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 خبيؼخ انمبْشح

 يشكض انزؼهٛى انًفزٕذ

كهٛخ انًؼبيالد 

 انًبنٛخ ٔاإلدسٚخ

يمشس اندذٖٔ انفُٛخ 

 (406ٔانُٓذعٛخ)

8/5/ 2017 
 يظش ٔانذٔل انؼشثٛخ

 4ػذد انظفسبد:  (عإال 85 ايزسبٌ ثُٛٙ )  20:  ذسخخان انضيٍ عبػزبٌ
 ثتظليل)أ(إذا كبنت العجبرح صحيحخ، )ة( إذا كبنت خبطئخ  قنالسؤال األول: 

 رجذأ دساعخ اندذٖٔ انفُٛخ ٔانُٓذعٛخ ثؼذ رسذٚذ زدى ٔيغزٕٚبد انطهت. -1

 ًٚكٍ انجذء فٙ دساعخ اندذٖٔ انًبنٛخ لجم دساعخ اندذٖٔ انفُٛخ ٔانزغٕٚمٛخ. -2

 انزكبنٛف االعزثًبسٚخ انالصيخ إلَشبء انًششٔع .ُٚزح ػٍ دساعخ اندذٖٔ انفُٛخ يؼشفخ  -3

 .  االلزظبدٚخ نفظبٌ نًؼُٗ ٔازذ.دساعخ اندذٖٔ انفُٛخ ٔانُٓذعٛخ , ٔدساعخ اندذٖٔ  -4

 َمطخ َٓبٚخ انذساعخ انزغٕٚمٛخ ْٙ َفغٓب َمطخ ثذاٚخ دساعخ اندذٖٔ انفُٛخ ٔانُٓذعٛخ. -5

