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 SEGCالسنة األولى جذع مشترك: 

 02 مقياس: االقتصاد الجزئي

  02:السلسلة
 أجب على ما يلي: : 01المسألة 

 على ماذا اعتمدت النظرية التقليدية في تحليلها لإلنتاج في المدى الطويل؟ علل إجابتك. -1
 أذكر خصائص منحنيات الناتج المتساوي، مع شرح األشكال الخاصة لها. -2

𝑇𝑀𝑆𝑇𝐿  العالقة التالية، مع إعطاء المدلول االقتصادي لها:أثبت صحة  -3 ,𝐾 =  − 𝑑𝐾𝑑𝐿 = 𝑃𝑀𝐿𝑃𝑀𝐾  

 اشرح مستعينا بالرسم البياني تجانس دالة اإلنتاج. -4
𝑄 مؤسسة ما تعتمد في عملية التصنيع على تقنية اإلنتاج الممثلة بالصيغة الرياضية التالية:: 02المسألة  =  √𝐿 + 2𝐾 

 المبينة في الجدول التالي: K و Lلنعتبر قيم عنصري اإلنتاج 
 Kرأس المال  Lالعمل 

16 8 

25 7.5 

36 7 

 هي الميزة المشتركة بينهم. ماذا تمثل القيم في الجدول، وما -1

 علل إجابتك. ؟ Kو L، هل تتم عملية اإلحالل بين L,KTMSTأحسب قيم المعدل الحدي لإلحالل التقني  -2

 دالة إنتاج مؤسسة ما معطاة بالعالقة التالية:  :03المسألة 
TβKαL125Q= 

 أعطي الداللة االقتصادية لثوابت الدالة، ثم أثبت ذلك رياضيا. -1

 .Lثم اشرح مستعينا بالرسم البياني تناقصهما عند الزيادة في عنصر العمل ،  L,TTMST و L,KTMSTأحسب  -2

 :=0إذا افترضنا أن  -3

 .Lمن أجل  K أحسب مرونة إحالل -أ

 أدرس تجانس دالة اإلنتاج. -ب

 ما هو قانون غلة الحجم الذي ينطبق على الدالة؟. -ج

 لتكن لدينا دالة إنتاج مؤسسة ما في المدى الطويل كالتالي: : 04المسألة 

αT1/3K1/2Q = 72L 
  أحسب قيمةα والتي تجعل الدالة متجانسة من الدرجة الثانية، ثم أحسب النسبة التي تزيد بها Q عند الزيادة في T  9بنسبة%. 

  بافتراض أنα =0: 

 ما هي المرحلة التي تمر بها غلة الحجم بالمؤسسة؟ -أ

 . Kو Lاستخرج معادلتي الطلب على عاملي اإلنتاج  -ب

 استخرج معادلة المسار التوسعي.   -ج    

 دج. C=9800دج و i=4دج، s=5أحسب أعظم كمية من اإلنتاج تحققها المؤسسة عند:  -د

 دج. Q :QP  =0.75 أعظم ربح تحققه المؤسسة، علما بأن سعر الوحدة من أحسب -ه

، ما تأثير ذلك على كمية التوازن المحققة؟، اشتق منحنى         % 20نتيجة ضغوط نقابية زاد أجر الوحدة من العمل بنسبة  -و
 الطلب على العمل.

التي تعمل  K و Lسببت أعطاب في بعض اآلالت المستخدمة من تقليص كمية اإلنتاج )كمية التوازن( بالربع، احسب قيمتي  -ز
 على تدنية تكاليف اإلنتاج.
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 02اقتصاد جزئي  -02إجابة السلسلة 
 أجب على ما يلي: : 01المسألة حل 
اعتمدت النظرية التقليدية في تحليلها لإلنتاج في المدى الطويل على قانون غلة الحجم مع افتراض أن للمنتج إمكانية تغيير جميع  -1

 عوامل اإلنتاج من أجل تغيير اإلنتاج. 

