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سةرضاوةكان



بةشي يةكةم
ثةيوةنديةكان و دالة و بةكارهَينانيان لة ئابووري

 ثَيناسة بنةِرةتيةكان : يةكةم:
 جَيطريي ذمارةيي(numerical constant  :)  بريتية لة بةهايةكي جَيطري و ناطؤِرَيت بة طؤِراني ئةو بابةتةي لة

.ذَير توَيذينةوة داية
منوونة :C= 3+b(y)
جَيطريي هَيمايي(symbolic constant :) بريتية لة بةهايةكي جَيطري  لة ضوار ضَيوةي ئةو بابةتةي لة ذَير

. توَيذينةوةداية و دةطؤِرَيت بة طؤِراني ئةو بابةتةي لة ذَير توَيذينةوة داية
منوونة :C= a+b(y)

 طؤِراو(variable  :) بةهايةكة دةطؤِرَيت لة سنوورَيكي دياريكراو بةثَيي ئةو بابةتةي لة ذَير توَيذينةوةداية.
منوونة :C= a+b(y)

هاوكؤلكة(coefficient  :)جَيطريي ذمارةيية يان هَيمايية و جاراني طؤِراو كراوة  .
دالة(function :) بريتية لة ثةيوةندي نَيوان دوو طؤِراو يان ياتر.
ثةيوةندية لة نَيوان دوو طؤِراو , دالةي سادة: 1منوونة(x.y   : )y=f(x)
ثةيوةندية لة نَيوان زياتر لة دوو طؤِراو                                                                   :  دالةي زؤر طؤِراو: 2منوونة

Qd= f(p,k,R,Y,T) 
P= price                                     Y= income   
K= complementary                   T= taste      
R= substitutes



 دةتوانني ئةم دالة بطؤِرين بؤ ثةيوةندي سنووردار  :
Qd= a – bp – ck + dR + eY ± f T                                         

 كاتَيك كة(b ,c , d , e , f ) هاوكؤلكةن و(a ) جَيطريي هَيمايية.
ثةيوةندي نَيوان هاوكؤلكةو جَيطري لةسةر سروشيت ثةيوةندي نَيوان طؤِراوي ثاشكؤ

(Qd ) و سةربةخؤ دةوةستَيت ، لة نةخشةي خواست(a )و , موجبة(b )  سالبة
(  c)بةهؤي سروشيت ثةيوةندي ثَيضةوانةيي لةنَيوان بِري خواست و نرخةكةي، بةاَلم 

سالبة بةهؤي ثةيوةندي ثَيضةوانةي نَيوان بِري خواست لةسةر كاَلايةك و نرخةكةي، لة 
ئاماذةكةي موجبة بةهؤي ثةيوةندي ِراستةوانةي نَيوان بِري خواست ( d)هةمان كاتدا 

و نرخي كااَل كَيرِبكَي كارةكةين و هةوةها ثةيوةندي نَيوان داهات و بِري خواسرتاو بؤ  
بةاَلم طؤِراوي ئارةزوو , تكون موجبة( e)كااَلي ئاسايي ِراستةوانةية بؤية ئاماذةي 

وي ئاماذةكةي ديار نية ضونكة ناتوانني ثَيشبيين بؤ بكةين و دةوةستَيت لةسةر ئارةزو
.بةكاربةران



دةكرَيت ئةم دالةية ئةم شَيوازةي خوارةوة وةربطرَيت:
Qd= 35 – 2.2p – 0.25k + 0.3R + 0.4Y + 0.22T

:طرميان
جَيطري بوون ئةوا ( جطة لة نرخي كااَلكة خؤي) ئةطةر  طرميان بةهاي سةرجةم طؤِراوةكاني تر 

:  دةتوانني هاوكَيشةكة بةم شَيوة دابِرَيذينةوة 
Qd= 55 – 2.2p

دةطةِريتةوة بؤ بةها جَيطريةكاني تر كة  ( 20)ئةو زيادةي كة خراوةتة سةر بةهاي بِري جَيطري كة 
.بؤ بِري ِرةها زياد كراوة 

برييت ية لة دابةشكردني ذمارةي دؤخةكان لة ضوارضَيوةي (: Proportion)ِرَيذةي بةشةكي -
:ة ي دياري كراو بةسةر ذمارةي طشيت كؤمةَلةكان و ياساكةشي بةم شَيوةيةي(ثؤلَيك)كؤمةَليةك

𝒑 =
𝒏 𝒂

𝒏 𝒕
:  كاتَيك

P =ِرَيذةي بةشةكي.
= 𝑛 𝑎ذمارةي دؤخةكاني كؤمةَلةيةك.
= 𝑛 𝑡 ذمارةي دؤخةكاني طشيت كؤمةَلةكان.



