كـاال وجـود داشـته باشـد، در بـازار آن كـاال در آرژانتـين منـافع بيشـتري نصـيب            
 و امكان ايجاد اتحاد براي افزايش قيمت در غرب آسيا بيشتر است.  شود كننده مي صرفم

  كننده باشد، تالش براي بهبود كيفيت چندان ضرورتي ندارد. اگر در بازار فقط يك توليد ث)
  ب   ت   الف   پ 

يابد تا بـه قيمـت    ، هزار واحد افزايش ۱۵۰و تقاضاي  ۱۰۰اگر قيمت كااليي با ميزان عرضة  .37
 مفهومي   هاي زير است؟ مبين پاسخ صحيح پرسش هكدام گزينتعادلي نزديك شود، 

  چه شرايطي در بازار برقرار است؟ الف)
 تواند باشد؟ از اعداد زير مي يك كدامميزان عرضه و تقاضا بعد از افزايش قيمت  ب) 

  ۱۰۰-۱۲۰الف) مازاد عرضه ب)   ۱۰۰-۱۲۰الف) كمبود عرضه ب)  
  ۱۳۰-۱۲۰تقاضا ب)  الف) كمبود   ۱۳۰ -۱۲۰ب)  الف) مازاد تقاضا 

كشش قيمتـي تقاضـا ........ و    نمكدر مورد كااليي مانند  .38
       شيب منحني تقاضا ................ است، يعني .............

  كم است. كننده در برابر قيمت العمل مصرف عكس -زياد -كم 
   كننده در برابر قيمت زياد است. العمل مصرف عكس -كم -زياد 
  است. زيادكننده در برابر قيمت  العمل مصرف عكس -زياد -كم 
  است. كمكننده در برابر قيمت  العمل مصرف عكس -كم -زياد 

    چالشي    هاي صحيح براي بازارهاي زير است؟ كدام گزينه مبين مثال .39
  »مزايده -انحصار قانوني در فروش -فروش انحصار طبيعي در -مناقصه -بازار رقابتي«

هـاي  پخـش و پـااليش فـراوردههاي  شركت - خريدهاي دولتي -هاي خودرويي شركت 
  ها فروشندگان آثار هنري در نمايشگاه -شركت توانير -نفتي 
  بازار لباس - خودروييهاي  شركت - شركت توانير - هاي عمدة كاال خريد - التحرير بازار لوازم 
  -هـاي خـودرويي شـركت -شـركت تـوانير -عمدة خـدماتخريدهاي  -بازار ماكاروني 

  ها فروشندگان آثار هنري در نمايشگاه
فروشندگان آثار  -شركت توانير - هاي خودرويي شركت -خريدهاي دولتي -كفشبازار  

  ها هنري در نمايشگاه

ارتباط بـين عرضـه و تقاضـا يكـي از
ترين مفاهيم اين درس است. مهم

ايــن تســت جملــه بــه جملــة مطــالبي را كــه حفــظ
 دهد. ايد، به شكل مفهومي به شما نشان مي كرده

 به توضيحات تست چهار مراجعه كنيد.
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زيــر را بــه  هــاي پرســشكــدام گزينــه، پاســخ  .40
     است؟بيان كرده درستي 

در كـدام گزينـه بـه    انسـاني  عوامل مولد  الـف) 
  درستي آمده است؟ 

  هاي زير درست است؟ بندي از دسته يك كدامتوجه به شيب منحني تقاضا،  با ب)
  شوند؟ در چه حالتي فروشندگان، محبور به فروش كااليشان به قيمت مورد نظر خريدار مي پ)
  باشد؟ الزمة چه چيزي ميتجارت سالم و عادالنه،  ت)
كـاالي ضـروري و كـاالي ) ب نيروي كار، كارفرما، مدير، متخصص و كـارآفرينالف)  

  كنندگان كنندگان و مصرفتأمين سود حداكثر توليد  ت)انحصار در فروش  پ) اي سرمايه
كاالي ضروري  )ب كارگر ساده، صاحب كسب و كار، مدير، متخصص و كارآفرينالف)  

ــي ــاالي تجمل ــد پ) و ك ــار در خري ــد ت) انحص ــداكثر تولي ــود ح ــأمين س ــدگان و  ت كنن
  كنندگان مصرف