 .انفُٛخ ٔانُٓذعٛخاندذٖٔ ُٚؼزجش رسذٚذ زدى انؼًبنخ ٔركبنٛفٓب أزذ يخشخبد دساعخ  -6

 كهًب كبٌ انطهت غٛش يُزظى رُبعت يؼّ َظبو االَزبج انًغزًش. -7

 .انًُزدبد انًُبعجخ ٔكٛفٛخ رظُٛؼٓبرٓزى اندذٖٔ انفُٛخ ٔانُٓذعٛخ ثًؼشفخ  -8

 ُٚؼزجش انزظًٛى انفُٙ نهًششٔع يٍ أْى يخشخبد انذساعخ انزغٕٚمٛخ. -9

 دساعخ اندذٖٔ انفُٛخ ٔانُٓذعٛخ. االلزظبدٚخدساعخ اندذٖٔ  زجغر -10

 ُرؼزجش دساعخ اندذٖٔ انفُٛخ ٔانُٓذعٛخ ألم أًْٛخ يٍ دساعخ اندذٖٔ انزغٕٚمٛخ. -11

 .انزغٕٚمٛخُٚؼزجش رسذٚذ زدى انطهت يٍ أْى يكَٕبد دساعخ اندذٖٔ  -12

 ذساعخ اندذٖٔ انفُٛخ ٔانُٓذعٛخ. ذعٌٕ ْى أألفضم نهمٛبو ثُُٚؼزجش انًٓ -13

 أخاللٛبد نهًُٓخ.اندذٖٔ انفُٛخ ٔانُٓذعٛخ ٚدت أٌ رزٕافش فٙ انمبئًٍٛ ثذساعخ  -14

  ػًهٛخ يزكبيهخ. 16اعخ اندذٖٔ انفُٛخ ٔانُٓذعٛخ يٍ رزكٌٕ ػًهٛبد دس -15

 خ ألظٗ طهت ػهٗ يُزدبد انًششٔع. ٚمظذ ثبنغٕق انًشرمج -16

 ُٚؼزجش انغٕق انًزٕلغ ْٕ أعبط رمذٚش انطبلخ اإلَزبخٛخ انؼبدٚخ. -17

 انًششٔػبد فٙ يظش رؼزًذ ػُذ رسذٚذ زدًٓب فٙ انغبنت ػهٗ انطهت انًإكذ خذًا.يؼظى  -18

 ؼزجش ئلذاو يؼظى أطسبة انًذاسط انخبطخ ػهٗ فزر فشٔع خذٚذح ثؼذ يذح لظٛشح,ُٚ -19

  .انزخطٛط انظسٛر نًؼشفخ انطهتنذٚٓى فٙ  اإلداسح فشمدنٛاًل ٔاضسًب ػهٗ 

 زظخ نهًششٔع يٍ انغٕق انًزٕلغ.  انطهت انًشرمت ًٚثم ألظٗ -20

 زدبد انًششٔع فٙ انغٕق انًزٕلغ. انطهت انًزٕلغ ْٕ زدى انطهت ػهٗ يُ -21

 انًششٔع فٙ انغٕق انًزٕلؼخ. زظخ ُٚؼزجش انطهت انًزٕلغ ثًثبثخ -22

  .يزشادفبٌ انطبلخ انُظشٚخٔانطبلخ انمظٕٖ  -23

 االػزجبس األػطبل أٔ  انزٕلفبد. ػُذ زغبة انطبلخ انؼًهٛخ ال ٚإخز فٙ  -24

 .تمشريطهت  ألظٗٚفضم ػُذ رسذٚذ يغبزخ انًششٔع أٌ ٚإزز فٙ االػزجبس  -25

 زدى انطهت انكهٙ.  -اإلَزبج انًسمك ػهٗ يغزٕٖ انذٔنخ  = انفدٕح انزغٕٚمٛخ -26

 ., ٔخضًءا يُّ زسذٚذ زدى انًششٔعن انكهٙ ربثؼبُٚؼزجش رسذٚذ زدى اإلَزبج  -27

 يجبشش.ٔغٛش يجبشش  ؛انسدى ٔفٕساد زدى انًششٔع يشاػبحزسذٚذ يٍ انًٓى ن -28

 انسدى انضًُٛخ ػُذ رسذٚذ زدى انًششٔع. يشاػبح ٔفٕسادنٛظ يٍ انًٓى  -29

 ًٚكٍ رسذٚذ زدى انًششٔع ثبعزخذاو انطهت انًزٕلغ أٔ رسهٛم انزؼبدل. -30

 ٚؼزجش َظبو انًدًٕػبد اٜنٛخ ْٕ أفضم َظبو نزظًٛى انزُظٛى انذاخهٙ نهًظُغ. -31

 .ٔانؼكظ طسٛر ,اثزؼذَب ألػهٗ َمطخ انزؼبدلكهًب رضداد انخغبسح   -32
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 رٕخذ ػاللخ ػكغٛخ ثٍٛ زدى اإلَزبج َٔظٛت انٕزذح يٍ انزكبنٛف انثبثزخ. -33

 رٕخذ ػاللخ طشدٚخ ثٍٛ زدى اإلَزبج ٔئخًبنٙ انزكبنٛف انًزغٛشح. -34

 اإلٚشاداد.يغ انًزغٛشح َمطخ انزؼبدل ْٙ انُمطخ انزٙ رزغبٖٔ ػُذْب خًٛغ انزكبنٛف  -35

يٍ انًٓى ٔانضشٔس٘ دساعخ خٕاص انًُزح ٔاعزؼًبالرّ كخطٕح يٍ خطٕاد دساعخ  -36

 اندذٖٔ انفُٛخ ٔانُٓذعٛخ.

 انزكبنٛف انثبثزخ. اخًبنٙ رٕخذ ػاللخ طشدٚخ ثٍٛ زدى اإلَزبج ٔ -37

  يٍ انًٓى يشاػبح زدى انغٕق انًغزٓهك ػُذ اخزٛبس انًٕلغ انًُبعت نهًششٔع. -38

 انًُزح ٔاعزؼًبالرّ يًٓخ نزسذٚذ َٕػٛخ اٜالد ٔانًؼذاد.رؼزجش دساعخ خٕاص  -39

 رٕخذ ػاللخ ػكغٛخ ثٍٛ زدى اإلَزبج َٔظٛت انٕزذح يٍ انزكهفخ انًزغٛشح. -40

ٚمظذ ثبنًذخالد اإلَزبخٛخ كبفخ انًغزهضيبد انزٙ رسزبج ئنٛٓب انؼًهٛخ اإلَزبخٛخ ثشكم  -41

 يجبشش ٔغٛش يجبشش.

زبخٛخ ٚغبْى ئنٗ زذ كجٛش فٙ رسمٛك كفبءح ٔفؼبنٛخ ال شك أٌ انزسذٚذ اندٛذ نهًذخالد اإلَ -42

 رُبفغٛخ انًُزح فٙ انغٕق.

