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    التمرين الأول:

ية   30وعددهن يزيد عن عدد الذكور بـ  200عدد الإناث في مؤسسة تربو
 مثل الوضعية بمخطط. /1
 ماهي العبارة التي تترجم هذه الوضعية من بين العبارات التالية: /2

200 30 -;                                ;        30 + 200              30      -200   
  احسب عدد الذكور؟ /3

    التمرين الثاني:
 ضع مخطط ثم ترجمه واحسب المطلوب في كل حالة:

 ؟25تحصلنا على  13,01أوجد العدد الذي إذا أضفنا له  /1
 ؟6,25كان الناتج  21,03ما هو العدد الذي إذا طرحناه من  /2

     التمرين الثالث:
 ت مبيعات صاحب وراقة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدخول المدرسي ما يلي:بلغ

في اليوم  –أكثر من اليوم الأول  DA 1130,30في اليوم الثاني:  - DA 5970,20في اليوم الأول: 
أقل من اليوم الثاني، وبلغت مبيعات صاحب هذه الوراقة في الأيام الثلاثة الباقية  1090,25DAالثالث: 

 .DA 17580,50من نفس الأسبوع 
 هل زادت أم نقصت مبيعات صاحب الوراقة في آخر الأسبوع؟ -
 أعط الفارق بين حصيلة الأيام الثلاثة الأولى والأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع؟ -

 التمرين الرابع:
يعها على ثلاث محطات  Aتنقل قاطرة بضائعا انطلاقا من محطة   حسب الجدول المقابل: Bو N,Mلتوز

يع الحمولة كاملة يستغرق  /1  ،3h53minعلما أن توز
يع البضاعة في المحطة    ؟Nما هي مدة توز
 ما هو وقت انطلاق القاطرة علما أن عملية إفراغ الحمولة كاملة /2

 ؟17h39minانتهت على الساعة 
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 التمرين الخامس:
 سنة. 32عمر بنت أكبر من عمر أخيها بأربع سنوات ومجموع عمريهما 

 ما هو عمر البنت؟ ما هو عمر الابن؟ /1
 التمرين السادس:

بيضات  10للبيضة الواحدة، وعند إعادة بيعها انكسرت منها  7DAبيضة بثمن  108استرى بائع الدجاج 
 للبيضة الواحدة.  9DAمع العلم أنه باعها بــــــ

 هل ربح أم خسر هذا البائع؟ -
    التمرين السابع:

وعند نقلها  60DAللواحدة ثم صرف على نقلها إلى متجره  6DAصحنا ب  120اشترى تاجر الأواني 
 .   ماهي الفائدة التي حققها هذا التاجر؟8DAاقي بــــــ صحنا وباع الب 13تكسر 

 

يع مدة التنقل   مدة التوز
  M 1h13minإلى  Aمن 

 M  49minفي المحطة 
  N 57minإلى  Mمن 

   Nفي المحطة 
  B 1h27minإلى  Nمن 

 B  1h24minفي المحطة 
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