
  

رسدّ ـــــــال

 

: راج المعطياتخاست 
مجهولثمن المعطف:  
مجهولثمن الحذاء: 
د 375لشراء الحذاء و المعطف:  من الجمليّ الثّ  

د  65ا    الفارق بين ثمن الحذاء و ثمن المعطف: 

: ة لبناء الحلّ ل الوضعيّ أمثّ  

شأن المطلوب مجهولة شأنهابعض المعطيات  كونفي بعض المسائل ت

االعتماد علىب ل إلى بناء الحلّ ة يمكننا التوصّ لكن بتمثيل الوضعيّ 

نّص المسألة. التي ترد في  معلومةالمعطيات ال 

يف ذلك ؟ و كيف نبحث عن الحل ؟فك

د. إذا علمت أّن 375اشترت خولة معطفا و حذاء بثمن جملّي قدره  : 1النشاط 
د.65ثمن المعطف يفوق ثمن الحذاء بـ 

ابحث عن ثمن الحذاء. 
ابحث عن ثمن المعطف بطريقتين مختلفتين. 

أنتبه

ثمن المعطف و ثمن الحذاء قيمتان مجهولتان 
مجموعهما معلوم و الفارق بينهما معلوم  ورد

الحذاء و ثمن المعطف ثمن الفارق بين 

عطفثمن الم
حذاءثمن ال

اتياضيّ الرّ الّسنة الّسادسة             ماّدة 
أتدّرب على حّل المسائل الّرياضيّة

عددان مجهوالن مجموعهما معلوم و الفارق بينهما معلوم



 أستنتج :

 للبحث عن ضعف ثمن الحذاء (العدد األصغر) √ 

أطرح الفارق من المجموع.  

 )كبر(العدد األ معطفبحث عن ضعف ثمن اللل √
المجموع.  إلىالفارق  ضيفأ 

 بناء الحلّ : 
ثمن الحذاء:/  1

د  155=  2) :   65 – 375= (  2الفارق ) :  -( المجموع 

:/ ثمن المعطف  2 

د  220=  2) :   65 + 375= (  2الفارق ) :  +( المجموع    

:ثمن المعطف: 2طريقة  

د  220=  65+  155= اء + الفارق ثمن الحذ      

أتحّصل على:
ضعف ثمن 

الحذاء

أتحّصل على:
ضعف ثمن 

المعطف

:اآلن عرفت



 التــماريــــن 
كسابه التّفكير الّرياضيوإلسلسلة تمارين لتنميّة االقتدارات الذّهنيّة لدى المتعلّم 

اس و الفارق بينهما.كرّ و ثمن ال كتابثمن ال برسم بيانيّ ل مثّ / 1 

بين ثمن  / الفارقثمن الكتاب و ثمن الكّراسمجموع  :ةالّي ما يناسب من الكلمات التّ الفراغ ب / أكمل2 

) الكتاب و ثمن الكّراس / ثمن الكتاب / ثمن الكّراس  

..............................................................    إلى ..............................................................أضيف  ............................................للبحث عن ضعف  

..............................................................   من  .............................................................. طرحأ ............................................للبحث عن ضعف  

ثمن الكتاب. بحث عنا/ 3 

اس بطريقتين مختلفتين.ثمن الكرّ / ابحث عن 4 

................................................................................................................................................................................................................................: 1الطريقة 

................................................................................................................................................................................................................................: 2الطريقة 

) 10( أنظر الصفحة رقم  1مالحظة:  اصالح النشاط عدد 

و الفارق بينهما. محفظة أحمد و ثمن محفظة سندةثمن  برسم بيانيّ ل مثّ / 1 

اتياضيّ الرّ ماّدة                 الّسنة الّسادسة
ةضيّ ياالمسائل الرّ  ب على حلّ أتدرّ 

عددان مجهوالن مجموعهما معلوم و الفارق بينهما معلوم

د.20.250اشترى أحمد كتابا و كّراسا بثمن جملّي قدره   1النّشاط
د.10.750إذا علمت أن ثمن الكتاب يفوق ثمن الكّراس بـ  

د.97.500اشترت ريم  محفظتين ألبنائها دمحم و سندة بثمن جملّي قدره  2النّشاط
د .37.500محفظة سندة يقّل عن ثمن محفظة أحمد بـ  إذا علمت أن ثمن 



