مجموعة من المسائل المسلية
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أ( حاول ﺗقسيم الدائرة إلى جزأين من

11

خالل مد خط مستقيم واحد ﺑحيث يكون

10

مجموع األعداد في كل جزء متساو.
9

ب( كما في ﺑند "أ" ولكن عليك مد

8

6

مستقيمين ليكون مجموع األعداد

7

متساوي في كل من األجزاء الثالثة
الناﺗجة.

 .2خلطنا نصف كيلوغرام جبنه ) 9%أي نسبة ال َد َسم فيھا  (9%مع واحد ونصف كيلو
غرام جبنه  . 5%ما ھي نسبة ال ﱠد َسم في الجبنه التي حصلنا عليھا ﺑعد الخلط؟

 .3من مدينتين  Aو  Bوفي نفس الوقت خرج راكبا دراجتين ناريتين  .خرج األول
من مدينة  Aإلى Bوالثاني من  Bإلى  . Aفي زمن معيّن كان الراكب األول قد قطع
 75%من مسافة الطريق ،اما الراكب الثاني فكان قد قطع 65%من مسافة الطريق .
في ﺗلك اللحظه كان البُعد ﺑين الراكبين  6كيلومترات  .ما ھي المسافة ﺑين المدينتين؟

 .4قمنا ﺑزيادة طول ملعب مستطيل الشكل ب  24%وص ّغرنا عرضه ب . 20%
مساحة الملعب الجديد ﺗقل ب  12م 2عن مساحة الملعب األصلي .ما ھي مساحة
الملعب األصلي؟

ُ
اشتريت كتاﺑا ً وقلما ً .زاد ثمن الكتاب ب  10%عن الثمن الذي ﺗوقعته  .أما ثَمن القلم
.5
فكان أقل ب  20%من الثمن الذي ﺗوقعته  ،إال أن ما أدھشني أن المجموع اإلجمالي
الذي دفعته كان مساويا ً لما ﺗوقعته .فكيف ذلك؟
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 .6سلسلة أشكال
ﺗمعن في سلسلة األشكال أدناه:

......
إذا أكملنا السلسلة ﺑنفس القانونية:
أ( أرسم الشكل رقم 4
ب( كم مرﺑعا ً يوجد في شكل  6؟
ج( أي شكل فيه عدد المرﺑعات ھو  28؟
د( ھل ھناك شكل عدد مرﺑعاﺗه 54؟ اشرح
ه( إذا علمت أن طول ضلع المرﺑع الصغير )وحدة ﺑناء(ھو  1سم.
احسب محيط :
 الشكل رقم 7
 الشكل رقم 50

و( ما ھو رقم الشكل الذي طول محيطه مسا ٍو ل 36سم.
ز( ما ھو رقم الشكل الذي طول محيطه مسا ٍو ل 100سم.
ح( ھل ھناك في السلسلة شكل محيطه مسا ٍو ل 82سم ؟ اشرح إجاﺑتك.

 .7اقترح عدداً طبيعيا ً ﺑحيث إذا قسمناه على  4أو  5أو  6يكون الباقي . 3

 .8العدد األول يقبل القسمة على  6مع ﺑاقي . 4
والعدد الثاني يقبل القسمة على  6مع ﺑاقي . 3
2

• ما ھو ﺑاقي قسمة مجموع العددين على  6؟فسّر.
• ھل ﺑالضرورة يقبل ناﺗج ضرب العددين ،القسمة على  6ﺑدون ﺑاقي؟ فسّر.

 .9أنا عدد أولي ثالثي المنزلة  .فِ ّي رقم العشرات ضعفي رقم المئات ومجموع أرقامي .10
فمن أنا ؟

 .10يدعي راشد أنه استطاع إيجاد عددين أوليين مجموعھما . 95ھل راشد على حق؟علل

 .11ﺑمناسبة العيد قررت إدارة نادي اللياقة البدنية "جيم ستايل" إجراء سحب على 60ﺑطاقة
مرقّمة من  1حتى ُ 60وزعت ﺑشكل عشوائي على أعضاء النادي .عندما سُئل مدير النادي عن
البطاقات الراﺑحة في السحب ،قال  :جميع البطاقات التي ﺗحمل أعداداً ﺗقبل القسمة على 3وال
ﺗقبل القسمة على  4قد فازت ﺑالسحب.
كم عضواً فاز في السحب؟ علل إجاﺑتك.

 .12لدينا حنفية ووعاءان  .سعة األول  3لتر ،والثاني 7
لتر.ﺑواسطة ِكال الوعاءين نريد أن نستحضر الكميات التالية من
الماء:
أ.

