
  

  
 تمارين الفصل االول

  
 :التمرٌن األول

دٌنار وذلك على أساس فائدة بسٌطة، أحسب أصل  567305ٌوما  06دٌنار و بعد  5605ٌوما مبلغ  06بلغت جملة دٌن بعد 
 الدٌن ومعدل الفائدة؟

 :التمرٌن الثانً
 :اقترض شخص مبالغ من أحد البنوك كالتالً

ٌوم 37دٌنار لمدة  3000 -1  
ٌوم 06د دٌنار ج لمدة  1460 -2   

 ٌوم n دٌنار لمدة 2190 -3
دٌنار )لكل  56005حزٌران بدفع فائدة بسٌطة صحٌحة قدرها  76أوجد بداٌة القرض الثالث علما أن هذا الشخص قام فً 

305المبالغ( بمعدل  % 
 :التمرٌن الثالث

د بٌعها، بعد ذلك وظف سعر البٌع فً % كهامش على الربح عن06دٌنار وطبق علٌها  00666اشترى تاجر سلعا بمبلغ 
% وهذا بعد اضافة مبلغ ربح لسعر البٌع0ٌوم و ذلك بمعدل  500دٌنار بعد  56066البنك لٌتحصل على جملة مبلغٌن    

 (أحسب المبلغ اإلضافً )الموظف بنفس المعدل
 :التمرٌن الرابع

دٌنار 0000بلغت الفائدة التجارٌة لمبلغ ما وبمعدل ما ولمدة ما مبلغا قدره   
 أوجد مقدار الفائدة الصحٌحة لنفس المبلغ ولنفس المدة وبنفس المعدل

 :التمرٌن الخامس
دٌنار 605حسبت كال الفائدتٌن التجارٌة والصحٌحة لمبلغ ما وبنفس المعدل ولنفس المدة فبلغ الفرق بٌنهما   

 اوجد كال الفائدتٌن
 :التمرٌن السادس

على الترتٌب بمعدل فائدة بسٌط لمدة معٌنة ، فبلغت  0،  505،  305فٌما بٌنها مع األعداد أودعت مؤسسة ثالثة مبالغ تتناسب 
دٌنار 0666مجموع الفوائد   

 أحسب فائدة كل مبلغ -1
50دٌنار والمعدل  550566أحسب مدة اإلٌداع ) باألٌام( إذا كان أول مبلغ  -2 % 

 أحسب المبلغٌن اآلخرٌن -3
ٌوم أخرى 506سابقا، تم سحب المبلغ األول وترك المبلغ اآلخر بنفس المعدل لمدة فً نهاٌة المدة المحسوبة  -4  

 أحسب ما تحقق المؤسسة بعد هذه المدة-
% عن المعدل السابق7نفس السؤال إذا تغٌر معدل الفائدة بزٌادة  -5  

 :التمرٌن السابع
05/60/05الى  55/60/05ن دٌنار فً مصرف وأمامه ثالث طرق للتوظٌف م 566666أراد شخص توظٌف مبلغ   

50توظٌف المبلغ فً بنك ٌطبق معدل فائدة بسٌطة سنوٌة  -أ % 
% ، والباقً بمعدل 55دٌنار بمعدل سنوي  706666توظٌف المبلغ على جزئٌن فً مصرفٌن مختلفٌن ، األول بمقدار  -ب

57فائدة سنوي  % 
توظٌف المبلغ بكامله فً مصرف واحد لكن بمعدالت متزاٌدة -ج  

00/60/05الى  55/60/05من  11.5%  
00/60/05مطبق على القٌمة المحصلة فً تارٌخ  05/60/05الى  00/60/05من  13.5%  

 ما هً الطرٌقة التً تنصح بها هذا الشخص
 :التمرٌن الثامن

مبلغ 65/65فً كل شهر وابتداءا من  i ٌوظف شخص وبفائدة بسٌطة بمعدل  c  
من نفس السنة 75/50ما هً القٌمة المحصلة فً  -1  

  (توظٌف n شهر )أي بعد n ما هً القٌمة المحصلة فً نهاٌة -2



 i=9% و c=2000 لتكن -3
 أجب عن السؤالٌن السابقٌن

دٌنار ) نفرض أن فً كل  00035نحتفظ بالمعطٌات السابقة ، ماا هً مدة العملٌة التً ٌنتج عنها قٌمة محصلة تساوي  -4
 (شهر نفس المدة

 