انحصـار در  پ)  كـاالي ضـروري و كـاالي تجملـي )ب الف) ساده، نيمه ماهر و مـاهر 
  گيري منافع دوسويه و بهبود زندگي همه شكل ت) فروش

انحصار  پ)  كاالي ضروري و كاالي لوكس )ب سرماية انسانيالف) ساده، نيمه ماهر و  
 گيري منافع دوسويه و بهبود زندگي همه شكل ت) در خريد

در يـك  » تقاضا، عرضه، قيمـت « مبين ميزانجدول زير،  .41
     ، بگوييد:در اين صورت .است هجامع

ــت  الـــف)  ۴۵۰در قيمـ
مازاد عرضه هزار تومان، 

مقـدار عرضـة   نسبت به 
  تعادلي كدام است؟

در چــه ســطحي از   ب)
قيمت و مقـدار دريـافتي   
توليدكننده بـه حـداكثر   

ــي ــدار آن   م ــد و مق رس
  كدام است؟

كدام عامل موجب كاهش فاصـلة بـين عرضـه و تقاضـا و  در نهايـت همـاهنگي رفتـار         پ) 
  شود؟ كنندگان در بازار مي اقتصادي توليدكنندگان و مصرف

  ۳۵۰به  ۳۰۰افزايش قيمت از  پ) ۱۱۰۰۰۰۰و  ۲۲۰۰ -۵۰۰ ب) ۱۵۰۰الف)  
  ۳۵۰به  ۴۰۰كاهش قيمت از  پ)  ۶۷۵۰۰۰و  ۱۵۰۰ -۴۵۰ب) ۱۰۰۰الف)  
  ۳۵۰به  ۳۰۰افزايش قيمت از  پ) ۱۷۵۰۰۰و  ۵۰۰ -۳۵۰ب)  ۱۵۰۰الف)  
  ۳۵۰به  ۴۰۰كاهش قيمت از  پ) ۱۷۵۰۰۰و  ۵۰۰ -۳۵۰ب)  ۱۰۰۰الف)  

 مقدار عرضه  مقدار تقاضا قيمت  رديف
1 200 2200 0 
2 250 1500 100 
3 300 1000 300 
4 350 500 500 
5 400 300 1000 
6 450 100 1500 
7 500 0 2200 

ات كتـاباين تست توجه شما را به ريزترين نك
 كند. درسي جلب مي

هـاي تـرين نـوع تسـت در تسـت     جامع
 عرضه و تقاضا اين نوع است.
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 چـپ به  راستبه ترتيب از  ،Bو  Aكه نقاط  با فرض اين .42
در  Aة ، وضع نقطباشند قرار داشته عرضهبر روى منحنى 
   است؟  صورت  چه  به Bة مقايسه با نقط

  تر: كمعرضهقيمت و    : بيشترعرضه ،قيمت:كمتر 
 ترش: بيعرضهقيمت و    : كمترعرضه ،ترقيمت: بيش 

  مفهومي   هاي زير است؟ كدام گزينه متضمن پاسخ صحيح پرسش .43
در شرايطي كه سطح قيمت كاال ............... از سطح قيمت تعادلي باشد، مقدار تقاضا ...............  الف)

  ............... از مقدار عرضة تعادلي خواهد بود.از مقدار تقاضاي تعادلي و مقدار عرضه 
  ؟صحيح استكدام مورد  كنندگان مصرفرفتار اقتصادي در رابطه با  ب)
  در وضعيت رقابت، در يك بازار رقابتى فروش: پ)
كنندگان و نيز واكنش آنها نسـبت بـه    گيري و اقدام توليدكنندگان و مصرف نحوة تصميم ت)

  با چه عنوان مطرح است؟تغييرات وضعيت اقتصادي 
 بــه تنهــايي خريــداران و فروشــندگان پ) درآمــد بيشــتر ب) -كمتــر -الــف) بيشــتر 

  رفتار اقتصادي ت) .نيستند» گذار قيمت«
خريداران مجبورنـد آن كـاال را بـه هـر  پ) كاال قيمت ب) كمتر -بيشتر  -الف) كمتر 

  رفتار اقتصادي ت) قيمتى تهيه كنند.
خريداران مجبورند آن كاال   پ) هاي عوامل توليد قيمت ب) بيشتر -كمتر -الف) بيشتر 

