
 الوضعية االنطالقية

 

( و بحضور مدير المتوسطةتلميذ ) 29بمناسبة يوم العلم أراد تالميذ السنة األولى متوسط و عددهم      

 .تكريم أساتذتهم نظير جهودهم المبذولة طوال الموسم الدراسي

 اليك قائمة المستلزمات و بأثمانها:

 

 

 

 

  10 إذا علمت أن عدد أساتذة القسم هو

 كم أخذ كل واحد من الحضور من منديل ورقي و كم بقي؟ /1

 ما هي تكلفة الصحن الواحد بالتقريب إلى الوحدة من الدينار ؟ /2

 رتبة مقدار التكلفة اإلجمالية للحفل؟ما هي  /3

         أصر التالميذ على دفع المبلغ باالشتراك بينهم بالتساوي، ما هي قيمة االشتراك لكل تلميذ؟ /4

ضاع من سمير مبلغ االشتراك، كم سيضيف بالتقريب إلى الوحدة بالزيادة كل تلميذ لمساعدة  /5

  سمير؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2200قالب حلوى كبيرDA  
 (48علب مشروبات صغيرة  )25علبة DA للعلبة 
 80منديل( 100) علبة مناديل ورقيةDA 
 (42علبة صحون ورقية  )160صحنDA 

 

 



 الوضعية التقويمية 

 

 . بمناسبة حلول عيد الفطر قررت العائلة تجديد طالء جدران غرفة االستقبال      

 و أن الطالء يباع في علب من نوعان: 2m 70إذا علمت أن المساحة المراد طالؤها هي 

 النوع األول:

  1100DAو ثمنها  L 3.5سعتها 

 النوع الثاني:

 1800DAو ثمنها  L 4.5سعتها 

  الالفتة:مكتوب على علبتي الطالء 

 

 

 

 ما هو الخيار األقل تكلفة ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 L                    11 m2 

ساعات 3يجف بعد    



 الوضعية االنطالقية
بمناسبة يوم العلم أراد تالميذ السنة األولى متوسط و      

( تكريم أساتذتهم و بحضور مدير المتوسطةتلميذ ) 29عددهم 
 نظير جهودهم المبذولة طوال الموسم الدراسي.

 اليك قائمة المستلزمات و بأثمانها:
 
 
 
 
 

  10 إذا علمت أن عدد أساتذة القسم هو
كم أخذ كل واحد من الحضور من منديل ورقي و كم  /1

 بقي؟
ما هي تكلفة الصحن الواحد بالتقريب إلى الوحدة من  /2

 الدينار ؟
 ما هي رتبة مقدار التكلفة اإلجمالية للحفل؟ /3
أصر التالميذ على دفع المبلغ باالشتراك بينهم  /4

     بالتساوي، ما هي قيمة االشتراك لكل تلميذ؟

ضاع من سمير مبلغ االشتراك، كم سيضيف بالتقريب  /5      
  إلى الوحدة بالزيادة كل تلميذ لمساعدة سمير؟

 
 
 
 
 

 الوضعية االنطالقية
بمناسبة يوم العلم أراد تالميذ السنة األولى متوسط و      

( تكريم أساتذتهم المتوسطةو بحضور مدير تلميذ ) 29عددهم 
 نظير جهودهم المبذولة طوال الموسم الدراسي.

 اليك قائمة المستلزمات و بأثمانها:
 
 
 
 

 

  10 أساتذة القسم هوإذا علمت أن عدد 
كم أخذ كل واحد من الحضور من منديل ورقي و كم  /1

 بقي؟
ما هي تكلفة الصحن الواحد بالتقريب إلى الوحدة من  /2

 الدينار ؟
 ما هي رتبة مقدار التكلفة اإلجمالية للحفل؟ /3
أصر التالميذ على دفع المبلغ باالشتراك بينهم  /4

     لكل تلميذ؟بالتساوي، ما هي قيمة االشتراك 

ضاع من سمير مبلغ االشتراك، كم سيضيف بالتقريب  /5      
  إلى الوحدة بالزيادة كل تلميذ لمساعدة سمير؟

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الوضعية االنطالقية
بمناسبة يوم العلم أراد تالميذ السنة األولى متوسط و      

( تكريم أساتذتهم و بحضور مدير المتوسطةتلميذ ) 29عددهم 
 جهودهم المبذولة طوال الموسم الدراسي.نظير 

 اليك قائمة المستلزمات و بأثمانها:
 
 

 
 
 

  10 إذا علمت أن عدد أساتذة القسم هو
واحد من الحضور من منديل ورقي و كم كم أخذ كل  /1

 بقي؟
ما هي تكلفة الصحن الواحد بالتقريب إلى الوحدة من  /2

 الدينار ؟
 ما هي رتبة مقدار التكلفة اإلجمالية للحفل؟ /3
أصر التالميذ على دفع المبلغ باالشتراك بينهم  /4

     بالتساوي، ما هي قيمة االشتراك لكل تلميذ؟

سمير مبلغ االشتراك، كم سيضيف بالتقريب ضاع من  /5      
  إلى الوحدة بالزيادة كل تلميذ لمساعدة سمير؟

 
 
 
 
 

 الوضعية االنطالقية
بمناسبة يوم العلم أراد تالميذ السنة األولى متوسط و      

( تكريم أساتذتهم و بحضور مدير المتوسطةتلميذ ) 29عددهم 
 الدراسي.نظير جهودهم المبذولة طوال الموسم 

