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 يسائم كالييت 3

 

ٚ   وغُ 3عؼش   .1  .شبلل   17  بِؼ   جبصأوغُ  2 ٚ   وغُ رفبح 4عؼش  . شبلل   25ب جبص ِؼ  أوغُ  5 رفبح 

 جبص؟ أِب ٘ٛ عؼش وغُ رفبح، ِٚب ٘ٛ عؼش وغُ 

 

ِب   جبص.أوغُ  2ِٓ عؼش  رفبح أوضش ثشبلً ٚادذ وغُ 4  عؼش.  شبلل    26 بجبص ِؼ  أ  وغُ 3 ٚ   رفبح وغُ  5عؼش  .2

  جبص؟أوغُ  1وغُ رفبح، ِٚب ٘ٛ عؼش  1٘ٛ عؼش 

 

ٚ    4عؼش  .3  سصَ صثذح. 6سصَ ِشجش٠ٓ ٠غبٚٞ عؼش   11  عؼش.  شبلل    27 ب سصَ صثذٖ ِؼ   3 سصَ ِشجش٠ٓ 

 ِب ٘ٛ عؼش سصِخ ِشجش٠ٓ، ِٚب ٘ٛ عؼش سصِخ صثذح؟

 

 .  الًٛش 7  أللَ  ٚدفغ 4  ٚ    دفبرش  5  اشزشٜ ئ٠بد.  الًٛش  4  ٚدفغ ٚل١ٍّٓ دفبرش  3  جّبياشزشٜ  .4

 ؟وُ دفؼذ ١ٌٍٝ.  أللَ 3 ٚ   دفبرش 4 ١ٌٍٝاشزشد 

 

  ب دفؼذ شخظ   18  ِجّٛػخ ِإٌفخ ِٓ.  ٌٍطفً شبلل    28  ٚ   ٌٍجبٌغ شبلل    35  رزوشح اٌذخٛي ٌٍغ١ّٕب ٘ٛ عؼش .5

 ؟ب فٟ اٌّجّٛػخا ٚوُ ثبٌغ  وُ ٌٚذ  .   اٌذخٛي ِمبثً ل  شبل  532  ِجٍغب ِمذاسٖ

 

  اٌغؼش اٌزٞ دفؼٗ ػّبد ِمبثً اٌىزبة. ٚاجذ .%21 ثـ ، ٚدظً ػٍٝ رٕض٠ً شبلل   51 ب عؼشٖزشٜ ػّبد وزبث  اش.  أ .6

 . 20%ُخف ِّغ اٌغؼش ثـ .  شبلً x عؼش اٌىزبة

 زخف١غ اٌغؼش.ٌ ثىُ شبلً أخفغ عؼش اٌىزبة ٔز١جخ   x ثذالٌخ ٚاػجش.  ة

ْ  اٌزٕض٠ً ثٕغجخ.  د   .شبلل    15 عؼش اٌىزبة ثـ أدٜ ئٌٝ رخف١غ  20%  ِؼطٝ أ

 عؼش اٌىزبة لجً اٌزٕض٠ً. ؽش٠مخ أخشٜ خثٕذ "ة"، أٚ ثأ٠ٚا ثٛاعطخ جذ     

 

، ث١ّٕب فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ أخفغ عؼش٘ب ثٕغجخ 20% فٟ ثذا٠خ اٌغٕخ اسرفغ اٌغؼش األطٍٟ ٌذساجخ ٔبس٠خ ثٕغجخ .  أ .7

%20      . 

ْ  عؼش اٌذساجخ إٌبس٠خ        .اٌغؼش األطٍٟ ٌٍذساجخ إٌبس٠خ ٚاجذ. شبلً  2411  وبْ ثؼذ اٌزٕض٠ً فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ ِؼطٝ أ

 .    20%ٚثؼذ رٌه أخفغ ثٕغجخ  20% اسرفغ عؼش اٌذساجخ ثٕغجخ. شبلً x اٌغؼش األطٍٟ ٌذساجخ ٔبس٠خ أخشٜ .  ة  

 (.اٌغؼش ٚأخفبػٗسرفبع ا) عؼش اٌذساجخ ثؼذ اٌزغ١١ش٠ٓ ػٓ  x  ثذالٌخ ٚاػج ش        

 

  ،15%ثٕغجخ ذاٚٚدٌ اٌشٙشٞ شارتاٌاسرفغ  أْثؼذ . ذاٚٚدٌ شٙشٞاٌ شارتآٌِ  شبلل   1151  ١ٛعف أوجش ثـٌ اٌشٙشٞ شارتاٌ   .8

 .١ٛعفٌ اٌشٙشٞ شارتاٌ ٛاادغج.  اٌشارت ٔفظ ٠ٛعف ٚداٚٚد ػٍٝ وً ِٓ دظً
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 .4%غجخ ػبف١خ ثٕئظف عٕخ رٍم ٝ ػلٚح غلء ػٍٝ سارجٗ، ثؼذ ِشٚس ِّٔ  2% رٍم ٝ جّبي ػلٚح غلء ثٕغجخ .9

 الً ِٓ سارجٗ لجً اٌؼلٚح األٌٚٝ.ٛش 304جّبي ثؼذ اٌؼلٚح اٌضب١ٔخ أوجش ثـ ٌ اٌشٙشٞ شارتاٌ   

 ػٓ سارجٗ ثؼذ اٌؼلٚح األٌٚٝ.  xثذالٌخ ٚاجّبي ، ٚػج شٌ األطٍٟ اٌشٙشٞ شارتاٌئٌٝ   x ثـ ٚااسِض . أ

 .جّبيٌ األطٍٟ اٌشٙشٞ شارتاٌ ٛادغجا . ة

 

 

ٚدظً  ،10% دظً ١ٌٚذ ػٍٝ ػلٚح ثٕغجخ.  غ١ّشٌ اٌشٙشٞ شارتآٌِ  شبلً 2111  ١ٌٛذ أوجش ثـ ٌ اٌشٙشٞ شارتاٌ .11

 ع١ّش ػٍٝ ػلٚح ثٕغجخ

%20 . 