ذساعخ اندذٖٔ انفُٛخ ث ال ػاللخ نٓبانزٕسٚذ انًُبعجخ  ظبدسٚؼزجش زظش ٔانًفبضهخ ثٍٛ ي -43

 ٔانُٓذعٛخ.

 , كبٌ َظبو االَزبج انًغزًش ْٕ األفضم نهزظًٛى انذاخهٙ نهًظُغ.بكهًب كبٌ انطهت يزمهج -44

 اخزٛبس انًٕلغ انًُبعت يشاخؼخ انغٛبعبد انسكٕيٛخ ٔانًضاٚب انزشدٛؼٛخ.ٚدت ػُذ  -45

 ذ رٕفٛش انخبيبد.ٍُ انظُغ ػيرؼزجش اعزشارٛدٛخ انششاء ألم ركهفخ  -46

 ػُذ انًفبضهخ ثٍٛ يظبدس انزٕسٚذ. أفضم طشٚمخرؼزجش طشٚمخ انُمط انًشخسخ  -47

 غ.ٕٚخذ يب الٚمم ػٍ ػششح يسذداد ٚدت يشاػبرٓب ػُذ اخزٛبس انًٕل -48

ًٚكٍ رسذٚذ خطٕاد نؼًهٛخ انششاء اٜالد ٔانًؼذاد انًغزٕسدح رمهم فٙ زبنخ يشاػبرٓب  -49

 ثذلخ ٔ ئخالص يٍ يشبكم اعزٛشادْب.

 ال ػاللخ ثٍٛ اخزٛبس انًٕلغ ٔيذٖ ٔفشح انجُٛخ ٔانًشافك األعبعٛخ. -50

 .نهذٔل انُبيٛخ َظًشا كثشح انغكبٌ دائًب ٚؼزجش األعهٕة كثٛف انؼًبنخ ْٕ األَغت  -51

 ٚؼزجش يالءيخ انًُبش يٍ ثٍٛ اػزجبساد اخزٛبس انًٕلغ انًُبعت.  -52

   يٍ أْى ػُبطش انذساعخ انزًٓٛذٚخ نهًششٔع , انزأكذ يٍ ٔفشح انغٕق انًغزٓهك. -53

  انظُغ.ٔ يٍ انخبيبد َفبضم ثٍٛ اعزشارٛدٛزٙ انششاء ًششٔعاززٛبخبد انٍٛ أينز -54

 نؼًم دساعخ خذٖٔ فُٛخ ُْٔذعٛخ يزكبيهخ. انًُٓذعٍٛ ٔانزدبسٍٚٛخٕٓد  ال ثذ يٍ رضبفش  -55

يهٌٕٛ يزش يشثغ يٍ انغٛشايٛك, ٔرسزبج انٕزذح  3زدى االَزبج انًطهٕة عُٕٚب ئرا كبٌ  -56

دلٛمخ فٙ االخشاج انُٓبئٙ,  65دلٛمخ فٙ انفشٌ , ٔ  50دلٛمخ فٙ لغى انطسٍ , ٔ 55ئنٗ 

ٌ ػذد ػًبل انطسٍ = , فا 6, ٔعبػبد انؼًم انظبفٛخ ٕٚيٛب300ٔأٌ أٚبو انؼًم عُٕٚب 

1528. 

 .1380ٔأٌ ػذد انؼبيهٍٛ فٙ انفشٌ =  -57

 1806ٔػذد انؼبيهٍٛ فٙ االخشاج انُٓبئٙ =  -58

 5722ٔأٌ يدًٕع ػذد انؼبيهٍٛ فٙ األلغبو انثالثخ =  -59
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 5:1, ٔنهًذٚش=  10:1, ٔنشئٛظ انمغى=  20:1ٔئرا ػهًذ أٌ َطبق االششاف نهًششف  -60

 يششفب. 286=  ٍٛانًششفٍٛ انًطهٕث, فاٌ ػذد  5:1, ٔنهًذٚش انؼبو= 

 29ٔأٌ ػذد  سؤعبء لغى =  -61

 6ٔأٌ ػذد ٔظٛفخ يذٚش =  -62

 فمط 3ٔػذد ٔظٛفخ يذٚش ػبو  -63

 

 : عجبرح في ورقخ االجبثخ الوعطبح لك كلرقن ظلل الجديل الونبست أهبم  السؤال الثبني:

أنف يزش يشثغ  250شٓشًٚب ٚغبٔ٘  شخبو انًظُٕعان ئرا كبٌ اإلَزبج انًطهٕة يٍ -64

 رغبٔ٘: ثبنطٍكدى يٍ خبيبد اندغى فاٌ زدى خبيبد اندغى  14ٔرسزبج انٕزذح ئنٗ 

 (ال شيء هوب سجق.ـه     0300د(      0530 -ج     0300 -ة      5300  -أ

 5ٔئرا كبٌ ركهفخ انكٛهٕ خشاو = َظف دٔالس, فاٌ ركهفخ انًزش يشثغ, يٍ انخبيبد = أ(  -65

 .ْـ ( ال شئ يًب عجك           $ 9د(         $ 8440ج(         $10ة(         $

 

      $2250000ة(      $2350000انخبيبد انشٓشٚخ ثبنذٔالس =  أ(  ٔئخًبنٙ ركهفخ -66

 ْـ  ال شٙء يًب عجك.           $1500000د(                 $2100000ج(  

 

يهٌٕٛ دٔالس , ٔانزكبنٛف انًزغٛشح  45فارا ػهًذ أٌ انزكبنٛف انثبثزخ نٓزا انًظُغ =   -67

دٔالس ,  14 شخبودٔالس , ٔعؼش انًزش انًزٕلغ يٍ ان 246األخشٖ نهٕزذح )يزش يشثغ( = 

يهٌٕٛ           10يهٌٕٛ     ة(  8فاٌ َمطخ انزؼبدل ثبنًزش يشثغ, عٕف رمذس زُٛئز ة:      أ(  

 ئ يًب عجك.يهٌٕٛ          ْـ  ال ش 20يهٌٕٛ          د (   15ج(  

 

زش يشثغ, َٔغجخ انًؼٛت ٔانفبلذ يهٌٕٛ ي 12 هشخبوئرا كبٌ زدى انًجٛؼبد انًزٕلغ عًُٕٚب ن -85

% فاٌ ثشَبيح اإلَزبج 6انًطهٕة  % , ٔانًخض2ٌٔ% , ٔخذيبد انضًبٌ 5رمذس ة 

ج(                 60,83 –ة                   65,38أ(    = عُٕٚبيزش يشثغ ًهٌٕٛ ثبن

 ال شيء هوب سجق.هـ(                         60,8د(                               66,38

 

                   ٔفٙ ضٕء انطهت انًزٕلغ أػالِ يمبسَب ثُمطخ انزؼبدل ْم رٕطٙ ة :    -69

ة( سفض يطهك إلَشبئّ.                                  أ( لجٕل يطهك إلَشبء انًششٔع.   

 ج ( لجٕل يجذئٙ                        د( كم يب عجك                     ْـ(  ال شئ يًب عجك.

 

ف ان 30ٚجهغ  ثُٙ عٕٚففٙ يذُٚخ  انطٕة انسشاس٘ئرا كبٌ ػذد ػًبل طُبػخ  -00

انؼبيهٍٛ أضؼبف  10ٚجهغ  يظشػبيم ٔيدًٕع ػذد انؼبيهٍٛ فٙ ْزِ انظُبػخ فٙ 

, , ٔػذد خًٛغ انؼًبل فٙ كم انظُبػبد فٙ يظش ثُٙ عٕٚفْزِ انظُبػخ فٙ   فٙ

ٔأٌ ػذد انؼبيهٍٛ فٙ كم , يظشْزِ انظُبػخ فٙ انؼبيهٍٛ فٙ ػذد  ضؼف12ٚجهغ 

يؼُٗ رنك أٌ فاٌ  يظش,كبفخ انؼبيهٍٛ فٙ % يٍ ػذد 6ثُٙ عٕٚف انظُبػبد فٙ 

 نف( = )ثبأليظشانؼبيهٍٛ فٙ ْزِ انظُبػخ فٙ ػذد 

 هـ ( ال شئ هوب سجق.         030د(          530 ج(         500ة( )        500أ( 
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ة      068 –أ  =)ثبأللف( ثني سويف ػذد انؼبيهٍٛ فٙ كبفخ انظُبػبد فٙ يذُٚخ أٌ ٔ  -06

 ال شئ هوب سجق. –د       ألف 800 –ج      6000 –

 5,8 –ة      هليوى 0 –أ    = يظشػذد كبفخ انؼبيهٍٛ فٙ كبفخ انظُبػبد فٙ ٔأٌ  -00

    ال شئ هوب سجق.هـ                    هليوى 60 –د                  هليوى 0 –هليوى ج 

