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      حسابماشين       

  

  تواند موجب تغيير جايگاه بنگاه در صنعت مؤثر باشد؟  در بازار رقابت كامل، كداميك از عوامل زير مي. 1

  خالقيت . ب    اعمال قدرت شخصي . الف  

  دسترسي به اطالعات بيشتر . د    ها  كاهش قيمت. ج  

باشد، براي انتقال معيني در عرضه ...................و كشش تقاضاي بازار يك كاال ........... هر چه كشش عرضه در بازار رقابت كامل. 2

  . كند يا تقاضاي قيمت، بيشتر تغيير مي

  بيشتر  –بيشتر . د  كمتر  –كمتر . ج  بيشتر  –كمتر . ب  كمتر  –بيشتر . الف  

TC/بنگاهي در بازار رقابت كامل داراي تابع هزينه . 3 q q q= − + +
3 21
13 5 120 1000

3
pو قيمت   اشد، ب مي 10=

  :مقدار تعادلي برابر است با

   12.د  17. ج  22. ب  5. الف  

LTCتابع هزينه كل بلند مدت يك بنگاه در ساختار رقابت كامل به صورت . 4 q q q= − +
3 2
100 است، مقدار توليد  3000

  ت؟ در افق زماني بلند مدت بنگاه برابر اس

   100. د  500. ج  5. ب  50. الف  

  باشد؟  ، قيمت محصول بنگاه در افق زماني بلند مدت صنعت چقدر مي  4در سؤال . 5

   500. د  50. ج  10. ب  100. الف  

  ...يمت نهاده ها كاهش يابد آن صنعت،اگر با افزايش توليد و عرضه يك صنعت، ق. 6

  هاي كاهنده  هزينه صنعت با. ب  هاي فزاينده  صنعت با هرينه. الف  

  هاي افزايشي  صنعت با هزينه. د  هاي ثابت  صنعت با هزينه. ج  

Q منحني تقاضاي بازار يك محصول برابر با ***  p= −2500 TC/و هزينه بلند مدت بنگاه   50 q q= −
2

0 5 . است   10

E/آن نهاده كارآفريني براي توليد محصول، كمياب و تابع عرضه  W=0 با فرض نياز . دستمزد كارآفرين است wبوده كه  5

  پاسخ دهيد؟  )9 و  8،   7(هر بنگاه فقط به يك كار آفرين به سه سؤال 

  بر اساس روابط داد شده، مقدار تعادلي بلندمدت هر بنگاه كدام است؟ . 7

   25. د   15. ج  20. ب  10. الف  

  شده، قيمت تعادلي محصول در بلند مدت چقدر است؟ بر اساس روابط داد . 8

   25. د   15. ج  20. ب  10. الف  

  كدام است؟ )W(بر اساس روابط داد شده، مقدار دستمزد. 9

   250. د  150. ج  200. ب  100. الف  
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      حسابماشين       

  

LTCهر بنگاهي در صنعت با هزينه ثابت در وضعيت رقابت كامل با تابع هزينه بلند مدت . 10 q q q= − +
3 2
50 750 

Qومنحني تقاضاي بازار به صورت  p= −2000   در تعادل بلند مدت چند بنگاه در صنعت وجود دارند؟ . باشد مي 4

   60. د   50. ج   56. ب   125. الف  

مدت جديد درصد قيمت بر محصول بنگاهها وضع شود، در تعادل بلند 20، اگر ماليات بر فروش معادل  10بر اساس سؤال . 11

  تعداد بنگاهها كدام است؟ 

   60. د   50. ج   56. ب   125. الف  

Pتابع تقاضا يك بنگاه در شرايط انحصاري به صورت . 12 q A= − +100 3 و تابع هزينه آن به صورت  4

TC q q A= + +
2

4   ر كننده سود كدام است؟ در وضعيت حداكث   qمقدار . ينه تبليغات استهز Aكه در آن باشد،  مي 10

   20. د   15. ج   25. ب   10. الف  

  كدام است؟ ) A(در سؤال قبلي مقدار هزينه تبليغات . 13

   600. د  900. ج  700. ب   800. الف  

  با شيب عرضه گزينه صحيح را انتخاب كنيد؟ ) ME(خريد  ارتباط بين مخارج نهايي در انحصار در. 14

  .شيب عرضه بازار است دو برابر MEشيب . ب  .بازار است معادل شيب عرضه MEشيب . الف  

  .كمتر از  شيب عرضه بازار است MEشيب . د  .سه برابر شيب عرضه بازار است MEشيب . ج  

   ...كارتلي موفق است كه، . 15

  با نظارت و كنترل تعيين قيمت مناسب امكان خدعه را به حداقل برساند . الف  

  . كند مي ترين قيمت را وضع پايين. ب  

  . كند باالترين قيمت را وضع مي. ج  

  . كند هاي اجباري دلخواه وضع مي سهميه. د  

pشود، به صورت  كه به صورت انحصار خريد ابتياع مي qمعادله محصول . 16 q= انحصارگر خريد اين كاال را از . است 100+