اٌزٟ دظً ػ١ٍٙب ع١ّش ػٍٝ سارجٗ،  ػٓ اٌض٠بدح ثبٌشٛالً xثذالٌخ  ٚاغ١ّش، ٚػج شٌ اٌشٙشٞ شارتاٌئٌٝ  x ثـ ٚااسِض . أ

  ٚػٓ اٌض٠بدح ثبٌشٛالً اٌزٟ دظً ػ١ٍٙب ١ٌٚذ ػٍٝ سارجٗ. 

  اٌض٠بدح ثبٌشٛالً اٌزٟ دظً ػ١ٍٙب ع١ّش ػٍٝ سارجٗ وبٔذ ِغب٠ٚخ ٌٍض٠بدح ثبٌشٛالً اٌزٟ دظً ػ١ٍٙب ١ٌٚذ ػٍٝ سارجٗ. . ة

  غ١ّش.ٌ اٌشٙشٞ شارتاٌ ٛاادغج

 

 

 .ِٓ عؼش وغُ فٍفً 15%  عؼش وغُ ثٕذٚسح أوجش ثـ  .11

ٚ   12  ِمبثً شبلل    144  دفغ ػّش  .فٍفًوغُ  عؼش  ٛاادغج.  وغُ فٍفً 15 وغُ ثٕذٚسح 

 

 

ش، ٚعؼش إٌمً ٌُ ٠زغ١   25%  ٔخ ثـارا اسرفغ عؼش اٌخضا. شبلً  911  ٘ٛ عؼش خضأخ، ثّب فٟ رٌه إٌمً ٌج١ذ اٌضثْٛ .12

ب ِمذاس٠ٖجت ػٍٝ اٌضثْٛ أْ ٠ذفغ   .عؼش اٌخضأخ ٛاادغج  شبلً. 1111 ِجٍغ 

 

 . 20% اسرفغ عؼش٘ب ثٕغجخ . شبلً  411  عؼش خضأخ .13

 .عؼش اٌخضأخ ثؼذ اسرفبع عؼش٘ب ٛاادغج . أ

  ؟شبلل   361عؼش اٌخضأخ  ٌىٟ ٠ظجخجت رخف١غ اٌغؼش ثؼذ اسرفبػٗ، ثبٌٕغجخ اٌّئ٠ٛخ، ثىُ ٠ ٛاادغج . ة

 

 

 ث١ّٕب   ،25%  ثؼذ ِشٚس أعجٛع اسرفغ عؼش األجبص ثٕغجخ.  جبصأوغُ  8 ٚ   رفبح وغُ 5  ِمبثً شبلل    31  دفغ ػلء .14

 جبص لجً أوغُ  1عؼش  ٛاادغج.  وغُ أجبص 8 ٚ   رفبح وغُ 5  ِمبثً شبلل   35 دفغ ػلء  ا٢ْ .عؼش اٌزفبح ٌُ ٠زغ١ ش          

  اسرفبع عؼشٖ.           

 

ثؼذ ِشٚس شٙش٠ٓ اسرفغ عؼشٖ ِشح أخشٜ . %4 اسرفبع عؼش إٌفؾ فٟ اٌؼبٌُ، اسرفغ عؼش ٌزش اٌجٕض٠ٓ ثـٕغجخ  فٟ أػمبة  .15

 . الًٛش 6.71  دزٝ أطجخ عؼشٖ ،%4 ثٕغجخ

  ػٓ عؼش ٌزش اٌجٕض٠ٓ ثؼذ اسرفبع اٌغؼش األٚي.  x ثذالٌخ  ٚاٍٟ ٌٍزش اٌجٕض٠ٓ، ٚػج شئٌٝ اٌغؼش األط  x ثـ ٚااسِض   .أ

 . ػٓ عؼش ٌزش اٌجٕض٠ٓ اٌٛادذ ثؼذ اسرفبع اٌغؼش فٟ اٌّش ح اٌضب١ٔخ x ثذالٌخ ٚاػج ش .  ة

 ؟ِب ٘ٛ اٌغؼش األطٍٟ ٌٍزش اٌجٕض٠ٓ .  د      
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 ب٠خ. فٟ ِشوض اٌّذ٠ٕخ ٕ٘بن ِٛلفبْ ِٛلؼّٙب ِش٠خ ٌٍغ  .16

 .١ٌٍَٛ شبلل   12 ٟٚ٘ ثضِٓ اٌزٛلف، ِزؼٍ مخ اٌزغؼ١شح غ١ش: "أ" في انًىقف 

 . الًٛش 5 ٟ٘( ٠شًّ) رغؼ١شح اٌزٛلف دزٝ عبػز١ٓ: في انًىقف "ب" 

 . الًٛش 8 ٟ٘( ٠شًّ) عبػبد 4 دزٝ ث١ٓ عبػز١ٓ اٌزغؼ١شح ٌضِٓ اٌزٛلف                           

 .شبلل   16 عبػبد ٟ٘ 4ٌزغؼ١شح ٌٍزٛلف أوضش ِٓ ا                          

 ع١بسح رزٛلف ٌضِٓ ألً ِٓ عبػز١ٓ،  21 ِٓ ػّٕٙب ،بع١بساد ١ِٛ٠   111ىً ِٛلف ثبٌّؼذ ي رذخً ٌ 

 . عبػبد 4 ع١بسح ٌضِٓ ٠ض٠ذ ػٓ 61 ٚ   عبػبد 4 عبػز١ٓ دزٝ ِب ث١ٓ ٌضِٓزٛلف ر ع١بسح 31

 ٛا.ػٍٍ    ؟ألٞ طبدت ِٛلف ٠ٛجذ دخً أوجش 

 

 

 

ْ  ٕ٘بن رىب١ٌف   ت  غ  د  ".  أبيض كانثهج: "افُززِّذذ ِغغٍخ جذ٠ذح اٌض٠زْٛفٟ دٟ  .17  طبدت اٌّغغٍخ اٌزىب١ٌف ٚٚجذ أ