ر اإلنتاج بنسبة ، فإذا تغيفي المدى الطويل قانون غلة الحجم يفسر مدى تأثر اإلنتاج بالتغيرات في عوامل اإلنتاج المستخدمة
ذا كانت نسبة التغير في اإلنتاج أكبر من نسبة التغير في  عوامل اإلنتاجالتغير في متساوي مع نسبة  تكون غلة الحجم ثابتة، وا 

ذا كانت نسبة التغير في اإلنتاج أقل من نسبة التغير في عوامل اإلنتاج تكون غلة  عوامل اإلنتاج فغلة الحجم تكون متزايدة، وا 
 متناقصة.الحجم 

 وأشكالها الخاصة تأخذ نفس الخصائص وأشكال منحنيات السواء.خصائص منحنيات الناتج المتساوي،  -2

 

𝑄 تقنية اإلنتاج الممثلة بالصيغة الرياضية التالية:على في عملية التصنيع  تعتمدمؤسسة ما : 20المسألة حل  =  √𝐿 + 2𝐾 

 المبينة في الجدول التالي: K و Lلنعتبر قيم عنصري اإلنتاج 

 Q L,KTMST LPM KPMاإلنتاج  Kرأس المال  Lالعمل 

16 8 20 1/16 1/8 2 

25 7.5 20 1/20 1/10 2 

36 7 20 1/24 1/12 2 

( Q=20الميزة المشتركة بينها أنها متساوية من حيث مستوى اإلنتاج )، و Kو Lتركيبات عاملي اإلنتاج  تمثل القيم في الجدول -1
 أنها تقع على منحنى ناتج متساوي واحد(.)أي 

 :L,KTMSTالمعدل الحدي لإلحالل التقني  -2

 𝑇𝑀𝑆𝑇𝐿 ,𝐾 = − 𝑑𝐾𝑑𝐿 = 𝑃𝑀𝐿𝑃𝑀𝐾 = 12√𝐿2 = 14√𝐿 

 
ثبات  رغم) ،وحدة رأسمال 0.5ب  Kوتناقص ( LPM)تناقص  Lما يالحظ أن المعدل الحدي لإلحالل التقني يتناقص كلما تمت الزيادة في 

 (.Kكل قيم ل 2KPM=المنفعة الحدية لرأس المال عند: 
ثبات  ه رغموهو ما يدل أن، 0.25بـ  L,KTMST  وحدة رأس مال ينخفض 0.5 بـ Kما يالحظ من الجدول أن لكل انخفاض في   التعليل:

يبقى ثابت ويعمل على ثبات التغير في المعدل  Kولكن التناقص في  K و Lهناك عملية إحالل بين  ، تكون2بـ المنفعة الحدية لرأس المال 
 (.1/4L,KTMST=) الحدي لإلحالل التقني

 معطاة بالعالقة التالية:دالة إنتاج مؤسسة ما   :30المسألة حل 

 
Q=125LαKβT 

 الداللة االقتصادية لثوابت الدالة: -1

 : عامل التنظيم )أو الرشادة االقتصادية للمنتج(؛125
α مرونة اإلنتاج لعنصر العمل :L  نسبة التغير في(Q  عند تغيرL  ؛% 1بنسبة) 

eQL=(125α L α-1KβT. L)/ (125LαKβT)=α 

         β:  راس المال اإلنتاج لعنصر مرونةK  نسبة التغير في(Q  عند تغيرK  ؛% 1بنسبة)   
eQK=(125β L αKβ-1T. K)/ (125LαKβT)=β 

     : التكنولوجي اإلنتاج لعنصر مرونةT  نسبة التغير في(Q  عند تغيرT  ؛% 1بنسبة)   
eQT=(125L αKβT-1. T)/ (125LαKβT)= 

 :LTMST و L,KTMSTحساب  -2
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 𝑇𝑀𝑆𝑇𝐿 ,𝐾 = 𝑃𝑀𝐿𝑃𝑀𝐾  =125α L α-1KβT/125β L αKβ-1T = = 𝛼𝐾𝛽𝐿   𝑇𝑀𝑆𝑇𝐿 ,𝑇 = 𝑃𝑀𝐿𝑃𝑀𝑇  =125α L α-1KβT/125L αKβT-1= 
𝛼𝑇
𝐿  

 

 

 

 

 

 

                                      Q= f(L,T) 

 

، وهو ما يسبب تناقص في Tأو  Kفي عديد المرات بكميات متساوية يتناقص التغير في  Lما يالحظ على الشكل أعاله أنه عند الزيادة في 
L,KTMST  وأ LTMST. 

