د .علي عثمان

بــطـــــــــــاقــــات وأعــــــــــــداد

بطاقتان على إحداھا مسجّل الرقم  7وعلى البطاقة األخرى الرقم . 5
7

5

بواسطة تبديل ترتيب البطاقتين يمكن أن نسجّل عددين يتك! ّون ك! ّل منھم!ا م!ن ال!رقمين
 5و 7وھما .57 , 75
عندما يكون معنا ثالث بطاقات مسجلة عليھا ثالثة أرقام مختلفة وتختلف عن الص!فر،
ك!!ل رق!!م عل!!ى بطاق!!ة  ،ف!!يمكن ،بواس!!طة تب!!ديل ترتي!!ب البطاق!!ات ،كتاب!!ة س!!تة أع!!داد
مختلفة ،بحيث ّ
أن كالً منھا مك ّون من األرقام الثالثة ال ُمسجّلة عل!ى البطاق!ات .م!ثالً ل!و
كانت البطاقات:
5

7

6

بواسطة البطاقات يمكن أن نسجّل األعداد765 , 756 , 675 , 657 , 567 , 576 :

كم يساوي مجموع ھذه األعداد الستة؟
نجمع األعداد جمعا ً عموديّا ً  .نسجّل األعداد بشكل عمودي:
7 6 5
7 5 6
6 7 5

+

6 5 7
5 7 6
5 6 7

نالح!!!!!!!ظ ّ
أن مجم!!!!!!!وع األرق!!!!!!!ام الس!!!!!!!تة الت!!!!!!!ي ھ!!!!!!!ي أرق!!!!!!!ام آح!!!!!!!اد يس!!!!!!!اوي
ّ ، 2 × (5 + 6 + 7 ) = 3 6
ألن ك!!ل رق!!م يُح َس!!ب م!!رتين .ك!!ذلك األم!!ر بالنس!!بة لألرق!!ام
الموجودة في منزلة العشرات ّ
فإن مجموعھا يس!اوي  ، 36ومجم!وع األرق!ام الت!ي ف!ي
فإن مجموعھا يساوي  . 36لذلك ّ
منزلة اآلحاد ّ
فإن
مجموع األعداد الستة يساوي
= 36 + 36 × 10 + 36 × 100
= ) 36 × (1 + 10 + 100
36 × 111 = 3996

نالحظ ّ
أن مجموع األعداد الستة = )×111مجموع األرقام الثالثة( ×2
أجب عن األسئلة اآلتية باستعمال نفس فكرة الجمع السابقة.
1

 .1احس!!ب مجم!!وع األع!!داد الس!!تة الت!!ي يمك!!ن كتابتھ!!ا باس!!تعمال ث!!الث بطاق!!ات
مسجلة عليھا األرقام  3 ، 2 ، 1كل رقم مسجّل على بطاقة.
 .2احس!!ب مجم!!وع األع!!داد الس!!تة الت!!ي يمك!!ن كتابتھ!!ا باس!!تعمال ث!!الث بطاق!!ات
مسجلة عليھا األرقام  5 ، 4 ، 1كل رقم مسجّل على بطاقة.
 .3احس!!ب مجم!!وع األع!!داد الس!!تة الت!!ي يمك!!ن كتابتھ!!ا باس!!تعمال ث!!الث بطاق!!ات
مسجلة عليھا األرقام  6 ، 4 ، 2كل رقم مسجّل على بطاقة.
قصة درس
أثناء شرح المعلم للدرس خطرت على بال أحد التالميذ ،واسمه إياد ،الخ!اطرة اآلتي!ة:
بالنسبة للمثال الذي فيه األرقام  . 7 ، 6 ، 5ف ّكر إياد بشكل مختلف :قال ف!ي نفس!هّ ،
إن
أصغر ھذه األعداد ھو العدد  567وأكبرھا ھو العدد  . 765أجم!ع األع!داد الس!تة كم!ا
تعلمن!!ا لحس!!اب مجم!!وع متوالي!!ة الحس!!ابية ،ف!!أجمع الع!!دد األص!!غر م!!ع الع!!دد األكب!!ر
وأضرب في نصف عدد الحدود .فحصل على . ( 567 + 765) × 6 = 3996
2

