لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
ذَزٌِ رقٌ 1
ذْفٍد اهشأج ّذشود" صّجا "ّ" أها "ّ" اتٌا"ّ ،خلفد ذشوح لذسُا
140ألف دسُنّ ،علٍِا دٌي همذاسٍ  20ألف دسُن.
1أًجض ُزٍ الوسألح هشاعٍا الوشاحل اَذٍح:أ -ذحذٌذ ًصٍة ول ّاسز.
ب -ذأصٍل الفشٌضح.
ض -ذحذٌذ همذاس ًصٍة ول ّاسز (تالذسُن) هي الرشوح تعذ ذصفٍرِا هي
الحك الورعلك تِا.
2-اسرذل على حالح هٍشاز الضّض فً ُزٍ الوسألح تٌص لشآًــــــً.

ذَزٌِ رقٌ 2
سأله أخْن "علً" عي ذشوح صِشٍ "عصواى" الزي ذْفً هع اتٌَ "حوضج" فً حادشح سٍش دّى
هعشفح هي هاخ هٌِوا لثل اَخش .خلف " عصواى"  :أهَ " سحوح" ّصّجرَ الوسٍحٍح "ساسج"
ّتٌرَ "حفصح" ّتٌرً اتٌَ حوضج" :شٍواء" ّ "هشٌن" ّأخرَ الشمٍمح "فاطوح" ّعوَ "اتشاٍُن " .
*ذشن :ذشوح لذسُا  30000دسُوا.
*أّصى فً حٍاذَ لخالَ تشتع هالَ.
*جِض توا لذسٍ  1000دسُوا.
*علٍَ دٌي شاتد فً رهرَ تلغ  5000دسُوا.
حذد ًصٍة ول ّاسز تالذسُن هْظفا الجذّل أسفلَ تعذ ًملَ إلى ّسلح الرحشٌش:
اى٘رشحإرشَٖاىرأصٍالىرصذٍذاىْصٍة تاىذرٌٕردَحدفصحشٍَاءٍزٌَفاطَحإتزإٌٍ دَشج سارج

ذَزٌِ رقٌ 3
ٕيل ٕاىل ٗذزك تْرا ٗأتا ٗأٍا ٗأخا شقٍقا ٗعَا ألبٗ ،خيف ذزمح قذرٕا 92
ٍيٍُ٘ درٌٕ ٗعشزج آالف درٌٕٗ ،أٗصى تصيس ٍاىٔٗ ،عئٍ دٌِ شاتد قذرٓ
ٍيًٍّ٘ درٌٕ ٗقذر ذجٍٖشٓ ٗدفْٔ ب  10آالف درٌٕ.
أّجش ٕذٓ اىَسأىح ٍزاعٍا اىَزادو اَذٍح:
*ذذذٌذ ّصٍة مو ٗارز.
*ذأصٍو اىفزٌضح.
*ذحذٌذ همذاس ًصٍة ول ّاسز (تالذسُن) هي الرشوح تعذ ذصفٍرِا هي
الحمْق الورعلك تِا.

ذَزٌِ رقٌ 4
ٗقعد دادشح سٍز قرو فٍٖا سٗض ٗسٗجرٔ ٗ-ال ّعيٌ ٍِ سثقد ٗفاذٔٗ -خيف
(اىزجو) أخرا شقٍقح ٗأخرا ألب ٗشالز إخ٘ج ألً ٗأٍا ٗذزك ٍاال ٌقذر ب  23أىف
درٌٕ ٗعئٍ دٌِ قذرٓ أىف درٌٕ ٗقذر ذجٍٖشٓ ٗدفْٔ تأىف درٌٕ.
أّجش ٕذٓ اىَسأىح ٍزاعٍا اىَزادو اَذٍح:
*ذذذٌذ ٍِ ٌذجة ٍع تٍاُ ّ٘ع اىذجة اىذي ىذقٔ.
*ذذذٌذ ّصٍة مو ٗارز.
*ذأصٍو اىفزٌضح.
*اىع٘ه.
*ذصذٍخ اىفزٌضح.

*ذحذٌذ همذاس ًصٍة ول ّاسز (تالذسُن) هي الرشوح تعذ ذصفٍرِا هي
الحمْق الورعلك تِا.

ذَزٌِ رقٌ5
ٍاخ شخص عِ سٗجح ٗ تْد ٗأً ٗأبٗ ،خيف ذزمح ذقذر ب ٍ 120يٍُ٘ درٌٕ.
أّجش ٕذٓ اىَسأىح ٍزاعٍا اىَزادو اَذٍح:
*ذذذٌذ ّصٍة مو ٗارز.
*ذأصٍو اىفزٌضح.
*ذحذٌذ همذاس ًصٍة ول ّاسز (تالذسُن) هي الرشوح.

ذَزٌِ رقٌ 6
ٍاخ شخص عِ سٗجح ٗ شالز تْاخ ٗأً ٗعٌ ٗخيّف ذزمح ذق ّذر ب ٍ 288يٍُ٘
درٌٕ.
أّجش ٕذٓ اىَسأىح ٍزاعٍا اىَزادو اَذٍح:
*ذذذٌذ ّصٍة مو ٗارز.
*ذأصٍو اىفزٌضح.
*ذصذٍخ اىفزٌضح.
*ذحذٌذ همذاس ًصٍة ول ّاسز (تالذسُن) هي الرشوح.

