
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مي  1000  كغ برتقال بَ   2  مي و   3000   كغ تّفاحا  بَ    3اشتري أبي     (  1
: أتّم تعمير امجدول امّتامي 

ثمن امتفاح 
باممي    

1000   4000   8000 

كمية امتفاح 
بامكغ 

 5 7  2 10  

ثمن امبرتقال 
 1500باممي    

1500 2500    9000 6500 

كمية امبرتقال 
بامكغ 

  6 1 7   

 
.    هكتارا  من األرض وقد قّرر زراعتها زيتىنا 100يمنك فٍح   (  2

.     هكتار 20    زيتىنة في كه    600أكمه تعمير امجدول امتامي إذا عنمت أنه زرع    
عدد 

امهكتارات  
اممزروعة 

10    60 70 80 100 

عدد 
امزياتين 

 30 90 120  360   

 
 
 
 

 رياضيات السنت اليالنتت
 أتعرت سلسلضيتايت األع ات الصضصنتت

 اطبضتضنت املسي بنتطعا تت
ت

 



 

 

:    أكمه امكتابات امتامية (3 

 
فقدمت مهم . قامت معنمة امرياضيات بإجراء تمرين متٍميذها متختبر ذكاءهم  (  4

:  اممجمىعات األربعة امتامية 

 
. مع امعنم أن كه مجمىعتين من هذه اممجمىعات هما متناسبتان طردا وتباعا 

 سٍسه كه اثنين منهما 4أساعد امتٍميذ عنً تنظيم أعداد هذه اممجمىعات منحصىل عنً 
.  تكىن أعدادا متناسبة طردا 

قّررت  أمي إعداد خبزة مرطبات معيد ميٍد أخي امصغير ومكنها ٌ تعرف عدد األشخاص  (  5
. امذين سيحضرون عيد امميٍد 

. مذمك قّررت إعداد أكثر من خبزة واحدة 
  غ  من 150أساعد أمي عنً معرفة كمية امدقيق امٍزمة إلعداد اممرّطبات إذا عنمت أن    

    أشخاص  3امدقيق تكفي إلعداد خبزة مرّطبات مَ    
كمية 

 امدقيق بامغ
150 250 350    450 550 700 

عدد 
 األشخاص

3   8 6 10    

 
كم من خبزة مرّطبات ٌزمة محفه عيد امميٍد إذا عنمت أن عدد األشخاص امذين تم استدعائهم 

 .   شخصا 15يقارب   

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مي  1000  كغ برتقال بَ   2  مي و   3000   كغ تّفاحا  بَ    3اشتري أبي     (  1
: أتّم تعمير امجدول امّتامي 

ثمن امتفاح 
باممي    

1000 5000 7000 4000 2000 10000 8000 

كمية امتفاح 
بامكغ 

1 5 7 4 2 10 8 

ثمن امبرتقال 
باممي     

1500 2500 3000 500 3500 9000 6500 

كمية امبرتقال 
بامكغ 

3 5 6 1 7 18 13 

 
.    هكتارا  من األرض وقد قّرر زراعتها زيتىنا 100يمنك فٍح   (  2

.     هكتار 20    زيتىنة في كه    600أكمه تعمير امجدول امتامي إذا عنمت أنه زرع    
عدد 

امهكتارات  
اممزروعة 

10 1 3 4 60 70 80 100 

عدد 
امزياتين 

300 30 90 120 1800 360 2400 3000 

 
 
 
 

 إصالت رياضيات السنت اليالنتت
 أتعرت سلسلضيتايت األع ات الصضصنتت

 اطبضتضنت املسي بنتطعا تت
ت

 



 

 

:    أكمه امكتابات امتامية (3 

 
فقدمت مهم . قامت معنمة امرياضيات بإجراء تمرين متٍميذها متختبر ذكاءهم  (  4

:  اممجمىعات األربعة امتامية 

 
. مع امعنم أن كه مجمىعتين من هذه اممجمىعات هما متناسبتان طردا وتباعا 

 سٍسه كه اثنين منهما 4أساعد امتٍميذ عنً تنظيم أعداد هذه اممجمىعات منحصىل عنً 
.  تكىن أعدادا متناسبة طردا 

قّررت  أمي إعداد خبزة مرطبات معيد ميٍد أخي امصغير ومكنها ٌ تعرف عدد األشخاص  (  5
. امذين سيحضرون عيد امميٍد 

. مذمك قّررت إعداد أكثر من خبزة واحدة 
  غ  من 150أساعد أمي عنً معرفة كمية امدقيق امٍزمة إلعداد اممرّطبات إذا عنمت أن    

    أشخاص  3امدقيق تكفي إلعداد خبزة مرّطبات مَ    
كمية 

 امدقيق بامغ
150 250 350 400 300 500 450 550 700 

عدد 
 األشخاص

3 5 7 8 6 10 9 11 14 

 
كم من خبزة مرّطبات ٌزمة محفه عيد امميٍد إذا عنمت أن عدد األشخاص امذين تم استدعائهم 

 .   شخصا 15يقارب   

 

 

  


