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   مھارات لحل مسائل في المرحلة ا�بتدائية
  مخ أبو) غنايم(رنا 

  
ھ�ذه المس�ائل . اعرض أمامكم مجموعة من المس�ائل المنّوع�ة ومھ�ارات بس�يطة لحلھ�ا

اخترتھ��ا م��ن ب��ين المس��ائل الت��ي تعط��ى لت+مي��ذ المرحل��ة ا(بتدائي��ة المش��تركين ف��ي 
  .القاسمي  -المشروع القطري للموھوبين في الرياضيات

 وُعْم�ر ُعْم�ري مجم�وع: س�ارة قال�ت وآدم وم�ريم سارة الث+ثة ا7خوة أعمار نع .1
 وآدم  م�ريم ُعْم�ر ومجم�وع س�نة 17 م�ريم وُعْم�ر ُعْم�ري ومجم�وع سنة 12 آدم
  أعمارھم؟ ما). الطبيعية با7عداد ا7عمار.(سنة 11

 ا7خ�وة أعم�ار مجم�وع. 40 يس�اوي 11و 17و 12 الث+ث�ة ا7عداد مجموع :حل
  .20 يساوي أي ،40 العدد نصف يساوي ثةالث+

20 − 12 =   .مريم عْمر=  8

20 − 17 =   .آدم ُعْمر=  3

20 − 11 =   .سارة ُعْمر=  9

 س���نتين وبع���د س���نة 17 اJن أعم���ارھم مجم���وع: أخوت���ه أعم���ار ع���ن وس���ام ق���ال .2
  وسام؟ أخوة عدد كم. سنة 23 هللا بإذن أعمارھم مجموع سيصير

23  :حل − 17 =   .6 ب يكبر ا7عمار مجموع أن أي.   6

 أعم�ارھم مجم�وع ف�إن ل�ذلك س�نتين، يكب�ر م�نھم واح�د كل(. 3 ا7خوة عدد فإن لذلك
  ).6 بـ يكبر

 بل��ون ملون��ة الوع��اء ف��ي بن��ورة ك��ل. وزرق��اء وص��فراء حم��راء بن��انير وع��اء ف��ي .3
 367 والص��فراء الحم��راء البن��انير مجم��وع. الث+ث��ة ا7ل��وان ھ��ذه م��ن فق��ط واح��د
 الص�فراء البنانير مجموع. بنورة 298 والزرقاء الحمراء البنانير مجموع. ةبنور

  لون؟ كل من البنانير عدد كم. بنورة 375 والزرقاء

367 نجم��ع :ح!!ل + 298 + 375 =  ل��ذلك. م��رتين تُحس��ب بن��ورة ك��ل  1040
  .520 يساوي أنه أي. 1040 نصف يساوي البنانير عدد فإن

520 − 367 =   . الزرقاء البنانير عدد=  152

520 − 298 =   .الصفراء البنانير عدد=  222
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520 − 375 =   .عدد الكرات الحمراء=  145

ش�اقل  6ثم�ن ال�دفتر الواح�د م�ن الن�وع ال�رخيص . يبيع سمير ن�وعين م�ن ال�دفاتر .4
دف�اتر م�ن الن�وع  8اش�ترت س�الي . ش�اقل 8وثمن الدفتر الواحد من النوع الغالي 

فق�ال لھ�ا . ش�اقل لس�مير 100 أعطت س�الي. دفاتر من النوع الغالي 9الرخيص و
ك�م ش�اق+ً . ش�اق+ً لس�مير 50فأعط�ت س�الي ورق�ة . سمير أّن ھذا المبل�غ ( يكف�ي

  يجب أن يُْرِجع لھا سمير ؟

  :حل

8ثمن الدفاتر  6 9 8 120× + ×   .شاق+ =

150 120 30−   .شاق+ 30يرجع لھا  =

 6ال��دفتر الواح��د م��ن الن��وع ال��رخيص ثم��ن . يبي��ع س��عيد ن��وعين م��ن ال��دفاتر فق��ط .5
  . شاقل 7شاقل وثمن الدفتر من النوع الغالي 

دفت��راً مقاب��ل ھ��ذا  11ش��اق+ً للب��ائع وطل��ب من��ه أن يعطي��ه  70أعط��ى رام��ي   .أ
ك�م دفت�راً م�ن ك�ل ن�وع يعط�ي ).ش�اق+ً  70ثمن الدفاتر يجب أن يكون . (المبلغ