حل التالميذ السؤال األول ،عندما تكون األرقام  1،2،3كما علّم المعلّم وحص!لوا عل!ى
الجواب .1332
أ ّما إياد فف ّكر بطريقته :أصغر ھذه األعداد ھو العدد  ، 123وأكبرھا ھ!و الع!دد . 321
أجم!!ع كم!!ا نجم!!ع ح!!دود متوالي!!ة حس!!ابية  ،ف!!الجواب ھ!!و . (123 + 321) × 6 = 1332 :
2

)التالميذ يحلون بطريقة وإياد سعيد جداً ،بصمت ،يحل بطريقته بھدوء  ،وينتظر مت!ى
يأتيه العزم الجريء ليعلن عن طريقته،(...
وعن!!دما ج!!اء الس!!ؤال الث!!اني ال!!ذي في!!ه األرق!!ام  5 ، 4 ، 1ح!!ل إي!!اد بس!!رعة :الع!!دد
ّ
ف!!!!!!!إن المجم!!!!!!!وع يس!!!!!!!اوي
األص!!!!!!!غر ھ!!!!!!!و  145واألكب!!!!!!!ر ھ!!!!!!!و  541ل!!!!!!!ذلك
 . (145 + 541) × 6 = 2058وجل!!س ينتظ!!ر ج!!واب زمالئ!!ه .ك!!ان ج!!واب زمالئ!!ه . 2220
2

اختلط!ت المش!!اعر ل!دى إي!!اد والح!ظ المعل!!م عالم!ات االض!!طراب عل!ى وجھ!!ه .فس!!أله
المعلم عما يزعجه .فصرّح إياد عن طريقته  .فسأله المعلم :وھل األع!داد الس!تة تك! ّون
متوالي!!ة حس!!ابية! فق!!ال إي!!اد :لكن!!ي حص!!لت عل!!ى ج!!واب ص!!حيح ف!!ي المث!!الين األ ّول
والثاني .قال :المعلم :لكنك تستعمل قانونا ً في غير موضعه .أطل!ب من!ك أن تبح!ث ف!ي
المسألة اآلتية:

2

متى تحصل على نفس النتيجة حسب الطريقة التي شرحتھا لكم وحسب الطريقة الت!ي
استعملتھا أنت ومتى ال تحصل على نفس النتيجة؟
 .4احس!!ب مجم!!وع األع!!داد الس!!تة الت!!ي يمك!!ن كتابتھ!!ا باس!!تعمال ث!!الث بطاق!!ات
مسجلة عليھا ثالثة أرقام مختلفة مجموعھا يساوي . 18
 .5احس!!ب مجم!!وع األع!!داد الس!!تة الت!!ي يمك!!ن كتابتھ!!ا باس!!تعمال ث!!الث بطاق!!ات
مسجلة عليھا ثالثة أرقام مختلفة مجموعھا يساوي . 13
 .6كتب شخص األعداد الستة التي يمكن كتابتھ!ا باس!تعمال ث!الث بطاق!ات مس!جلة
عليھا ثالثة أرقام مختلفة فحصل عل!ى المجم!وع  . 5328م!اذا كان!ت األرق!ام
الثالثة؟
 .7كتب شخص األعداد الستة التي يمكن كتابتھ!ا باس!تعمال ث!الث بطاق!ات مس!جلة
عليھا ثالثة أرقام مختلف!ة فحص!ل عل!ى المجم!وع  . 1332م!اذا كان!ت األرق!ام
الثالثة؟
 .8اخت!!ار ش!!خص ثالث!!ة أرق!!ام مختلف!!ة وس!!جل بواس!!طتھا األع!!داد الس!!تة الممكن!!ة
وجمعھ!!ا فحص!!ل عل!!ى . 4440ھ!!ل تس!!تطيع أن تع!!رف بالتأكي!!د األرق!!ام الت!!ي
اختارھا الشخص؟ )كم حالً يوجد؟(
 .9اخت!!ار ش!!خص ثالث!!ة أرق!!ام مختلف!!ة وس!!جل بواس!!طتھا األع!!داد الس!!تة الممكن!!ة
وجمعھ!!ا فحص!!ل عل!!ى  .3330ھ!!ل تس!!تطيع أن تع!!رف بالتأكي!!د األرق!!ام الت!!ي
اختارھا الشخص؟ )كم حالً يوجد؟(
ح00ل 3330 ÷ 111 ÷ 2 = 15 :ل!!ذلك ف! ّ
!إن مجم!!وع األرق!!ام الثالث!!ة = . 15األرق!!ام
الثالثة مختلفة ومجموعھا  . 15اإلمكانيات ھي:
}{1,5,9} , {1,6,8} , {2, 4,9} ,{2,5,8} , {2, 6, 7} , {3, 4,8} , {3,5, 7} , {4,5,6

