
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/09/12

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

کدام مورد، عبارت زیر را تکمیل می کند؟                                                                                                                    

«در نمودار منحنی …، حرکت از نقطه … به نقطه … بیانگر … قیمت و حرکت از نقطه … به نقطه … بیانگر … قیمت است.»
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، افزایش1)  ، ، کاهش،   ، BADNتقاضا، 

، کاهش2)  ، ، افزایش،   ، ABNDعرضه، 

، کاهش3)  ، ، افزایش،  ، BADNعرضه، 

، افزایش4)  ، ، کاهش،  ، ABNDتقاضا، 

جدول زیر نمودار «عرضه، تقاضا و قیمت» در یک جامعه فرضی است. به ترتیب:

- کدام ردیف نشان دهنده کمبود عرضه، کمبود تقاضا و مازاد عرضه است؟

- قیمت و مقدار تعادلی چه قدر است؟

- کدام گزاره در مورد عملکرد بازار غلط است؟

مقدار عرضهمقدار تقاضاقیمتردیف

10200

2500155

310001010

41500515

52000020
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2، 5، 4 – 1000، 10 - با افزایش قیمت مقدار عرضه افزایش می یابد.1)

1، 5، 4 – 600، 15 - وقتی عرضه بیش تر از تقاضا باشد، در بازار عرضه مازاد رخ می دهد و تولیدکنندگان از قیمت می کاهند.2)

2، 4، 5 – 1000، 10 - وقتی تقاضا از عرضه بیش تر باشد، در بازار عرضه کمبود رخ می دهد و قیمت کاهش می یابد.3)

4، 2، 3 - 1500، 15- با کاهش قیمت مقدار عرضه کاهش می یابد.4)



جدول زیر، نمودار: «تقاضا، عرضه، قیمت» در یک جامعه بازاری فرضی است، به ترتیب کدام ردیف های جدول بیانگر:

الف) برابری میان «تقاضا و عرضه» است و نام اصطالح اقتصادی آن کدام است؟

ب) کمبود عرضه است؟

ج) مازاد عرضه است؟

ردیف
قیمت را «به

ریال»

مقدار تقاضا «به

کیلو»

مقدار عرضه «به

کیلو»

110012000

21501000200

3200800400

4250600600

5300400800

63502001000

740001200
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الف) ردیف: 4 _ مقدار و قیمت تعادلی، ب) ردیف: 3، ج) ردیف: 15)

الف) ردیف: 4 _ مقدار تعادلی، ب) ردیف: 5، ج) ردیف: 23)

الف) ردیف: 7 _ قیمت و مقدار تعادلی، ب) ردیف: 5، ج) ردیف: 33)

الف) ردیف: 7 _ قیمت تعادلی، ب) ردیف: 3، ج) ردیف: 45)

به ترتیب کدام گزینه موارد الف، ب و ج را به درستی کامل می کند؟
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الف) مازاد تقاضا، ب) کمبود تقاضا، ج) قیمت تعادلی1)

الف) کمبود عرضه، ب) مازاد عرضه، ج) مقدار تعادلی2)

الف) مازاد عرضه، ب) مازاد عرضه، ج) قیمت تعادلی3)

الف) کمبود تقاضا، ب) مازاد تقاضا، ج) مقدار تعادلی4)



با توجه به نمودار زیر که برای عرضه  و تقاضای یک کاالی خاص رسم شده است:   

الف) قیمت و مقدار تعادلی در این بازار کدام است؟

ب) مقدار 160 واحد مازاد عرضه به ازای چه قیمتی ایجاد می شود؟
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الف) 200 ریال  200 واحد، ب) 100 ریال1)

الف) 100 ریال  290 واحد، ب) 200 ریال2)

الف) 200 ریال  200 واحد، ب) 300 ریال3)

الف) 300 ریال  130 واحد، ب) 100 ریال4)

1
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جدول زیر شرح مقادیر تقاضا و عرضه و قیمت یک کاالی خاص در یک جامعة فرضی است. در این صورت:

الف) کدام ردیف  جدول بیانگر وضعیت «تعادل» در بازار است؟

ب) به ترتیب اختالف مقدار تقاضا در ردیف 2 و مقدار عرضه در ردیف 5 از مقدار تعادلی کدام است؟

 

ردیف
قیمت (به

ریال)

