
 والزواياالكتابات الكسرية 
 الجزء األول 

  على تقديم  يونس وايناسبمناسبة عيد األمهات، اتفق كل من

خمسة أعشار من مصروفه الشهري الذي يقدر بـ  يونسهدية ألمهما. فقدم 

300DA  ثمانية أعشار من مصروفها الشهري الذي يقدر  ايناسو قدمت

 .400DAبـ 

 ؟يونسما هو الكسر الذي قدمه  (1

 ؟ايناسالكسر الذي قدمته ما هو  (2

 أحسب المبلغ الذي جمع لشراء هدية األم؟ (3

  500DAإذا علمت أن مبلغ الهدية هو    

 هل المبلغ الذي جمع كاف لشراء الهدية؟ (4
 الجزء الثاني

فصار في  °90" مستقبال الشمال. استدار يميناً بزاوية بهاء الدينوقف "

 .°45استدار مرة أخرى يميناً بزاوية اتجاه الشرق، ثم 

 / في أي اتجاه هو اآلن؟ 1

وقف مرة أخرى في اتجاه الشمال الغربي، ثم استدار يساراً حتى أصبح 

 متجهاً نحو الشمال.
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