يبين ثمن / الفارقالمحفظتينثمن مجموع  :ةاليّ ما يناسب من الكلمات التّ كمل الفراغ ب/ أ2

)  المحفظتين / ثمن محفظة أحمد / ثمن محفظة سندة

..............................................................من..............................................................طرحأ............................................للبحث عن ضعف

..............................................................إلى ..............................................................أضيف ............................................للبحث عن ضعف

 .محفظة أحمد  ثمن حث عناب/ 3

بطريقتين مختلفتين. محفظة سندةثمن / ابحث عن 4

................................................................................................................................................................................................................................:1الطريقة

  ................................................................................................................................................................................................................................:2الطريقة

)10/11( أنظر الصفحة رقم  2شاط عددمالحظة:  اصالح النّ 

مناب أمين و الفارق بينهما.و  انمناب ريّ  برسم بيانيّ ل مثّ / 1

ان ي أخذه رّي المبلغ الذّ  بين / الفارقالمبلغ الجمليّ  :ةاليّ ما يناسب من الكلمات التّ ب / أكمل الفراغ2

)ان / مناب أمين ي أخذه أمين / مناب ريّ و المبلغ الذّ 

..............................................................إلى..............................................................أضيف ............................................للبحث عن ضعف

..............................................................من..............................................................طرحأ............................................للبحث عن ضعف

ان.مناب ريّ  بحث عنا/ 3

مناب أمين بطريقتين مختلفتين./ ابحث عن 4

................................................................................................................................................................................................................................:1الطريقة

  ................................................................................................................................................................................................................................:2الطريقة

)11/12( أنظر الصفحة رقم 3شاط عددمالحظة:  اصالح النّ 

د. 65قدّم األب البنيه ريّان و أمين مبلغا ماليّا قدره   3النّشاط
د.15إذا علمت أن مناب ريّان يقّل عن مناب أمين بـ 



1 / ّ فرة لسّ كتلة المشمش المحمولة في او  فرة األولىكتلة المشمش المحمولة في السّ  برسم بيانيّ ل مث

و الفارق بينهما. ةانيّ الثّ 

كتلة المشمش المحمولة / ةكتلة المشمش الجمليّ  :ةاليّ ما يناسب من الكلمات التّ / أكمل الفراغ ب2

)  الفارق بينهما/  2فرةكتلة المشمش المحمولة في السّ /  1فرةفي السّ 

..............................................................من..............................................................طرحأ ............................................للبحث عن ضعف 

..............................................................إلى ..............................................................أضيف  ............................................للبحث عن ضعف 

.فرة األولىكتلة المشمش المحمولة في السّ  بحث عنا/ 3

بطريقتين مختلفتين. ةانيّ فرة الثّ كتلة المشمش المحمولة في السّ / ابحث عن 4

................................................................................................................................................................................................................................:1الطريقة

 ................................................................................................................................................................................................................................:2الطريقة

)12( أنظر الصفحة رقم 4شاط عددمالحظة:  اصالح النّ 

و الفارق بينهما. مناب قصيّ و  مناب عليّ  برسم بيانيّ ل مثّ / 1

/ مناب قصيّ مناب عليّ / ة المساحة الجمليّ  :ةاليّ ما يناسب من الكلمات التّ / أكمل الفراغ ب2

. ) الفارق بينهما/  

..............................................................إلى..............................................................أضيف ............................................للبحث عن ضعف

..............................................................من..............................................................طرحأ............................................للبحث عن ضعف

 .مناب قصيّ  بحث عنا/ 3

بطريقتين مختلفتين. مناب عليّ / ابحث عن 4

)13( أنظر الصفحة رقم 5شاط عددمالحظة:  اصالح النّ 

  4النّشاط
كغ على سفرتين.1950نقل ياسين صابة المشمش المقدّرة بـ 

كغ أكثر مّما حملته في الّسفرة الثّانيّة.350األولى حملت الّشاحنة في الّسفرة 

هآ.  18.75ورث علّي و قصّي عن أبيهما قطعة أرض تمسح  5النّشاط
آر.  275و يفوق مناب علّي مناب قصّي بـ 



