
 (2014קיץ  שאלה )

 איזו מבין חלופות ההשקעה הבאות מניבה את הריבית השנתית האפקטיבית הגבוהה ביותר?

 כאשר הריבית נצברת לקרן בסוף כל שנה.  15%א. השקעה נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 

 ,כאשר הריבית נצברת לקרן בסוף כל14.5%ב . השקעה נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 

 רבעון.

,כאשר הריבית נצברת לקרן בסוף כל  14%ג . השקעה נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 

 חודש.

 . 7.3%שנתית אפקטיבית בשיעור של -ד . השקעה נושאת ריבית חצי

 2.35%בשיעור של ( ריבית אפקטיבית לחודשיים)חודשית אפקטיבית -ה. השקעה נושאת ריבית דו

 

 (2014קיץ שאלה )

 פקיד בנק "חיסכון זה אנחנו" מציע ללקוחותיו שלושה פיקדונות לתקופה של שנה:

 פיקדון

 א':

 נצברת לקרן בסוף כל רבעון. 12%מעניק ריבית שנתית נקובה בשיעור של 

 הנצברת לקרן באופן רציף. 8%ל נקובה בשיעור שפיקדון ב': מעניק ריבית שנתית 

 בתום כל רבעון על היתרה הצבורה בתחילת 2.5%פיקדון ג': מעניק ריבית רבעונית בגובה 

 הרבעון.

 ש"ח בין שלושת הפיקדונות באופן שווה, מה תהיה 10,000בהינתן כי לקוח מסוים רוצה לפצל 

 הריבית האפקטיבית שהוא ירוויח בתקופה של שנה?

 11.24% .א

 11.24%מעל  .ב

 10.11% -כ .ג

 10.42% -כ .ד

  



 

 (2014)חורף  שאלה

 ש"ח לשנה אחת. 1,000 מר חסכני נטל הלוואה בגובה

 באיזו מבין חלופות ההלוואה הבאות ישלם את הריבית השנתית האפקטיבית הנמוכה ביותר?

 ,כאשר הריבית נצברת לקרן בסוף כל 15%א. הלוואה נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 

 חודש וחצי.

 ,כאשר הריבית נצברת לקרן בסוף כל 15.5%ב. הלוואה נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 

 רבעון.

 וף כל,כאשר הריבית נצברת לקרן בס 14.8%ל ג. הלוואה נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור ש

 חודש.

 שקלים בעת החזרת ההלוואה. 158ד. תשלום ריבית בגובה 

 שקלים בעת לקיחת ההלוואה. 135ה. תשלום ריבית בגובה 

 

 (2015)קיץ שאלה 

 ?איזו מבין חלופות ההשקעה הבאות מניבה את הריבית השנתית האפקטיבית הגבוהה ביותר

 אשר הריבית נצברת לקרן בסוףכ 22.5% א. השקעה נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של

 .כל שנה

 כאשר הריבית נצברת לקרן בסוף  20.4%  ב. השקעה נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 

 .כל חודש

 כאשר הריבית נצברת לקרן בסוף 20%ג. השקעה נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 

 .כל חודשיים

 10.7%שנתית אפקטיבית בשיעור של -ד. השקעה נושאת ריבית חצי

 5.3%ה. השקעה נושאת ריבית רבעונית אפקטיבית בשיעור של 

 

 

 

 

 

 



 (2016שאלה )קיץ 

 

 (2016שאלה )קיץ 

 

 (2016שאלה )חורף 

 



 (2016שאלה )חורף 

 

 

 הריבית הנקובה מחושב חודשית


