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دراھم  3دراھم  لألطفال  و  2واجب زیارة أحد المتاحف ھو  .2
درھما  لزیارة ھذا  المتحف.72زائر  مبلغ 30للكبار. أدى فوج  من  

األطفال  و  عدد  الكبار  في ھذا  الفوج .حدد  عدد
)ن4:  (6تمرین

220DHوثمن بذلة 100DHیبلغ ثمن حذاء 
وخفض في ثمن البذلة %8_ زید في ثمن الحذاء بنسبة 

أحسب الثمن الجدید للحذاء والبذلة%10بنسبة 
انــتــــــــھــــى

أكتب في ورقة مزدوجة  واھتم بنظافة ورقة التحریر وعندما یدق الجرس مالحظة :
ضع القلم .
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)ن3(1تمرین
حدد قیمة حقیقة كل عبارة من العبارات اآلتیة : 
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دراھم  5دراھم  لألطفال  و  3واجب زیارة أحد المتاحف ھو  .2

درھما  لزیارة ھذا  المتحف.72زائر  مبلغ 20للكبار. أدى فوج  من  
حدد  عدد  األطفال  و  عدد  الكبار  في ھذا  الفوج .

)ن4:  (6تمرین
200DHوثمن بذلة 120DHیبلغ ثمن حذاء 

وخفض في ثمن البذلة %4 زید في ثمن الحذاء بنسبة 
أحسب الثمن الجدید للحذاء والبذلة%10بنسبة 

انــتــــــــھــــى
مالحظة : أكتب في ورقة مزدوجة  واھتم بنظافة ورقة التحریر وعندما یدق الجرس ضع 

القلم .
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