.القصصثمن  بحث عنا/ 1

بطريقتين مختلفتين. كتبثمن ال/ ابحث عن 2

)13( أنظر الصفحة رقم 6شاط عددمالحظة:  اصالح النّ 

.العدد األصغر / أبحث عن1

بطريقتين مختلفتين. العدد األكبر/ ابحث عن  2

)14( أنظر الصفحة رقم 7شاط عددمالحظة:  اصالح النّ 

العدد األصغر. بحث عنا/ 1

العدد األكبر بطريقتين مختلفتين./ ابحث عن  2

)14( أنظر الصفحة رقم 8شاط عددمالحظة:  اصالح النّ 

.بيع الخروف الواحد ثمن بحث عنا/ 1

بطريقتين مختلفتين. بيع العجل الواحدثمن / ابحث عن  2

)14( أنظر الصفحة رقم 9شاط عددمالحظة:  اصالح النّ 

اشترت مرام مجموعة من الكتب و مجموعة من القصص بثمن جملّي قدره   6النّشاط
د.18.250ب يفوق ثمن القصص بـ مي. إذا علمت أن ثمن الكت48750

.40و الفارق بينهما  180عددان صحيحان مجموعهما  7النّشاط

.35مضاعفان متتاليّان للعدد  8النّشاط

.735أن مجموعهما  تإذا علم

د .5625عجول بمبلغ جملّي قدره  3خرفان و  5باع عبد هللا   9النّشاط
د.1875بـ يفوق ثمن بيع العجول ثمن بيع الخرفان 



: أتذّكر 

تّعقيد في البحث عن المجموعيجب أن ننتبه إلى أّن لكّل وضعيّة تمثيل خاّص بها. و يكون مستوى ال 

بالنّسبة إلى مشكل عددين مجهولين مجموعهما معلوم و الفارق بينهما معلوم. 

 أحدو إذا ما احتوت الوضعيّة على ثالثة أعداد مجهولة فأكثر فإنّنا نعتمد البحث عن مضاعفات  

الوضعيّة.       نصّ  و ذلك بزيادة الفوارق أو حذفها حسب سياق ةمجهولعداد الاأل 

إذا احتوت الوضعيّة على ثالثة أعداد مجهولة فأكثر.  √ 

2و  1لفارق بين ا                                                         1أمثّل الوضعيّة:  مجهول 

3و المجهول 2الفارق بين المجهول                                          2مجهول  

 3مجهول      

( العدد األصغر) فنطرح من المجموع الفوارق الّظاهرة 3من األيسر أن نبدأ بالبحث عن المجهول 

. 3نجد المجهول 3و بقسمته على 3أضعاف المجهول 3ل على ّرسم البياني فنتحصّ على ال 

:أوّظف مكتسباتي

م. و يفوق قيس طوله قيس عرضه280يملك فالّح حقال مستطيال. يقيس محيطه : 1التمرين عدد 

م. ابحث عن مساحته.60بـ  

) 15( أنظر الصفحة رقم 1تمرينمالحظة:  اصالح ال      

د في شراء18.500د. أنفقت أميرة 85.700ر بـ يقدّ  اماليّ  اأميرة و ابتهال مبلغتملك : 2التمرين عدد

ت. فبقي لهما نفس المبلغد في شراء بعض المجالّ 20.500مجموعة من القصص. و أنفقت ابتهال  

 ابحث عن المبلغ الذي كان بحوزة أميرة و المبلغ الذي كانت تملكه ابتهال. 

) 15( أنظر الصفحة رقم 2تمرينمالحظة:  اصالح ال 



د. يفوق ثمن الفستان ثمن ربطة العنق 56ربطتي عنق بـ وفاء فستانا و اشترت   :3التمرين عدد

د. ابحث عن ثمن ربطة العنق؟ ابحث عن ثمن الفستان بطريقتين مختلفتين؟ 26بـ 

)15( أنظر الصفحة رقم 3تمرينظة:  اصالح المالح

د 1737.5يوما لبناء سياج. و قبضوا جميعا  25عمال طيلة  3اشتغل   :4التمرين عدد

من العامل  ا أقلّ ل تقاضى أجرا جمليّ العامل األوّ  ة لكل عامل إذا علمت أنّ ماهي األجرة اليوميّ 