  بازار اقتصادي ت) را به هر قيمتى تهيه كنند.
بـه  خريداران و فروشـندگان پ) كنندگان سليقة مصرف ب) كمتر -بيشتر  -الف) كمتر 

  بازار اقتصادي ت) .نيستند» گذار قيمت« تنهايي
   ب (از راست به چپ):  ير، به ترتيبا توجه به نمودار ز .44

   دام است؟ك» مبود عرضهك«و » مازاد عرضه«مقدار  الف)
در » كمبــود عرضــه«و » مــازاد عرضــه« ب)

  كدام موقعيت از نقطة تعادلي قرار دارند؟
دام ك» مت و مقداري، قيتعادل ةنقط« پ)

  است؟
عرضه ـ  «و » تقاضا ـ قيمت «منحني  ت)

كدام است و هر يـك در كـدام   » قيمت
  وضعيت است؟

ــدار  ث) ــادلي «مق ــت تع ــاي «، »قيم تقاض
  كدام است؟» عرضة تعادلي«و » تعادلي

ب) مازاد عرضه زير منحني تقاضا و كمبود عرضه روي  ۱۱۵۰و  ۲۵۰ـ  ۴۵۰و  ۱۱۵۰الف)  
  ۳۵۰و  ۳۵۰، ۷۵۰ ث)ـ صعودي و نزولي  Dو  S ت) Eي  نقطه پ)منحني تقاضا 

مبود عرضـه كتقاضا و  ير منحنيب) مازاد عرضه ز ۱۱۵۰و  ۲۵۰ـ  ۴۵۰و  ۱۱۵۰الف)  
  ۳۵۰و  ۳۵۰ ،۷۵۰ ث) يو نزول يـ صعود Sو  D ت) E ي نقطه پ) ي تقاضامنحن يرو

مبـود عرضـه كو  يتعادل ةنقط يب) مازاد عرضه باال ۲۵۰و  ۲۵۰ـ  ۱۱۵۰و  ۴۵۰الف)  
  ۷۵۰ و ۷۵۰ ،۳۵۰ ث)ي و صعود يـ نزول Dو  S ت) Dة نقط پ) يتعادلة ن نقطييپا

مبـود عرضـه كو  يتعادلة نقط يب) مازاد عرضه باال ۲۵۰و  ۲۵۰ـ  ۱۱۵۰و  ۴۵۰الف)  
  ۷۵۰ و ۷۵۰ ،۳۵۰ ث)ي و صعود يـ نزول Sو  D ت) Dة نقط پ) يتعادلة ن نقطييپا

 مقدار (به كيلو)

 قيمت (به ريال)

ها حتمـا نمـودار براي حل اينگونه تست
الزم را رسم كنيد و نقاط خواسته شده را

 مشخص كنيد.(شبه كنكوري)

 كنكوريتست شبه 
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 اقتصــاد
 تسـؤاال

گزينـه بـه درسـتي    كدام در » انحصار طبيعي و قانوني«و » انحصارگر غيرقانوني«تفاوت بين  .45
  مفهومي     است؟آمده 

  كننده در بازار الزم هستند. تفاوتي بين اين دو نيست و هر دو در جهت رضايت مصرف 
كنندگان خاص و انحصار طبيعـي  مصرف براي هاكاالانحصارگر غيرقانوني با ارائة برخي  

  كننده سودمند هستند. براي مصرف هموارهو قانوني 
زنـد و  انحصارگر غيرقانوني با افزايش قيمت خود به مشتريان و رفاه جامعـه ضـرر مـي 

براي تواند  گذاري صحيح دولت مي مواظبت و مقرراتمشروط به انحصارگر طبيعي و قانوني 
  سودمند باشد.كننده  مصرف

پـذير و هـر دو از ايـن  گذار است و خريداران در بازار انحصاري قيمت نحصارگر قيمتا 
  گردند. رسانند و موجب فساد اقتصادي مي جهت به جامعه ضرر مي

  

  
  

    هاي زير است؟ كدام گزينه دربردارندة پاسخ درست و كامل پرسش .46
   ؟چيست »ملّي حسابداري« بسيار اهميت دليل الف)
چرا در محاسبة توليـد كـل جامعـه بايـد از محاسـبة       ب)

