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دآالء ػثذاٌىاحذ                                                                                                جاِؼح اٌٍّه عؼى:أعرارج اٌّادج

ذخرٍف إٌّفؼح تاخرالف اٌضِاْ 

واٌّىاْ

(.اٌششذ االلرصادٌ)هٍ اٌحصىي ػًٍ أوثش لذس ِٓ اإلشثاع تاٌذخً اٌّراح ٌذي اٌفشد 

!!لماذا نستهلك ؟؟

ما هو اإلشباع

ما هي 

!!العقالنية؟؟
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..هٕان ِذخٍُٓ ٌذساعح عٍىن اٌّغرهٍه

(ِذسعرُٓ، ٔىػُٓ ِٓ إٌّفؼح)

..اٌّذخً اٌحذَس
(اىمذرصح اىحذَثح)

إٌّفؼح اٌرشذُثُح

..اٌّذخً اٌرمٍُذٌ
(اىمذرصح اىتقيُذَح)

إٌّفؼح اٌشلُّح 

إٌّفؼح َّىٓ لُاعها سلُّا  
َرُ ذّصًُ إٌّفؼح تّٕحُٕاخ 

اٌغىاء



(:TU)إٌّفؼح اٌىٍُح 

إجّاٌٍ إٌّفؼح اٌؼائذج ِٓ اعرهالن ِجّىع اٌىحذاخ، وهٍ ذرضاَذ إًٌ أْ ذصً إًٌ 

.  ٔمطح اٌرشثغ وذرٕالض تؼذها

(:MU)إٌّفؼح اٌحذَح 

.اٌرغُش فٍ إٌّفؼح اٌىٍُح إٌاذج ػٓ ذغُش االعرهالن تىحذج واحذج

MU= 
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ΔTU               

ΔQ 
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 أمىاب

اىشاٌ

اىمنفعح اىنيُح 

(TU)

(MU)اىمنفعح اىحذَح 

6األوي

11اٌصأٍ

15اٌصاٌس

18اٌشاتغ

20اٌخاِظ

21اٌغادط

21اٌغاتغ

ΔTU               

ΔQ 

6

5

4

3

2

1

0
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َُ ٔهرُ ٌٍّٕفؼح اٌحذَح؟؟  ٌ

:لأىْ ذٕالض إٌّفؼح اٌحذَح

وٍّا اصدادخ اٌىُّاخ اٌّغرهٍىح ِٓ عٍؼح أخفعد إٌّفؼح اٌؼائذج ِٓ اعرهالن 

.  اٌىحذج اإلظافُح ِٕها
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ِٕفؼح اٌّثٍغ اٌزٌ َٕفك ػًٍ اٌىحذج = إٌّفؼح اٌحذَح ٌٍغٍؼح 

اٌىاحذج

MU   = ِٕفؼح اٌشَايx عؼش اٌغٍؼح

= ِٕفؼح اٌشَاي
المنفعة الحدية للسلعة

سعر السلعة

=
MU

P

:ششغ اٌرىاصْ ٌٍّغرهٍه فٍ حاٌح عٍؼح واحذج
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ٌى اسذفغ  MUِارا َحذز ٌٍىُّح اٌّغرهٍىح وإٌّفؼح اٌحذَح أ-

!!لاير؟؟ 2إًٌ ( وىب اٌشاٌ)عؼش اٌغٍؼح 

ٌى اسذفغ  MUِارا َحذز ٌٍىُّح اٌّغرهٍىح وإٌّفؼح اٌحذَح  ب-

!!لاير؟؟ 0,33إًٌ ( وىب اٌشاٌ)عؼش اٌغٍؼح 

:سؤال
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:اٌّشىالخ اٌرٍ ذىاجه اٌّغرهٍه

ػذج عٍغ وخذِاخ 

َشغة فٍ ششائها
أعؼاس ٌرٍه اٌغٍغ 

واٌخذِاخ

ِحذودَح اٌذخً 

اٌّخصض ٌإلٔفاق

منفعح  أو)أقصً إشثاع اٌّغرهٍه َغؼً ٌرحمُك 

فٍ حذود دخيه( ِّىٕح
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(:فٍ حاٌح عٍؼرُٓ وأوصش)ششوغ اٌرىاصْ ٌٍّغرهٍه 

أْ ذرغاوي إٌّفؼح اٌحذَح ٌىً لاير ذُ إٔفاله ػًٍ وً عٍؼح: اٌششغ األوي 

MU1

P1

=

MU2

P2

أْ َىىْ ِجّىع اإلٔفاق ػًٍ اٌغٍغ ِغاوَا  ٌذخً اٌّغرهٍه: اٌششغ اٌصأٍ 

I= P1.X1+ P2.X2
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عٍغ، أو  10ششوغ ذىاصْ اٌّغرهٍه فٍ حاٌح  ِاهٍ

!!ِٓ اٌغٍغ؟؟ nحاٌح 

:سؤال



(اىمذخو اىحذَج). ِٕحُٕاخ اٌغىاءتاعرخذاَ : شأُا  

ٍَغًّ ترحًٍُ إٌّفؼح اٌرشذُث.

