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 : الحسゆゅ الحرفيوضــعية انطـــاق 

ヱرث العュ زيゅد عن أبيه قطعる أرض مستطيるヤ الشكل 
 ゅヰحتゅ2مسm ヲヰヰヰ  ゅヰلヱطヱm ヵヰ 

 الجزءاأول :
ヱإسطبل مسゅحته  2m ヴヰヰقュゅ العュ زيゅد ببنゅء منزل مسゅحته 

 ゆ لボت mヱヵヰ   るل لزراعボخصص حヱ المنزل るحゅعن مس
 عن مسゅحる المنزل  ゆ2m ンヰヰ تزيد الخضر مسゅحته 

: るليゅالت れداゅالمع ポإلي 
 المعゅدلة الوضعية

 Z+150=400 مسゅحる الحボل 

عرض قطعる اأرض التي 
 يمヤكゅヰ العュ زيゅد 

Y - 400=300 

 X=2000ヵヰ مسゅحる اإسطبل 
 ゅヰヤبح ュق ュث ゅヰالتي تترجم るضعيヱلゅب るدلゅأربط كل مع 

 الجزء الثゅني:

بボراれ حゆヱヤ تستポヤヰ كل بボرة مゅ  7قュゅ العュ زيゅد بشراء 
 من العヤف يヱميkgヱヵ  ゅمعدله 

 るكヤヰف المستヤالع るه حيث يمثل كميヤل أسفヱالجد ュأتم 
كميる العヤف 
 るكヤヰالمست
 خال شヰر

كميる العヤف 
 るكヤヰالمست

 خال أسبヱع 

كميる العヤف 
 るكヤヰالمست
 ュヱخال ي 

 るرةالحرفيゅالعب 
(x   يمثل عدد

) ュゅاأي 
   岫7 × 15岻 × � 
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