ق!!ال ش!!خص أن!!ه اخت!!ار ثالث!!ة أرق!!ام مختلف!!ة وس!!جل بواس!!طتھا األع!!داد
.10
الستة الممكنة وجمعھا فحصل على  . 5772ھل صدق الشخص؟ علل!
.11
اكتب جميع األعداد التي يمكن كتابتھا باستعمال ثالث بطاق!ات مس!جلة عليھ!ا
األرق!!ام  3 ،0،2ك!!ل رق!!م مس!جّل عل!!ى بطاق!!ة .ك!!م ع!دداً يوج!!د؟ واحس!!ب مجموعھ!!ا.
3

2

0

اكتب جميع األعداد التي يمكن كتابتھا باستعمال ثالث بطاق!ات مس!جلة عليھ!ا
.12
األرقام  3 ، 2 ، 0كل رقم مسجّل على بطاقة .كم عدداً يوجد؟ واحسب مجموعھا.
5

8
3

0

السؤال اآلن ھو :لو كانت لدينا  4بطاقات واخترنا  4أرقام مختلفة وس!جلنا ك!الً منھ!ا
عل!!ى بطاق!!ة ,فم!!ا ھ!!و ع!!دد األع!!داد ذات أربع!!ة أرق!!ام الت!!ي يمكنن!!ا بناؤھ!!ا بواس!!طتھا ؟
وكيف نجمعھا؟
نختار مثال:

4

7

8

1

عن!!دما نخت!!ار بطاق!!ة ونض!!عھا ف!!ي منزل!!ة اآلالف تبق!!ى ل!!دينا  3بطاق!!ات والت!!ي يمك!!ن
ترتيبھا في  6إمكانيات مختلفة .لذلك:
توجد  6أعداد رقم آالف كل منھا 4
توجد  6أعداد رقم آالف كل منھا 1
توجد  6أعداد رقم آالف كل منھا 7
توجد  6أعداد رقم آالف كل منھا 8

.
.
.
.

لذلك ّ
فإن عدد األعداد ذات أربعة أرقام التي يمكن بناؤھا

ھو 4 × 6 = 24

.

كيف نجمعھا؟ عندما نرتبھا بشكل عمودي) ف!وق بعض!ھا ال!بعض ( وننظ!ر ف!ي عم!ود
اآلحاد.
نالحظ أنّه يوجد فيه  24عدداً .فمن الطبيعي أن يظھر فيه كل رقم من األرقام األربع!ة
 6م!!رات) ّ
ألن . ( 24 ÷ 4 = 6 :ل!!ذلك ف! ّ
!إن مجم!!وع األرق!!ام أل!!ـ  24الظ!!اھرة ف!!ي عم!!ود
اآلح!!اد=  . 6 × (1 + 4 + 7 + 8) = 120ينطب!!ق األم!!ر نفس!!ه عل!!ى عم!!ود العش!!رات وعم!!ود
المئات وعمود اآلالف .لذلك ّ
فإن مجموع األعداد ألـ  24يساوي:
1000 × 120 + 100 × 120 + 10 × 120 + 1 × 120
= (1000 + 100 + 10 + 1) × 120
= 1111× 120 = 133320