 16لتراً

ب 5 .لتر.
كيف يكون ذلك؟
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 .13أرﺑعة أفواج من النحل ﺗقترب من الخلية األم  .عدد النحالت في كل فوج يقل ب  10عن
ضعفي الفوج الذي يسبقه.إذا علمت أن في الفوج األخير  730نحلة .كم عدد النحالت الكلي في
األفواج األرﺑعة؟

 .14لدينا  99كرة مرقّمة من  1حتى  .99ھذه الكرات نريد أن نوزعھا في الصناديق أدناه ﺑدءاً
من الصندوق  Aوحتى الصندوق  Dﺑحيث نُدخل الكرة رقم  1في صندوق , Aكرة رقم 2
في صندوق  , Bكرة  3في  , Cكرة  4في  , Dكرة  5في
الكرات.

صندوق

صندوق

صندوق
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وھكذا حتى االنتھاء من

أ .في أي صندوق ﺗوضع الكرات التالية :
• كرة  68موجودة في صندوق ______
• كرة  86موجودة في صندوق ______
ب .اقترح من عندك كرﺗين رقمھما أكبر من  50ﺗوضعان في صندوق . C
• كرة رقم _____
• كرة رقم _____
جـ .في أي صندوق يوضع أقل عدد من الكرات؟ كم كرة يكون فيه ؟علّل.

 .15ﺗرغب إدارة نادي الشبيبة ﺗنظيم أمسية فنية ألعضائھا.
واحد من المشتركين الثالثين األوائل و  40شاقالً عن كل مشترك إضافي.
فرقة "الفنون" ﺗعرض سعر  70شاقل ثمن التذكرة عن كل
أما فرقة "األنغام" فتعرض سعر  50شاقالً عن كل مشترك .
أ .إذا كان عدد الشبيبة المشاركين في األمسية ھو .50
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صندوق

A

أي فرقة من األرخص إلدارة النادي استئجارھا لألمسية الفنية؟علل.

ب .إذا كان عدد المشاركين في األمسية الفنية ھو . 80
أي فرقة من األرخص إلدارة النادي استئجارھا لألمسية الفنية؟
جـ .ما ھو أقل عدد من أفراد الشبيبة المشاركين في األمسية إذا علمت أن فرقة "الفنون" كان
األوفر استئجارھا على إدارة النادي؟

 .16يلعب ساجي في زوج حجارة النرد اللذين ﺑحوزﺗه.
األول أحمر اللون والثاني أزرق اللون.
لو اعتبرنا أن العدد الذي يظھر على المكعب األحمر يُمثّل منزلة
اآلحاد واألخر الذي يظھر على المكعب األزرق يُمثّل منزلة
العشرات ،عندئذ يحصل ساجي في كل محاولة رمي على عدد ثنائي
المنزلة.
أ .ما ھو االحتمال ﺑأن يحصل ساجي على عدد زوجي؟
ب .ما ھو االحتمال ﺑأن يحصل ساجي على عدد يقبل القسمة على 5؟
جـ .ما ھو االحتمال ﺑأن يحصل ساجي على عدد رقم عشراﺗه ضعفي رقم آحاده؟
ھـ .ي ّدعي خالد أن احتمال الحصول على عدد يقسم على  3ھو اكبر من احتمال الحصول
على عدد أولي .ھل خالد على حق؟علل.
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 .17المجسمات التالية مبنية من مكعبات متطاﺑقة .طول ضلع المكعب  2سم.
أ .جد مساحة سطح كل من المجسمات أدناه :

مساحة سطح المجسم

المجسم

A

----------------------------

----------------------------

B

C
----------------------------

ب .ﺑنى فادي مجسّما ً من نفس المكعبات المعطاة في السؤال أعاله .وقد كان حجم المجسّم الذي
3

حصل عليه  96سم .
ما عدد المكعبات في المجسم الذي ﺑناه فادي؟
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جـ .ﺗ ّدعي نوال أنھا استطاعت ﺑناء مجسم من نفس المكعبات حجمه  188سم  .ھل سامية على
حق؟علل إجاﺑتك.

 .18ﺗظھر في الرسم أدناه قياسات كل من الوعاءين أ و ب الموجودان على نفس المستوي .
إذا مألنا الوعاء) أ( ﺑـ  9لتر ماء والوعاء )ب( ﺑـ  15لتر ماء،ففي أي الوعاءين يكون ارﺗفاع
الماء أكبر؟علل.

 10سم

•

 40سم

 30سم

وعاء ب

وعاء أ
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 .19النقطتان  Aو  Bﺗقعان على منتصف ضلعي متوازي األضالع في الرسم .ما ھي نسبة
مساحة المثلث  ABCالى مساحة متوازي األضالع ؟
C

•A

•
B

 .20النقاط  D ، C ، B ، Aﺗقسم كل من أضالع المرﺑع الكبير في الرسم ﺑنسبة  . 1 : 3ما ھي نسبة
مساحة الشكل المظلل  ABCDإلى مساحة المرﺑع الكبير ؟
A
•

•B

•D

•
C

 .21النقطتان  Aو  Bﺗقعان على منتصف ضلعي المثلث الكبير في الرسم .
ما ھي النسبة ﺑين مساحة المثلث المخطط والمثلث المنقّط في الرسم ؟
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•

•
B
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