
  

 

 ❻ سة  الساد  السنة

اضيات ـــري  

 إبراهم  نجيب إعداد

  رياضيات  المادة

 ❶  عدد التطبيقية التمارين

 التميز  نحو تلميذي مع صفحة

1       

   

  
❻رياضيات مراجعة لسنة   

تطبيقية التمارين مجموعة من ال  

 ❶ سلسلة عدد 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 مع تلميذي نحو التميز – 2021أوت -اعداد نجيب ابراهم 



  

 

 ❻ سة  الساد  السنة

اضيات ـــري  

 إبراهم  نجيب إعداد

  رياضيات  المادة

 ❶  عدد التطبيقية التمارين

 التميز  نحو تلميذي مع صفحة

2       

     1دد ــ تمرين ع      

ى تاجر  م طول الثانية  45قطع من القماش من نفس النوع طول القطعة األوىل هو  3شر

م فاذا كان ثمن القطعة األوىل   5م طول الثالثة يفوق طول الثانية بـ  7يفوق طول األوىل بـ  

 د عن ثمن القطعة الثالثة احسب 132.000ينقص بـ 

اء القطع الثالث .  ♣  ثمن شر

ي كل القطع ثمن بيع المتر الواحد من ا ♣
 
 د .  308لقماش اذا أراد التاجر أن يربــح ف

 2دد ــ تمرين ع      

تمت نقلة الموظف أبو علي اىل تونس العاصمة فاضطر لكراء مسكن و عليه أن يختار بي    

ي وسط المدينة بـ 
 
ي شقة ف ي خارج   900الحلي   اثني   اما ان يكتر د شهريا و اما ان يكتر

ي يجب عل االب ان يركب الحافلة يوميا و يدفع 55المدينة بـ 
ي الحل الثان 

 
د شهريا اال انه ف

ي الحافلة المدرسية   270ل مي بمعد 2900
 
اكي   سنويي   ف ي السنة و يدفع أيضا اشتر

 
يوما ف

اك الواحد .  48بـ   د االشتر

 ماهو الحل األفضل لهذا االب المقتصد؟ ♣

      3تمرين عــدد   

بدلة رجالية من  60الثمن و  بدلة نسائية من نفس النوع و بنفس 80باع تاجر خالل شهر 

ي الشهر المواىلي نفس العدد من البدالت  38400نفس النوع و بنفس الثمن بـ 
 
د ثم باع ف

 د  30400النسائية و بدلة رجالية فقط بـ 

 ابحث عن ثمن بيع البدلة الواحدة من كل نوع .  ♣

ى التاجر بالمبلغ المتحصل عليه خالل الشهرين قطعة ارض بحساب  ♣ اشتر

 هو قيس مساحة هذه األرض ؟  الهكتار الواحد فما  د 100750

 

        4ــدد  تمرين ع    

هآ و ارض غابية   30بيعت ارض فالحية متكونة من ارض صالحة للزراعة قيس مساحتها 

ثمن الهكتار الواحد من األرض الصالحة للزراعة هو   د .  840000هآ بـ  10قيس مساحتها 

 ضعف ثمن الهكتار الواحد من األرض الغابية فماهو ثمن كل قطعة عل حدة . 
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          5ــدد  تمرين ع    

ي لعبة 
 
قرص لعبت مريم مرة أوىل  200و كان معها  باألقراصشاركت مريم صديقاتها ف

ي المرة األوىل فهو ضعف ما  300فربحت و لعبت مرة ثانية فخرست 
 
قرص اما ربــح مريم ف

ي النهاية أم خرست و كم ؟ 
 
ي الثانية هل ربحت مريم ف

 
 تبقر لها ف

   6ــدد  تمرين ع    

ى ابوك اثاثا خشبيا بـ  اتفق ابوك مع البائع عل ان يدفع   2020ماي  15د يوم  8700اشتر

 يوما   35أقساط متساوية المبلغ و بعد كل   4له نصف المبلغ حاال و النصف االخر عل 

 ماهو مقدار كل قسط ؟ ♣

 ماهو تاريــــخ خالص كل قسط ؟  ♣

    7ــدد  تمرين ع    

مي لكل   800مي ثم يزداد هذا المبلغ بـ   100يسجل عداد سيارة األجرة عند ركوب الحريف 
 مي لكل وقفة تستغرق دقيقتي   .  200كم تقطعه السيارة و   1

ي يسجلها عداد السيارة عند قطع كل من المسافتي   التاليتي   عل   -1
ماهي المبالغ التر

 حدة  
 كم ؟   9.5كم و   3.2

 8ــدد  تمرين ع    

ي مرحلة أوىل مع توقف دام  1800امتطت مريم سيارة اجرة و قطعت مسافة 
 
دق ثم  8م ف

ي مرحلة ثانية قطعت خاللها 
 
ي نفس السيارة ف

 
كم مع توقف دام    2.5انطلقت من جديد ف

ي تلك 
 
دقيقتي   واصلت اثره مريم طريقها حتر وصلت مقر سكناها بعدما قطعت ف

 التنقل ؟  كم فماهي تكاليف  0.5المرحلة الثالثة 

 9ــدد  تمرين ع    

ى علي سيارة بمبلغ 
سنوات كاملة فكان يدفع سنويا   3د استعملها لمدة  44000اشتر

ي وقد قطع بها مسافة  120د للتامي   و 500
ي تلك المدة كانت   63000د كمعلوم جبان 

 
كم ف

ي 10.2السيارة تستهلك معدل 
 
ين ف كم و   3000ل من الزيت كل  4كم و   100ل من البت  

 د  2620.640لغت جملة مصاريف اإلصالح ب

ين هو  ♣ ين و الزيت لتلك المدة مع العلم أن ثمن لتر البت   مي  1980احسب ثمن البت  

 . مي  4600لتر الزيت هو 

 . سنوات  3احسب جملة المصاريف لمدة  ♣
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♣  

 د فماهي تكاليف كم الواحد ؟  21370باع السيارة ب  ♣

 10ــدد  تمرين ع    

و   120مستطيلة طولها  قطعتا ارض لهما نفس طول المحيط احداهما مربعة و األخرى

 طولها  3/ 2عرضها 

 ماهي ابعاد كل القطعتي    ♣

 ماهو قيس مساحة كل منهما باآلر؟ ♣

اء القطعة المستطيلة بـ  اء القطعة المربعة ثمن شر  د   1560يفوق ثمن شر

اء االر الواحد من هذه األرض  ♣  . ابحث عن ثمن شر

اء كل من القطعتي   ؟ ♣  ما هو ثمن شر
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