برييت ية لة دابةشكردني ذمارةي دؤخةكان لة ( : percentages)ِرَيذةي سةدي -
ي دياري كراو بةسةر ذمارةي طشيت كؤمةَلةكان و جاراني (ثؤلَيك)ضوارضَيوةي كؤمةَليةك 

:كراوة ياساكةشي بةم شَيوةيةية ( 100)ذمارة 

(100 )x𝒑 =
𝒏 𝒂

𝒏 𝒕



:شَيوةي هَيلكاري بؤ نةخشة : دووةم
طرميان نةخشةي بةكاربردن  يةكسانة بة:

C = f (y)

طؤِراوي سةربةخؤية ، و ( y)و ( y)طؤِراوي ثاشكؤية بؤداهات ( c)كاتَيك بةكاربردن 
:دةكرَيت ئةم دالةية شَيوةي ئةم هاوكَيشةي خوارةوة وةربطرَيت 

C = 10+ 0.6 (y)

طؤِر ئةم هاوكَيشةية هَيَلية، ضونكة بِري طؤِرانكاري لة بةكاربردن برييت ية لة ِرَيذةيةكي نة
( .0.6)لة طؤِراني داهات و يةكسانة بة 

ةيي دةتوانني ئةم ثةيوةندية بة شَيوةي هَيلكاري بنوَينني بة داناني ضةند بةهايةكي طرميان
(  C)و دواتر لة هاوكَيشةي بةكاربردني سةرةوة بةهاي ( 0,4,8,12)وةكو ( y)بؤ 

:  هةروةك لةم خشتةي خوارةوة ِروونكراوةتةوة, بدؤزينةوة 



C

10

12.4

14.8

17.2

(  C,Y)بؤ نواندني هاوكَيشةكة بة شَيوةي هَيلكاري هةلدةستني بة داناني  خاَلةكاني 
,  ( 8, 14.8), ( 4 , 12.4), ( 10,0)هةذماركراو لةم خشتةي سةرةوة كة ئةمانةن 

:، لةسةر شَيوةي هَيلكاري خوارةوة ( 12 , 17.2)

C= 10 + 0.6Y

C= 10 + 0.6(0)

C= 10 + 0.6(4)

C= 10 + 0.6(8)

C= 10 + 0.6(12)

Y

0

4

8

12
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17.2
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12.4 
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 شَيوةي هَيلكاري نةخشةي خواست : منوونة
Qd)لةم هاوكَيشةية بكَيشة  = 12– 1.5 p )

P= (1,2,3,4,5): طرميان 

 بةمةرجَيك(Qd ) لة تةوةري ئاسؤيي دابنَى و(p )  لة تةوةري
ستووني

واجب



(:inverse function)دالةي هةَلطةِراوة -1
:ئةطةر ئةم نةخشة خستةِرووةمان هةبوو

Qs = f(p) 

= Qs.f(p):ئةوا نةخشةي ثَيضةوانة بةم شَيوةية دةبَيت

Qs    
P = -----------

f

P = f     (Qs)
-------------------------------------------------------------------------------------

(4P= 60-0.5Q)ئةطةر ئةم دالة ثَيضةوانةت هةبوو : منوونة
:دالةكة بطؤِرة بؤ دالةي بنةِرةتي : داواكراو

0.5Q =60-4p   

𝑄 =
60−4p

0.5

Q= 120-8P

جؤرةكاني دالة: سَييةم

-1



:منوونة

Y = a + b E

bE = -a + y    

– 0Y:هاوكَيشةي دالةي شاراوة b E – a =

054222 =+−+++ yxxyyx

(:implicit function)دالةي شاراوة -2
.دياريكردني ئاراستةي ثةيوةندي هؤكاري لة نَيوان طؤِراوة جياوازة  ئابووريةكان ئاسان نية

، دةبينني هةردوو (E)خوَيندنو ئاسيت ( Y)سةبارةت بة ثةيوةندي نَيوان داهات : منوونة
طؤِراوةكة كاريطةريان لةسةر يةكرت هةية ، و داهاتي بةرز دةرفةت دةِرةخسَيين بؤ بؤ  

دةرفةتي باشرت دةِرةخسَيين بؤخوَيندن، هةروةها بةرزي ئاسيت خوَيندنبةرزكردنةوةي ئاسيت 
ي كاركردن و داهاتي بةرز ، لةم دؤخانةدا دةتوانني دالة بة شَيوةي بَي اليةن بنووسني بةبَي ئةوة
.خسَلةتي ثاشكؤيي و سةربةخؤيي بداتة هيض كام لة طؤِراوةكان، و لَيرةدا دالةكة شاراوة دةبَيت



دالةي هَيلي بودجة لةو دالة ئابووريانةية  شَيوةي شاراوة وةردةطرَي  ، طرميان داهاتي بةكاربةر
x2)و ئةم بةكاربةرة بؤي هةية دوو كااَل ( M)برييت ية لة  , x1 )  بكِرَيت ، بة دوو نرخي