 وغُ غغ١ً.  نكم شبلً  1.5  ِمذاس٘ب ٚرىب١ٌف شبلً، 111 ِمذاس٘ب  اٌٛادذ صبثزخ ١ٌٍَٛ                       

 : يخفضت اأعؼبس  طبدت اٌّغغٍخ  ذح، الزشحٌجزة اٌضثبئٓ ٌٍّغغٍخ اٌجذ٠                      

 .الًٛش 4 اٌضثْٛوغُ غغ١ً ٠ذفغ  1 ػٍٝ وً                     

 ؟غغ١ً وغُ 111 ِب ٘ٛ دخً طبدت اٌّغغٍخ فٟ ا١ٌَٛ اٌزٞ ٠غغً ف١ٗ . أ

  فٟ ٘زا ا١ٌَٛ؟ دخٍِٗب ٟ٘ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌشثخ طبدت اٌّغغٍخ ِٓ  . ة

 

 

       . %16 ٟٚ٘ٚٔذفغ ػش٠جخ اٌم١ّخ اإلػبف١خ  ،اءػٍٝ وً شش %21 ٕغجخٔذظً ػٍٝ رٕض٠ً ث" اٌجٍذح" فٟ دوبْ .18

 . شبلل   151  اشزشد عبسح ثـ           

  اٌزٕض٠ً ٚثؼذ رٌه ػش٠جخ اٌم١ّخ اإلػبف١خ. ئرا دغجٕب أٚال   ِمذاس اٌغؼش اٌزٞ رذفؼٗ عبسح، ٛاادغج . أ

  اٌم١ّخ اإلػبف١خ ٚثؼذ رٌه اٌزٕض٠ً.ػش٠جخ  ارا دغجٕب أٚال   ِمذاس اٌغؼش اٌزٞ رذفؼٗ عبسح، ٛاادغج . ة

 .ٚاشفغ   ش اٌّجٍغ إٌٙبئٟ اٌزٞ رذفؼٗ؟شبلً، ً٘ رشر١ت اٌذغبة ٠غ١   10111 اشزشد ٠بسا ثـ . د

 

 

ٕ    D غ١بسحرغزٍٙه اٌ. الًٛش C ٛ٘ 5 ٔغزخذِٗ ٌٍغ١بسحعؼش ٌزش ثٕض٠ٓ أ.   .91 ِٓ عؼش ثٕض٠ٓ  %21  أغٍٝ ثـ بثٕض٠

 ؟D اٌغ١بسح ىٗرغز٠ٍٙٓ ثٕضِب ٘ٛ عؼش ٌزش . Cاٌغ١بسح 

ِب ٘ٛ  ثٕض٠ٓ ألً ٌمطغ ٔفظ اٌّغبفخ. B 25% رغزٍٙه ع١بسح. ٍُو 111 ثٕض٠ٓ ٌمطغ ادٌزش A 8 ة.رغزٍٙه ع١بسح

 ؟ػذد اٌٍزشاد اٌزٟ رغزٍٙىٙب ٌمطغ ٘زٖ اٌّغبفخ 
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   ،الفزخ وج١شح: ْبف١ٗ الفزز ذُػشػٚلفذ ثجبٔت شجبن  ٌششاء دزاء فٟ ِج١ؼبد ٔٙب٠خ اٌّٛعُ. عٙبدخشجذ  .02

ً ػ١ٍٙب أٔٗ جشاء رغ١١ش ل١ّخ اٌؼٍّخ األجٕج١خ، ٠جت ج  الفزخ طغ١شح، عُ  ب، ٚثجبٔجٙ%18 رٕض٠ً ثٕغجخ  ُعج ًِّ ػ١ٍٙب

 .ٌغؼش وً دزاء ِٓ طٕغ خبسط اٌجلد %18 ئػبفخ 

 

 2 الفزخ                  1 الفزخ                

ّ ذشىشرٗ ٚ ،شبلل   150 دفؼذ ٌٍجبئغ. شبلل   150 ، عؼشٖاٌجلد خبسطٕغ ِٓ طُ  اٌذوبْ ٚاخزبسد دزاء   عٙبددخٍذ  . أ ٌٍخشٚط  ٘

  ١خ: اٌظذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اإلجبثبد اٌزبٌ اإلجبثخ ٚاسباخز ؟ِبرا ػٍٝ اٌجبئغ أْ ٠مٛي ٌٙب ِٓ اٌذوبْ.

 ."ػ١ٍه ئػبفخ اٌّض٠ذ ِٓ إٌمٛد! ػٍٝ خطأ أٔذِّ (  "2!"   )٠ذك ٌه ثبق  ! ٌذظخ! ٌذظخ(  "1)

  .ُئجبثبرى ٛاػٍٍ

ُ  ئػبفخِٚٓ  اٌزٕض٠ً أٚ ال   دغجٛا ئراً٘ ٕ٘بن فشق ئرا اشزشٜ شخض دزاء  ِٓ ُطٕغ خبسط اٌجلد،  . ة دفؼٗ  اٌزٞ ٠جتاٌّجٍغ  ص

   ٍغ اٌّؼبف ثغجت اٌغلء ٚثؼذ رٌه اٌزٕض٠ً؟اٌّج دغجٛا أٚال   ئراأٚ  جشاء اٌغلء،

 ؟فٟ اٌجذٚي رظٙش، ٚاٌزٟ أعؼبس٘ب األط١ٍخ اٌجلد خبسطٕغ أدز٠خ ِٓ طُ ِب ٘ٛ اٌغؼش اٌجذ٠ذ ٌضٚط  . د

 .شٛالً طذ١ذخٛا إٌز١جخ ئٌٝ اٌجذٚي، ٚلشث ٛاوٍّأ                

 
 

 انسعر األصهي

 بانشىاقم

  انسعر انجذيذ

 بانشىاقم

225 

250 

275 

300 

 