 :=0إذا افترضنا أن  -3

L: 𝑒𝑠من أجل  K مرونة إحاللحساب  -أ = 𝑑(𝐾𝐿)𝑑𝑇𝑀𝑆𝑇𝐿,𝐾 𝑇𝑀𝑆𝑇𝐿,𝐾(𝐾𝐿 )  = 

𝛽𝛼𝑇𝑀𝑆𝑇𝐿,𝐾𝛽𝛼𝑇𝑀𝑆𝑇𝐿,𝐾 = 1  

  ، أي أن منحنى الناتج Qإلنتاج  Kو Lفإن هذا يدل على أن هناك تكافئ تام في استخدامات  وحدوية،عندما تكون مرونة اإلحالل  
 المتساوي يأخذ شكل قطع مكافئ تام.

 ، أي:Qمن أجل تغير  λتجانس الدالة يعنى إمكانية تغيير جميع عوامل اإلنتاج بنفس النسبة ولتكن  -ب

)Tλ(β)Kλ(α)L25(λ1=’ Q 

Q)(α+β+λ=’ Q 

يتوقف على مرونة اإلنتاج الكلية هذا التجانس ، (α+β+λ(في  Qهي حاصل ضرب  ’Qما يالحظ على النتيجة أن الدالة متجانسة، ألن قيمة 
( (α+β+:أي، 

 فالدالة متجانسة من الدرجة األولى؛ α+β+ =1)) إذا كانت  -

 فالدالة متجانسة من درجة أعلى من األولى؛ α+β+ >1)) إذا كانت  -

 فالدالة متجانسة من درجة أقل من األولى. α+β+ =1)) إذا كانت  -

 الذي ينطبق على الدالة يتوقف على درجة تجانس الدالة، أي: غلة الحجمقانون  -ج        

 وقانون غلة الحجم ثابت؛ الدالة متجانسة من الدرجة األولى α+β+ =1)) إذا كانت  -

 وقانون غلة الحجم متزايد؛ الدالة متجانسة من درجة أعلى من األولى α+β+ >1)) إذا كانت  -

 وقانون غلة الحجم كمتناقص. الدالة متجانسة من درجة أقل من األولى α+β+ =1)) إذا كانت  -

 دالة إنتاج مؤسسة ما في المدى الطويل كالتالي: لتكن لدينا: 40المسألة حل 
αT1/3K1/2LQ = 72 

 :لدالة متجانسة من الدرجة الثانيةوالتي تجعل ا αقيمة  حساب -1

K, T  

L1 L2  L3 L4 L5 

3 
4 

5 

L 

Q= f(L,K), 

 Q= f(L,T)  

1K,T 
1 

2K, T  

3K, T  

4K,T  

5,T K 

 

2 
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α)T(1/3)K( 1/2)L(= 72 ’Q 

.Q5/6+αQ’ = 

 .α =6/7ومن:   2( =α+5/6حتى تكون الدالة متجانسة من الدرجة الثانية البد أن: )
 - عند الزيادة في T  فإن %9بنسبة ،Q  :9تزيد بنسبة% x 6/7 =10.5 %. 

 :α =0بافتراض أن  -2

، وتكون المرحلة التي  6/5متجانسة من الدرجة الدالة وبالتالي تكون ، Kورأس المال  Lاإلنتاج سيعتمد اعتماد كلي على العمل  -أ
 تمر بها غلة الحجم هي مرحلة تناقص.

 :Kو Lتحديد معادلتي الطلب على عاملي اإلنتاج  -ب

 
1/3K1/2Q = 72LMax  

S.T: 
C = wL +iK 

 )ويمكن استخدام التعويض مباشرة( نحصل على: غرانجطريقة ال باستخدام
C)-wL +iK ( - αT1/3K1/2L72= ℓ 

 نقوم باآلتي: ℓ تعظيم قيمة ل -

   1…                               =0 w  - L) / 1/3K(36 =dℓ/dL                                     

2…                              =0 i  - ) 2/3K/ 1/2 = (24Ldℓ/dK  

                                 dℓ/d = - wL – iK + C = 0                                   …   3          

 نجد: 2و 1شرطا توازن المنتج: من المعادلتين  -

(36K1/3/ L) / (24L1/2 / K2/3) =  w/ i 

:ومنه نجد  3𝐾2L = 𝑤𝑖  للتوازن. 1الشرط     

 0L, K    0 3/2/ L1/3K18 -   0 2ℓ/dL2d   للتوازن 2الشرط 

                              0L, K   0  )/34K/ 1/2 L 16 -   0 2Kℓ/d2d          تناقصL,KTMST 

 والتي تتناسب والتكاليف )اإلنفاق( كما يلي: K و Lعند تحقق الشرطان نبحث عن قيمتي  -

𝐾 من الشرط األول للتوازن نجد أن: = 𝑤𝑖 2𝐿3     

𝐶 بالتعويض في معادلة اإلنفاق نحصل على:  = 𝑤𝐿 + 𝑖 (𝑤𝑖 2𝐿3 ) 