اني.د أكثر من العامل الثّ 47.5الث تقاضى في الجملة الثّ العامل  د و أنّ 147.5ر بـ اني قدّ الثّ 

)16( أنظر الصفحة رقم 4تمرينمالحظة:  اصالح ال

د.500كراسي بـ  4اشترى رجل طاولة و : 5التمرين عدد

د.122.75إذا علمت أّن ثمن الكرسي الواحد يقّل عن ثمن الّطاولة بـ 

عن ثمن الّطاولة. / ابحث 1

/ ابحث عن ثمن الكرسي الواحد بطريقتين مختلفتين.2

 )16( أنظر الصفحة رقم 1تمرينمالحظة:  اصالح ال

441و مجموع أرقامها  7أعداد متتالية مضاعفة للعدد 3أذكر : 6التمرين عدد

  )17الصفحة رقم  ( أنظر1تمرينمالحظة:  اصالح ال

م 30. يقيس ارتفاعها قائم الّزاويّة تملك مريم قطعة أرض شكلها شبه منحرف  :7التمرين عدد

م.140و تقيس قاعدتيها 

ابني تصميما لهذه القطعة وفق الّسلم 
�

����
إذا علمت أن طول القاعدة الكبرى يفوق طول القاعدة 

مع ترك أثر البركار على الورقة. م 20غرى بـلصّ ا      ا

)17( أنظر الصفحة رقم 1تمرينمالحظة:  اصالح ال

مالحظة: يمكن تطبيق األعداد الكسريّة للبحث عن عددين مجهولين مجموعهما معلوم

أرجينا توضيحه في ملف آخر.  يختلف التمّشي عن سابقه لذاو الفارق بينهما معلوم. و 
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 ىأتسلّ 
ابحث عن األعداد المجهولة: -1

  

  

+ =110

- =35

=

=

؟
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+ =95

- =25

=

=

؟

؟
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- 

- 

=

=
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=

=

=

؟

؟

؟



اضيالّرية لدى المتعلّم الكسابه التّفكيرهنيّ ذّ دارات السلسلة تمارين لتنميّة االقت 

كّراس و الفارق بينهما.و ثمن ال كتابثمن ال برسم بيانيّ مثّل / 1 

ثمن الكتاب  

ثمن الكّراس                                                        الفارق بين ثمن الكتاب و ثمن الكّراس 

بين ثمن  / الفارقثمن الكتاب و ثمن الكّراسمجموع  :ةالّي ت التّ ما يناسب من الكلما/ أكمل الفراغ ب2   

) الكتاب و ثمن الكّراس / ثمن الكتاب / ثمن الكّراس  

.المجموع إلى اسالفارق بين ثمن الكتاب و ثمن الكرّ  أضيف ثمن الكتاب للبحث عن ضعف 

.المجموع من اسب و ثمن الكرّ الفارق بين ثمن الكتا طرحأ اسثمن الكرّ  للبحث عن ضعف 

ثمن الكتاب. / أبحث عن3 

د 15.500=  2د):10.750د +20.250= (2ثمن الكتاب: ( المجموع + الفارق): 

ثمن الكّراس بطريقتين مختلفتين./ ابحث عن 4 

د 04.75=  2):10.750 – 20.250( =2الفارق): - = ( المجموع اسثمن الكرّ  :1الطريقة 

د 4.750= 10.750 -15.500الفارق=  –= ثمن الكتاب اسثمن الكرّ  :2الطريقة 

د 20.250= 15.500+  4.750: تائجة النّ ق من صحّ أتحّق  

محفظة أحمد و ثمن محفظة سندة و الفارق بينهما.ثمن  برسم بيانيّ مثّل / 1 

د.20.250اشترى أحمد كتابا و كّراسا بثمن جملّي قدره   1النّشاط
د.10.750إذا علمت أن ثمن الكتاب يفوق ثمن الكّراس بـ  

د.97.500اشترت ريم  محفظتين ألبنائها محّمد و سندة بثمن جملّي قدره  2النّشاط
د .37.500إذا علمت أن ثمن محفظة سندة يقّل عن ثمن محفظة أحمد بـ  



ثمن محفظة أحمد  

ثمن محفظة سندة                                                 الفارق بين ثمني المحفظتين 

بين ثمني  / الفارقثمني المحفظتينمجموع  :ةاليّ ما يناسب من الكلمات التّ / أكمل الفراغ ب2 