  األوصش شُىػا.

ذفعُالخ اٌّغرهٍه عؼُذ ِٓ اٌطؼاَ واٌّالتظ

173ص,6-3اٌشىً 

اإلحاله اىحذٌ  معذه

(∆Y/∆X)

  اىطعاً

(Y)

 اىمالتش

(X)

اىمجمىعح

- 11 1 a

3 8 2 b

2 6 3 c

1 5 4 d

0.5 4.5 5 e

في  (a,b,c,d,e)المجموعات 

الجدول تحققان لسعيد نفس 

مستوى اإلشباع



ِٕحًٕ عىاء اٌّغرهٍه عؼُذ ِٓ اٌطؼاَ واٌّالتظ

U



خىاص ِٕحُٕاخ اٌغىاء -1

(صاىثح اىمُو)تنحذر من أعيً إىً أصفو ومن اىُضار إىً اىُمُن  -

فإْ اٌّغرهٍه , (ٔفظ ِغرىي اإلشثاع)ٌٍثماء ػًٍ ٔفظ ِٕحًٕ اٌغىاء -

إرا أساد صَادج اعرهالوه ِٓ إحذي اٌغٍؼرُٓ التذ أْ َىىْ ػًٍ حغاب 

.خفط اعرهالوه ِٓ اٌغٍؼح األخشي

ِارا َحذز ٌى صاد اعرهالوه ِٓ اٌغٍؼرُٓ ِؼا ؟



مقعرج ومُيها َتجه ىيتناقص.

:تناقص معذه اإلحاله اىحذٌتضثة 

ذٕالض وُّح اٌغٍؼح اٌرٍ َشغة اٌّغرهٍه 

اٌرخٍٍ ػٕها ِماتً وحذج واحذج ِٓ اٌغٍؼح

.األخشي

المنفعة التي يتخلى عنها عند تخفيض استهالك الطعام= المنفعة التي يحصل عليها من استهالك المالبس       

MUx . ∆X = MUy . ∆Y



َىجذ عذد غُر محذود منها عيً خرَطح اىضىاء.



منحنُاخ اىضىاء التتقاطع.



:أشناه أخري ىمنحنُاخ اىضىاء

َاٌغٍؼرُٓ ِرثادٌرُٓ ذثادي ذا.

َاٌغٍؼرُٓ ِرىاٍِرُٓ ذىاًِ ذا.  



 َفعً إحذي اٌغٍؼرُٓ والذهّه

.اٌغٍؼح األخشي



.دخو اىمضتهيل وإمناناخ اإلنفاق -2

Yاإلنفاق على السلعة +  Xاإلنفاق على السلعة = دخل المستهلك 

I= (Px) . (X) + (Py) . (Y)





Y=I/Py

X=I/Px







مارا َحذث ىخط اىذخو ىى تغُر اىذخو؟



ماذا يحدث لخط الدخل عندما يرتفع الدخل؟



ذغُشخ أعؼاس اٌغٍغ؟ِارا َحذز ٌخػ اٌذخً ٌى 



إلى أين يزحف خط الدخل مع ارتفاع 

(Px)؟



؟(Py)إلى أين يزحف خط الدخل مع ارتفاع 

؟Yماذا يحدث عند تغير سعر السلعة •



ذىاصْ اٌّغرهٍه تاعرخذاَ ِٕحُٕاخ اٌغىاء -3



اٌّصاي اٌغاتك ِٓ.

:إرا ػٍّرٍ أْ

Px=400,Py=200

,I=2400        

e هي النقطة التوازنية.

:سيحقق سعيد التوازن عند استهالك

X=3  ,   Y=6

؟b,mماذا تعني 

:  بيانيا  
:رياضيا  

تفضيالت المستهلك سعيد من الطعام والمالبس



اشرماق ِٕحًٕ اٌطٍة -4



(طية اىضىق)منحنً اىطية اإلجماىٍ عيً اىضيعح  -5

.هو مجموع طلبات المستهلكين عند األسعار المختلفة
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..اٌغادطأرهً اٌفصً 

:ِالحظح

اٌؼشض ٌإلسشاد فمػ واإلشاسج إًٌ إٌماغ اٌشئُغح، وال 

َغٍٕ أتذا  ػٓ وراب اٌّمشس وَجة اٌشجىع إًٌ اٌىراب 

.واٌذساعح ِٕه


