
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 جامعة الملك سعود
قسم االقتصاد        كلية ادارة االعمال                                                                                     

 

 الجزئي االقتصادمبادئ                                    

 

 الجامعي/م الرق                                  االسم/                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -السؤال االول:

ب مرونة الطلب السعرية:حسأ  

ثمن السلعة         الكمية المطلوبة من السلعة     

وحدة           100لاير                     10   

وحدة 110لاير                      8    

0.5=      2-/ 10× 100/ 10س =    ∆/ك  ∆×     /كمرونة الطلب السعرية = س    

ة للمرونة أقل من واحد صحيح إذاً الطلب على السلعة طلب غير مرن.        بما أن القيمة العددية المطلق 

      

 

 

 -السؤال الثاني:

 مثال 

لاير فانخفضت الكمية المطلوبة من اللحوم في اليوم  25لاير الكيلوا إلى  20إذا أرتفع ثمن اللحوم من 

كيلوا فالمطلوب حساب مرونة الطلب السعرية لسلعة اللحوم و توضيح نوعها. 40كيلوا إلى  50من   

 احلل:

 الكمية المطلوبة سعر السلعة

لاير 20 لاير 50   

لاير 25 لاير 40   

 

 -السؤال الثالث:

 

-:مرونة الطلبأنواع  أذكر  
 الحل
 (1 >الطلب المرن ) م  .1
 (1 <الطلب غير المرن )م  .2
 (1الطلب المتكافئ المرونة ) م =  .3
 الطلب عديم المرونة )م = صفر( .4
 (.  ∞الطلب الالنهائي المرونة )م =  .5
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-السؤال الرابع:  

  -:ةاهم خصائص سوق المنافسة الكاملأذكر 
 الحل
/ وجود عدد كبير من البائعين والمشترين ال يستطيع أي بائع التأثير في االسعار 1  

  / توفر المعلومات الكاملة بظروف واحوال السوق2
/ تمتع السوق بالحرية التامة وليس هناك تدخل حكومي 3  
المشترين  نظرجميع/ تجانس السلعة المباعة أي متماثلة عند جميع البائعين وفي 4  

 
 -:السؤال الخامس

-االحتكار التام : عرف  

 الحل

يعرف بانه هو الوضع في السوق الذي يكون فيه منتج واحد للسلعة وهو يتحكم تماما في سعر  

الوحيد الذي يبيعها وهي ليس لها بدائل ومن امثلة االحتكار خدمات المنافع العامة  السلعة النه

 كالكهرباء والمياه والتليفون وغيرها 

 -:السؤال السادس

  -:المفهوم االقتصادي لألرباح أشرح 

 الحل

لة فاألرباح في يختلف مفهوم االقتصادي لألرباح عن المفهوم المحاسبي لوجود تكلفة الفرصة البدي

هي  المفهوم المحاسبي هي الفرق بين االيراد الكلي والتكاليف الصريحة بينما االرباح االقتصادية

 الفرق بين االيراد الكلي واجمالي التكاليف الكلية الصريحة والضمنية أي ان 

 التكاليف الكلية  –الربح المحاسبي = االيراد الكلي   -1

 التكاليف الضمنية ( +) التكاليف الصريحة –راد الكلي الربح االقتصادي = االي -2

 الربح المحاسبي –الربح العادي = الربح االقتصادي  -3

ربح العادي هو عبارة عن تكلفة الفرصة البديلة لعناصر االنتاج المملوكة لصاحب المنشاة وعند وال 

 نجد ان الربح العادي يساوي التكاليف الضمنية  3في  2و1تعويض 

 

 -:السؤال السابع

-:و اذكر شروطه و أهم اسبابه االحتكارعرف   

 الحل 

تج واحد أو بائع واحد للسلعة.هو الوضع في السوق الذي يكون فيه مناالحتكار   

 أسباب االحتكار:

الملكية التامة إلحدى مواد الخام. براءات االختراع  

االمتياز.حق   

 اقتصاديات الحجم الكبير.
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 -:سابعالسؤال ال

 -أكمل الفراغات في الجدول التالي:

 الحل

 

المنتجةلكمية ا م ت تكاليف ثابتة   تكاليف كلية 

= ت ث+ الكليةالتكاليف 

 ت م

0 15 0 15 

1 15 15 30 

2 15 25 40 

3 15 54 19 

4 15 72 87 

5 15 78 114 

6 15 99 114 

7 15 120 135 

 

 

 

 مع خالص االمنيات بالتوفيق؛؛


