
 في المطبخ 

تريد االم طالء الوجه العلوي  )السطح الخشبي( لمائدة   
كل  بطالء يشبه لون الخشب  )الحظ      ( 1صورة  اال

,𝟏 علبة واحدة لكل" في علبة الطالء مك توب 𝟕𝟎 𝒎²   " 
هل تك في علبة واحدة لطالء الوجه العلوي للطاولة   •

 )السطح الخشبي (   ؟ 
بعد الطالء  رغبت االم بتزيين الحافة الجانبية  للسطح 

  الصورةالخشبي   للطاولة السابقة وطاولة اخرى  )الحظ 
 𝑚 1,20( سطحها الخشبي على شكل  قرص قطره  2

لكل قطعة حيث  طول     DA 15ثمنه    بشريط تزيين 
   17𝐶𝑚كل قطعة من شريط التزين هو  

 ساعد االم في  حساب ثمن تزين  الطاولتين  بالشريط ؟ •
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