  سعيد لرامي؟

6يك��ون المبل�غ ش��اقل ثم��ن ال�دفتر  6عن��دما نحس�ب :ح!ل 11 66× ، لك��ن المبل��غ  =
70. ش��اق+ 70ال��ذي دفع��ه الش��خص  66 4−  4ل��ذلك م��ن ب��ين ال��دفاتر توج��د .  =

دفاتر من الن�وع الغ�الي  4أي أنه أعطاه . شاقل 7دفاتر ثمن الدفتر الواحد منھا 
  .دفاتر من النوع الرخيص 7و 

دفت�راً مقاب�ل ھ�ذا  18 للب�ائع وطل�ب من�ه أن يعطي�ه ش�اق+ً  120أعطى ش�ادي  .ب
  كم دفتراً من كل نوع يعطي سعيد لشادي؟. المبلغ

   :حل

18 6 108× =  ، 120 108 12− =.  

 .6، ومن النوع الرخيص  12لذلك عدد الدفاتر من النوع الغالي 

 3الواح��د م��ن الن��وع ال��رخيص  ثم��ن ال��دفتر. يبي��ع س��ميح ن��وعين م��ن ال��دفاتر فق��ط .6
  . شاقل 5شاقل وثمن الدفتر من النوع الغالي 

. دفتراً مقابل ھ�ذا المبل�غ 12شاق+ً للبائع وطلبت منه أن يعطيھا  50أعطت دعاء 
  كم دفتراً من كل نوع يعطي سميح لدعاء؟

  يس�اوي دفت�را 12 ثمن فان الواحد الدفتر ثمن شاقل 3 حسبنا لو :حل
 وھ�ي ش�اق+  الزي�ادة ان أي ش�اق+، 50 الم�دفوع مبل�غال لكن. شاق+

31236 ×=

365014 −=
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 2 ب ال�ثمن يزي�د الغ�الي الن�وع من دفتر كل. الغالي النوع من دفاتر وجود بسبب
 م�ن الدفاتر وعدد. 7 يساوي الغالي النوع من الدفاتر عدد لذلك . شاقل
  . الرخيص النوع

  : فحص

 4واح�د م��ن الن��وع ال��رخيص ثم��ن ال��دفتر ال. تبي�ع س��امية ن��وعين م��ن ال�دفاتر فق��ط .7
  .شاقل 9شاقل وثمن الدفتر من النوع الغالي 

دفت��راً مقاب��ل ھ��ذا  14ش��اق+ً لس��امية وطلب��ت منھ��ا أن تعطيھ��ا  90أعط��ت رھ��ام 
ك��م دفت��راً م��ن ك��ل ن��وع تعط��ي ).ش��اق+ً  90ثم��ن ال��دفاتر يج��ب أن يك��ون . (المبل��غ

  سامية لرھام؟

 يس���اوي دفت���را 14 ثم���ن ف���ان الواح���د ال���دفتر ثم���ن ش���اقل 4 حس���بنا ل���و :ح!!!ل
 الن��وع م��ن دفت��ر ك��ل. ش��اق+  تس��اوي الزي��ادة. ش��اق+ 

  .   شاقل 5 ب الثمن يزيد الغالي

   

 غي�ر المس�ألة معطي�ات أح�د ف�إن ل�ذلك ص�حيحا، يك�ون أن يج�ب الدفاتر عدد لكن
  .صحيح

 ويك��ون ص��حيحة المس��ألة معطي��ات لكان��ت  ،91 بالع��دد 90 الع��دد اس��تبدلنا ل��و(

    الجواب

  .7 الرخيص النوع من الدفاتر وعدد  .7 الغالي النوع من الدفاتر عدد نأ أي

 

س�نوات س�يزداد مجم�وع أعم�ارھم  3بع�د : عندما سألوا يامن عن عدد إخوته قال .8
  كم عدد أخوة يامن؟. سنة 18بـ 

  : حل

  
 .6 ھو يامن أخوة عدد فان لذلك

  

 4س�نة وبع�د  17مجموع أعم�ارھم اJن : قال مؤمن عندما سألوه عن عدد أخوته .9
 كم عدد أخوة مؤمن؟. سنة 29سنوات سيصير مجموع أعمارھم 

72:14 =

7125 −=

505735 =×+×

41456 ×=569034 +=

5

4
65:34 =

7
5

35

569135

=

−=

63:18 =
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 .سنة 12 سيزداد أعمارھم مجموع أن أي  :حل

  .3لذلك فعدد أخوة مؤمن  
  

 أض�عاف أربع�ة ع�ن 100 ب�ـ يق�ل وأحدھما 1000 مجموعھما اللذين العددين جد .10
  .اJخر