  اي صرف نظر كرد؟  ارزش كاالهاي واسطه
هاي اقتصـادي   گيري ميزان فعاليت اي از ............ است كه به بررسي و اندازه .......... شاخه پ)

  كند.  پردازند. مثالً ميزان توليد كاال و خدمات را در جامعه بررسي مي ميملّي  در سطح
  براي مقايسه عملكرد دو كشور در زمينة صادرات: ت)
    توان گفت: واحد، مي ۷۰۰واحد باشد و واردات كشور ب  ۳۵۰در صورتي كه واردات كشور الف  ث)
كند. ب) زيـرا  روند تغييرات آن و رفاه مردم ارائه مي الف) تصويري روشن از اقتصاد و 

مطالعـات  -حسـابداري ملّـي پ)اي در بطن كاالهاي نهـايي اسـت.  ارزش كاالهاي واسطه
نسبت صادرات جامعه به توليد كل جامعه را در هر دو كشور با هم مقايسـه  ت)اقتصادي 

  توان نظري داد. نمي ث) كنند. مي
ب) .كـرد محاسبه جامعه در را خدمات و كاالها توليد ميزان توان مي آن طريق الف) از 

 پ)زيرا اين كاالها صرفاً ويژگي تكميلي دارند و به تنهايي فاقـد ارزش اقتصـادي هسـتند. 
نسبت صادرات جامعه به توليد كل جامعه را در هر دو كشور  ت)علم اقتصاد  -درآمد ملّي

  داد. توان نظري نمي ث)كنند.  با هم مقايسه مي
كند. ب) زيـرا  تصويري روشن از اقتصاد و روند تغييرات آن و رفاه مردم ارائه ميالف)  

مطالعـات  -حسـابداري ملّـي پ)اي در بطن كاالهاي نهـايي اسـت.  ارزش كاالهاي واسطه
نسبت صادرات جامعه به توليد كل جامعه را در هر دو كشور با هم مقايسـه  ت)اقتصادي 

واردات دارد و اقتصاد كشور الف نسبت به  »الف«دو برابر كشور  »ب«كشور  ث)كنند.  مي
  تر است. كشور ب وابسته

ب) زيـرا  .كـرد محاسـبه جامعه در را خدمات و كاالها توليد ميزان توان مي آن طريق الف) از 
 ت)مطالعات اقتصادي  - حسابداري ملّي پ)اي در بطن كاالهاي نهايي است.  ارزش كاالهاي واسطه

كشور ب،  ث)كنند.  نسبت صادرات جامعه به توليد كل جامعه را در هر دو كشور با هم مقايسه مي
  تر است. وابسته» ب«نسبت به كشور » الف«دو برابر كشور الف واردات دارد و اقتصاد كشور 

فصل چهارم   -  4ـون آزم

ــراي حــل قســمت    بايــد» هـــ«و » د«ب
 هاي نسبي را بلد باشيد مفهوم شاخص
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صورت سؤال گفته شده است را از سود حسابداري كسر كنيم كه در اين سؤال، يك مـورد اسـت و 
    آن، هزينة فرصت اجارة تجهيزات است: 

  حسابداري (ساليانه)سود يا زيان  -  هاي فرصت =هزينه000,350,134- 000,200= 000,150/134ريال 
  29صفحة   

بــراي آنكــه هزينــة فرصــت  .30
صفر شود بايد مقدار سود به دسـت آمـده از 
ــه  كشــت هــر دو محصــول يكســان باشــد، ب
طوريكه هر كدام را بكاريم سود يكسـاني بـه 
دست آيد و تفاوتي ايجاد نشود. بنابراين اگـر 

سـيب زمينـي سود حاصل از كشت هر كيلـو 
برابر با: 550 150 باشد، قيمـت هـر   400

كيلو پنبه نيز بايد 250 400  باشد.650
   12صفحة   

 بخش اول -  (فصل سوم)3آزمون 
الزم اســت بــه دو نكتــه توجــه  .31

هاي بيشتر از قيمت تعادلي بـا  ) در قيمت1كنيد: 
قيمــت هــاي كمتــر از  مــازاد عرضــه و در قيمت

) نمودار عرضه 2 تعادلي با كمبود عرضه مواجهيم.
 دهند. نمايش مي Dو نمودار تقاضا را با  Sرا با 