(p1 )و(p2 )  بةدواي يةكرت، كاتَيك سةرجةم داهاتةكةي خةرج دةكات ، ئةوا دالةي هَيَلي
:بودجة ئةم شَيوةية وةردةطرَيت 

M=X1P1+X2P2

:بةم شَيوةية( X1)دةتوانني دووبارة دالةكة دابرَيذينةوة بؤ دياريكردني بِري كااَلي 
𝑴− 𝒙𝟐𝒑𝟐 =x1p1

X1p1= 𝑴− 𝒙𝟐𝒑𝟐

𝑿𝟏 =
𝑴

𝑷𝟏
−
𝑿𝟐𝑷𝟐

𝑷𝟏
:بةم شَيوةية( X2)دةتوانني دووبارة دالةكة دابرَيذينةوة بؤ دياريكردني بِري كااَلي 

𝑴− 𝒙𝟏𝒑𝟏 =x2p2

X2P2= 𝑴− 𝒙𝟏𝒑1   

𝑿𝟐 =
𝑴

𝑷𝟐
−

𝑿𝟏𝑷𝟏

𝑷𝟐

(Budget line)هَيَلي بودجة



بة نوسيين دالةي شاراوة دووردةكةوينةوة لة دياريكردني ئاراستةي ثةيوةندي هؤكاري لة
و دالةي شاراوة بؤ بودجةي داهات بةم شَيوةية  ( X2)و( X1)نَيوان طؤِراوةكاني 

:  دةبَيت 

M – P1X1 – P2X2 = 0

ر دةتوانني شَيوةي هَيلكاري هَيَلي بودجة بكَيشني ئةطةر طرميان سةرجةم داهاتي بةكاربة
و بِري كِردراو لة , سفر دةبَيت ( X2)بةتةنها و ( X1)خةرج دةكرَيت بؤ كِريين كااَلي 

𝑴)  يةكسان دةبَيت بة ( X1) كااَلي 

𝑷𝟏
(

بة تةنها و ( X2)بةاَلم ئةطةر سةرجةم داهاتي بةكاربةر خةرج بكرَيت بؤ كِريين كااَلي -
(X1 ) و بِري كِردراو لة كااَلي , سفر دةبَيت (X2 ) يةكسان دةبَيت بة  (𝑴

𝑷𝟐
(.

,0)  لَيرةدا هَيَلي بودجة تةوةري ستووني دةبِرَيت لة خاَلي -
𝑀

𝑃1
و هةروةها تةوةري )

 , 0)ئاسؤيي دةبِرَيت لة خاَلي 
𝑀

𝑃2
:هةروةك لةم شَيوةي خوارةوة هاتووة (  



X1

هيَلَي بودجة              

P1X1 + P2X2> M

P1X1 + P2X2< M                  

X2

هةر خاَلَيك دةكةوَيتة سةر هَيَلي بودجة برييت ية لة تَيكةَليةك لة دووكااَلكة و سةرجةمي
ودالةي هَيَلي بودجة هَيَلية ضونكة ( M)بةهاكةيان يةكسانة بة داهاتي بةكاربةر 

و قةبارةكةشي ( X1)برييت ية لة ِرَيذةكي نةطؤِر لة طؤِرانكاري لة ( X2)طؤِرانكاري لة 
(. P1/P2)يةكسانة بة 

)
𝑀

𝑃1
(0 ،

(0 ,
𝑀

𝑃2
)0



(  X2)و نرخي كااَلي ( 12$)يةكسان بوو  بة( X1)ئةطةر هاتوو نرخي كااَلي : منوونة
(.16$)يةكسان بوو بة

:  داواكراو

.( 1500$)شَيوةي هَيلكاري هَيَلي بودجة بكَيشة كاتَيك داهاتي بةكاربةر يةكسانة بة -1
(.10)دادةبةزَيت بؤ( X1)طؤرانكاري لة هَيَلي بودجة ِروونبكةرةوة كاتَيك نرخي كااَلي -2
.ئةو خااَلنة ِروونبكةرةوة كة دةكةونة سةر هَيَلي بودجة و دةرةوةي هَيَلي بودجة-3



بؤ ئةوةي شَيوةي هَيَلي بودجة بكَيشني طرميان دةكةين داهاتي بةكاربةر : شيكار
(M=1500 ) هةمووي خةرج دةكرَيت بؤ كِريين دوو كااَل(x2,x1 )واتة:

M=P1X1+P2X2

و بِري  , (X2=0)و( X1)سةرجةم داهاتي بةكاربةر خةرج دةكرَيت بؤ كِريين -1: طرميان
:يةكسانةبة( X1)كِردراو لة 