   1000=  اJخر العدد+  ا7ول العدد :حل
  1100=اJخر العدد) + 100+ ا7ول العدد(
   1100=  اJخر العدد+  اJخر العدد أضعاف 4
  1100= اJخر العدد أضعاف 5

1=  اJخر العدد 1 0 0
2 2 0

5
=  

1000= ا7ول العدد 220 780− =  

  : للحل أُخرى طريقة

  

  : 100 نجمع عندما

  

==                   فإن لذلك
5

1100
220  

 أربع���ة ع���ن 50 ب يق���ل وأح���دھما 1000 مجموعھم���ا الل���ذين الع���ددين ج���د) 2
  .اJخر أضعاف

  : 50 نجمع

    

  

  : لذلك

7902101000 ا7ول والعدد =−  

  

121729 =−

34:12 =

 100ناقص 

+ =  1000 

+ = 1100 

 =1050 

 =210 
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 أض�عاف أربعة عن 100 ب يزيد وأحدھما 1000 مجموعھما ناللذي العددين جد .11
  .اJخر

  :حل

  

  :100 نطرح

  

  

180    : لذلك
5

900 =  

 أض�عاف س�تة ع�ن 300 ب يق�ل وأح�دھما 1800 مجموعھم�ا الل�ذين الع�ددين جد .12
  .اJخر

  :حل

  

    :300 نجمع

  

  

300      : لذلك
7

2100 =  

 ع���ن 300 ب يق���ل أح���دھما وأن 1800 مجموعھم���ا أن علم���ت إذا الع���ددين ج���د .13
  .اJخر أضعاف خمسة

350=ا7ول العدد :حل
6

3001800 = اJخر والعدد  += 14503501800 =−  

  : للحل أُخرى طريقة

  

  

 

  : 300 نجمع

    =1800 

 100زائد 

+    =1000 

+   =1800 
 300ناقص 

 300ناقص 

+  =1800 

 =900 

  =2100 + 
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300 تساوي  :       لذلك
6

1800 =  

  .1500  يساوي ا7كبر والعدد

  

 ث+ث��ة ع��ن ويق��ل 230 ب��ـ اJخ��ر ض��عفي ع��ن يزي��د أح��دھما الل��ذين الع��ددين ج��د .14
   80 بـ اJخر أضعاف

   يساوي وضعفيه اJخر العدد أضعاف ث+ثة بين الفرق :حل

  

    .310 اJخر العدد فإن لذلك

  يساوي ا7ول العدد

 

 

 أض�عاف ةأربع� ع�ن ويق�ل 240 ب�ـ اJخ�ر ضعفي عن يزيد أحدھما اللذين العددين جد .15
  .60بـ اJخر

  :يساوي  اJخر العدد وضعفي اJخر العدد أضعاف أربعة بين الفرق :حل

.  

  .150 يساوي اJخر فالعدد 300 يساوي اJخر العدد ضعفي لذلك

  يساوي ا7ول العدد

 

   .أضعافه ث+ثة عن 260 بـ يقل الذي العدد جد .16

 يساوي العدد ضعفي فإنّ  لذلك. 260 بـ العدد عن يزيد العدد أضعاف ث+ثة :حل 
  .130 يساوي العدد فإنّ  لذلك. 260

  .أضعافه أربعة عن 480 ب يقل الذي العدد جد .17

480: ھو فالعدد لذلك 480.  يساوي العدد أضعاف ث+ثة :حل
160

3
=.  

  .1450 ب عنه يزيد أضعافه ث+ثة الذي العدد جد .18

31080230 =+

8502303102 =+×

30060240 =+

5402401502 =+×
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725: وھ العدد أن أي 1450 يساوي العدد ضعفا :حل
2

1450 =  

  .أضعافه ث+ثة عن 1500  ب يزيد أضعافه سبعة الذي العدد جد .19

 الع�دد ف�إنّ  ل�ذلك.  1500 يس�اوي الع�دد أضعاف أربعة أنّ  المعطى من نفھم :حل

1500يساوي
375

4
=  

  .ُربُِعهِ  عن 63 ب يزيد الذي العدد جد .20

 يس��اوي فالع��دد. 21 يس��اوي ربع��ه كل��ذل. 63 يس��اوي الع��دد أرب��اع ث+ث��ة :ح!!ل
84421 =×.  

  .أخماسه ث+ثة عن 54 ب يزيد الذي العدد جد .21

:   حل 
5

2 
 

 لذلك. 54 يساوي العدد
5

135527 ھو فالعدد ،27 يساوي العدد 1 =×  

  

  

  
  