استنتاج
مجموع األعداد ألـ  24التي يمكن بناؤھا بواسطة أرب!ع بطاق!ات مس!جلّة عليھ!ا أربع!ة
أرقام مختلفة يساوي )×1111 :مجموع األرقام األربعة( ×. 6
تمارين
 .1بواس!!طة تب!!ديل ترتي!!ب البطاق!!ات كت!!ب ش!!خص جمي!!ع األع!!داد ذات أربع!!ة أرق!!ام
 . 4ك!م يس!اوي مجم!وع األع!داد
5
6
الممكنة .كان!ت البطاق!ات ھ!ي 9
ألـ  24التي كتبھا الشخص؟

4

 .2اخت!!ار ش!!خص أربع!!ة أرق!!ام مختلف!!ة وس!جّل بواس!!طتھا األع!!داد أل!ـ  24الممكن!!ة ث!!م
جمعھ!!ا  .ق!!ال الش!!خص أن المجم!!وع ال!!ذي حص!!ل علي!!ه ھ!!و  . 66660فم!!ا ھ!!ي
األرقام التي اختارھا؟ كم حالً يوجد للمسألة؟
حل)×1111=66660 :مجموع األرقام األربعة( × 6لذلك ّ
فإن :
مجموع األرقام =
. 4،

66660 ÷ 6 ÷ 1111 = 10

 .للمسالة ح!ل وحي!د وھ!و 3 ، 2 ، 1

 .3اخت!!ار ش!!خص أربع!!ة أرق!!ام مختلف!!ة وس!جّل بواس!!طتھا األع!!داد أل!!ـ  24الممكن!!ة ث!!م
جمعھا  .قال الشخص إن المجموع الذي حصل عليه ھو  . 93324فما ھ!ي األرق!ام
التي اختارھا؟ كم حالً يوجد للمسألة؟
 .4اخت!!ار ش!!خص أربع!!ة أرق!!ام مختلف!!ة وس!جّل بواس!!طتھا األع!!داد أل!!ـ  24الممكن!!ة ث!م
جمعھ!!ا  .ق!!ال الش!!خص أن المجم!!وع ال!!ذي حص!!ل علي!!ه ھ!!و  . 199980فم!!ا ھ!!ي
األرقام التي اختارھا؟ كم حالً يوجد للمسألة؟
 .5اخت!!ار ش!!خص أربع!!ة أرق!!ام مختلف!!ة وس!جّل بواس!!طتھا األع!!داد أل!!ـ  24الممكن!!ة ث!!م
جمعھ!!ا  .ق!!ال الش!!خص أن المجم!!وع ال!!ذي حص!!ل علي!!ه ھ!!و  . 173316فم!!ا ھ!!ي
األرقام التي اختارھا؟ كم حالً يوجد للمسألة؟
 .6قال شخص أنه اختار أربعة أرقام مختلفة وسجل بواسطتھا األعداد ألـ  24الممكن!ة
وجمعھا
فحصل على  . 226644ھل صدق الشخص؟ علل!
 .7بواس!!طة تب!!ديل ترتي!!ب البطاق!!ات كت!!ب ش!!خص جمي!!ع األع!!داد ذات أربع!!ة أرق!!ام
الممكن!ة .كان!!ت البطاق!ات ھ!!ي  . 0 3 4 9ك!م يس!!اوي مجم!وع األع!!داد الت!!ي
كتبھا الشخص؟
ح00ل :يج!!ب أن نالح!!ظ أن األع!!داد الت!!ي رق!!م آالفھ!!ا  0ھ!!ي أع!!داد ذات ثالث!!ة أرق!!ام،
وع!!ددھا  .6يج!!ب ح!!ذف ھ!!ذه األع!!داد م!!ن مجموع!!ة األع!!داد المطلوب!!ة ّ
الن األع!!داد
المطلوبة ھي األعداد ذات أربعة أرقام .ع!دد األع!داد المطل!وب حس!اب مجموعھ!ا ھ!و
 . 24 − 6 = 18لك!!ي نحس!!ب مجموعھ!!ا نحس!!ب مجم!!وع األع!!داد أل!!ـ  ) 24م!!ع األع!!داد
الس!!تة الت!!ي يق!!ع الص!!فر ف!!ي منزل!!ة آالفھ!!ا( ونط!!رح من!!ه مجم!!وع األع!!داد أل!!ـ  6الت!!ي
4
أرقامھ!!!!!!!!!!!!!ا 9
 . 3مجم!!!!!!!!!!!!!وع األع!!!!!!!!!!!!!داد ال!!!!!!!!!!!!!ـ  18يس!!!!!!!!!!!!!اوي
6 × (0 + 3 + 4 + 9 ) × 1 1 1 1 - 2 × (3 + 4 + 9 ) × 1 1 1 = 1 0 3 1 0 4