(𝟎)𝑷𝟐

𝑷𝟏
=125𝑿𝟏 =

𝑴

𝑷𝟏
−

𝑿𝟐𝑷𝟐

𝑷𝟏
=
𝟏𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟐
-

و بِري  , (X1=0)و( X2)سةرجةم داهاتي بةكاربةر خةرج دةكرَيت بؤ كِريين-2: طرميان 
:يةكسانةبة ( X2)كِردراو لة 

(𝟎)𝑷𝟏

𝑷𝟐
= 𝟗𝟑.𝟕𝟓𝑿𝟐 =

𝑴

𝑷𝟐
−

𝑿𝟏𝑷𝟏

𝑷𝟐
=
𝟏𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟔
-

و تةوةري ئاسؤيي دةبِرَيت لة , (125,0)هَيَلي بودجة تةوةري ستووني دةبِرَيت لة خاَلي 
:هةروةك لةم شَيوةي خوارةوة هاتووة( 0,93.75)خاَلي 



X1

125         

هَيَلي بودجة               
P1X1 + P2X2> 1500  

P1X1 + P2X2< 1500                  

93.75                            X20



دينار ئةوا خاَلي يةكرتبِريين  ( 10)دينار دادةبةزئ بؤ(12)لة( x1)كاتَيك نرخي كااَلي -2
:  هَيَلي بودجة لةطةَل تةوةري ستووني دةطوازرَيتةوة الي ِراست بةم شَيوةية

𝟎 𝟏𝟔

𝟏𝟎
= 𝟏𝟓𝟎 𝑿𝟏 =

𝑴

𝑷𝟏
−

𝑿𝟐𝑷𝟐

𝑷𝟏
= 
𝟏𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟎
-

X1

150

هيَلَي بودجة           

125                                         

93.75                                                    X2



هةر خاَلَيك دةكةوَيتة سةر هَيَلي بودجة برييت ية لة تَيكةَلةيةك -3
و سةرجةمي بةهاكةيان يةكسانة بة ( X2,X1)لة دووكااَلكة 

، و ئةو خااَلنةي دةكةونة خوارةوةي  ( 1500$)داهاتي بةكاربةر 
هَيَلي بودجة واتة بةشَيك لة داهاتي بةكاربةر خةرج نةكراوة بؤ 

كِريين دوو كااَلكة ، و ئةو خااَلنةي دةكةونة سةرةوةي هَيَلي بودجة 
.واتة داهاتي بةكاربةر  كةمرتة لة بةهاي كِريين دوو كااَلكة 



يةكسان ( X2)و نرخي كااَلي ( 6$)يةكسان بوو بة ( X1)ئةطةر هاتوو نرخي كااَلي: منوونة
(.9$)بوو بة 
:  داواكراو

.( 2500$)شَيوةي هَيلكاري هَيَلي بودجة بكَيشة كاتَيك داهاتي بةكاربةر يةكسانة بة -1
(  5)دادةبةزَيت بؤ( X1)طؤرانكاري لة هَيَلي بودجة ِروونبكةرةوة كاتَيك نرخي كااَلي -2

(10)بةرزدةبَيتةوة بؤ ( X2)دينار و نرخي كااَلي 
.ئةو خااَلنة ِروونبكةرةوة كة دةكةونة سةر هَيَلي بودجة و دةرةوةي هَيَلي بودجة-3

واجب



(:Liner Function)دالةي هَيَلي -3
Qd=a0)لة شَيوة بريكاريةكةي هاوشَيوةية لةطةَل دالةي خواست   – a1x )  و بةرزترين ،

، دالةيةكي زؤر ِرادةدارة لة ثلةي يةكةم كاتَيك بةهاكاني (1)يةكسانة بة ( x)توان بؤ 
(a2,a3,a4……..an ) لةم دؤخةدا يةكسانن بة صفر و نابَيت(a1 )  يةكسان بئ بة

.سفر
p

ضةماوةي خواست

0                                                          QD



(:Quadratic Function)دالةي ثلة دوو-4

:ئةم دالةية ئةم شَيوة بريكارية وةردةطرَيت 

𝒚 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒙 + 𝒂𝟐𝒙
𝟐

(  x)هاوشَيوةية لةطةَل دالةي داهاتي ِرادةدار و تَيضووني ِرادةدار  و بةرزترين توان بؤ 
، نةخشةيةكي زؤر ِرادةدارة لة ثلةي دووةم  كاتَيك بةهاكاني (2)يةكسانة بة 

(a3,a4……..an ) لةم دؤخةدا يةكسانن بة سفر و نابَيت(a2 )يةكسان بَى بة صفر.
:دةتوانني شَيوةي هَيلكاري دالةي بةرهةمي ِرادةدار بةم شَيوةي خوارةوة بكَيشني  : منوونة