 
  ب:سثّب وبْ ِٓ األفؼً اعزجذاي اٌلفزخ اٌظغ١شح فٟ شجبن اٌؼشع ثلفزخ أخشٜ، أوضش ٚػٛد   ،عٙبدفى شد  ،فٟ ؽش٠مٙب ٌٍج١ذ . س

 

 _____________% رٕض٠ً 

 اٌجلد خبسطذ ٕؼػٍٝ أدز٠خ طُ 

 3 الفزخ

  ػٍٝ اٌلفزخ؟ ب٠جت رغج١ٍٙ اٌزٟ - ٍزٕض٠ً اٌٛالؼٌٟ - اٌّئ٠ٛخ ٕغجخاٌِب ٟ٘ 

 

 

 رٕض٠ً ػبَ

 !!!ٖؤِٓ اٌّذج ز ششا

 .ػٍٝ وً اٌّخضْٚ %81 تنزيم بنسبت

 
 دزاءػٍٝ وً  %81 إضافت 

 اٌجلد خبسطٕغ طُ 
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 ًأل عؼش دل١مخ ِذبدصخ فٟ عبػبد اٌّغبء. دذدد رغؼ١شح ٌٍذل١مخ اٌٛادذحٌٍٙٛارف اٌخ٠ٍٛخ  أديفىٌ ششوخ .09

في تهفىٌ يٍ  ىارا تكهًت: عؼبس٘بأ أديفىٌ ٔششد ششوخ ِٓ عؼش دل١مخ اٌّذبدصخ فٟ عبػبد إٌٙبس.

  8   فقطتذفعىٌ  دقيقت في ساعاث اننهار، 20 َ  و دقيقت في ساعاث انًساء 02شركت أديفىٌ نًذة 

 .اقم نهيىوىش

 

 .ٌىً ثٕذا رفغ١ش   ٛاٍعج   ؟أديفىٌ  أ٠خ رغؼ١شح ِّىٕخ ٌذل١مخ ِذبدصخ رغزط١غ الزشادٙب ششوخ . أ      

 .أغٛسٖ فٟ عبػبد إٌٙبس 30 ٚ   فٟ عبػبد اٌّغبء أغٛسٖ 20 ( 1)          

 .أغٛسٖ فٟ عبػبد إٌٙبس 20 ٚ   فٟ عبػبد اٌّغبء أغٛسٖ 20(  2)          

 .أغٛسٖ فٟ عبػبد إٌٙبس 25 ٚ   فٟ عبػبد اٌّغبء أغٛسٖ 15(  3)          

 .أغٛسٖ فٟ عبػبد إٌٙبس 22 ٚ   فٟ عبػبد اٌّغبء أغٛسٖ 18(  4)          

 دل١مخ فٟ عبػبد إٌٙبس؟ 25دل١مخ فٟ عبػبد اٌّغبء ٚ   25اٌزٞ ٠زذذ س  وُ ٠ذفغ سأٟ. ة      

 

 

ذغت ث األدٔٝ اٌشارت اٌشٙشٞ ٠زذذ د . وذذ أدٔٝ شٙشٞ سارتأْ ٠ذظً ػٍٝ  ػٍٝ وً ػبًِ اٌمبْٔٛ،  ثّٛجت .00
 . 1ػٍٝ اٌجذٚي اٌزبٌٟ ثٕبء   اٌؼبًِ  ُػّشُ 

 

 نهساعت األجرة انعايم ُعًرُ 

 شبلل   15.58 (ال ٠شًّ) 81  حتى 84

 شبلل   16.69 (ال ٠شًّ) 81 حتى 81

 شبلل   18.47 (ال ٠شًّ) 81 حتى 81

 شبلل   21.71 ًا فىقف 81

 

 
 :عبػبد اٌؼًّ ذغتثاٌشٙشٞ  شارت٠ٌٍجت ئػبفخ ص٠بدح  عبػبد، ٠8ؼ١ف اٌمبْٔٛ، ١ٌَٛ ػًّ ؽ٠ًٛ أوضش ِٓ          

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ُٖ ) األدٔٝ ٌٛع١ُ اٌشٙشٞ اٌشارت أػلٖ ػٍٝ اٌجذٚي ٛا ثٕبء  أوٍّ . أ ٠َٛ ػًّ ِٓ عبػبد فٟ وً عبػخ (  عٕخ 18 ُػّش

 :عبػخ 13  ِمذاسٖ ؽ٠ًٛ

 

 

 

                                                 
 .2118 ٌجذا٠خ شٙش رّٛص  طذ١ذخ اٌّؼط١بد فٟ وً رّش٠ٓ  1

 ساعاث إضافيت

أجشح ػبد٠خ                          : 8-1 ساعاث  

ٌٍغبػخ %25ئػبفخ                        : 9-81 ساعاث  

ٌٍغبػخ %51ئػبفخ      :فصاعًذا 88-يٍ انساعت انـ  

 

_____ 
1 ساعة  

_____ 
2 ساعة  

_____ 
3 ساعة  

_____ 
4 ساعة  

_____ 
5 ساعة  

_____ 
6 ساعة   

_   ____ 
    7ساعة

_____ 
8 ساعة  

_____ 
9 ساعة   

_____ 
11 ساعة   

_____ 
11 ساعة   

_____ 
12 ساعة   

_____ 
13 ساعة   
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  ٛع١ُ ٌٍغبػخ فٟ ٘زا ا١ٌَٛ؟ٌ اٌشٙشٞ شارتاٌ٘ٛ ِؼذ ي ِب  . ة

ُٖ ) ج١ًّ . د  . شبلل   221 دفغ ٌٗ طبدت اٌؼًّ ِمبثً ٘زا ا١ٌَٛ . عبػخ 11 ًِّّ ػ  ( عٕخ 18 ُػّش

ِ  ث ٛاافذظ  أٞ ِجٍغ؟  ،ٌٗ ثبٌّبي، ئرا ٔؼُ بٕ  ذ٠ّغبػذح اٌجذٚي ِب ئرا وبْ طبدت اٌؼًّ 