 36صفحة   
ـــف) .32 ـــميم  ال ـــت. تص نادرس

توليدكنندگان در مـورد ميـزان توليـد كـاال از 
هاي  عواملي چون سطح قيمت آن كـاال، هزينـه

بينـــي  توليـــد(قيمت عوامـــل توليـــد) و پيش
توليدكنندگان در مورد رونق يا ركود بازار تأثير 

درست. در حالت مـازاد عرضـه  ب)پذيرد.  مي
براي رسيدن به تعادل بايد بـا كـاهش قيمـت 

ر عرضه كاهش يابد و مقدار تقاضا افزايش مقدا
يابد؛ همچنين در حالـت كمبـود عرضـه بـراي 
رسيدن به تعـادل بـا افـزايش قيمـت، عرضـه 

يابــد. در نتيجــه  افــزايش و تقاضــا كــاهش مي
همواره مقدار عرضه و مقـدار تقاضـا، در حـال 
نزديـك شــدن بــه مقـدار تعــادلي خــود و بــه 

يك محله نادرست. اگر در  پ) يكديگر هستند.
تنها يك خواربارفروشي وجـود داشـته باشـد و 
مسافت زيادي تا خواربارفروشي ديگري باشـد، 
به طوري كه بايد وقت و هزينـة زيـادي بـراي 

تــوان گفــت  رســيدن بــه آن صــرف شــود مي

ــدون رقيــب فعاليــت  ــه ب خواربارفروشــي محل
 درست. ت)كند و انحصارگر است.  مي

  38و  37و 31صفحة   
ــي ع .33 رضــه نشــان شــيب منحن

درجه حساسـيت توليدكننـده نسـبت بـه  ةدهند
اي به دليل مـديريت  كننده قيمت است. اگر توليد

ضعيف يا فرسوده بودن تجهيزات نتواند با افزايش 
ــي  ــزايش دهــد، منحن ــد خــود را اف قيمــت، تولي

اش بــا شــيب بيشــتر اســت و اصــطالحاً  عرضــه
 . گوييم كشش قيمتي عرضه پايين است مي
 

  كتاب درسي 34پانويس صفحة    

ه از كشش قيمتـي عرضـه يـا تقاضـاهنگامي ك
كنيم در واقـع بيـانگر ايـن موضـوع صحبت مي

هستيم كه با تغيير قيمت چه مقـدار تغييـر در
كنـيم. بـراي مقدار عرضه يا تقاضا مشاهده مـي 

مثال هرچه شيب منحني تقاضا براي يك كـاال
كنـيم كـه بـا افـزايش بيشتر باشد، مشاهده مي

كننـدگان كـم قيمت، با سرعت كمتـري تقاضـا  
گوييم كشش قيمتي شوند. در اين حالت مي مي

كننده در تقاضا كم است يا عكس العمل مصرف
برابر قيمت كم است و در مقابـل هرچـه شـيب
منحني عرضه بيشتر باشد يعني توليدكننده بـا
افزايش قيمت، توليد كمتري داشته است و بـه
اصـطالح كشـش قيمتـي عرضـه پـايين اسـت.

اشيد كـه شـيب منحنـي تقاضـا(توجه داشته ب
 منفي و شيب منحني عرضه مثبت است.)

كنيد شيب * همانطور كه در شكل مالحظه مي
s

2 بيشتر از شيب  s1 است و در قيمت يكسان  
ــي    ــه منحن ــي عرض ــش قيمت كش s

2 ــر   كمت
است.(ميزان عرضة در  s2 از    s

1  كمتر است.)
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  باشند. مي  همة موارد صحيح الف) .34
مشـروط بــه » طبيعـي و قــانوني«انحصـار  ب)

ــت و مقررات ــت  مواظب ــحيح دول ــذاري ص گ
 كننده سـودمند باشـد. تواند بـراي مصـرف مي

  ها بجز گزينة سه صحيح هستند. همة گزينه
در واقــع خريــد دولتــي اســت. چــه نــوع  )پ

  خريدي؟ خريد خدمات. پس مناقصه است. 
بازاري كه خريداران عمـدة كـاال و  :مناقصه* 

  .)3و  1هاي  (رد گزينه كند خدمات برگزار مي
اگر در بـازار رقـابتي محصـولي همچـون  )ت

ماكــاروني بــين فروشــندگان توافــق و اتحــاد 
تر خواهد شد و اين به نفع  نباشد بازار رقابتي