MP

𝑴𝑷 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏𝒙 + 𝒂𝟐𝒙
𝟐

a2<0                  

x



:دةتوانني شَيوةي هَيلكاري دالةي تَيضووني ِرادةدار بةم شَيوةي خوارةوة بكَيشني  : منوونة

𝑀𝐶 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑞 + 𝑎2𝑞
2

MC

a1<0

Q



Qubic)نةخشةي ثلة سَى -5 function:)

:ئةم دالةية ئةم شَيوة بريكاريةي وةردةطرَيت 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 + 𝑎3𝑥

3

(  x)هاوشَيوةية لةطةَل دالةي بةرهةمي طشيت و دالةي تَيضووني طشيت و بةرزترين توان بؤ 
، نةخشةيةكي زؤر ِرادةدارة لة ثلةي سَييةم كاتَيك بةهاكاني (3)يةكسانة بة 

(a4,a5……..an ) لةم دؤخةدا يةكسانن بة صفر و نابَيت(a3 )يةكسان بَى بة صفر.
دةتوانني شَيوةي هَيلكاري دالةي بةرهةمي طشيت و تَيضووني طشيت بةم شَيوةي : منوونة

:خوارةوة بكَيشني 
TP= 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎3𝑥
3

TC= 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 + 𝑎3𝑥

3TP TC

00



(:  Rational Function)دالةي ِرَيذةيي -6
:شَيوة بريكاريةكةي بةم شَيوةي خوارةوةية

𝑨 =
𝒀

𝑿
:منوونة

𝑌 =
𝑋 + 4

3𝑋 + 2.4𝑋2 + 2



(:Exponential Function)دالةي تواندار -7
لة نةخشةي تواندار طؤِراوي سةربةخؤ توانة بؤ جَيطريي ذمارةيي يان هَيمايي ، و ئةو دالة 

.بةكاردَيت بؤ دياريكردني ِرَيِرةوةكاني طةشة لة طؤِراوة ئابووريةكاندا

𝑌: منوونة = 𝑏𝑥

𝑌 = 𝑏𝑥

x

Y



(:Logarithmic Function)دالةي لَوطاريتمي -8
ؤ  لَوطاريتمي هةر ذمارةيةك بؤ بنضينةيةكي دياريكراو برييت ية لةو توانةي كة ثَيويستة ب

.بنضينةكة بةرزبكرَيتةوة بؤ بةدةستهَيناني ئةو ذمارةية

(  102)كاتَيك كة , ( 2)يةكسانة بة ( 10)بؤ بنضينةي ( 100)لؤطاريتمي ذمارة : منوونة
.:      بؤية, ( 100)يةكسانة بة  𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐

دالةي لؤطاريتمي بةكاردَيت بؤ ِروونكردنةوةي ِرَيِرةوي خةرجي بةكاربةرةكي وةكو دالةيةك 
                                                                                 Y. بؤ داهات 

x

𝑌 = log𝑋𝑏



و تَيضووني طؤِراو  ( 140$)ئةطةر تَيضووني جَيطري لة يةكَيك لة كارطةكان يةكسان بوو بة : منوونة
:بؤ هةر يةكةيةكي بةرهةم( 4$)يةكسان بوو بة 

.شَيوةي بريكاري دالةي تَيضووني طشيت بنووسة-أ: داواكراو
.هَيلكاري ضةماوةي تَيضووني طؤِراو و تَيضووني طشيت بكَيشةً -ب
بؤ  ( 50)طؤِرانكاري لة تَيضووني طشيت ِروونبكةرةوة لة ئةجنامي طؤِراني بِري بةرهةم لة -ت

(80.)

Tc:    تَيضووني طشيت -أ: شيكار  = Fc + vc

= 140 + 4Q         
C

TC
VC                                 

Q  

Vc = 4Q  
Fc = 140



:يةكةية ئةوا تَيضووني طشيت يةكسانة بة ( 50)كاتَيك قةبارةي بةرهةم -ت
TC1= FC+ VC

TC1 =140 + 4Q

TC1=140 + 4(50) 

TC1=140 + 200 = 340                TC1=340 

:يةكة ( 80)كاتَيك قةبارةي بةرهةم زياد دةكات بؤ 
TC2= FC+ VC

TC2 =140 + 4Q

TC2=140 + 4(80)

TC2=140 + 320= 460                TC2=460 

ΔTC= TC2 – TC1

- 460=طؤِرانكاري لة تَيضووني طشيت 340= 120ΔTC



و تَيضووني طؤِراو يةكسان  ( 35$)ئةطةر تَيضووني جَيطري لة يةكَيك لة كارطةكان يةكسان بوو بة : منوونة
بؤ هةر يةكةيةكي بةرهةم ، و نرخي فرؤشتين يةك يةكةي بةرهةم هاتوو يةكسان  ( 1.8$)بوو بة 
:($3)بوو بة 

