
  المسيلة جامعــة 
 (L.M.D) ركـذع مشتـجالسنظ الثانيظ                                        والتجاريظ وصلوم التسيير      وم االقتصاديظكليظ الطل

                    رياضيات ماليظ ـاســـمقي    
 7102/8102الجـامطيــــــظ: ظ ـــــــللسن    

   االول:التمرين 
( سُٕاخ 3دج تًعذل فائذج يزكثح سُٕي، ٔتعذ ) 011111ف أحذ االشخاص فً تُك يعٍٍ يثهػ قذرِ ٔظ    

 دج  9, 129502يٍ انتٕظٍف تحظم عهى رطٍذ قذرِ 

 احسة انًعذل انسُٕي نهتٕظٍف؟ -

نًذج يعٍُح يٍ انسُٕاخ  % 5,6نٕ ٔظف انزطٍذ انًتحظم عهٍّ فً تُك اخز تًعذل فائذج يزكثح قذرِ 

 دج  9794, 156432ى رطٍذ قذرِ ٔتحظم عه

 احسة يذج انتٕظٍف؟ -  

  الثاني:التمرين 
دج تًعذل فائذج يزكثح سُٕي، ٔتعذ سُتٍٍ يٍ انتٕظٍف  61.111ٔظف أحذ األشخاص فً تُك يثهػ     

دج إٌ رطٍذِ تهػ  530.36إضافح يثهػ  ٔفً حانحدج، ثى سُتٍٍ يٍ تعذ انسحة  01.111سحة يثهػ 

 دج.00.111

 انًعذل انسُٕي نهتٕظٍف؟ أحسة-

 6نًذج  %1.06نٕ ٔظف انزطٍذ انًتحظم عهٍّ فً تُك آخز تًعذل فائذج ٌفٕق يعذل انتٕظٍف األٔل تـ 

 سُٕاخ:

 أحسة انفائذج اإلجًانٍح؟-

 : ثالثالتمرين ال
 سُٕاخ تفٕائذ يزكثح 5دج،ٔضٍفا فً َفس انٍٕو نًذج 51111يجًٕعًٓا ٌسأي  x  ٔy يثهغٍٍ

 %5ٔظف تًعذل فائذج سٌُٕح  xرأس انًال 

 %6..3ٔظف تًعذل سذاسً  yرأس انًال 

 دج 30..0511انفٕائذسُٕاخ كاٌ يجًٕع  5ٔفً يذج 

 x ٔyانًثهغٍٍ *أحسة 

 التمرين الرابع:
دج يٕظفح تأحذ انثُٕك  001111عهى يثهػ  (C, B, A) ( أشخاص13يٍ خالل عًهٍح يٍزاث تحظم ثالثح )

 :قذ تٕفزخ نك انًعهٕياخ انتانٍح حٕل ْذِ انعًهٍح%، ٔ 0,6تًعذل فائذج قذرِ: 

سُح ٔثالثح  00عًزِ  :(B) ، انشخض)¼(سُح َٔظف ٔحذدخ حظتّ تـانزتع  00عًزِ  :(A) انشخض  -

  .( سُٕاخ5عًزِ ستح ) :(C) ، انشخض)½(( أشٓز ٔحذدخ حظتّ تـانُظف 3)

 .سُح كايهح 01ٍََٕا تـ: كم شخض ًٌكُّ انتظزف فً حظتّ عُذ تهٕغ سٍ انزشذ انًحذدج قا  -

 الرشد؟ انًطهٕب: أحسة انًثهػ انذي ٌتحظم عهٍّ كم شخض عُذ تهٕغ سٍ

 

 



 جامعة المسيلة
 كلية العلوم ا�قتصادية و التجارية و علوم التسيير

الفصيلة الثانية                        السنة الثانية جذع مشترك             قسم العلوم ا�قتصادية  

  الرياضيات المالية: سلسلة تمارين في مقياس

  )01(السلسلة رقم 

يوم، و الثاني لمدة  250ا�ول لمدة : أودعت مؤسسة في بنك ث�ث مبالغ :ا%ولالتمرين 

دج، و قد 318500يوم، و قد بلغ مجموع المبالغ الموظفة  80يوم، و الثالث لمدة  160

  ).بالنسبة لكل مبلغ(نفس الفوائد أنتجت

  .احسب قيمة كل مبلغ: لوبالمط

بعد سنتين تم سحب  %iدج وظف بمعدل فائدة بسيطة 80000يمته أصل ق :الثانيالتمرين 

سنوات من التوظيف الجديد وجد  03، و بعد (i+2) %ا�صل و الفوائد و توظيفھما بمعدل

  .دج130560الرصيد يقدر 

  .احسب المعدل: المطلوب

دج 5038.5يوما  90دج، و بعد 5025مبلغ  يوم  60بعد  بلغت جملة دين :الثالثالتمرين 

  .و ذلك على أساس فائدة بسيطة

  .احسب أصل الدين و معدل الفائدة: المطلوب

  :اقترض شخص ث�ثة مبالغ من أحد البنوك كالتالي :التمرين الرابع

  .يوم  73دج لمدة  3000 -

  .يوم  80دج لمدة  1460 -

  .يوم nدج لمدة  2190 -

دج  109.5جوان فائدة بسيطة صحيحة قدرھا  30ذا الشخص قد دفع في إذا علمت أن ھ

  .%7.5عن المبالغ الث�ثة، بمعدل 

 .اوجد بداية القرض الثالث؟: طلوبالم

حتى  2017فيفري  15دج استثمر في بنك في الفترة من  7000مبلغ  :التمرين الخامس
  .%10، بمعدل فائدة 2017أوت  29

 .جارية و الفائدة الصحيحةاحسب الفائدة الت: المطلوب

 




