
 اجلغرافيا االقتصادية( جغر 204)

 : )(الشعبة

 هـ1438/1439: الثانيالفصل الدراسي 

 عنربة بنت مخيس بالل. د

 مرونة الطلب(: 11)املوضوع 

Demand Elasticity 



 أهداف التعليم والتعلم

 :بعد هذه المحاضرة يتوقع أن تتمكن الطالبة من

 .مدخل1.

 Key words. كلمات مفتاحية2.

 .تعريف الطلب3.

 .تعريف مرونة الطلب4.

 .حساب قيمة معامل المرونة5.

 (.  1)التدريب رقم 6.

 .قراءة وتفسير قيمة معامل مرونة الطلب7.

 (.  2)التدريب رقم 8.

 .المراجع9.

2 

 عنبرة بالل              مرونة الطلب. د األحد -هـ15/07/1439



 مدخل
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 الكلمات المفتاحية -ثانيا  

 اللغة االنجليزية اللغة العربية

 .Demand .1 .الطلب. 1

 .Demand Elasticity .2 .مرونة الطلب. 2

 .coefficient of Elasticity .3 .معامل المرونة. 3

 .Elasticity Curve .4 .منحنى المرونة .4

 .Price .5 .السعر. 5

 .Income .6 .الدخل. 6

 .The Change .7 .التغير. 7



 الطلبتعريف -ثالثًا
  

 

 .    استخدمي محرك البحث لتعريف مصطلح الطلب
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 مرونة الطلبتعريف  -رابعًا

 مفهوم املرونة

 .املستقل املتغري يف حيدث الذي للتغري التابع املتغري استجابة درجة

 مرونة الطلب السعرية

  سعر يف حيدث الذي للتغري حمددة سلعة من الطلب كمية استجابة درجة
 .السلعة تلك

 السعرية الطلب مرونة معامل

 .السعر قيمة يف للتغري الطلب استجابة مقدار حلساب ُيستخدم مقياس هو
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 7 مرونة الطلبقيمة  -خامسًا
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 حساب قيمة مرونة الطلب-5-1
 :تُحسب قيمة مرونة الطلب بالمعادلة التالية

 

 النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النسبة المئوية للتغير في السعر

 

 

∆ 𝑸𝑫  (𝟏) 

 ـــــــــــــــ

∆ 𝑷 (2) 

 

(𝐐𝐝𝟐 – 𝐐𝐝𝟏)

(𝐐𝐝𝟐+ 𝐐𝐝𝟏)
=  𝚫 %𝐐𝐝  (1)              

                                   

 
(𝐏𝟐 − 𝐏𝟏)

(𝐏𝟐 + 𝐏𝟏)
 = Δ %P    (2)                     
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 1تدريب -5-2

 :للسلعة السعرية الطلب مرونة قيمة احسيب

  يكون عندما وحدة 60 هي  ما سلعة من املطلوبة الكمية كانت إذا

 ،جنيه 40 سعرها

  30عندما اخنفض سعرها إىل وحدة  80إىل  كمية الطلب م زادتث

 . جنيه 
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 الحل

 



 حاالت مرونة الطلب

 حالة مرونة الطلب على السلعة قيمة املعامل

  للتغري تستجيب ال الكمية ثابتة، الطلب وكمية يتغري السعر :املرونة عدمية .صفر

 .الضرورية الغذائية السلع األدوية، على الطلب :مثال .السعر يف

  التغري من أقل السلعة من املطلوبة الكمية استجابة تكون :مرن غري طلب  .أقل من واحد

 .%5بـ الطلب ويقل %10بـ السعر زيادة مثال .سعرها يف النسيب

  السلعة من املطلوبة الكمية استجابة درجة تكون حيث ،املرونة متكافئ طلب .واحد صحيح

 .السعر يف النسيب للتغري مساوية

 النسيب التغري من أكرب السلعة من املطلوبة الكمية استجابة تكون :مرن طلب .أكرب من واحد

 .سعرها يف
 يف املرونة معامل يكون وبالتالي السعر، يف النسيب التغري من أكرب املطلوبة الكمية استجابة درجة وتكون

 الكمية فإن مثاًل، (%10) بنسبة السعر ارتفاع عند أنه يعين وهذا .صحيح واحد من أكرب احلالة هذه

 .(%15) بنسبة تنخفض املطلوبة



 منحنيات مرونة الطلب السعرية



 قراءة وتفسري قيمة معامل املرونة-5-2

 

ارجعي إلى جدول الخاص بقيم معامل مرونة الطلب 

 .11في الشريحة رقم السعرية 
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 2تدريب -5-3

 

 .المطلوب حساب قيمة مرونة الطلب على #1

 . حددي نوع مرونة الطلب على هذه السلعة #2
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 املراجع

 البحث االلكترونيةعبر محركات: 

 

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=isch&source=h

p&biw=1280&bih=923&ei=4MPBWq_OKcn8UvL5utAJ&q=%D9

%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84

%D8%B7%D9%84%D8%A8&oq=lv%2Ckm+&gs_l=img.1.0.0i1

k1l7.7388.8888.0.12183.7.7.0.0.0.0.203.908.0j5j1.6.0....0...1ac

.1.64.img..1.6.908.0..0j0i30k1.0.0LZiHq1ziFs#imgdii=VsVKn5d

hcnP4SM:&imgrc=6lImxHLlwnZ9BM: (منحنيات مرونة الطلب السعرية) 

 

 


