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سوال 1

گزینه 1 پاسخ:

گزینة 1

چون نمودار نزولی است بنابراین نشان دهندة نمودار تقاضا می باشد.

حرکت از نقطۀ  به نقطۀ  بیانگر کاهش قیمت کاال است.

حرکت از نقطۀ  به نقطۀ  بیانگر افزایش قیمت کاال است.
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سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»            

- ردیف های 1 و 2: نشان دهنده کمبود عرضه

- ردیف های  4 و 5: نشان دهنده کمبود تقاضا (مازاد عرضه)

- ردیف 3: نشان دهنده نقطه تعادل است که در آن قیمت تعادلی 1000 و مقدار تعادلی 10 می باشد.

- اگر مقدار تقاضای کاالیی از مقدار عرضه آن بیش تر باشد، در بازار کمبود رخ می دهد و باعث باال رفتن قیمت می شود. (موارد سایر گزینه ها در

مورد عملکرد بازار صحیح است.)

سوال 3

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

الف) در سطح قيمت 250 لایر كه به ازاي آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابرند، بازار به تعادل مي رسد و در آن كمبود يا مازاد مشاهده

نمي شود. بنابراين در رديف 4 برابري ميان عرضه و تقاضا را داريم كه به آن «قيمت و مقدار تعادلي» مي گويند.

ب) در سطح قيمت هاي پا�ن تر از 250 لایر (رديف هاي 1، 2 و 3) در بازار با «كمبود عرضه» روبه رو مي شويم.

ج) در سطح قيمت هاي باالتر از 250 لایر (رديف هاي 5، 6 و 7) در بازار با «مازاد عرضه» روبه رو مي شويم.



سوال 4

گزینه 1 پاسخ:

به ترتیب، مورد الف: مازاد تقاضا (کمبود عرضه)، مورد ب: کمبود تقاضا (مازاد عرضه) و مورد ج: قیمت تعادلی است.

سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

سطح قیمت 200 ریال را که به ازای آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر می شوند (200 واحد = مقدار تعادلی)، نشان دهنده قیمت تعادلی است.

( وقتی که در بازار قیمت از سطح قیمت تعادلی باالتر برود، مازاد عرضه به وجود می آید. بنابراین مقدار 160 واحد مازاد عرضه (

به ازای قیمت 300 ریال ایجاد می شود.

290 − 130 = 160
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سوال 6

الف) ردیف 3 که در آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر هستند ( کیلو) بیانگر وضعیت «تعادل» در بازار است.

مقدار تقاضای تعادلی - مقدار تقاضا در ردیف 2 ب)           کیلو 

مقدار عرضه تعادلی - مقدار عرضه در ردیف 5 کیلو 

550

= 700 − 550 = 150

= 850 − 550 = 300

سوال 7

گزینه 4 پاسخ:

نمودار «ب» نمودار تقاضا می باشد و مقدار تقاضا از یک کاال با قیمت آن رابطه ای عکس دارد.

سوال 8

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3» 

الف) در قیمت های پا�ن تر از قیمت تعادلی (نقاطG، F و H) کمبود عرضه  (مازاد تقاضا) وجود دارد.

مازاد عرضه (کمبود تقاضا) در قیمت های باالتر از تعادل (نقاط B، A و C) وجود دارد.

ب) در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی مازاد عرضه داریم.

در سطوح قیمت پا�ن تر از قیمت تعادلی کمبود عرضه داریم.

ج) منحنی تقاضا _ قیمت (D) نزولی است چون قیمت با مقدار تقاضا رابطه عکس دارد. منحنی عرضه _ قیمت(S)، صعودی است چون مقدار

عرضه با قیمت رابطه مستقیم دارد.

د) نقطه تعادلی محل برخورد منحنی های عرضه و تقاضا است. یعنی نقطهE. قیمت تعادلی معادل 200 ریال و میزان عرضه و تقاضا با هم برابر

بوده و معادل 500 کیلو می باشد.
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سوال 9

الف) با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش و مقدار عرضه افزایش می یابد؛ بنابراین مقادیر  میزان عرضه و مقادیر  میزان تقاضا را نشان

می دهند.

ب) در نقطة تعادلی میزان عرضه و تقاضا برابر است بنابراین در این سؤال قیمت تعادلی 500 ریال و میزان عرضه و تقاضای تعادلی 350 کیلو

است.

ج) در قیمت 700 ریال میزان عرضه برابر با 500 کیلو و میزان تقاضا 200 کیلو است بنابراین:

 کیلو 300 = 200 - 500 = میزان مازاد عرضه در قیمت 700 ریال

د)

کیلو  مقدار تقاضای تعادلی

مازاد تقاضا در قیمت 300 ریال

مقدار عرضه در قیمت 300 - مقدار تقاضا در قیمت 300 =

کیلو  مازاد تقاضا در قیمت 300 ریال

مازاد تقاضا در قیمت 300 ریال - مقدار تقاضای تعادلی

کیلو 

xy

= 350

= 500 − 200 = 300

= 350 − 300 = 50

سوال 10

گزینه 1 پاسخ:

الف) با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش و مقدار عرضه افزایش می یابد؛ بنابراین مقادیر  میزان عرضه و مقادیر  میزان تقاضا را نشان

می دهند.

ب) در نقطه تعادلی میزان عرضه و تقاضا برابر است بنابراین در این سؤال قیمت تعادلی 500 ریال و میزان عرضه و تقاضای تعادلی 350 کیلو

است.

ج) در قیمت 700 ریال میزان عرضه برابر با 500 کیلو و میزان تقاضا 200 کیلو است بنابراین:

 کیلو 300 = 200 - 500 = میزان مازاد عرضه در قیمت 700 ریال

د)

کیلو  مقدار تقاضای تعادلی

مازاد تقاضا در قیمت 300 ریال

مقدار عرضه در قیمت 300 - مقدار تقاضا در قیمت 300 =

کیلو  مازاد تقاضا در قیمت 300 ریال

مازاد تقاضا در قیمت 300 ریال - مقدار تقاضای تعادلی

کیلو 

xy

= 350

= 500 − 200 = 300

= 350 − 300 = 50


