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أقالم  من  5دفاتر  من نفس  النوع  و  4اشترى أحمد  )2
درھما.  علما  أن 47نفس  النوع، بمبلغ إجمالي  قدره  

11ھو الواحدوثمن  قلم  الدفتر الواحد وع ثمن  ممج
القلم  الواحد  .الدفتر الواحد ودرھما.   حدد  ثمن 

)ن4:  (6تمرین
220DHوثمن بذلة 100DHیبلغ ثمن حذاء 

وخفض في ثمن البذلة %8_ زید في ثمن الحذاء بنسبة 
أحسب الثمن الجدید للحذاء والبذلة%10بنسبة 

انــتــــــــھــــى
مالحظة : أكتب في ورقة مزدوجة  واھتم بنظافة ورقة التحریر وعندما یدق الجرس 

ضع القلم .
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أقالم  من  4من نفس  النوع  و  دفاتر3اشترى أحمد  )2
درھما.  علما  أن 38نفس  النوع، بمبلغ إجمالي  قدره  

درھما.   12ھو الواحدوثمن  قلم  الدفتر الواحد وع ثمن  ممج
القلم  الواحد  .الدفتر الواحد وحدد  ثمن 

)ن4:  (6تمرین
200DHوثمن بذلة 120DHیبلغ ثمن حذاء 

وخفض في ثمن البذلة %4 زید في ثمن الحذاء بنسبة 
أحسب الثمن الجدید للحذاء والبذلة%10بنسبة 

انــتــــــــھــــى
مالحظة : أكتب في ورقة مزدوجة  واھتم بنظافة ورقة التحریر وعندما یدق الجرس ضع 

القلم .
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