  ؟ ب٠غزذمٙ زٌٍٟغبػخ اٌاألدٔٝ  اٌشٙشٞ خ ِئ٠ٛخ ٠ضداد سارجٗثأٞ ٔغج. 16 -٠ذزفً وّبي ثؼ١ذ ١ِلدٖ اٌـ . س

 

 .  2ذغت عبػبد اٌؼًّثاٌمبْٔٛ دفغ أجشح أػٍٝ  ٠ٍُضَثخظٛص اٌؼًّ فٟ ِٛاػ١ذ خبطخ،  .02

 

 

 

 

 

 

 

  ْ ُٖ ٌؼبًِ  اٌؼبدٞاألدٔٝ  اٌشٙشٞ شارتاٌِؼطٝ أ  .شبلل   21.71 ٘ٛعٕخ  20 ُػّش

   ؟ِٛاػ١ذ خبطخفٟ  1-8 ٌٍغبػخ فٟ اٌغبػبد األدٔٝ    ِبرا ٠ىْٛ سارجٗ . أ

 ؟ِٛاػ١ذ خبطخفٟ  9-10 ٌٍغبػخ فٟ اٌغبػبد ِبرا ٠ىْٛ سارجٗ األدٔٝ  . ة

  ؟اظبػذ  ف 11 ِٓ اٌغبػخ اٌـ ٌٍغبػخ اثزذاء   ِبرا ٠ىْٛ سارجٗ األدٔٝ  . د

 .ِمبثً ٠َٛ ػًّ فٟ ٠َٛ االعزملي شبلً 311 دفغ طبدت ػًّ ٌىً ٚادذ ِٓ ػّبٌٗ.    س

 فٟ ِٛاػ١ذ  اٌشٙشٞ ٚدغت جذٚي اٌشارت (22 عإاي  ٚاأظش) األدٔٝ اٌشٙشٞ دغت جذٚي اٌشارت ٛاافذظ         

ْ  طبدت  ؟األدٔٝ اٌشٙشٞ دفغ  ٌٗ طبدت اٌؼًّ أوضش أَ الً ِٓ اٌشارتخبطخ، ٌىً ٚادذ ِٓ اٌؼّبي، ً٘           فٟ دبٌخ أ

 ٌّجٍغ  ا ٛاٍاألدٔٝ، عج   اٌشٙشٞ دفغ ألً ِٓ اٌشارتاٌؼًّ         

  اٌزٞ ٠زٛجت ػٍٝ طبدت اٌؼًّ دفؼٗ ٌٍؼبًِ.             

 ًو١ّ ( ُٖ  :عبػبد 8 ًِّّ ػ   ،(عٕخ 11 ُػّش

 ْعبػبد 9 ٍذِّّ ػ   ،(عٕخ 11 ُػّش٘ب) جٕب:  

 ُئثشا١٘ ( ُٖ   :عبػخ 13 ًِّّػ   ،(عٕخ 21 ُػّش

 

 

ُٖ  ساِٟ .02  .ِىجشاد طٛد  ٠ؼًّ فٟ ششوخ  ،عٕخ 11 ُػّش

 .شبلل   151 ٚدظً ػٍٝ عبػبد 7 ًِّّ فٟ ٠َٛ األدذ ػ     

 .شبلل   185 ٚدظً ػٍٝ عبػبد 9 ًِّّػ   فٟ ٠َٛ االص١ٕٓ   

 .شبلل   261 ٚدظً ػٍٝ عبػخ 12 ًِّّػ   فٟ ٠َٛ اٌضلصبء   

    ْ  زاٌٌٍغبػخ،  شبلل   20.10 ٟ٘عٕخ  11 ٌغٓ األجشح اٌذ١ٔبرٛج ٗ ساِٟ ٌظبدت اٌؼًّ، اٌزٞ اد ػٝ ثذٚسٖ أ

  . ٌشاِٟ خِٕبعج األجشح   

 رٌه  ٛاافذظ ٠بَ ػٍّٗ؟أغبة طبدت اٌؼًّ، دظً ساِٟ ػٍٝ ِجٍغ ِٕبعت فٟ وً ٠َٛ ِٓ ً دغت ؽش٠مخ دِّ ٘

حٌىً ٠َٛ ػ ذ   . ٍٝ دِّ

                                                 
 أٚ ٠َٛ اٌغجذ. ،عبػبد 1رشغ١ً شجبة أوضش ِٓ ٠ّٕغ اٌمبْٔٛ . اٌمبْٔٛ ٌٍجبٌغ١ٓ ٠زطشق 2

(يىو االستقالل :يثالً ) أجرة في يىاعيذ خاصت  

ٌٍغبػخ %51 ئػبفخ                    : 8-1 ساعاث  

ٌٍغبػخ %75 ئػبفخ                  : 9-81  ساعاث    

ٌٍغبػخ %111 ئػبفخ     :اصاعذً ف 88نـايٍ انساعت   
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  ِٓ عؼش إٌّزٛط اٌضبٟٔ.  %21 ٠شىً  ِٓ عؼش إٌّزٛط األٚي %11. شبلً 3111 عؼش ِٕزٛج١ٓ ع٠ٛخ فٟ دوبْ ِؼ١ٓ  ٘ٛ  .02

  عؼش وً ِٕزٛط ِٓ إٌّزٛج١ٓ أػلٖ. ٚاجذ

 

ُِّ ِجٍغ ِٓ اٌّبي ث١ٓ صلصخ أخٛح .02 ٚدظً  ِٓ اٌّجٍغ  33% ِٓ اٌّجٍغ، دظً اٌضبٟٔ ػٍٝ  48% دظً األر األوجش ػٍٝ .ُلغ 

ُ   ٚاجذ .شبلً  280511  اٌضبٌش ػٍٝ ِّ  اإلخٛح اٌضلصخ. ػٍٝاٌّجٍغ اٌىٍٟ اٌزٞ ُلغ 

 
 

 .ٌىً و١ٍِٛزش ٠مطؼٗ شبلل    1.12  ٚ    ب ١ٌٍَٛب صبثز  ٠ذفغ ِجٍغ  ٚشخض ع١بسح ٠غزأجش  .02