پردازد  ميدر اين صورت قيمتي كه انحصارگر . كند تومان به خارج صادر مي 200خرد و به قيمت ثابت هر واحد  عرضه كنندگان مي

  چقدر خواهد بود؟ 

   250. د  200. ج  150. ب  50. الف  

  ، سود انحصارگر خريد كدام است؟  16در سؤال . 17

   3000. د  2500. ج  2000. ب   1500. الف  

  كند؟  ، كداميك از موارد زير تغيير ميدر شرايط كوتاه مدت و با وضع ماليات يكجا بر انحصارگر . 18

  قيمت . ب    هزينه متوسط متغير . الف  

  هزينه نهايي . د    مقدار تعادلي . ج  
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      حسابماشين       

  

  باشد؟  كداميك از موارد زير نشانگر اثر ماليات بر سود بر وضعيت انحصارگر در كوتاه مدت مي. 19

  . دهد نحصاري را تغيير ميمقدار تعادلي بنگاه ا. الف  

    . دهد قيمت تعادلي بنگاه انحصاري را تغيير مي. ب  

    . بار ماليات تماماً به عهده مصرف كننده است. ج  

  . دهد نقطه تعطيل بنگاه را تحت تاثير قرار نمي. د  

  باشد؟  كداميك از توابع زير نشانگر شاخص لرنر مي. 20

. الف  
P MV

P

−
. ب   

ME P

P

−
).  ج    )P

n
− +

1
  n. د  1

  باشد؟  كداميك از فروض زير مربوط به نظريه چمبرلين در مورد رقابت انحصاري مي. 21

  . باشد ورود و خروج به گروه توليدي تا حدي مشكل مي. الف  

  . كند هر بنگاه نوعي مارك خاص از محصوالت همگن را توليد مي. ب  

  . هر بنگاه با يك منحني تقاضا با شيب منفي روبروست اما اين منحني تقاضا از كشش بااليي برخوردار است. ج  

  . باشد تقاضاي كل براي محصول گروه توليدي به صورت انحصاري مي. د  

منحني تقاضا و هزينه همگي آنها يكسان و به صورت . بنگاه با ساختار رقابت انحصاري در يك گروه توليدي حضور دارند. 22

/ , , , , ,....i i i iC q q q i= + + =
3 2

0 5 20 270 12 3 i/و   101 i jjP q q
=

= − − ∑
101
1150 0 ، قيمت هر بنگاه است 02

  چقدر است؟ 

   90. د  80. ج  70. ب  60. الف  

  ه با شرايط مذكور كدام است؟ در سؤال قبلي ، سود هر بنگا. 23

  300. د  400. ج  200. ب  20. الف  

  ...ه رقابت انحصاري در جايي است كه، در كوتاه مدت، تعادل بنگا. 24

  . هزينه نهايي مساوي در آمد نهايي مربوط به منحني تقاضاي واقعي است. الف  

  . هزينه متوسط در حال كاهش است. ب  

  . تقاضاي واقعي را قطع كندمنحني تقاضاي تصوري منحني . ج  

  . منحني تقاضاي تصوري بر هزينه متوسط مماس باشد. د  

  بازار رقابت انحصاري در بلند مدت صادق است؟ در كداميك از موارد زير . 25

  . تواند مثبت يا منفي هم باشد در حالت تعادل، سود بلند مدت مي. الف  

  . تعداد بنگاهها محدود است. ب  

Pبلندمدت شرط تعادل . ج   AR LAC=   . است =

  . باشند كاالها همگن مي. د  

WWW.20FILE.ORG



 
        
        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        40404040         -- -- -- --        120120120120         -- -- -- --        
        ))))2222((((اقتصاد خرد ميانه اقتصاد خرد ميانه اقتصاد خرد ميانه اقتصاد خرد ميانه     –) ) ) ) 2222((((اقتصاد خرد اقتصاد خرد اقتصاد خرد اقتصاد خرد         

                        1221123122112312211231221123    جبراني ارشدجبراني ارشدجبراني ارشدجبراني ارشد    - - - - ))))چند بخشيچند بخشيچند بخشيچند بخشي((((اقتصاداقتصاداقتصاداقتصادعلوم علوم علوم علوم     ----1221088122108812210881221088    –    ))))نظرينظرينظرينظري((((علوم اقتصاديعلوم اقتصاديعلوم اقتصاديعلوم اقتصادي        

 -- -- -- --        
        

 6666ازازازاز4444صفحهصفحهصفحهصفحه

  