.شَيوةي بريكاري دالةي قازانج بنووسة-أ: داواكراو
.يةكة(100) يةكة بؤ(75)طؤِرانكاري لة قازانج ِروونبكةرةوة لة ئةجنامي طؤِراني بِري بةرهةم لة -ب

𝝅)قةبارةي بةرهةم ضةندة كاتَيك قازانج يةكسانة بة سفر -ت = 𝟎)
TC= 35+1.8Q                                TR= 3Q(أ):  شيكار

𝝅 = 𝑻𝑹 − 𝑻𝑪
𝝅 = 𝟑𝑸 − (𝟑𝟓 + 𝟏. 𝟖𝑸)
𝝅 = 𝟑𝑸 − 𝟑𝟓 − 𝟏. 𝟖𝑸
𝝅 = 𝟏. 𝟐𝑸 − 𝟑𝟓

(ب)

Q1=75
𝝅𝟏 = 𝟏. 𝟐𝑸 − 𝟑𝟓
𝝅𝟏 = 𝟏. 𝟐(𝟕𝟓) − 𝟑𝟓
𝝅𝟏 = 𝟗𝟎 − 𝟑𝟓
𝝅𝟏 = 𝟓𝟓



(ت)
𝝅 = 𝟏. 𝟐𝑸 − 𝟑𝟓
𝟎 = 𝟏. 𝟐𝑸 − 𝟑𝟓
𝟑𝟓 = 𝟏. 𝟐𝑸

𝑸 =
𝟑𝟓

𝟏. 𝟐

Q=29.166قةبارةي بةرهةم كاتَيك قازانج يةكسانة بة سفر 

Q2=100
𝝅𝟐 = 𝟏. 𝟐𝑸 − 𝟑𝟓

𝝅𝟐 = 𝟏. 𝟐(𝟏𝟎𝟎) − 𝟑𝟓

𝝅𝟐 = 𝟏𝟐𝟎 − 𝟑𝟓

𝝅𝟐 = 𝟖𝟓

∆𝜋 = 𝜋2 − 𝜋1

∆𝜋 = 85 −55

∆𝝅 =30



و ( 74$)ئةطةر تَيضووني جَيطري لة يةكَيك لة كارطةكان يةكسان بوو بة : منوونة
بؤ هةر يةكةيةكي بةرهةم ، و نرخي ( 0.2$)تَيضووني طؤِراو يةكسان بوو بة 

:($1.5)فرؤشتين يةك يةكةي بةرهةم هاتوو يةكسان بوو بة 
:  داواكراو

.وسةشَيوةي بريكاري دالةي تَيضووني طشيت و دالةي دةستهاتي طشيت و  دالةي قازانج بنو-أ
يةكة  (500)طؤِرانكاري لة قازانج ِروونبكةرةوة لة ئةجنامي طؤِراني بِري بةرهةم لة -ب

.يةكة(750) بؤ 
𝝅)قةبارةي بةرهةم ضةندة كاتَيك قازانج يةكسانة بة سفر -ت = 𝟎)

واجب



بةشي دووةم
دالةي تواندار و لؤطاريتمي

:دالةي تواندار: يةكةم
ةكة  دالةي تواندار ثَيكدَيت لة بنضينةيةكي جَيطري و  توانَيكي طؤِراو ، و دةكرَيت هةريةك لة بنضين
:و توانةكة جاراني بِرَيكي جَيطري كرابن ، و ئةو هاوكَيشةي خوارةوة برييت ية لة دالةي تواندار  

طؤِراوي سةربةخؤ

جَيطريي هَيمايي

طؤِراوي ثاشكؤ



ياساكاني توان

= 46

= 62



5 − 𝟑−𝟒 =
𝟏

𝟑𝟒
=
𝟏

𝟖𝟏





Y=



بةكارهَيناني دالةي تواندار لة ئابووري
دةتوانني ئةم دالة تواندارةي خوارةوة كة ثةيوةستة بة وةبةرهَيناني: طةشةي ثضِر ثضِر -1

:ثارة و ثول بةكاربهَينني 

ئةم هاوكَيشة بةكاردَيت بؤ دؤزينةوةي بةهاي ئَيستا و بةهاي داهاتوو و نرخي سوود و 
:تَيكِرا بؤ دياردة ئابووريةكان بة شَيوةي ثضِر ثضِر،  كاتَيك كة 

F =بةهاي داهاتووة.
A =بةهاي ئَيستاية.
r = (.تَيكِرا) نرخي سوود
t =ماوةي كاتي.