  : ثُٙ عٕٚفيذُٚخ يؼبيم انزٕطٍ فٙ ئٌ ٔ -73

 ٙء يًب عجك.ـال شْـ(         2.00د(        0.10ج(           2.50 ة(         001.7 ا( 

 

ػبيم,  3000 ٚجهغ انًُٛبفٙ  يذُٚخ ( انغٛشايٛك) خانؼبيهٍٛ فٙ ْزِ انظُبػٔئرا كبٌ ػذد  -74

% يٍ ػذد كبفخ انؼبيهٍٛ 1ٔػذد انؼبيهٍٛ فٙ كبفخ انظُبػبد فٙ فٙ يذُٚخ انؼبشش ٚجهغ  

 -ج        3 -ة               4 -=          أ انًُٛبيؼبيم انزٕطٍ فٙ يذُٚخ فاٌ , يظشفٙ 

 ال شٙء يًب عجك.  -ْـ                 1   -د              245

 ٔأٌ انًذُٚخ األكثش رٕاصَب ْٙ يذُٚخ:  -75

 الشٙء يًب عجك. د(        ( كم يب عجك   ج          ثُٙ عٕٚفة(               انًُٛبأ( 

 

أ( انزُفٛز     ة( رأخٛش     ( ئنٗ :   ٚشيض انغٓى )    ػُذ اػذاد خشٚطخ رغهغم انؼًهٛبد,  -76

 َمم ٔاَزمبالد.ْـ(            د( فسض               ج( رخضٍٚ          ٔاَزظبس 

 ج( رخضٍٚ   د( فسض   ْـ( َمم.   ة( رأخٛش  ثًُٛب رشيض )    ( ئنٗ :  أ( انزُفٛز   -77

 .( ئنٗ :   أ( انزُفٛز     ة( رأخٛش   ج( رخضٍٚ   د( فسض      ْـ( َمم  ٔٚشيض )     -78

 .د( فسض      ْـ( َمم        ٚشيض )    ( ئنٗ :   أ( انزُفٛز     ة( رأخٛش   ج( رخضٍٚ ٔ -79

 .( ئنٗ :   أ( انزُفٛز     ة( رأخٛش   ج( رخضٍٚ   د( فسض      ْـ( َمم      ٚشيض ) ٔ -80

 

رخضٍٚ ,60رُفٛز = كبٜرٙ:ثبنذلٛمخ ٔئرا ػهًذ أٌ يهخض خشٚطخ رغهغم انؼًهٛبد كبٌ  -81

, ٔأٌ عبػبد انؼًم 25, ٔرأخٛش ٔاَزظبس= 20,فسض =  25, َٔمم ٔاَزمبل= 30 =

ػًبل,  10ٕٚو ٔػذد ػًبل انمغى  300عبػبد , ٔأٚبو انؼًم انغُٕٚخ  6انٕٛيٛخ انفؼهٛخ 

ٍٚ رخض, 60ٔرى الزشاذ رطٕٚش ػهٗ انخطٕاد انغبثمخ نزظجر كبٜرٙ )ثبنذلٛمخ(: رُفٛز = 

ح فاٌ ٔلذ اَزبج ٔزذ ,طفش, ٔرأخٛش ٔاَزظبس= 5فسض = ,10, َٔمم ٔاَزمبل=  15= 

 .ال شٙء يًب عجكْـ (     100 ج(     160ة(      49أ(   ٔازذح ثبنذلٛمخ  لجم انزطٕٚش=

 

  ال شٙء يًب عجك. ْـ (    130د(       90ج(      100ة(         49أ( ٔثؼذ انزطٕٚش =   -82

 ال شٙء يًب عجك د(    8820ج(   7650ة(   6750= أ( لجم انزطٕٚشٔاالَزبج انغُٕ٘  -83

               12000ة(                8840ٔأٌ االَزبج انغُٕ٘ ثؼذ انزطٕٚش انًمزشذ =         أ(     -84

 ْـ ( ال شٙء يًب عجك              13000د(                17000ج( 

                              %  ْـ (ال شٙء يًب عجك214د( % 104ج( % 204ة(% 178ٔأٌ يؼذل انزطٕٚش=أ( -85

 

 ،،،،،،،،،،،للجويع  هع خبلص تونيبتي ثبلنجبح والتوفيق

 

 هحود الوحودي أ.د.