ذَزٌِ رقٌ 7
ٕيند ٕاىنح ٗذزمد سٗجا ٗأخرا شقٍقح ٗ أخرٍِ ألبٗ ،خيّفد ذزمح
ذق ّذر ب ٍ 420يٍُ٘ درٌٕ.
أّجش ٕذٓ اىَسأىح ٍزاعٍا اىَزادو اَذٍح:
*ذذذٌذ ّصٍة مو ٗارز.
*ذأصٍو اىفزٌضح.
*اىع٘ه.
*ذصذٍخ اىفزٌضح.
*ذحذٌذ همذاس ًصٍة ول ّاسز (تالذسُن) هي الرشوح .

اىذي٘ه
ذَزٌِ رقٌ 1
1أ ّ ب :ذحذٌذ األًصثح ّذأصٍل الفشٌضح:121/4اىشٗض31/6األً2عاصةاالتِ7

ض -ذصفٍح الرشوح:
140000دسُن _  20000دسُن=  120000دسُن
ذحذٌذ همذاس ًصٍة ول ّاسز تالذسُن:*ًصٍة الضّض÷12)×3=30000 120000( :درٌٕ .
*ًصٍة األم÷12)×2=20000 120000( :درٌٕ.
*ًصٍة االتي÷12)×7=70000 120000( :درٌٕ.

ذَزٌِ رقٌ 2
اى٘رشح إرشٌٖ اىرأصٍو اىرصذٍذاىْصٍة تاىذرٌٕ61218000ردَح 1/6123000درَٕذفصح 1/2369000
درَٕشٍَاءشزٌنراُ
فً 1/6111500درََٕزٌٌ 11500درَٕفاطَحع 123000درَٕاتزإٍَخ0000دَشجال شًء------------
سارجال شًء------------

ذَزٌِ رقٌ 3
61/2تْد31/6+عأب21/6أً1حأر شقٍق00حعٌ ألب00ذصفٍح الرشوح:
92هلٍْى ّ  10000دسُن  10000 (-دسُن  2+هلٍْى)= 90هلٍْى.
شلس (90هلٍْى) ُْ  30إرى ًطشح  30هي  90فٍثمى لذٌٌا
60هلٍْى دسُن.
ذحذٌذ همذاس ًصٍة ول ّاسز تالذسُن:*ًصٍة الثٌد 60( :هلٍْى ٍ÷6)×3= 30يٍُ٘ درٌٕ.
*ًصٍة األبٍ60( :يٍُ٘ ٍ÷6)×2=20يٍُ٘ درٌٕ.
*ًصٍة األمٍ60( :يٍُ٘ ٍ÷6)×1= 10يٍُ٘ درٌٕ.

ذَزٌِ رقٌ 4
*اىَذج٘ب  :اىشٗض ٗاىشٗجح
*ّ٘ع اىذجة  :دجة تاى٘صف (ٍاّع  :اىشل  :عذً ٍعزفح اىساتق ٍِ اىالدق)
3

67211/2أخد شقٍقح 3391/6أخد ألب1131/3أر ألً222أر ألً2أر ألً 21/6أً113
ذصفٍح الرشوح:
23000 -(1000+1000)=21000
21000÷21=1000درٌٕ.
ّصٍة األخد اىشقٍقح 9000=9×1000 :درٌٕ.ّصٍة األخد ألب 3000=3×1000 :درٌٕ.ّصٍة مو أر ألً عيى دذج 2000=2×1000 :درٌٕ.ّ-صٍة األً 3000 =3×1000 :درٌٕ.

ذَزٌِ رقٌ5
24اىرزمح تعذ اىرصفٍح ٍ 120 :يٍُ٘ درٌٕ 1/8سٗجح ٍ3(120يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷24)×3=15يٍُ٘ درٌٕ 1/2

تْد ٍ12(120يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷24)×12=60يٍُ٘ درٌٕ 1/6أً ٍ4(120يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷24)×4=20يٍُ٘ درٌٕ1/6+ع
أب ٍ5(120يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷24)×5=25يٍُ٘ درٌٕ

ذَزٌِ رقٌ 6
3اىرزمح تعذ اىرصفٍح ٍ 288 :يٍُ٘ درٌٕ 24721/8سٗجح ٍ39(288يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷72)×9=36يٍُ٘ درٌٕ .2/3تْد 1616(288
ٍيٍُ٘ درٌٕ ٍ÷72)×16=64يٍُ٘ درٌٕ .تْد ٍ16(288يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷72)×16=64يٍُ٘ درٌٕ .تْد ٍ16(288يٍُ٘ درٌٕ ÷72)×16=64
ٍيٍُ٘ درٌٕ .1/6أً ٍ412(288يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷72)×12=48يٍُ٘ درٌٕ.ع عٌ ٍ13(288يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷72)×3=12يٍُ٘ درٌٕ.

ذَزٌِ رقٌ 7
2
6714
اىرزمح تعذ اىرصفٍح ٍ 420 :يٍُ٘ درٌٕ

1/2سٗض336
ٍ(420يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷14)×6=180يٍُ٘ درٌٕ

1/2أخد شقٍقح ٍ336(420يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷14)×6=180يٍُ٘ درٌٕ(2) 1/6أخد ألب 111(420
درٌٕأخد ألب ٍ1(420يٍُ٘ درٌٕ ٍ÷14)×1=30يٍُ٘ درٌٕ

ٍيٍُ٘ درٌٕ ٍ÷14)×1=30يٍُ٘