) سندة المحفظتين / ثمن محفظة أحمد / ثمن محفظة  

ثمني المحفظتينمجموع من  الفارق بين ثمني المحفظتين طرحأ ثمن محفظة سندة للبحث عن ضعف 

ثمني المحفظتينمجموع  إلى الفارق بين ثمني المحفظتين أضيف ثمن محفظة أحمدللبحث عن ضعف  

ثمن محفظة أحمد . / أبحث عن3     

د 67.500=  2):37.500+ 97.500(= 2: ( المجموع + الفارق):محفظة أحمدثمن  

ثمن محفظة سندة بطريقتين مختلفتين./ ابحث عن 4     

د 30=  2):37.5 – 97.5( =2الفارق): - محفظة سندة = ( المجموع ثمن  :1الطريقة 

د 30=  37.5 – 67.5الفارق=  –محفظة سندة = ثمن محفظة أحمد ثمن  :2الطريقة 

د 97.500= 30+  67.5: ائجتة النّ ق من صحّ أتحّق  

مناب أمين و الفارق بينهما.و  مناب ريّان برسم بيانيّ مثّل / 1 

مناب أمين  

مناب ريّان                                                       الفارق بين منابي أمين و ريّان    

ي أخذه رّيان بين المبلغ الذّ  / الفارقالمبلغ الجمليّ  :ةاليّ ا يناسب من الكلمات التّ م/ أكمل الفراغ ب2 

) ي أخذه أمين / مناب ريّان / مناب أمين و المبلغ الذّ       

المجموع  إلى الفارقأضيف  مناب أمين للبحث عن ضعف 

المجموعمن    الفارق طرحأ مناب ريّانللبحث عن ضعف  

د. 65و أمين مبلغا ماليّا قدره قدّم األب البنيه ريّان   3النّشاط
د.15إذا علمت أن مناب ريّان يقّل عن مناب أمين بـ 



مناب ريان. / أبحث عن3 

د 25=  2):15-65( =2الفارق): -( المجموع : ي أخذه ريّانالمبلغ الذّ  

مناب أمين بطريقتين مختلفتين./ ابحث عن 4    

 د40=  2) : 15+ 65( =2الفارق): += ( المجموع  المبلغ الذّي أخذه أمين :1الطريقة 

د  40= 15+25الفارق=  المبلغ الذّي أخذه ريان+= الذّي أخذه أمين المبلغ  :2الطريقة 

د  65=  40+  25: تائجة النّ ق من صحّ أتحّق  

 1الّرسم البياني:  حمولة الشاحنة في السفرة/ 1 

الفارق                                        2حمولة الشاحنة في السفرة      

كتلة المشمش المحمولة / كتلة المشمش الجمليّة :ةاليّ ما يناسب من الكلمات التّ / أكمل الفراغ ب2 

) / الفارق بينهما  2/ كتلة المشمش المحمولة في الّسفرة 1في الّسفرة 

جموعالممن   الفارق طرحأ 2كتلة المشمش المحمولة في الّسفرةللبحث عن ضعف  

المجموع إلى  الفارقأضيف  2كتلة المشمش المحمولة في الّسفرةللبحث عن ضعف  

كتلة المشمش المحمولة في الّسفرة األولى. بحث عنا/ 3 

كغ 1150=  2) :350+ 1950(  =2الفارق): ( المجموع + 

طريقتين مختلفتين.كتلة المشمش المحمولة في الّسفرة الثّانيّة ب/ ابحث عن 4  

كغ 800=   2) :  350 – 1950(  =2الفارق): -( المجموع  :1الطريقة 

كغ  800= 350- 1150الفارق=   – 1كتلة المشمش المحمولة في السفرة :2الطريقة 

  1950= 800+ 1150: تائجة النّ ق من صحّ أتحّق  

كغ على سفرتين.1950نقل ياسين صابة المشمش المقدّرة بـ 
كغ أكثر مّما حملته في الّسفرة الثّانيّة.350حملت الّشاحنة في الّسفرة األولى 

 4النّشاط



مناب قصّي و الفارق بينهما. و مناب عليّ  برسم بيانيّ مثّل / 1 

مناب علّي    

مناب قصّي                                                       الفارق بين منابي علّي و قصيّ  

