
 

   .الغازيللمشروابات  مصنع مخطط يمثل المقابل الشكل

 أحسب محيط المصنع  .1

 من المصنع . المشطبالجزء  مساحة أحسب .2

 الثاني الجزء

 .قارورة 9810 الشهر في المصنع ينتج

 ؟ لماذا ؟9 , 5 , 4 , 3 , 2 على القسمة يقبل 9810 العدد هل .1

 صندوق كل في قارورات 6 المصنع يضع

 ؟ عددها كم صندوق؟ دون من تبقى قارورات هل ؟ قارورة 3495 ل يلزم كم صندوق. 2

 .دج 753,76 هو قارورات 8 ثمن ان علمت إذا

 . الواحدة القارورة ثم هو ما .3

 .القارورة لثمن ثم بالزيادة بالنقصان الوحدة الى مقربة قيمة اعط .4

 . القارورة لثمن الوحدة الى المدور اعط .5
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