5

 .8بواس!!طة تب!!ديل ترتي!!ب البطاق!!ات كت!!ب ش!!خص جمي!!ع األع!!داد ذات أربع!!ة أرق!!ام
 . 0ك!!م يس!اوي مجم!!وع األع!!داد
3
7
الممكن!ة .كان!!ت البطاق!ات ھ!!ي 8
التي كتبھا الشخص؟
 .9بواس!!طة تب!!ديل ترتي!!ب البطاق!!ات كت!!ب ش!!خص جمي!!ع األع!!داد ذات أربع!!ة أرق!!ام
الممكنة .كانت البطاقات ھ!ي  . 1 1 7 8ك!م يس!اوي مجم!وع األع!داد الت!ي
كتبھا الشخص؟
ح00ل :ل!!و كان!!ت األرق!!ام األربع!!ة مختلف!!ة ّ
ف!!إن ع!!دد اإلمكاني!!ات المختلف!!ة لترتي!!ب
 1حي!ث ّ
أن A
A
7
البطاقات يساوي  .24ننظر على البطاق!ات 8
يختلف عن باقي األرقام .توجد  24إمكانية .عندما نسجّل بدل  Aالرقم  1ف!إن ك!ل
إمك!!!!!!!!!انيتين تتح!!!!!!!!!والن إل!!!!!!!!!ى إمكاني!!!!!!!!!ة واح!!!!!!!!!دة .م!!!!!!!!!ثالً  :اإلمكانيت!!!!!!!!!ان
 1 7 A 8تتح!!والن إل!!ى إمكاني!!ة واح!!دة وھ!!ي. 1 7 1 8 :
A 7 1 8
نس0تنتج أن ع!دد األع!داد الناتج!ة م!ن تغيي!ر ترتي!ب البطاق!ات يس!اوي .24:2=12
أ ّما مجم!وع األع!داد أل!ـ  12فھ!و يس!اوي نص!ف مجم!وع األع!داد أل!ـ ) 24فيم!ا ل!و
كانت األرقام مختلفة(

1
= × 6 × (1 + 1 + 7 + 8 ) × 1111 = 56661
2

 .10بواس!!طة تب!!ديل ترتي!!ب البطاق!!ات كت!!ب ش!!خص جمي!!ع األع!!داد ذات أربع!!ة أرق!!ام
 . 1ك!!م يس!!اوي مجم!!وع
2
2
الممكن!!ة .كان!!ت البطاق!!ات ھ!!ي 5
األعداد التي كتبھا الشخص؟
ف ّكر واجب:
 .1معطى ثالث بطاقات مسجّل على كل منھا عدد مك ّون من رقمين.
21

23

56

نك ! ّون أع!!داداً بواس!!طة وض!!ع البطاق!!ات بجان!!ب بعض!!ھا  .ك!!ل ع!!دد نك ّون!!ه ھ!!و ع!!دد
مك ّون من ستة أرقام .كم عدداً يمكن أن نك ّون وكم يساوي مجموعھا؟
 . .2معطى أربع بطاقات مسجّل على كل منھا عدد مك ّون من رقمين.
27

23

34

16

نك ّون أع!داداً بواس!طة وض!ع البطاق!ات بجان!ب بعض!ھا  .ك!ل ع!دد نك ّون!ه ھ!و ع!دد
مك ّون من ثمانية أرقام .كم عدداً يمكن أن نك ّون وكم يساوي مجموعھا؟

6