ٕ  اعزأجش ِٛعٝ ع١بسح ١ٌَٛ ٚادذ، ٚعبفش ف١ٙب ػذد   ْ  ػ١ٍٗ أْ ٠ذفغ ا ِؼ١   الً.ٛش 103ب ِٓ اٌى١ٍِٛزشاد، ٚد غت  أ

ْ  اٌّجٍغ اٌضبثذ    فمؾ. شبلل   91، ٌٚزٌه دفغ 20%ُخف ِّغ ثٕغجخ  ػٕذ اٌذفغ رج١ٓ  أ

 ِٛعٝ فٟ ٘زا ا١ٌَٛ؟  ا عبفشوُ و١ٍِٛزش  

 

 رغزٍٙه ػبئٍخ شبلً ٌىً و١ٍٛ ٚاؽ/عبػخ ٠ُغزٍٙه.   2.15 ِٚٓ ِجٍغ ِمذاسٖ  ثبء اٌشٙش٠خ ِشو جخ ِٓ ِجٍغ صبثذفبرٛسح اٌىٙش .02

ّجٍغ ش اٌزبٌٟ اسرفغ اٌفٟ اٌشٙ الً فٟ اٌشٙش األٚي. ٛش 403. دفؼذ اٌؼبئٍخ فٟ وً شٙشٔفظ ػذد اٌى١ٍٛ ٚاؽ/عبػخ  أ٠ٛة

 .شبلل   418  ٚدفؼذ اٌؼبئٍخ  20%اٌضبثذ ثـ

  وُ و١ٍٛ ٚاؽ/عبػخ رغزٍٙه اٌؼبئٍخ فٟ اٌشٙش؟

 . %21 أللَ دجش، اللَ سطبص ٚ٘ىزا( ثـ) ، أخفؼذ فٟ دوبْ اٌذٟ أعؼبس األدٚاد اٌمشؽبع١خ لجً افززبح اٌغٕخ اٌذساع١خ .92

  ؟شبلل 68ئرا وبْ عؼش٘ب ثؼذ اٌزٕض٠ً  اٌزٕض٠ً ِبرا وبْ عؼش  سصِخ أدٚاد لشؽبع١خ لجً . أ

  ؟ثىُ شبلً أخفغ عؼش سصِخ األدٚاد اٌمشؽبع١خ . ة

 

ِجّٛع وً . ٌٍززوشح شبلل   81 ثغؼش V.I.P ٚرزاوش ٌٍززوشح، شبلل   61 د٠خ ثغؼشرزاوش ػب: لجً اٌؼشع ث١ؼذ رزاوش ِٓ ٔٛػ١ٓ .03

ْ  فٟ ٔٙب٠خ اٌؼشع رج١   .حرزوش 120 وبْ اٌززاوش اٌزٟ ث١ؼذ ػذد اٌززاوش اٌزٟ  ِب ٘ٛ. شبلً 7400عؼش وً اٌززاوش اٌزٟ ث١ؼذ  ٓ أ

 ؟ث١ؼذ ِٓ وً ٔٛع

  .جبصأوغُ  2الً ِٓ عؼش ٛش 9 ـوغُ خٛر أغٍٝ ث  4 عؼش .جبصأوغُ  5شبلً ِٓ عؼش  2 ـوغُ خٛر ألً ث  3عؼش  .03

 ؟خٛر وغُ 1ِب ٘ٛ عؼش . أ

  األجبص؟ وُ، ثبٌٕغجخ اٌّئ٠ٛخ، عؼش اٌخٛر أوجش ِٓ عؼش . ة      

 

09.   ٚ  . شبلً 2511 وشاعٟ ٘ٛ 6 ٚ   ١ٓعؼش ؽبٌٚز. شبلً 1511 وشاعٟ ٘ٛ 4 عؼش ؽبٌٚخ 

 .ٚعؼش اٌىشعٟ عؼش اٌطبٌٚخ ٛاادغج. أ

 ؟%11 ٚاسرفغ عؼش اٌطبٌٚخ ثٕغجخ %21 اٌىشعٟ ثٕغجخ  ئرا اسرفغ عؼش وشاعٟ 4 ٚ   ِب ٘ٛ عؼش ؽبٌٚخ .ة
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 . ِٓ عؼش ثٕطٍْٛ شبلل 31  عؼش ثٍٛصح ألً ثـ .00

 ؟ِب ٘ٛ عؼش اٌجٕطٍْٛ ،شبلل   121 ارا وبْ عؼش اٌجٍٛصح. أ   

 .ػٓ عؼش اٌجٍٛصح x ثذالٌخ  ٚاٌٝ عؼش ثٕط١ٍٔٛٓ، ٚػج شئ x ثـ  اسِض. ة   

 ؟ِب ٘ٛ عؼش اٌجٕطٍْٛ.  شبلل   221ب دفغ ِمبثٍٙٚثٕط١ٍٔٛٓ ٚ ثٍٛصاد 5 سائذاشزشٜ . د     

 

 .شبلل   15 ِمذاس اٌزٕض٠ً وبْ. %21 أخفغ عؼش وزبة ثـ خلي أعجٛع اٌىزبة اٌؼشثٟ، .03

 ؟ِبرا وبْ عؼش اٌىزبة لجً اٌزٕض٠ً.  أ            

 ِب ٘ٛ اٌغؼش اٌجذ٠ذ            . ِٓ ل١ّزٗ %31 ثـ ٌغؼشٖ األطٍٟ ٔغجخ   اسرفغ عؼش اٌىزبة ،ثؼذ أزٙبء أعجٛع اٌىزبة اٌؼشثٟ .ة            

 ؟ٌٍىزبة                 

      ِٓ اٌغؼش األطٍٟ %15 ٔغجزٙباٌزٟ  اٌّجٍغ ٠شًّ ػش٠جخ اٌم١ّخ اإلػبف١خ . شبلل   91 ب ِمذاسٖوزبة ِجٍغ  رذفغ جٕبْ ِمبثً  .03