  .)3و  1هاي  (رد گزينه خريدار است
  33و  38صفحة   

تقاضاي مردم براي خريد خانـه  .35
رود و به دليل كمبود عرضه  در ايام عيد باالتر مي

مــردم از  يبــازار گروهــ يــنادر (مــازاد تقاضــا)، 
امـر سـبب  ينبپردازند و ا يشتريحاضرند مبلغ ب

. پـس از تعطـيالت، شـود يم خانه يمتق يشافزا
كنندگان تـا  دهـد و عرضـه كاهش تقاضا روي مي

زماني كه بازار به تعادل برسد بـا كـاهش قيمـت 
 كنند. مردم را ترغيب به خريد خانه مي

  37صفحة   
 پ)درسـت.  ب) درسـت )الف .36

هـاي  نادرست. شركت پخـش و پـااليش فراورده
 ت) هاي خـودرويي. نفتي درست است نه شـركت

درست. در كشوري كـه فروشـنده كمتـر اسـت، 
امكان اتحاد بين فروشندگان براي افزايش قيمـت 

كنندگان كمتر خواهد بود.  بيشتر و منفعت مصرف
درست. به دليل آنكـه بـازار بـا وجـود يـك  ث)

ت و رقابتي نيست، در نتيجه فروشنده انحصاري اس
 تالش براي افزايش كيفيت كاال ضرورتي ندارد.

  38صفحة     
در بازار كمبود عرضـه يـا  الف) .37

 .)4و  2هاي  (رد گزينه مازاد تقاضا وجود دارد

با افزايش قيمت ميزان عرضه افزايش و  ب)
يابد تا بازار به تعـادل  ميزان تقاضا كاهش مي

برسد. به علـت آنكـه در گزينـة اول ميـزان 
تقاضا به صد كـاهش يافتـه يعنـي از ميـزان 
تقاضــاي تعــادلي كمتــر شــده اســت نتيجــه 
ميگيريم قيمت از قيمت تعادلي بيشـتر شـده 

  است؛ پس گزينة سه درست است نه يك.
  36 صفحة  

كتاب  21با توجه به صفحة  .38
دانيم  درسي نمك كااليي ضروري است و مي

اگر شيب منحنـي تقاضـا زيـاد باشـد يعنـي 
كننده در برابـر قيمـت  عكس العمل مصـرف

گــوييم كشــش  كــم اســت كــه اصــطالحاً مي
 قيمتي تقاضا كم است و كاال ضروري است.

  21و  33 صفحةپانويس   
: بازار محصوالتي مثل بازار رقابتي .39

ــر ــوازم التحري ــة . كفــش، ماكــاروني، ل ) 1(رد گزين
: خريـدهاي عمـدة كـاال و خـدمات ماننـد مناقصه

: شـركت انحصار طبيعي در فروشخريدهاي دولتي. 
: انحصــار قــانوني در فــروش) 4(رد گزينــة تــوانير. 
: فروشـندگان آثـار مزايـده هاي خـودرويي.  شركت

 )4(رد گزينة  ها جيحراها و  هنري در نمايشگاه
   38صفحة   

هر چهار گزينـه صـحيح  الف) .40
ب درسـي پاسـخ ابا توجـه بـه مـتن كتـ است.

ــص و  ــدير، متخص ــا، م ــار، كارفرم ــروي ك ني
و بـا توجـه بـه تصـوير كتـاب است  كارآفرين

درسي پاسخ ساده، نيمـه مـاهر و مـاهر اسـت. 
   يعني هر دو بخش درست است.

تقاضا بـه دو كاالها بر اساس شيب منحني  ب)
دســتة ضــروري و تجملي(لــوكس) تقســيم 

  .)1(رد گزينة  شوند مي
ـــــروش  )پ ـــــار در ف ـــــت انحص در حال

ـــدار  انحصـــارگر قيمت ـــذار اســـت و خري گ
پذيرندة قيمـت اسـت؛ در نتيجـه انحصـار در 

 .)3و  1هاي  (رد گزينه خريد صحيح است
  26و  33و 38صفحة    
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ــف) .41 ــت  ال ــزار  450در قيم ه
و مقـدار عرضـة  1500 تومان، مقـدار عرضـه