مناب علّي/ مناب قصّي / المساحة الجمليّة  :ةاليّ ما يناسب من الكلمات التّ / أكمل الفراغ ب2 

. )/ الفارق بينهما     

المساحة الجمليّة إلى الفارق بين منابي علّي و قصيّ أضيف   مناب عليّ  للبحث عن ضعف  

المساحة الجمليّةمن  الفارق بين منابي علّي و قصيّ  طرحأ  قصيّ مناب للبحث عن ضعف  

مناب قصّي. بحث عنا/ 3 

هآ  8=   2) :  2.75 – 18.75(  =2الفارق): - ( المجموع  

مناب علّي بطريقتين مختلفتين./ ابحث عن 4    

هآ  10.75=  =   2) :  2.75+  18.75(  =2الفارق): ( المجموع + :1الطريقة 

هآ  10.75=  2.75+  8مناب قصّي + الفارق=   :2الطريقة 

هآ   18.75=  8+  10.75: تائجة النّ ق من صحّ أتحّق  

             

 د 15.25مي=  15250=  2) : 18250 – 48750(  :ثمن القصص بحث عنا/ 1 

ثمن الكتب بطريقتين مختلفتين./ ابحث عن 2 

د  33.5مي =  33500=  =   2) :  18250+  48750(  :1الطريقة 

د 33.5مي=  33500=  18.25+  15.25  :2الطريقة 

هآ.  18.75ا قطعة أرض تمسح ورث علّي و قصّي عن أبيهم 5النّشاط
آر.  275و يفوق مناب علّي مناب قصّي بـ 

6النّشاط



70=  2) :  40 – 180(  العدد األصغر. / أبحث عن1 

العدد األكبر بطريقتين مختلفتين./ ابحث عن  2 

 110=  2) : 40+180(  :1الطريقة 

 110=  40+ 70  :2الطريقة 

350=  2) : 35 - 735(  العدد األصغر. بحث عنا/ 1 

العدد األكبر بطريقتين مختلفتين./ ابحث عن  2 

385=  2) : 35+  735(  :1الطريقة 

 385=  35+  350  :2الطريقة 

أمثّل الوضعية:      

لعجول ثمن بيع ا    

الفارق بينهما ثمن بيع الخرفان  

ثمن بيع الخروف الواحد. بحث عنا/ 1 

 د 1875=  2) :  1875 – 5625( بيع الخرفان: ثمن  

 د375= 5:  1875ثمن بيع الخروف الواحد:   

ثمن بيع العجل الواحد بطريقتين مختلفتين.ابحث عن /  2      

د 3750=  2) : 1875+  5625( ثمن بيع العجول:  :1الطريقة 

 د1250=  3: 3750ثمن بيع العجل الواحد:    

د 1250=  3) :  1875 – 5625(  :2الطريقة 

7النّشاط

8النّشاط

 9النّشاط



 :1التمرين عدد  اصالح 

تمثيل الوضعية:                       م  140=  2: 280نصف محيط المستطيل:  

 الطول          م 100=  2) :  60+  140قيس طول المستطيل: (  

 الفارق                       العرض         م 40=  2) :  60 – 140قيس عرض المستطيل: (  

آر  40=  2م 4000=  40*  100قيس مساحة األرض:  

:2التمرين عدد اصالح

تمثيل الوضعية:                                           المبلغ المتبقي البتهال و أميرة: 

د18.5مناب أميرة                                              د 23.35=  2)): 20.5 + 18.5(  – 85.7( 

د  20.5مناب ابتهال                       د  41.850=  18.5+  23.35زة أميرة: المبلغ الذي كان بحو 

د  43.85=  20.5+  23.35المبلغ الذي كان بحوزة ابتهال:  

 :3التمرين عدد اصالح

أمثّل الوضعيّة:  

ثمن الفستان  

ثمن الفستان و ثمن ربطة العنق الفارق بين                                              1ثمن ربطة العنق 

 2ثمن ربطة العنق 

أضعاف ثمن ربطة العنق. 3إذا طرحنا الفارق الّظاهر على الّرسم البيانّي من المجموع نتحّصل على  

أضعاف ثمن الفستان 3الفارق الّظاهر على الّرسم البيانّي إلى المجموع نتحّصل على  إذا أضفنا ضعف 

