قضايا (للصف الثالث)
قضايا 1
بالنسبة لكل جملة (قضية) ق ّرر إن كانت صدق أم كذب واشذر السذب بالتفصذيل(.األسذللة ضذم مجموعذة
األعداد الطبيعية أي األعداد }……….) {1,2,3,4,5,6,

.1

يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن مجموعهما يساوي  68وكل منهما اكبر م . 03
_______________________________________________________________
___________

.2

يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن مجموعهما يساوي  113وكل منهما اكبر م .03
________________________________________________________________
__________

.3

يوجد عددان فرديان مختلفان كل منهما أكبر م  03ومجموعهما .163
________________________________________________________________
__________

.4

يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن مجموعهما يساوي .13
________________________________________________________________
__________

.5

يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن مجموعهما يساوي .8
________________________________________________________________
__________

.6

يوجد عددان فرديان مختلفان كل منهما أكبر م  1ومجموعهما .8
________________________________________________________________
__________

.7

يوجد عددان فرديان مختلفان كل منهما أكبر م  03وأصغر م  03بحيث أن مجموعهما .136

________________________________________________________________
__________

.8

يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن كالً منهما أكبر م  03وأصغر م  83ومجموعهما
يساوي.138
________________________________________________________________
__________

.9

يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن كالً منهما أكبر م  03وأصغر م  03ومجموعهما
يساوي.101
________________________________________________________________
__________

.01

يوجد عددان فرديان مجموعهما يساوي .1
________________________________________________________________
__________

.00

يوجد عددان زوجيان مختلفان بحيث أن مجموعهما يساوي .11
________________________________________________________________
__________

.02

يوجد عددان زوجيان كل منهما أكبر م  0بحيث أن مجموعهما .11
_______________________________________________________________
___________

.03

يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي .8
________________________________________________________________
__________

.04

يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي .9

________________________________________________________________
__________

.05

يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي .09
________________________________________________________________
__________

.06

يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي .01
________________________________________________________________
__________

.07

يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي .0
________________________________________________________________
__________

.08

يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي .03
________________________________________________________________
__________

.09

يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي  83بحيث أن كل منهما أكبر م

.10

________________________________________________________________
__________

.21

يوجد عددان زوجيان مختلفان بحيث أن مجموعهما يساوي  133و كل منهما أكبر م .113
________________________________________________________________
__________
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.0

يوجد عددان زوجيان مختلفان بحيث أن كالً منهما أكبر م  13وأصغر م  03ومجموعهما
يساوي .00
_______________________________________________________________
___________

.2

يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد ع اآلخر بـ  18ومجموعها يساوي .101
_______________________________________________________________
___________

.3

يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد ع اآلخر بـ  11ومجموعهما يساوي .113
_______________________________________________________________
___________

.4

يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد ع اآلخر بـ  16ومجموعهما يساوي .166
_______________________________________________________________
___________

.5

يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد ع اآلخر بـ  13ومجموعهما يساوي .91
_______________________________________________________________
___________

.6

يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد ع اآلخر بـ  10ومجموعهما يساوي .118
_______________________________________________________________
___________

.7

يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد ع اآلخر بـ  03ومجموعهما يساوي .001

_______________________________________________________________
___________

.8

يوجد عددان زوجيان أحدهما يقل ع اآلخر بـ  03ومجموعهما يساوي .001
_______________________________________________________________
___________

.9

يوجد عددان زوجيان أحدهما يقل ع اآلخر بـ  83ومجموعهما يساوي .186
_______________________________________________________________
___________

.01

يوجد عددان زوجيان أحدهما يقل ع اآلخر بـ  01ومجموعهما .101
_______________________________________________________________
___________

.00

يوجد عددان زوجيان أحدهما يقل ع اآلخر بـ  03واحدهما يزيد ع اآلخر بـ .03
_______________________________________________________________
___________

.02

يوجد عددان زوجيان مجموعهما  033وأحدهما يقل ع اآلخر بـ .06
_______________________________________________________________
___________

.03

يوجد عددان زوجيان مجموعهما .91
_______________________________________________________________
___________

.04

يوجد عددان زوجيان مجموعهما .000
_______________________________________________________________
___________

.05

يوجد عددان زوجيان مجموعهما  831وأحدهما يقل ع اآلخر بـ .00
_______________________________________________________________
___________