 . ٌٍىزبة   

 .خطذ١ذ اددزٝ أغٛس  ٛادلم ،ُىربفٟ ئجبث ؟اإلػبف١خ٠جخ اٌم١ّخ دْٚ ػشاألطٍٟ ِب ٘ٛ عؼش اٌىزبة . أ        

 ٠شًّ ػش٠جخ اٌم١ّخ اإلػبف١خ )  شبلل   72ب ِمذاسٖ ، ثذ١ش رذفغ جٕبْ ِجٍغ  رخف١غ عؼش اٌىزبة اٌذوبْ لشس طبدت          

 (.%15  اٌزٟ ٔغجزٙب          

 ثؼذ اٌزٕض٠ً؟ اٌىٍٟ ً أخفبع اٌغؼشِب ٟ٘ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزٟ رّض ِّ .  ة               

 .خطذ١ذاد دزٝ أغٛس  ٛالمد ،ُرىبفٟ ئجبث دْٚ ػش٠جخ اٌم١ّخ اإلػبف١خ؟ ِب ٘ٛ عؼش اٌىزبة ثؼذ اٌزٕض٠ً   . د

 ،أػٍٝ ِٕٙب أَ  ثٕذ "ة"،ّٛ٘ب فٟ ِغب٠ٚخ ٌٕغجخ اٌزٕض٠ً اٌزٟ ٚجذر دْٚ ػش٠جخ اٌم١ّخ اإلػبف١خ،ً٘ ٔغجخ اٌزٕض٠ً   . س

ش أَ    .ُرىبئجبث ٚا ألً ِٕٙب؟ فغ 

     

 :ِب ٠ٍٟ ج ًعُ الفزخ فٟ شجبن ػشع ٌذوبْ ِلثظ  ػٍٝ .03

 ."%51 ِمذاسٖثزٕض٠ً   ً ػٍٝ ثٍٛصح صبٌضخ ِٓ ٔفظ إٌٛع، رذظ٘ٛٔجّبْثٍٛصر١ٓ ِٓ ٔٛع اء ػٍٝ وً شش"

  ثٍٛصاد ثؼذ اٌزٕض٠ً. صلس ػٓ عؼش x ثذالٌخ ٚاػج ش. ٌغؼش ثٍٛصح ٚادذح لجً اٌزٕض٠ً x  ثـ  ٚااسِض. أ     

 . شبلل   231 ٚدفؼذ ِمبثٍٙب   ٘ٛٔجّبْاٌذوبْ صلس ثٍٛصاد ِٓ ٔٛع  اشزشد س١ٔٓ ِٓ ٘زا

  لجً اٌزٕض٠ً؟ثٍٛصاد صلس اٌزٕض٠ً، ِٚب ٘ٛ عؼش  ذح لجًِب ٘ٛ عؼش ثٍٛصح ٚاد. ة

  ٙب صلس ثٍٛصاد؟ ئس١ٔٓ ػٕذ ششا بِب ٟ٘ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍزٕض٠ً اٌزٟ دظٍذ ػ١ٍٙ. د      
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 :دفغ ٞ  ِغبس  خ٠ٍٛخ  رؼشع ششوخ ٘ٛارف  .03

 ٌٞىً دل١مخ ِذبدصخ شبلً 1.5 ٚئػبفخ  شبلل   21 ِجٍغ صبثذ ِمذساٖ: اٌّغبس اٌؼبد. 

  ػٍٝ وً دل١مخ ِذبدصخ %21ٚئػبفخ  %31 ثٕغجخ( شبلل   21 ِغبس اٌـ) رٕض٠ً ػٍٝ اٌّغبس اٌؼبدٞ: اٌخبصاٌّغبس 

 .ِمبسٔخ ِغ اٌّغبس اٌؼبدٞ

 .دلبئك ِذبدصخ 11 ِمبثً دفؼٗ فٟ وً ٚادذ ِٓ اٌّغبس٠ٓ اٌزٞ ٠جت اٌّجٍغ ٚاجذ . أ

   ؟٠ٓٔفظ اٌّجٍغ فٟ اٌّغبس ٔذفغثبٌٙبرف، ٌىٟ ٠جت اٌزذذ س  وُ دل١مخ . ة

 

 .ِٓ رغؼ١شح ا١ًٌٍ %21  أوجش ثـ رف ٛا٘ رغؼ١شح إٌٙبس فٟ ششوخ  .03

 . شبلل    221.51 ب ِمذاسٖب و١ٍ  رٗ ِجٍغ  بدفغ ِمبثً ِذبدص دل١مخ فٟ ا١ًٌٍ، 225 ٚ   دل١مخ فٟ إٌٙبس 181 رذذ س شخض

  ا ٠ظف رغؼ١شح إٌٙبس. رؼج١ش   x ثذالٌخ  ٛاجاوز. ٌزغؼ١شح ا١ًٌٍ x ثـ  ٚااسِض . أ

  رغؼ١شح إٌٙبس ٚرغؼ١شح ا١ًٌٍ.   ٛاادغج . ة

 

٠ُذذ د عؼش وً ِزش ِىؼت دغت اٌى١ّخ  ٌلعزؼّبي اٌج١زٟ. فٟ اٌجذٚي أدٔبٖ ِؼشٚػخ أعؼبس ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف اٌظذٟ .02

  اٌّغزٍٙىخ.  

انكًيت  تسعيرة 

انًستههكت 

نهشخص في 

 انشهريٍ

 

3م 8 سعر
 

صرف + يياه

 صحي

3م 2.5 دزٝ 8 سعر 
 ًالٛش 8.63 

3م 2.5 أوضش ِٓ 2 سعر 
 شبلل  12.47 

3م 4 رىب١ٌف ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف اٌظذٟ ٌشخض اعزٍٙه ٛاادغج . أ
اد دزٝ أغٛس ٛادلم ،ُدغبثبرى فٟ. ١ِبٖ فٟ اٌشٙش٠ٓ

 .طذ١ذخ

3م 15 أشخبص، اعزٍٙىذ 3ٙب رىب١ٌف ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف اٌظذٟ ٌؼبئٍخ ف١ ٛاادغج . ة
   ٞ وبْٔٛ صبٟٔ  ِٓ ا١ٌّبٖ فٟ شٙش

 .خطذ١ذاد دزٝ أغٛس ٛادلم ُفٟ دغبثبرى. ٚشجبؽ

ْ  اٌؼبئٍخ اعزٍٙىذ  ٞ  رج١ٓ فٟ دغبة شٙش 3م 18آراس ١ٔٚغبْ أ
 ِٓ ا١ٌّبٖ. 