 د10=  3): 26 – 56(  ثمن ربطة العنق:: بناء الحلّ  

 د 36=  3) ) :2* 26+ (  56(   :1طريقةثمن الفستان:  

د  36=  26+  10ثمن ربطة العنق +الفارق=   :2طريقةثمن الفستان:  



 :4مرين عددالتّ  اصالح 

أمثّل الوضعيّة:  

      األجرة الجملية للعامل األول 

 2و1األجرة الجملية للعامل الفارق بين                                   األجرة الجملية للعامل الثاني             

      3و2األجرة الجملية للعامل الفارق بين                                              األجرة الجملية للعامل الثالث 

( العدد األصغر) فنطرح من المجموعلة للعامل األوّ الجمليّ  األجرةعن من األيسر أن نبدأ بالبحث  

.ة للعامل األولاألجرة الجمليّ أضعاف  3فنتحّصل على على الّرسم البياني  الفوارق الّظاهرة 

. المبلغ الذي تقاضاه العامل األول خالل مدة العمل نجد  3على او بقسمته 

 بناء الحّل: 

 د465= 3)):47.5+  147.5+ 147.5(  – 1737.5(  ل:ة للعامل األوّ األجرة الجمليّ  √ 

 د 18.6=  25:  465األجرة اليوميّة للعامل األّول:  √

د  612.5=  147.5+  465 :ثّانية للعامل الاألجرة الجمليّ  √ 

 د  24.5=  25:  612.5األجرة اليوميّة للعامل الثّاني:  √ 

د  660=  47.5+  612.5 :ثّالثة للعامل الاألجرة الجمليّ  √ 

 د  26.400=  25:  660األجرة اليوميّة للعامل الثّالث:  √ 

د 1737.5د =  465د +  612.5د +  660أتحقّق من صّحة النّتائج:  

أمثّل الوضعيّة:  :5التمرين عدد اصالح 

   ّطاولةثمن ال  

ثمن الّطاولة و ثمن الكرسّي الواحد ق بين الفار  1الكرسيثمن  

 2الكرسيثمن  

 3الكرسيثمن  

 4الكرسيثمن  



أضعاف ثمن الكرسّي الواحد.5إذا طرحنا الفارق الّظاهر على الّرسم البيانّي من المجموع نتحّصل على  

ّطاولة. أضعاف ثمن ال 5ف الفارق إلى المجموع نتحّصل على اضعأ 4ا أضفنا إذ 

 د198.2=  5)) : 4*  122.75+ (  500(  ثمن الّطاولة:/ 1بناء الحّل:  

د  75.450=  5) : 122.75 – 500(   :1طريقة/ ثمن الكرسّي الواحد: 2  

د  75.450 = 122.75 – 198.2  :2طريقةثمن الكرسّي الواحد:  

أمثّل الوضعيّة:   :6التمرين عدد اصالح 

 7  14 0=  3) ) : 3*7(  – 441المضاعف األّول: (  .

 147=  7+  140المضاعف الثّاني:

 154= 7+  147المضاعف الثّالث:

 441=  154+  147+  140أتحقّق من صّحة النّتائج:  

 :7التمرين عدد اصالح

األبعاد الحقيقيّة:  

م 60=  2) : 20 – 140طول القاعدة الصغرى: (  

م  80=  2) :  20+140(دة الكبرى : طول القاع 

:على التّصميماألبعاد  

*  60طول القاعدة الصغرى على التّصميم:  
�

����
صم  6م =  0.06=   

*  80طول القاعدة الكبرى على التّصميم :  
�

����
صم  8م =  0.08=   

* 30طول االرتفاع على التّصميم:  
� 

����
صم  3م =  0.03 = 



ف مكتسباتي للبحث عن عددين مجهولين فأكثر مجموعهما معلوم و الفارق بينهما معلوم أوظّ  

=  )110  – 35 : (2  = 37.5 

=  )110 + 35 : (2  = 72.5 

=  )95+25 : (2  = 60 

=  )95 - 25 : (2  = 35

=) ) 2125  +275 (- 150  (:3  = 750

=  )2125 – ) 150 +275 +275  ((:3  =  475

=  )2125  +275  +150  +150 : (3 = 900




