به نام خدا
تمرین سری اول

م درس :کوثر صالحی نیا
.1کدام یک از گزینه های زیر از جمله عوامل موجود در سایر عوامل موثر بر تقاضا نیست؟
ب)قیمت سایر کاالها

الف)سلیقه
ج)انتظارات
 .2کدام یک از گزینه های زیر از جمله عوامل موجود در سایر عوامل موثر بر عرضه نیست؟
الف)تکنولوژی

ب)هزینه عوامل تولید

ج)عرضه کاال های مشابه

د)میزان تقاضا برای کاالهای دیگر

.3در مدل دوبخشی یا جریان چرخشی ساده ما کدام یک از موازد زیر را بررسی میکنیم؟
الف)جریان درآمدی یا پول

ب)بازار های عوامل تولید و ماال و خدمات

ج)داد و ستد

د)همه گزینه ها

.4کدام گزینه درباره ی مدل دو بخشی یا جریان چرخشی ساده درست نیست؟
الف)این چرخه سبب میشود تولید ادامه یابد.

ب)مالک تمام عوامل تولیدی خانوار ها هستند.

ج)پس انداز داریم.

د)دنیای خارج و مبادالت با آن و دولت را نداریم.

.5کدام یک از گزینه های زیر از جمله ویژگی های بازار رقابتی است؟
الف)از انواع آن حراجی و مزایده است.

ب)قیمت گذاری از سوی یکی از طرفین بازار صورت میگیرد.

ج)تعداد فروشندگان و خریداران کم است.

د)کاال ها تقریبا همگن اند.

.6کدام گزینه از ویژگی های بازار انحصار طبیعی است؟
الف)تعداد خریداران محدود است.

ب)با سودجویی تولید کننده هر قیمتی را که بخواهد میگذارد.

ج)مانند بازار رقابتی شفافیت اطالعات داریم.

د) به دلیل هزینه اولیه ثابت باال و استفاده از صرفه های مقیاس
شکل می گیرد.

.7کدام گزاره زیر صحیح است؟
الف)کاال های مکمل از یک دیگر مستقل اند.

ب)تقاضای کاالی پست با درآمد رابطه مستقیم دارد.

ج)رابطه کاالی پست با درآمد مانند رابطه

د) رابطه کاالی نرمال با درآمد مانند رابطه عرضه با

تقاضا با قیمت است.

قیمت است.

.8کدام گزاره درباره تعادل بازار صحیح است؟
ب)تقاضا با عرضه برابر است.
الف)مازاد عرضه داریم.
د) قیمت تعادلی و مقدار تعادلی از قیمت و مقدار در
ج)مازاد عرضه با مازاد تقاضا برابر است.
زمان مازاد عرضه بیشتر است.
.9مفاهیم تعادل مازاد عرضه و مازاد تقاضا را با توجه به مقدار کاال توضیح دهید(.توجه:آنچه در کالس بحث شد
توضیحات این مفاهیم با توجه به قیمت کاال بود).

