
❷ حساب ذهني سنة ثانية   

 

  ؟  48ف ع ِض ا هوَّ مَ    

  ؟ 50عف  ِض ا هوَّ مَ    

 ؟ 25عف ِض  هوَّ  امَ      

 

  ؟   523 قِب سْ الذي يَ  ددُ العَ  ا هوَّ مَ    

  ؟   600 قِب سْ الذي يَ  ددُ العَ  ا هوَّ مَ    

 ؟ 811 قِب سْ الذي يَ  ددُ العَ  ا هوَّ مَ      

 

    ؟ 426 عدبَ  رةً اشَ بَ ي مُ أِت ي يَ الذّ  ددُ العَ  ا هوَّ مَ    

  ؟  926 عدبَ  رةً اشَ بَ ي مُ أِت ي يَ الذّ  ددُ العَ  ا هوَّ مَ    
  ؟   300 عدبَ  رةً اشَ ي مبَ أِت العدد الذي يَ  ما هوَّ     

  

  ؟   أرقام  3 وذُ  ددٍ عَ  رُ كبَ أَ  ا هوَّ مَ    

  ؟ أرقام  3دد ذو عَ  رُ صغَ أَ  وَّ ا هُ مَ    

  دُ دَ عَ  وَ ين مَ قْ رَ  نْ مِ  نُ وّ كَ تَ يَ  ددٍ عَ  رُ كبَ أَ  وَّ هُ  امَ 
 ؟ 6 هِ اتِ رَ شَ عَ 
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❷ حساب ذهني سنة ثانية   

 

   120و  100  ينَ بَ   قُ ارِ  الفَ وَّ هُ  امَ    

   164و  157  نَ يْ بَ   قُ ارِ  الفَ وَّ هُ  امَ    

   175و  150  نَ يْ بَ   قُ ارِ  الفَ وَّ هُ  امَ      

  

  ؟   وّ هُ  190و  157 ينَ بَ  ورٌ صُ حْ ي مَ ِت أْ يَ  دٌ دَ عَ    

  ؟  وّ هُ  191و  189 نَ يْ بَ  ورٌ صُ حْ ي مَ أِت يَ  دٌ دَ عَ    

 ؟  وّ هُ  333و  320 نَ يْ بَ  ورٌ صُ حْ ي مَ ِت أْ يَ  دٌ دَ عَ      

 

  ؟  90و  85 نَ يْ بَ   قُ ارِ الفَ  وَّ ا هُ مَ    

    ؟ 130و  115 نَ يْ بَ   قُ ارِ الفَ  وَّ ا هُ مَ    

  ؟  400و  300 نَ يْ بَ   قُ ارِ الفَ  وَّ هُ  امَ     

  

    = 200+   120 ةيَ الِ التَّ  ةَ يجَ ِت النّ  بُ سِ حْ أَ    

  = 120  -  320 ةيَ الِ ة التَّ يجَ ِت النّ  بُ سِ حْ أَ    

 =  600 -  800 ةيَ الِ ة التَّ يجَ ِت النّ  بُ سِ حْ أَ 
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