
 עבודת מעבר בכלכלה מכיתה י' לכיתה יא 

 . הגדירו והדגימו את המושגים הבאים: מוצר תחליפי, מוצר משלים, מוצר צריכה, מוצר השקעה.1

 . ציינו, הגדירו והדגימו  שלושה גורמי יצור 2

כלכלית  . הציגו ארבעה  הבדלים בין הגישה החברתית כלכלית סוציאל דמוקרטית לבין הגישה החברתית  3

 ניאו ליברלית,בתשובתכם ציינו את  ארבעת הקריטריונים להשוואה.

. משק "תושייה" מייצר לחמניות ושולחנות. חל שיפור טכנולוגי בייצור שולחנות אך התברר שדוקא  4

 תפוקת הלחמניות עלתה, הציגו והסבירו בעזרת עקומת תמורה. בתשובתכם ציינו את הרכב התפוקה.

 טלה ורוצה להגדיל את יצור מוצר א' בלבד, הציגו והסבירו בעזרת עקומת תמורהנמצא באב X. משק 5

 כיצד יוכל לעשות זאת . 

 . הסבירו והדגימו בעזרת עקומת תמורה מהי צמיחה כלכלית ומהי נסיגה כלכלית.6

 נתונים של ביקוש והיצע לתיקי יד. כם. לפני7

 

 כמות מוצעת  כמות מבוקשת  מחיר תיקי יד )בש"ח( 

50 10 2 

60 8 4 

70 6 6 

80 4 8 

90 2 10 

 

 את הנתונים על גבי הגרף.  והעל •

 לרשום שם שוק   ידוהקפ •

לסמן את האותיות הבאות במקום   ידוהקפ •

   P, Q, D, Sהמתאים:  

 מחיר שיווי משקל הוא _____________       •

 כמות שיווי משקל היא ______________   •

  Aנקודת שיווי משקל בגרף באות נו סמ •

 

 

 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא 



 

   עק' תמורה שרטטו   .נתונים של משק המייצר שני מוצרים כםלפני . 8

 

 תעשיה  חקלאות  נקודה 

A 0 15 

B 2 12 

C 4 10 

D 6 8 

E 8 0 

 

 . מהו הרכב התפוקה בנקודה זו ? _____________________________  Eב. המשק בנקודה 

 באיזה מהמוצרים מופעלים גורמי הייצור ? ___________________________________    

   מהי רמת התעסוקה ?______________________________________    

 _____________________ . היכן מופעלים עתה גורמי היצור ? _________ Aג. המשק בנק' 

יחידות של מוצרי חקלאות מה עליו לעשות ? מהי  2המשק מעוניין כעת בייצור ,  Aהמשק בנק'    
המשמעות הנובעת מכך לגבי ייצור מוצרי תעשיה במשק ?  

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

 ___________________________ ____________________   

נק' זו על   F -יח' מוצרי תעשיה , סמן ב 6יח' מוצרי חקלאות ועוד  4הנח כעת שהמשק מייצר  .א

   הגרף . מה משמעות הנק' ? _________________________________________  
   ?___________________________   Cל נק'   Fכיצד יכול המשק לעבור מנק'  הסבר ה . 

יח' מוצרי תעשיה? נמק   8יח' מוצרי חקלאות , ועוד  8ו. האם לפי נתוני התרגיל יכול המשק לייצר 

  .   (X)באות  תשובתך תוך סימון הנק' בתרשים

 

 בהצלחה 


