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 1الوضعية عدد 
  28كم و كان خزان سيارته فارغا فمأله ب   330أراد صاحب سيارة قطع مسافة  -

ين  دفع لصاحب  ز ا من البتز  د .  3.240د فارجع له 50المحطة ورقة نقدية ذات لتر

ي له  
ي بالحاجة فتوقف السائق بعد أن بفر

ي وقع صبها ال تفز
ين التر ز ز أن كمية البتز تبي 

 د. 29.392ثلث المسافة .لملء الخزان من جديد فدفع هذه المرة 

ين  -أ  ز  ابحث عن ثمن اللتر الواحد من البتز
ي  -ب

ين تستهلك هده السيارة فز ز ا من البتز  كم ؟   100 كم لتر
 

 2الوضعية عدد 
ي قارورة عطر و فستان  -

اء هدية المهم تتمثل فز ي و حذامي و سليم شر
أرادت أمانز

ي 50.400فجمعوا ما ادخروه من نقود أعىط سليم 
د و حذامي  45.650د و امانز
اء الهدية  ي لهم بعد شر

د يقل ثمن قارورة   28.815نصف مجموع المقدارين معا .بفر
 د 23.052الفستان ب العطر عن ثمن 

اء الهدية  -أ   ؟ابحث عن ثمن شر
 ؟ابحث عن ثمن كل من القارورة و الفستان  -ب
ي بطريقة جعلت المساهمة بينهم   -ت

اء الهدية تقاسم اإلخوة البافر بعد شر
 ؟متساوية كم أخد كل واحد مما تبفر 

 3الوضعية عدد 
 19الساعة سها تاجر عن إحكام غلق برميل زيت زيتون عند مغادرة دكانه عىل 

ي حدود الساعة 
دق . أما الزيت فقد ظل   45و  7مساء و من الغد فتح دكانه فز

ي الدقيقة .تقدر كمية  60يتقاطر أثناء هذه المدة بمعدل 
قطرة ب  150قطرة فز

 د. 6.450ل و ثمن اللتر الواحد من الزيت   0.01

ي تحملها التاجر بالدينار ؟ ابحث عن مقدار الخسارة 
 التر
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 4الوضعية عدد 
 

ي خزاف 
ي صنع مزهرية .ويصنع  45يقضز

ي اليوم و يعمل  11دق فز
 24مزهرية فز

ي الشهر يتقاضز الخزاف 
 د عن كل ساعة عمل . 3.200يوما فز

ي    ح عند الزاوال مدة   ينهي الخزاف عمله كل يوم عىل الساعة السادسة مساء و يستر
 لتناول طعام الغداء . ساعة ونصف 

ي عمله صباحا   -أ 
ع الخزاف فز  ؟متر يشر

 ماهي أجرته الشهرية ؟ -ب

 5الوضعية عدد 
 

ّ قدره    ى " إسالم " كتاب مطالعة وكّراسا وقلما بثمن جمىلي د ، أّما أخوه    2,260اشتر
ز " فقد اقتتز   اه   4" ياسي  ز من نفس النوع الذي اشتر ز وقلمي ْ كتب مطالعة وكّراسي ْ

 د .   7,420بمبلغ أخوه 
 ثمن الكّراس يبلغ ضعف ثمن القلم .    

 حدد ثمن الكتاب الواحد بالدينار .   -1
 ابحث عن ثمن القلم الواحد ثّم عن ثمن الكّراس الواحد .  -2
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