بة تَيكِراي سوودي  ( $20000)ئةطةر بِرَيك لة ثارة قةرزكرا طوذمةكةي : 1منوونة 
.ساَل( 2)ماوةي و بؤ ( 10%)سااَلنةي 

بةهاي طوذمةكة ضةندة لة كؤتايي ماوةكة؟: داواكراو 
(?=F), (A=20000), (   t=2), ( r=0.1: )شيكار

بةهاي داهاتوو

𝑭 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎(𝟏 + 𝟎. 𝟏)𝟐

𝑭 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎(𝟏. 𝟏)𝟐

𝑭 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎(𝟏. 𝟐𝟏)

𝑭 = 𝟐𝟒𝟐𝟎𝟎



دَوالر  بدؤزةرةوة كة دةدرَيت ( 30000)بةهاي ئَيستا بؤ طوذمةي :2منوونة
.(7.5%)ساَل لة ئَيستاوة بة تَيكِراي سوودي سااَلنةي ( 4)دواي 

=F), (?=A), (   t=4), ( r=0.075): شيكار 30000)

بةهاي ئَيستا

𝐴 =
30000

(1+0.075)4

𝑨 =
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎

(𝟏.𝟎𝟕𝟓)𝟒

𝑨 =
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏.𝟑𝟑𝟓

𝐴 = 22472



(  10000)طرميان بِرَيك لة ثارة دةخرَيتة بواري وةبةرهَينان كة طوذمةكةي : 3منوونة
%(.7)ساَل ، و تَيكِراي دةسكةوتي وةبةرهَينان يةكسانة بة ( 5)دوالرة بؤ ماوةي 

:بةهاي داهاتوو لةم بارانةي خوارةوة ضةندة : داواكراو 
.كاتَيك تَيكِراي دةسكةوتي وةبةرهَينان بةشَيوةي سااَلنة وةردةطريَي-1
.كاتَيك تَيكِراي دةسكةوتي وةبةرهَينان بةشَيوةي نيو ساَل وةردةطريَي-2
.كاتَيك تَيكِراي دةسكةوتي وةبةرهَينان بةشَيوةي وةرزي وةردةطريَي-3

): شيكار r=0.07  ) ,( t=5    ) ,( F=? ) ,( A=10000)
1-

.بةهاي داهاتوو ، كاتَيك تَيكِراي دةسكةوتي وةبةرهَينان بةشَيوةي سااَلنة وةردةطريَي



.بةهاي داهاتوو كاتَيك تَيكِراي دةسكةوتي وةبةرهَينان بةشَيوةي نيو ساَل وةردةطريَي

2-(m=2)



.بةهاي داهاتوو كاتَيك تَيكِراي دةسكةوتي وةبةرهَينان بةشَيوةي وةرزي وةردةطريَي

3-(m=4)



)بةهاي ئَيستا بؤ طوذمةي :4منوونة 85000 دَوالر  بدؤزةرةوة كة دةدرَيت ( 
)دواي  4 )ساَل لة ئَيستاوة بة تَيكِراي سوودي سااَلنةي (  %8 :، لةم بارانة(

.ئةطةر نرخي سوود بة شَيوةي سااَلنة وةرطريا -1
.ئةطةر نرخي سوود بة شَيوةي نيو ساَل وةرطريا -2

𝐴 =
85000

(1+0.08)4

𝐴 =
85000

(1.08)4

𝐴 =
85000

1.36

𝐴 = 62500

:ئةطةر نرخي سوود بة شَيوةي سااَلنة وةرطريا -1

(?=A), (F=85000), (   t=4), ( r=0.08: )احلل



𝐴 =
85000

(1+
0.08

2
)2×4

𝐴 =
85000

(1+0.04)8

𝐴 =
85000

(1.04)8

𝐴 =
85000

1.368

𝐴 = 62135

𝑨: ئةطةر نرخي سوود بة شَيوةي نيو ساَل وةرطريا-2 =
𝑭

(𝟏+
𝒓

𝒎
)𝒎𝒕



3منوونة )بةهاي ئَيستا بؤ طوذمةي : 12500 دَوالر  بدؤزةرةوة كة دةدرَيت ( 
)دواي  12 )ساَل لة ئَيستاوة بة تَيكِراي سوودي سااَلنةي (  %9.5 :، لةم بارانة(

1- .ئةطةر نرخي سوود بة شَيوةي  نيو ساَل وةرطريا 
2 .ئةطةر نرخي سوود بة شَيوةي وةرزي وةرطريا -

.ئةطةر نرخي سوود بة شَيوةي مانطانة وةرطريا -3

: )شيكار  r=0.095  ) ,( t=12    ) ,( F=12500 ) ,( A=?)