 .خطذ١ذاد دزٝ أغٛس ٛادلم ُفٟ دغبثبرى رىب١ٌف ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف اٌظذٟ ٌٙزٖ اٌفزشح. ٛاادغج . د

ٞ  ٌ اٌّئ٠ٛخ ٕغجخاٌِب ٟ٘  . س آراس ١ٔٚغبْ ثبٌّمبسٔخ ِغ األشٙش اٌغبثمخ.        ٍض٠بدح فٟ رىب١ٌف ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف اٌظذٟ فٟ شٙش

  خ.طذ١ذٔغجخ ِئ٠ٛخ دزٝ  ٛادلم ،ُفٟ دغبثبرى

 

وً ٘ذ٠خ ث١ؼذ . ٘ذ٠خ ٠351خ اٌج١غ وبْ فٟ ِخضْٚ اٌذوبْ فٟ ثذا. ٌّج١ؼبد ٘ذا٠ب اٌؼ١ذ اعزؼذ ٚا فٟ دوبْ ٌألدٚاد إٌّض١ٌخ .33

وً اٌٙذا٠ب اٌزٟ ٌُ رجغ لجً اٌؼ١ذ، ث١ؼذ ثؼذ اٌؼ١ذ ثخظُ ٍِّٛط، فخغشد اٌذوبْ . شبلل   151ب ِمذاس٘ب لجً اٌؼ١ذ جٕذ أسثبد  
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 وبْ ِجًّ سثخ اٌذوبْ  ئرا اٌؼ١ذ ػذد اٌٙذا٠ب اٌزٟ ث١ؼذ لجً اٌؼ١ذ ٚػذد اٌٙذا٠ب اٌزٟ ث١ؼذ ثؼذ ٚاجذ.  شبلل   21 ػٍٝ وً ٘ذ٠خ 

 .شبلً 410611

 

  ،فٟ دوبْ ٌٍّلثظ .33
ُ
اشزشد . ػٍٝ اٌجٕطٍٛٔبد %31 ٚرٕض٠ً ثٕغجخ ػٍٝ اٌجٍٛصاد، %21جش٠ذ رٕض٠لد ٔٙب٠خ اٌّٛعُ ثٕغجخ أ

 . ل  شبل 57 س٠ٕب ثٍٛصح ٚثٕطٍْٛ ٚدظٍذ ػٍٝ رٕض٠ً ِمذاسٖ

 .شبلل   51.5 ، ٌىبْ ِمذاس اٌزٕض٠ً%21 ْٛٚػٍٝ اٌجٕطٍ %31 ٌٛ وبْ اٌزٕض٠ً ػٍٝ اٌجٍٛصح ثٕغجخ

 .عؼش اٌجٍٛصح ٚعؼش اٌجٕطٍْٛ لجً اٌزٕض٠ً ٛاادغج        

 

خ ِٓ .39 ُ ثبٌزغبٚٞ خشٚط فٟ ٌٍدبفٍخ  بشخظ   45 اعزأجشد ِجّٛػخ ِىٛٔ   . ج١ّغ األشخبص ػٍٝسدٍخ. عؼش اإل٠جبس ُلغ 

 . ألً لًٛاش 5.5 زشن ٌزٌه دفغ وً ِش ،أشخبص 5 ٌّجّٛػخأؼُ ئٌٝ ا ،١ِٛ٠ٓ لجً اٌشدٍخ

 ؟ذبفٍخاٌ اعزئجبسِب ٟ٘ رىٍفخ       

    

 وبْ عؼش اٌزذاٚي فٟ ٠َٛ عفشٖ  شٛالً ١ٌٛسٚ.فٟ ٠َٛ اٌغفش دٛ ي  . شٙش٠ٓ ألٚسٚثب فٟ ٔطبق ػٍّٗ عبفش اٌغ١ذ شبدٞ .30

 .لًٛاش 5.12 ٠ٛسٚ ِمبثً 1      

 ػٍٝ وُ ٠ٛسٚ ٠ذظً؟. شبلً 4111 دٛ ي اٌغ١ذ شبدٞ.  أ

     ٠ٛسٚ 1 وبْ عؼش اٌزذاٚي فٟ ٠َٛ اٌذفغ. ٠ٛسٚ فٟ ثطبلخ االػزّبد 711دفغ  بِزٗ فٟ أٚسٚثبخلي ئل.  ة

 ؟ِب ٟ٘ ل١ّخ اٌذفغ ٠بٌشٛالً. الًٛش 5.13 ِمبثً      

ف١ٙب اٌغ١ذ شبدٞ وبْ عؼش  ألبَفٟ اٌذٌٚخ اٌزٟ . الً ٌٍزشٛش 6.13 وبْ فٟ ٔفظ اٌفزشح ،عؼش ٌزش ثٕض٠ٓ فٟ اٌجلد . د

  عؼش اٌجٕض٠ٓ فٟ اٌجلد أػٍٝ ِٓ  ،بٌٕغجخ اٌّئ٠ٛخثوُ . جطبلخ االػزّبدعؼش اٌجٕض٠ٓ ث ٚلذ دفغ ٠ٛسٚ، 1.12 ٌزش  اٌجٕض٠ٓ

 .(الًٛش 5.13=  ٠ٛسٚ 1 :دغت عؼش اٌزذاٚي ٛاادغج)عؼش اٌجٕض٠ٓ فٟ اٌذٌٚخ اٌزٟ ألبَ ف١ٙب؟ 
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