         𝐿 = 3𝐶5𝑤   معادلة الطلب على العمل  .                  𝐾 = 2𝐶5𝑖    .معالة الطلب على رأس المال 
𝐾 للتوازن وهي: 1معادلة المسار التوسعي ببساطة نحصل عليها من الشرط  -ج = 𝑤𝑖 2𝐿3         معادلة المسار التوسعي    

حيث ميل المسار هو: 
2𝑤3𝑖. 

𝐿 ، تحسب كما يلي:دجC=9800دج و i=4دج، s=5أعظم كمية من اإلنتاج تحققها المؤسسة عند:  -د = 3𝐶5𝑤 = 3 . 980025 =  وحدة عمل 1176
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𝐾 = 2𝐶5𝑖 = 2 .980020 =  وحدة  رأس مال980

 في دالة اإلنتاج نحصل على أعظم كمية لإلنتاج، أي:  K و Lبالتعويض بقيمتي 

Q* = 72(1176)1/2 (980)1/3 = 23968.5 وحدة 

  :دج Q :QP  =0.75 سعر الوحدة من عندما يكونالمؤسسة، تحققه ربح  أعظم -ه

  = P. Q – C = 0.75 x 23968.5 – 5(1176) – 4 (980) =  8176.375 DA 

 دج:w’   =6، أي% 20نتيجة ضغوط نقابية زاد أجر الوحدة من العمل بنسبة  -و
 𝐿′ = 3𝐶5𝑤 = 3 .980030 =  وحدة عمل 980

 في دالة اإلنتاج فنحصل على: ’L، يتم التعويض بقيمة تأثير ذلك على كمية التوازن المحققةلمعرفة  -

Q’* = 72(980)1/2 (980)1/3 = 21880.14 وحدة 

.ما يالحظ هو نقصان في اإلنتاج نظرا لزيادة تكاليف المؤسسة   

 منحنى الطلب على العمل يكون كالتالي: -

                      w دج( األجر( 
 

                                                                                                                    6 
                                                                                                                    5  
                                                                                                                    4 
                                                                                                                    3 
 2 
 1 

     980   1176                                      

                                                                        12   10   8    6     4     2   )باآلالف( Lالعمل                                  

 خط الطلب على العمل
التي تعمل على  K و L، احسب قيمتي تقليص كمية اإلنتاج )كمية التوازن( بالربعسببت أعطاب في بعض اآلالت المستخدمة من  -ز

 ، ويصبح هدف المنتج كالتالي:تكاليف اإلنتاج ةتدني

 
Min C = 5L +4K 

S.T: 
1/3K1/272L=17976.375=  ’Q  

 باستخدام مضاعف الغرانج وبنفس الخطوات السابقة سنصل إلى نفس شروط التوازن، أي: 
1…                               =0  L / 1/3K36 - 5 =dℓ/dL  

2…                              =0 2/3K/ 1/2 24L - 4= dℓ/dK  

            3 …                 = 0 17976.375 +1/3K1/272L-=  dℓ/d   
3𝐾2L ومنه: = 𝑤𝑖 =  للتوازن. 1الشرط    54

 0 L, K,  0 > 3/2/ L1/3K18    0 >2ℓ/dL2d   للتوازن 2الشرط 

                              0 L, K,  0 >)/34K/ 1/2 L 16   0 >2Kℓ/d2d          تناقصL,KTMST 
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𝐾 من الشرط األول للتوازن نجد أن: = 5𝐿6     

 ( نجد:3بالتعويض في قيد اإلنتاج )المعادلة 
5/6L 60=   1/3 

5𝐿6 )(1/272LQ’ = 17976.375 =  

 ومنه:
L’ = 973.26 

K’ = 5(973.26)/6 = 811.05 

 
 :أدنى تكاليف -

 C’ = 5(973.26) + 4(811.05) = 8110.5دج


