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 الحساب الذهني 

ة  عدد  عي 
 1 الوض 

قررت جمعية التعاون التنموي و لجنة الصيانة بإحدى المدارس االبتدائية التعاون  
 عىل تهيئة ساحة المدرسة. 

د  1  السن 
ي 150شكل هذه المساحة مستطيل يقيس محيطه 

م بينما يساوي قيس عرضه ثلث 
2

3
 طوله    

  د المتر الواحد ؟ 13م من القماش إذا بيع بحساب  1.5ما هو ثمن  -
  قارورة مماثلة ؟  40ل من العصتر .كم تحوي  0.75تحوي قارورة  -
  د الكغ الواحد ؟ 22كغ من اللحم بحساب   0.750ما ثمن  -
  كغ ؟  1.5صندوقا من التمر إذا كان الواحد كتلته  24ما كتلة  -
يت من هذا الزيت  6.400يبلغ ثمن اللتر من زيت الزيتون  - د . اشتر

 ل .كم ادفع ؟ 0.25
 

 .  1.5و  2قطعة ارض مستطيلة يقيس بعداها بالدك  -
 قيس مساحتها باآلر. كم 

 

 ل من العطر .كم قارورة ذات  12تحوي قنينة  -
 ل يمكن ملؤها بهذا العطر.  0.75 

 

  كغ من  القهوة ؟   5كغ يمكن ملؤه بـ   0.25كم كيسا ذا  -
ت سلىم  - د كم ثمن الكغ  2.700كغ من التفاح .فدفعت   0.750اشتر

 الواحد من هذا التفاح ؟
 

م.  0.75خطوة تقيس الواحدة  400احمد بـ لقيس محيط بستانه .قام  -
 كم محيط هذا البستان . 
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مة   علي     1الت 
 آر .  13.50اثبت حسابيا أن قيس مساحة هذه األرض يساوي 

د    2السن 
تكلفت لجنة الصيانة بتبليط  
4

5
 : الساحة فاستوجبت عملية التبليط 

اء مواد البناء الالزمة بحساب  -  د لكل متر مربــع مبلط .  4.800شر

ي تمثل    -
تسديد أجرة اليد العاملة الثر

5

9
اء مواد البناء .     ثمن شر

مة   علي   2الت 
اء مواد البناء ؟  -أ   ما ثمن شر

 ما المقدار المالي الجمىلي الذي أنفقته لجنة الصيانة ؟  -ب

د    3السن 
اء   ي من الساحة و شر

اما جمعية العمل التنموي فتكفلت بتعشيب الجزء المتبقر

د و بلغ ثمن الحاويات  2464حاويات فضالت حددت كلفة التعشيب بـ 
1

11
من      

 كلفة التعشيب . 

مة   علي       3الت 
 احسب المقدار المالي الذي رصفته جمعية العمل التنموي .  -أ 

ن أن ما رصفته جمعية العمل التنموي يمثل  -ب ن مختلفتير اثبت حسابيا بطريقتير

ربــع   
1

4
 المبلغ الجمىلي المنفق لتهيئة الساحة.   

ة  عدد   عي 
 2الوض 

ي شكل ثالثة أحواض تمثلها التصاميم التالية  
 المنطقة المعشبة من الساحة فن

مة   علي    : 1الت 
كار (.  حة )ال تمح آثار التر

 اتمم بناء تصاميم حسب المعطيات المقتر
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ة  عدد   عي 
 3الوض 

يسقر عون التنظيف المنطقة المعشبة  ثالث مرات خالل االسبوع فيفتح الحنفية  
ي تعطي 

ي الدقيقة الواحدة من الساعة  6الثر
دق ال الساعة  55و  9ل من الماء فن

 دق خالل كل مرة   40و  10

مة   علي   1الت 
ي األسبوع .  -أ 

ي األحواض فن
 احسب بالساعات مدة سقر

ي األسبوع . احسب بالهل كمية الماء  -ب
ي األحواض فن

 المستهلكة لسقر
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