      حسابماشين       

  

/تابع هزينه يك بنگاه نوعي در گروه توليدي رقابت انحصاري به صورت . 26 /LTC q q q= + +
3 2

0 0025 0 5 و  384

P/منحني تقاضاي تصوري بنگاه به صورت  A q= −0 . هاي موجود در گروه توليدي استتابع تعداد بنگاه Aاست كه در آن  1

  مقدار محصول و قيمت تعادلي در بلندمدت به ترتيب كدامند؟ 

   360- 80. د  270 -25. ج  160-40. ب   250-60. الف  

  در وضعيت بلندمدت كدام است؟  Aدر سؤال قبلي مقدار . 27

   286. د   198. ج   368. ب   252. الف  

  ...انحصاري،  بتمنحني تقاضاي يك بنگاه در حالت رقا. 28

  . شيب منفي و كشش كمي دارد. ب  . شيب منفي و كشش بسيار زياد دارد. الف  

  . كشش بي نهايت دارد. د    . افقي است. ج  

  رفتار بنگاه رقابت انحصاري از نظر به حداكثر رسيدن سود در كوتاه مدت شبيه؟ . 29

    انحصار كامل . ب    رقابت كامل . الف  

  انحصار چند خريداري . د  اي  دهانحصار چند فروشن. ج  

  شرايط صنعت اتومبيل سازي با كداميك از بازارهاي زير بيشتر سازگار است؟ . 30

  انحصار چند جانبه . د  رقابت انحصاري . ج  انحصار كامل . ب  رقابت كامل . الف  

  كداميك از موارد زير در مورد تعادل ناش صحيح است؟ . 31

  . باشد زار رقابت انحصاري ميوط به باباين راه حل مر. الف  

  .پردازد موقعيتي كه بنگاه با فرض معلوم بودن رفتار رقبا به بهترين كار ممكن مي. ب  

  . دهند ن نمياشود كه بنگاههاي رقيب عكس العمل نش در تعادل ناش فرض مي. ج  

  . باشد هاي قابل استفاده در بازار انحصار كامل مي تعادل ناش مربوط به راه حل. د  

  باشد؟  بروز رفتار مخاطره اخالقي نتيجه كداميك از موارد زير مي. 32

  غربال كردن . ب  رفتار فرصت طلبانه انتخاب بد . الف  

  اطالعات متقارن . د    اطالعات نامتقارن . ج  
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      حسابماشين       

  

  

  .بستان ميان مخاطره و شاخص ريسك به دو سؤال بعدي پاسخ دهيد –با توجه به جدول بده *** 

  

  ل مخاطره اخالقيمعاد  
شاخص 

  سالمت  ريسك
سالمت 

  كمتر

  0  9  7  بيمه كامل

 A  3  3  بيمه مشاركتي

  B  0  0  بيمه صفر

  

  كدام است؟  Aبا توجه به جدول باال مقدار . 33

   5000. د    30000. ج  10000. ب   20000. الف  

  كدام است؟  Bمطابق جدول باال مقدار . 34

    50000. د  45000. ج  35000. ب  25000. الف  

  كداميك از موارد زير در مورد اقتصاد اطالعات صحيح است؟ . 35

  . باشد موضوع كارايي در توليد و كارايي در مشاركت ريسك از مسايل مورد توجه در بحث تعادل ناش مي. الف  

  . وجود دارد اگر در اقتصاد، هر فردي اطالعات كامل داشته باشد ، باز هم عدم اطمينان و عدم تقارن اطالعات. ب  

  . دهد اي بيكاري در بازارهاي كار را توضيح مي نظريه دستمزد گرايي وجود مقدار قابل مالحظه. ج  

  . هزينه ريسك افراد كم ريسك باال و هزينه افراد ريسك خنثي صفر است. د  

  پذير است؟  ز بازارهاي زير قيمتاكداميك . 36

  رقابتي . د  انحصاري  رقابت. ج  انحصار چند جانبه . ب  انحصاري. الف  

  ...، رسد كه وليدي به نقطه تعطيلي ميدر بازار رقابت كامل، زماني بنگاه ت. 37

  . باشد ACقيمت برابر . ب  . باشد ACقيمت كوچكتر از . الف  

  . باشد AVCقيمت كوچكتر از حداقل . د  . بيشتر باشد AVCقيمت از حداقل . ج  

  منحني عرضه يك بازار انحصاري چيست؟ . 38

  . آن قسمتي از هزينه نهايي انحصارگر كه باالي هزينه متوسط متغير است . الف  

  هزينه نهايي انحصارگر . ب  

  . آن قسمتي از هزينه نهايي انحصارگر كه باالي هزينه كل متغير است. ج  

  . شكل خاصي ندارد. د  
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      حسابماشين       
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