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 1 عدد الّسـند 
 

ٌملك فالّح شاّب غابة نخٌل بتوزر، قام الّسنة الماضٌة بجنً صابة الّتمر وتصنٌفها ثّم 
: أنواع من الّصنادٌق كما ٌضبطها الجدول الّتالً  3تعلٌبها فً 

 

 

 
ٌّة كّل صنف نوع الّتمر  كم

سعة الّصندوق 
 بالكغ

ثمن الّصندوق 
لمً با

 
 

 480 24 12 كغ 8ط و 1 الّصنف األّول

 000 21 15 كغ 40ق و 14 الّصنف الّثانً

 300 15 18 كغ 90ق و 6ط و 3 الّصنف الّثالث

    

: ملٌّما وقّدر مصارٌفه كاآلتً  820 208 7باع الفالّح اإلنتاج معلّبا لتاجر جملة بـ 

  ملٌّم 200: ثمن شراء الصندوق الواحد فارغا 

  د فً الٌوم للعامل  7ٌوما بـ  15الفرز والّتعلٌب لمّدة عّمال قاموا بالجنً و 8أجرة

 .الواحد

د  1570: دٌون متخلّدة بذّمته * 

 1 عدد الّتعلٌمة 

. أتّمم تعمٌر الجدول الّتالً استنادا إلى المعطٌات المقّدمة*   1 – 1
 

 
 نوع الّتمر

ٌّة كّل صنف  كم
 بالكغ

عدد الّصنادٌق 
 الالّزمة

ثمن بٌع كّل صنف 
 بالمً

 

     
 ................................ ................................ ................................ الّصنف األّول

 3معـ 

     
 ................................ ................................ ................................ الّصنف الّثانً

 ج2معـ 

     
 ................................ ................................ ................................ الّصنف الّثالث

 1معـ 

      

أنجز جمٌع العملٌات 
 

: أحّول     1 – 1 
 

كغ .......................... = كغ  8طن و 1

كغ ......................... = كغ  40ق و 14

 كغ.......................... = كغ  90ق و 6ط و 3 

 ب2معـ 



العمـــل  الحـــلّ  
 

 :....................... 1عدد الصنادٌق الالزمة صنف 

12  =......................... ........ 

 2عدد الصنادٌق الالزمة صنف 

عدد ........ .........................=  15 :.......................

 18 :....................... 3الصنادٌق الالزمة صنف 

ثمن بٌع الصنف األول ........  .........................= 

.......................................................................  بالمً

 صنف الثانً بالمًثمن بٌع ال

ثمن ....................................................................... 

 بٌع الصنف الثالث بالمً

....................................................................... 

 

 

. مة لتعلٌب صابة الّتمرأبحث عن ثمن شراء الّصنادٌق الالّز *    2 – 1 
 
 

العمـــل  الحـــلّ 
 

 .......................................................................

 .......................................................................

....................................................................... 

....................................................................... 

 

   
 1معـ 

   
 أ2معـ 

   
 ب2معـ 

 

  

. أبحث عن أجرة العّمال أثناء مّدة الجنً والفرز والّتعلٌب *    3 – 1 
 
 

العمـــل  الحـــلّ 
    

........................... ............................................

 .......................................................................

....................................................................... 

.......................................................................  

 

 
 1معـ 

    
 ب2معـ 



 
 

. أبحث عن الّدخل الّصافً لهذا الّشاب *    4 – 1 
 

العمـــل  الحـــلّ  
    

 .......................................................................

 .......................................................................

....................................................................... 

....................................................................... 

 

 
 1معـ 

    
 أ2معـ 

 
 

   2 عدد الّسند 
 

ٌّفة إلنتاج الخض 3لتطوٌر فالحته وتنوٌع إنتاجه قّرر هذا الّشاب إنشاء   ر فأعّد لها بٌوت مك
. د 1275رسما مصّغرا وقّدر كلفة البٌت الواحد بـ 

 

 2 عدد الّتعلٌمة
 

ٌّفة الّثالثة كما تصّوره الّشاب بحٌث ٌكون *    1 – 2  أتّمم الّرسم المصّغر للبٌوت المك

محور تناظر لكّل منهما ( م)المستقٌم 
 

     
 

                        
 

                         4معـ 

                        

                        

                        

                        (م)

                        

                        

                        

                        

  
 
 

. سؤاال مناسبا من بٌن األسئلة الّتالٌةأختار *    2 – 2 

(. X)مراحل ذهنٌة وأضع أمامه العالمة  3تتطلّب اإلجابة عنه 
 

    
 ما ثمن بٌع صابة الّتمر ؟    

  5معـ 

 
  ٌّفة ؟    ما كلفة البٌوت المك

 

  ًهل مّكنه دخله الّصافً من بٌع الّصابة من إنجاز مشروعه ؟ أعلّل إجابت   

 



 

 
 

 .أجٌب عن الّسؤال الذي اخترته*    3 – 2

 العملٌات الحــل
 

....................................................................... 

 .......................................................................

...................................................... .................

 .......................................................................

 .......................................................................

....................................................................... 

 

 

 

     

 5معـ 

 
 
 
 
 
 

 األعـداد إسناد جـدول
 

 التملك مستوٌات
 المجموع التمٌز معٌار الحد األدنى معاٌٌر

  5 معـ 4 معـ 3 معـ ج2 معـ ب2 معـ أ2 معـ 1 معـ

  0 0 0 0 0 0 0 التملك انعدام

    1 0.5 0.5 0.5 1.5 1 0.5 0.5 3 2 1 األدنى التملك دون

  20  3 2 1 1 1 2 1 4 األدنى التملك

  5 1.5 1.5 1.5 3 2.5 1.5 6 5 األقصى التملك

 

 

المرّبً علً العّباسً 


