رقى انًسبق:
اسى انًسبق :اقتصبد جسئي
تبريخ االيتحبٌ6102/11/30 :
عذد األسئهت4:
زيٍ االيتحبٌ:سبعت
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ اننصفي األول
انفصم انذراسي األول
6102-6102

اسى انًحبضر:
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقواييس(ال)

السؤال األول:
أ .اشرحالعواملالمحددةلمطمبعمىسمعةما.
ب .افترضأنكالًمندالةالطمبوالعرضلسمعةماكانتكاآلتي:

Qd=300-3p
Qs=100+2p

المطموب :

 .1حددسعروكميةالتوازنثموضحالتوازنبيانياً.



 .2بإفتراضأنالسمعمةمجانيةكمتبمغالكميةالمطموبة
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السؤال الثاني:



ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخطأ:
  .1

إذاكاناإلنتاجالحدي()MPبالسالبومتناقصفإناإلنتاجالكمي()TPعندأقصىقيمةله 

  .2

إذا كان اإلنتاج الكمي TPلمعامل الخامس  66وحدة وعند العامل السادس  78وحدة فإن
اإلنتاجالحديMPلمعاملالسادس36وحدة .

  .3

إذا كانت التكاليف الكمية  TCعند الوحدة العاشرة 366دوالر فإن التكاليف المتوسطة
الكميةATCلموحدةالعاشرة36دوالر .

  .4

إذاكانتالمنفعةالكميةTUعندأعمىقيمةلهاتكونالمنفعةالحديةMUمساويةلمصفر .

 .5

 إذا كان اإلنتاج الحدي MPأكبر من اإلنتاج  المتوسط  ،APفإن اإلنتاج المتوسط

 .6

 إذاكاناإلنتاجالمتوسط APعندالعاملالثالث 36وحدةواإلنتاجالمتوسط APعندالعامل

APيتناقص .

الرابع25وحدةفإناإلنتاجالحديMPلمعاملالرابع16وحدات .
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السؤالالثالث :
الرسمالبيانيكالممايمي :
ً
وضحبالشرحوالتحميلواالقتصاديو
 .1العالقةبينالمنفعةالحديةMUوالمنفعةالكميةTU

 .2العالقةبيناإلنتاجالحديMpواإلنتاجالمتوسطAP
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السؤال الرابع:
أ.لديك منحى السواء اآلتي لممستهمك خالد من السمعتينx، y
MRS

X

y

4

 20



5

 15



6

 18



7

 16



8

 15



9

 14.5



فإذاكانسعرالسمعة36دوالر=Pxوسعرالسمعة  PY=10
المطموب :

 1احسبمعدلاالحاللالحديMRSلمسمعتينY,x

 2كموحدةيشتريمنالسمعتينY,Xفيحدوددخمهمعكتابةشرطالتوازن.
 3وضحالتوازنبيانياً.

 4إذاأصبحسعرالسمعةPX=10معبقاءسعرالسمعة pyثابتاًفماهوالدخلالمطموبلتوازن


المستهمك.
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ب.أكمل الجدول اآلتي:
عددالعمالL

اإلنتاجالكميTP

اإلنتاجالحديMP

اإلنتاجالمتوسطAP
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 6.3

إنتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
6