مقدار تقاضا

(به کیلو)

مقدار عرضه

(به کیلو)

1500850250

2700700400

3900550550

41100400700

51300250850

کدام یک از نمودارهای زیر نشان دهنده نمودار تقاضا است و مقدار تقاضا از یک کاال با قیمت آن رابطه ای … دارد. 7

ب _ معکوس4)الف _ معکوس3)الف _ مستقیم2)ب _  مستقیم1)



با توجه به نمودار روبه رو به ترتیب:

الف) نقاط مربوط به مازاد عرضه و کمبود عرضه کدام است؟

ب) مازاد عرضه و کمبود عرضه در کدام موقعیت نسبت به نقطه تعادلی قرار دارند؟

ج) منحنی تقاضا - قیمت و عرضه - قیمت به ترتیب کدام است و هر یک در کدام وضعیت است؟

د) مقدار قیمت تعادلی، تقاضای تعادلی و عرضه تعادلی کدام است؟
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(1
الف) مازاد عرضه، نقاط: F ،  E و G  و کمبود عرضه، نقاط:B  ،  A و C ، ب) مازاد عرضه زیر منحنی تقاضا و کمبود عرضه روی منحنی تقاضا،

ج) D و S _ نزولی و صعودی، د) 500، 200 و 500

(2
الف) مازاد عرضه، نقاط: F ، E  و G  و کمبود عرضه، نقاط: B ، A  و C ، ب) مازاد عرضه زیر منحنی تقاضا و کمبود عرضه روی منحنی

تقاضا، ج) S و D _ صعودی و نزولی، د) 200، 500 و 500

(3
الف) مازاد عرضه، نقاط: B ، A  و C  و کمبود عرضه، نقاط: G ، F  و H ، ب) مازاد عرضه باالی نقطه تعادلی و کمبود عرضه پا�ن نقطه

تعادلی، ج) D و S _ نزولی و صعودی، د) 200، 500 و 500

(4
الف) مازاد عرضه، نقاط: B ، A  و C  و کمبود عرضه، نقاط: G ، F  و H ، ب) مازاد عرضه باالی نقطه تعادلی و کمبود عرضه پا�ن نقطه

تعادلی، ج)  S و D _ صعودی و نزولی، د) 500، 200 و 500

1
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قیمت (به

ریال)

مقدار x (به

کیلو)

1000

300200

500350

700500

900650

با توجه به نمودار و جدول زیر که نشان دهندة وضعیت یک کاال در بازار است، به ترتیب:

الف) مقادیر x و y به ترتیب بیان کنندة چه مصادیقی است؟

ب) مقدار قیمت تعادلی، تقاضای تعادلی و عرضة تعادلی کدام است؟ (به ترتیب)

ج) به ازای چه قیمتی مقدار 300 کیلو مازاد عرضه ایجاد می شود؟

د) تفاضل مقدار تعادلی تقاضا با میزان مازاد تقاضا در سطح قیمت 300 ریال، چند کیلو است؟



قیمت (به

ریال)

مقدار x (به

کیلو)

1000

300200

500350

700500

900650

با توجه به نمودار و جدول زیر که نشان دهنده وضعیت یک کاال در بازار است، به ترتیب:

الف) مقادیر x و y به ترتیب بیان کننده چه مصادیقی است؟

ب) مقدار قیمت تعادلی، تقاضای تعادلی و عرضه تعادلی کدام است؟ (به ترتیب)

ج) به ازای چه قیمتی مقدار 300 کیلو مازاد عرضه ایجاد می شود؟

د) تفاضل مقدار تعادلی تقاضا با میزان مازاد تقاضا در سطح قیمت 300 ریال، چند کیلو است؟
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الف) عرضه _ تقاضا، ب) 500 ریال _ 350 کیلو _ 350 کیلو، ج) 700 ریال، د) 50 کیلو1)

الف) تقاضا _ عرضه ، ب) 500 ریال _ 350 کیلو _ 350 کیلو، ج) 300 ریال، د) 300 کیلو2)

الف) عرضه _ تقاضا، ب) 300 ریال _ 500 کیلو _ 200 کیلو، ج) 700 ریال، د) 300 کیلو3)

الف) تقاضا _ عرضه، ب) 300 ریال _ 500 کیلو _ 200 کیلو، ج) 300 ریال، د) 50 کیلو4)


