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 )تقاضا( 2مدًعٍ سًال 

 :::82ساعت  8131فزيردیه  81ضىثٍ دي سمان تحًیل:آخزیه 

 :1تمرین 

 تٍ تزتیة تزاتز تاضىذ تا :  Aچىاوچٍ تًاتع معکًس تقاضا ي عزضٍ تزای کاالی 

              

       

 ریال تاضذ قیمت ي مقذار تعادلی را تعییه کىیذ. :::8الف ( اگز درآمذ اسمی تزاتز 

 ریال تیطتز اس قیمت تعادل قزار دَذ مقذار تقاضا ي عزضٍ را تعییه کىیذ. :0ب( اگز ديلت حذاقل قیمت را تٍ اوذاسٌ 

درصذ افشایص دَذ چٍ تغییزاتی در مقادیز تعادلی  :2کاَص مالیات تز درآمذ میشان درآمذ را تٍ اوذاسٌ  ج( چىاوچٍ ديلت تا

 عزضٍ ي تقاضای کاالی مذکًر ایداد خًاَذ ضذ.

 

 :2تمرین

 تقاضا تزای کاالی خًد را مًرد تدشیٍ ي تحلیل, یطىُادی در ظزفیت تًلیذ ل اس تصمیم گیزی درتارٌ تًسعٍ پقث "الف"ضزکت 

ذ کٍ تصًرت ( تزحسة ته تاتعی اس قیمت می تاضQقزار می دَذ. وتایح مقذماتی وطان میذَذ کٍ متًسط تقاضای ريساوٍ )

 معادلٍ سیز مفزيض است :

   ( )          

 ته در ريس تاضذ در ایه سطح تًلیذ ضزکت چٍ قیمتی را تایذ مطالثٍ کىذ؟ ::8الف( تا فزض ایىکٍ تزوامٍ ضزکت فزيش 

 تًمان تٍ اسای َز ته , فزيش ضزکت چىذ ته در ريس خًاَذ تًد؟ :20قیمت  ب( در

 ج( در چٍ قیمتی فزيش ضزکت تزاتز صفز خًاَذ تًد؟

 د( اگز ضزکت کاال را مداوی ارایٍ دَذ تقاضا تزای آن چقذر خًاَذ تًد؟



 تًمان تٍ اسای َزته چقذر است؟  p=200ٌ(کطص قیمتی تقاضا در سطح 

 

 : 3تمرین

 :ي در مًرد آن َا تًضیح دَیذ   صحیح یا غلط تًدن خمالت سیز را مطخص کىیذ : 

ن وتیدٍ گزفت کٍ مىحىی اَا تاضذ آوگاٌ می تyًمًاسی تا محًر   yاگز در طًل محذيدٌ ای مىحىی قیمت مصزف  .8

 تٍ صًرت خطی مستقیم خًاَذ تًد.  yتقاضا تزای کاالی 

 یک کاال َمشمان مثثت تاضىذ.غیز ممکه است کٍ کطص قیمتی تقاضا تزای  .2

ي تقیٍ آن را تزای کاالَای دیگز خزج کىذ تا فزض ایىکٍ کطص درآمذی  8اگز فزدی وصف درآمذش را تزای کاالی  .1

 تاضذ میتًان وتیدٍ گزفت کٍ ایه فزد حذاقل یک کاالی پست مصزف می کىذ. 1تزای اي تزاتز  8تقاضای کاالی 

 

 :4تمرین 

 سًال تصًرت کامل پاسخ دادٌ ضًد . 0ویش تٍ دلخًاٌ تٍ  " ار تزای رضتٍ مذیزیتآم"اس ومًوٍ سًاالت     

 