اي اســت كــه  اســت،(چون نقطــه 500تعــادلي 
مقدار تقاضا و عرضه در آن برابر است.) تست 

هـزار 450از ما مقدار فاصلة عرضه در قيمـت 
شود  خواهد كه مي تومان از عرضة تعادلي را مي

ــافتي  ب). 1000 همــواره بدانيــد حــداكثر دري
توليدكننده در نقطة تعادلي اسـت و بـراي بـه 

ست آوردن دريافتي توجـه كنيـد كـه مقـدار د
كنـيم نـه  تقاضا را در مقدار قيمتش ضرب مـي

مقدار عرضه. 350 500 حركت  پ)175000
از هر قيمتي به سمت قيمـت تعـادلي موجـب 

شود؛ بنـابراين  كاهش فاصلة عرضه و تقاضا مي
 ها صحيح هستند. همة گزينه

  36صفحة    
 Aبا توجه بـه نمـودار نقطـة  .42

 داراي قيمت بيشتر و عرضة بيشتر است.

  34صفحة       
هر چهار گزينـه صـحيح  الف) .43

 تصـــميم در تأثيرگـــذار عوامـــل ب)اســـت. 
كـاال  . قيمـت1:براي خريد كـاال كننده مصرف

 سـاير . قيمت4. سليقه 3. درآمد 2ترين)  مهم(
در  پ)(فقط گزينة سه نادرست اسـت.)  كاالها

بازار رقابتي هر محصول، تعـداد فروشـندگان و 
قدري زيـاد اسـت كـه حضـور و   خريداران به

كنندگان و  رفتــــار هــــر يــــك از عرضــــه
كنندگان به نسبت كل بازار بسيار كوچك  تقاضا

» گـذار قيمت«يك از طـرفين  بود و هيچخواهد 
  رفتار اقتصادي ت) نيستند.

 38و  31  و 37 صفحة  

د عرضـه در اين نمودار، مـازا .44
كيلو  1150ة ريال و مقدار عرض 450با قيمت 

ريـال و مقـدار  250و كمبود عرضه با قيمـت 
هاي  در گزينـه شود. كيلو بيان مي 250تقاضاي 

پاسخ » پ«و » ب«، »الف«هاي  به بخش 4و  3
بـه  4گزينـة در  ت). صحيح داده شـده اسـت

قيمت با  -درستي بيان شده است؛ منحني تقاضا
 Sقيمت بـا حـرف  -و منحني عرضه Dحرف 

  .شود نمايش داده مي
  37و  36صفحة    

به  3تفاوت اين دو در گزينة  .45
درستي آمده است. دقت كنيد كه معمـوالً در 

هاي غلــط كــامالً نادرســت  ها، گزينــه تســت
هاي درستي دارند كه نبايد  نيستند بلكه بخش
 در دام آنها بيفتيد.

  كتاب درسي) 38(صفحة   

 بخش اول -  (فصل چهارم)4آزمون 
ب) علت صرف نظر كردن از  .46

اي اين است كه محاسبة  ارزش كاالهاي واسطه
شـود يعنـي اتفـاقي  انها قيمت كاالها بيشتر مي

افتد (رد گزينة  شبيه به محاسبة دوبارة آنها مي
تــوان نظــري داد چــرا كــه معلــوم  نمي ت)) 2

نيست نسبت به توليد كل يا جمعيتي كه دارند، 
ــم ــا ك ــاد اســت ي ــدار واردات زي ــن مق (رد  اي

 .)4و  3هاي  گزينه
 46و  41 و 40صفحة   

افزايش مقدار توليد كـاال و  الف) .47
افزايش قيمت كاالها باعث افزايش مقدار توليد كل 

غيرعلمـي افـزايش دانيم تورم شتاب يا  شود. مي مي
هاست؛ در نتيجه بـا افـزايش تـورم در  سطح قيمت
يابـد و مقـدار توليـد كـل  ها افزايش مي واقع قيمت
شود. (قسمت اول هر چهار گزينه صـحيح  بيشتر مي

در محاسـبة سـود ويـژه اسـت كـه از  ب) است.)
كنيم (رد  هاي غيرمسـتقيم صـرف نظـر مـي هزينه
هـا  در حالـت ركـود، قيمت پ)). 4و  2هاي  گزينه

يابد اگر ايـن كـاهش بيشـتر از افـزايش  كاهش مي


