
السلم - المائویة النسبة يفوزي الغرب  
أساسي   7 

المدرسة اإلعدادیة 
  النموذجیة ضفاف البحیرة

 
    1 التمرین رقم

ما ھو وزن الجوز إذا كان وزن الحلیب و الكاكاو .  من الجوز و البقیة حلیب و كاكاو  %30قطعة شكالطة بھا 
  230gھو 

  
    2 التمرین رقم

ماھي بسبة التخفیض إذا كان المبلغ المدفوع .  دینار 5.250ألة إلكترونیة الستماع الموسیقى بیعت بتخفیض بلغ 
  . دینارا 35ھو 

  
 3  التمرین رقم

  .  إلى سعرھا %15 دینارا ثم أضاف 120اشترى تاجر لوحة زیتیة ب
   . %10بعد شھرین لم یبع فیھا لوحتھ قرر تخفیض الثمن بنسبة 

   بالنسبة إلى ثمن شراء اللوحة؟ ما ھي النسبة المائویة للثمن الجدید1)
   ما ھو ثمن البیع الجدید ؟2)

  
  4التمرین رقم  

 دینارا 3200 لألكل و %20  منھاخصصت دینارا 20600مبلغ سنویا  (B11)السید بادیس  عائلة تجمع 
  دخر الباقيت دینار كمصاریف أخرى و 2600للمالبس و 

  سنویا في ھذه الحالة ما ھي النسبة المائویة للمبلغ المدخر 1)
 65000رة قدر ثمنھا ب  من ثمن سیا%12 ھل یمكن لعائلة السید بادیس أن تدفع سنویا قسطا  یقدر ب  2)

  .ما ھي نسبة المال المدخر سنویا بالنسبة إلى جملة ما جمعتھ العائلة، إن كان ذلك ممكنا دینارا؟ 
  

 5التمرین رقم  

 السلم  حسب1)
1

ما ھي المسافة الحقیقیة  . 1,6cm  المسافة الفصلة بین مدینتین على الخریطة ھي 20000

  دینتین ؟الفاصلة بین الم
   120kmالمسافة الفاصلة بین مدینیتن تبعد الواحدة عن األخرى ، على الخریطة ،  ما ھي بالصنتمتر 2)

  
 6التمرین رقم  

 ما ھي بالصنتمتر المسافة الفاصلة بین 1)
 متساویة C علما أن المدینة D و Aالمدینتین 

   ؟D و Bالبعد عن المدینتین 
كانت  ا الرسم إذا ما ھو السلم المعتمد في ھذ2)

  180km ھي  B و Aالمسافة الفاصلة بین المدینیتن 
  

 7التمرین رقم  
نقیس في نفس الصورة ، علما أن  . 36cm یبدو على صورة أخذت لھ بارتفاع 324mبرج إیفل یبلغ إرفاعھ 

  .ل أحسب بالمتر اإلرتفاع الحقیقي للطابق األو . 6,3cmالطابق األول من نفس البرج على ارتفاع 
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 8التمرین رقم  

  .45mإرتفاعھا الحقیقي ھو  ، 90cmفي رسم منضور لبنایة كان ارتفاعھا 
   أوجد السلم المعتمد في ھذا الرسم المنضور 1)
   أوجد األبعاد الحقیقیة لھذه البنایة ، 25cm و طولھ 20cm عرض الرسم المنضور ھو 2)

  
  

    9 التمرین رقم

عداد الكسریة التالیة  أعط القیمة التقریبیة لأل
159
17

  و   
67
13

  و   
37
11

  

   برقمین بعد الفاصل1)
  0,0001 بقریب2)
   بثالثة أرقام بعد الفاصل3)
    باآلحاد4)

  
 10التمرین رقم  

  ضع على مستقیم مدرج النقاط التالیة 

  فاصلتھا A) أ
19
6

 فاصلتھا C)         ج3- فاصلتھا B)         ب
45
11

 فاصلتھا D)            د
32
45

  

 11 التمرین رقم 
  

    ما ھو ثمن الھاتف الجوال
  
  
  

 12التمرین رقم  
  

    .T.V.Aما ھي نسبة ال 
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