 اليك قائمة المستلزمات و بأثمانها:
 
 

 
 
 

  10 إذا علمت أن عدد أساتذة القسم هو
و كم كم أخذ كل واحد من الحضور من منديل ورقي  /1

 بقي؟
ما هي تكلفة الصحن الواحد بالتقريب إلى الوحدة من  /2

 الدينار ؟
 ما هي رتبة مقدار التكلفة اإلجمالية للحفل؟ /3
أصر التالميذ على دفع المبلغ باالشتراك بينهم  /4

     بالتساوي، ما هي قيمة االشتراك لكل تلميذ؟

بالتقريب ضاع من سمير مبلغ االشتراك، كم سيضيف  /5      
  إلى الوحدة بالزيادة كل تلميذ لمساعدة سمير؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2200قالب حلوى كبيرDA  
 (48علب مشروبات صغيرة  )25علبة DA للعلبة 
 ( 100علبة مناديل ورقية )80منديلDA 
 (42علبة صحون ورقية  )160صحنDA 

 

 2200قالب حلوى كبيرDA  
 (48علب مشروبات صغيرة  )25علبة DA للعلبة 
 ( 100علبة مناديل ورقية )80منديلDA 
 (42علبة صحون ورقية  )160صحنDA 

 

 2200قالب حلوى كبيرDA  
 (48علب مشروبات صغيرة  )25علبة DA للعلبة 
 ( 100علبة مناديل ورقية )80منديلDA 
 (42علبة صحون ورقية  )160صحنDA 

 

 2200قالب حلوى كبيرDA  
 (48علب مشروبات صغيرة  )25علبة DA للعلبة 
 ( 100علبة مناديل ورقية )80منديلDA 
 (42علبة صحون ورقية  )160صحنDA 

 



 الوضعية التقويمية
 درانء جبمناسبة حلول عيد الفطر قررت العائلة تجديد طال      

 غرفة االستقبال .

ء و أن الطال 2m 70إذا علمت أن المساحة المراد طالؤها هي 

 يباع في علب من نوعان:
 النوع األول:

  1100DAو ثمنها  L 3.5سعتها 
 النوع الثاني:

 1800DAو ثمنها  L 4.5سعتها 
 مكتوب على علبتي الطالء الالفتة:

 
 
 

 
 ما هو الخيار األقل تكلفة ؟ 

 

 
 الوضعية التقويمية

 درانء جبمناسبة حلول عيد الفطر قررت العائلة تجديد طال      
 غرفة االستقبال .

ء و أن الطال 2m 70إذا علمت أن المساحة المراد طالؤها هي 
 يباع في علب من نوعان:

 النوع األول:

  1100DAو ثمنها  L 3.5سعتها 
 النوع الثاني:

 1800DAو ثمنها  L 4.5سعتها 
 الطالء الالفتة:مكتوب على علبتي 

 
 
 

 
 ما هو الخيار األقل تكلفة ؟ 

 

 
 الوضعية التقويمية

 درانء جبمناسبة حلول عيد الفطر قررت العائلة تجديد طال      
 غرفة االستقبال .

ء و أن الطال 2m 70إذا علمت أن المساحة المراد طالؤها هي 
 يباع في علب من نوعان:

 النوع األول:

  1100DAو ثمنها  L 3.5سعتها 
 النوع الثاني:

 1800DAو ثمنها  L 4.5سعتها 
 مكتوب على علبتي الطالء الالفتة:

 
 
 

 
 ما هو الخيار األقل تكلفة ؟ 

 
 

 الوضعية التقويمية
 درانء جبمناسبة حلول عيد الفطر قررت العائلة تجديد طال      

 غرفة االستقبال .

ء و أن الطال 2m 70إذا علمت أن المساحة المراد طالؤها هي 

 يباع في علب من نوعان:
 النوع األول:

  1100DAو ثمنها  L 3.5سعتها 
 النوع الثاني:

 1800DAو ثمنها  L 4.5سعتها 
 الطالء الالفتة:مكتوب على علبتي 

 
 
 

 
 ما هو الخيار األقل تكلفة ؟ 

 

 
 الوضعية التقويمية

 درانء جبمناسبة حلول عيد الفطر قررت العائلة تجديد طال      
 غرفة االستقبال .

ء و أن الطال 2m 70إذا علمت أن المساحة المراد طالؤها هي 
 يباع في علب من نوعان:

 النوع األول:

  1100DAو ثمنها  L 3.5سعتها 
 النوع الثاني:

 1800DAو ثمنها  L 4.5سعتها 
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 ما هو الخيار األقل تكلفة ؟ 

 
 

 الوضعية التقويمية
 درانء جبمناسبة حلول عيد الفطر قررت العائلة تجديد طال      

 غرفة االستقبال .

ء و أن الطال 2m 70إذا علمت أن المساحة المراد طالؤها هي 
 يباع في علب من نوعان:

 النوع األول:

  1100DAو ثمنها  L 3.5سعتها 
 النوع الثاني:

 1800DAو ثمنها  L 4.5سعتها 
 الطالء الالفتة:مكتوب على علبتي 

 
 
 

 
 ما هو الخيار األقل تكلفة ؟ 

 

 

 

2.5 L                    11 m2 

ساعات 3يجف بعد   
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ساعات 3يجف بعد   