: طةشةي بةردةوام -2
دةتوانني ئةم دالة تواندارةي خوارةوة بؤ دؤزينةوةي تَيكِراي طةشة 

:بة شَيوةي بةردةوان بةكاربهَينني 

ئةم هاوكَيشة بةكاردَيت بؤ دؤزينةوةي تَيكِراي طةشة بة شَيوةي 
بةردةوام وةكو طةشةي دانيشتوان و طةشةي داهات و كة لَيرةدا 

.هيض ماوةيةكي ثضِرثضِر نية وةكو سااَلنة و نيو ساَل و وةرزي

ئةم بنضينة بؤ دالةي توانداري سروشيت بةهاكةي 
(2.71828)نزيككراوةيية و يةكسانة بة 



بةهاي داهاتوو ، كاتَيك نرخي سوود بة شَيوةي بةردةوام زياد دةكات

بؤ وةي ( 10%)دوالر هةذمار بكة بة نرخي سوودي (100)بةهاي : 1منوونة
.ة كاتي زيادبووني نرخي سوود بة شَيوةي بةردةوامساَل ل( 2)

:شيكار



وو ئةطةر لة ثالني ئابووري ثَينجي بؤ واَلتَيكي دياريكراو ،ئامانج برييت ب: 2منوونة
.لة كؤتايي ماوةكة ( $750)لة زيادكردني ناوةندي داهاتي تاكةكةس بؤ 

بة بةكارهَيناني دالةي تواندار ناوةندي داهاتي تاكةكةس لة ئَيستادا : داواكراو
%(.7.3)بدؤزرةوة كاتَيك تَيكِراي طةشةي سااَلنة يةكسانة بة 

(?=A), (F=750), (   t=5), ( r=0.073): شيكار
1-

ناوةندي داهاتي 
تاكةكةس لة 
ئَيستادا 



دالةي لؤطاريتمي  : دووةم 
زدةكرَيتةوة بؤ بنضينةيةكي دياريكراو بؤبرييت ية لةو توانةي بةر: لؤطاريتم 

.ي دياريكراو( ذمارة)بةدةست هَيناني ئةجنامَيكي 
:منوونة

( .b)دةنوَييَن بؤ بنضينةي (Y)لوطاريتمي ( t)دةتوانني بَلَيني 
:منوونة



ياساكاني لؤطاريتم
.لَوطاريتمي ذمارة يةك بؤ هةر بنضينةيةك يةكسانة بة سفر-1

لَوطاريتمي هةر ذمارةيةك كة بنضينةكة هةمان ذمارة بوو -2
(.1)يةكسانة بة 

لَوطاريتمي ئةجنامي لَيكداني دوو ذمارة يةكسانة بة -3
.كؤكردنةوةي لؤطاريتمي دوو ذمارةكة

لَوطاريتمي ئةجنامي دابةةشكردني دوو ذمارة يةكسانة بة -4
.لؤطاريتمي سةرة كةم لؤكاريتمي ذَيرة



لَوطاريتمي هةر ذمارةيةك تواني بؤ بةرزكرابَيتةوة يةكسانة بة ئةجنامي -5
:جارانكردني  توانةكة بة لؤطاريتمي ذمارةكة 

مي لَوطاريتمي ذمارة لة ذَير ِرةط يةكسانة بة ئةجنامي دابةشكردني لؤطاريت-6
.ذمارةكة لةسةر ثلةي ِرةطةكة

(.10)بنضينةي لؤطاريتمي ئاسايي يةكسانةبة -7
(.e= 2.71828)بنضينةي لؤطاريتمي سروشيت يةكسانةبة -8



:لةم ياسايانة دةتوانني ئةم دةرئةجنامانة بةدةست بهَينني



-1:منوونة

3-

2-



5-



مليَون كةس بَيت لة ( 25)ئةطةر ذمارةي دانيشتواني واَلتي عرياق : منوونة
ساَل ( 10)و قةبارةي دانيشتواني هةمان واَلت ثَيش ( 2002)ساَلي 

.مليَون كةس( 17)يةكسان بَيت بة 
.تَيكِراي طةشةي سااَلنةي دانيشتواني ئةم واَلتة بدؤزةرةوة: داواكراو



تَيكِراي طةشةي سااَلنةي دانيشتواني
ساَل10عرياق لة ماوةي 



دَوالر بوو بة تَيكِراي (100)ئةطةر بِرَيك لة ثارة قةرزكرا طوذمةكةي : منوونة
.ساَل ( 2)و بؤ ماوةي ( 10%)نرخي سوودي سااَلنةي 

بةهاي طوذمةكة لة كؤتايي ماوةكة دةبَيت بة ضةند بة بةكارهَيناني : داواكراو
هاوكَيشةي لؤطاريتمي؟

بةهاي طوذمةكة لة كؤتايي ماوةكة



واجب

ئةطةر بِرَيك لة ثارة قةرزكرا طوذمةكةي : منوونة
دَوالر بوو بة تَيكِراي نرخي سوودي سااَلنةي (1200)
.ساَل ( 6)و بؤ ماوةي ( %8)

بةهاي طوذمةكة لة كؤتايي ماوةكة دةبَيت بة ضةند : داواكراو
بة بةكارهَيناني هاوكَيشةي لؤطاريتمي؟