.06

يوجد عددان زوجيان بحيث أن أحدهما يقل ع اآلخر بـ .00
_______________________________________________________________
___________

.07

توجد ثالثة أعداد فردية متتالية مجموعها يساوي .119
_______________________________________________________________
___________

.08

توجد ثالثة أعداد فردية متتالية مجموعها يساوي .100
_______________________________________________________________
___________

.09

توجد ثالثة أعداد فردية متتالية مجموعها يساوي .100
_______________________________________________________________
___________

.21

توجد ثالثة أعداد فردية متتالية مجموعها يساوي .103
_______________________________________________________________
___________

.20

توجد ثالثة أعداد فردية متتالية مجموعها يساوي .010
_______________________________________________________________
___________

.22

توجد ثالثة أعداد فردية مجموعها يساوي .01
_______________________________________________________________
___________

.23

توجد ثالثة أعداد فردية مختلفة مجموعها يساوي .9
_______________________________________________________________
___________

.24

توجد ثالثة أعداد زوجية مجموعها .133

_______________________________________________________________
___________

.25

توجد ثالثة أعداد زوجية مختلفة مجموعها.6
_______________________________________________________________
___________

.26

توجد ثالثة أعداد زوجية متتالية مجموعها .063
_______________________________________________________________
___________

.27

توجد ثالثة أعداد زوجية متتالية مجموعها .01
_______________________________________________________________
___________

.28

توجد ثالثة أعداد زوجية متتالية مجموعها.18
_______________________________________________________________
___________

.29

توجد ثالثة أعداد زوجية متتالية مجموعها .130
_______________________________________________________________
___________

.31

توجد أربعة أعداد زوجية متتالية مجموعها .88
_______________________________________________________________
___________
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.0

للمسألة :جد عدداً مكونا ً م رقمي بحيث أن مجموع الرقمي  ،0توجد  0حلول مختلفة.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.2

للمسألة :جد عدداً مكونا ً م رقمي بحيث أن مجموع الرقمي  ،0توجد  0حلول مختلفة.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.3

للمسألة :جد عدداً مكونا ً م رقمي بحيث أن مجموع الرقمي  ،9توجد  9حلول مختلفة.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.4

للمسألة :جد عدداً مكونا ً م رقمي بحيث أن مجموع الرقمي  ،13توجد  9حلول مختلفة.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.5

للمسألة :جد عدداً مكونا ً م رقمي بحيث أن مجموع الرقمي  ،10توجد  8حلول مختلفة.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.6

للمسألة :جد عدداً مكونا ً م رقمي بحيث أن مجموع الرقمي  ،16يوجد حل واحد فقط.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.7

للمسألة :جد عدداً مكونا ً م رقمي بحيث أن مجموع الرقمي  ،19ال توجد حلول.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.8

يوجد عدد أكبر م  93بحيث أن مجموع أرقامه .1
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.9

يوجد عدد أكبر م  133بحيث أن مجموع أرقامه .1
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.01

يوجد عددان بحيث أن مجموع أرقام العدد األكبر م بينهما اصغر م مجموع أرقام العدد األصغر.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.00

توجد  0أعداد فردية مختلفة مجموعهما .030
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.02

توجد  0أعداد فردية مختلفة مجموعهما .033
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.03

يوجد عدد زوجي مكون م رقمي  ،مجموع رقميه يساوي .10
_____________________________________________________________
____________________

.04

يوجد عدد زوجي مك ّون م ثالثة أرقام ،مجموع أرقامه .10
_____________________________________________________________
____________________

.05

يوجد عدد فردي مك ّون م ثالثة أرقام ،مجموع أرقامه .10
_____________________________________________________________
____________________

.06

يوجد عدد فردي مك ّون م ثالثة أرقام ،مجموع أرقامه .19
_____________________________________________________________
____________________

.07

يوجد عدد فردي مك ّون م ثالثة أرقام ،مجموع أرقامه .18

_____________________________________________________________
____________________

.08

يوجد عدد فردي مك ّون م ثالثة أرقام ،مجموع أرقامه .1
_____________________________________________________________
____________________

.09

يوجد عدد فردي مك ّون م ثالثة أرقام ،مجموع أرقامه .1
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

.21

يوجد عدد زوجي مك ّون م ثالثة أرقام ،مجموع أرقامه .1
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

