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مسائل متنوعة
 أ .عثمان جابر

أعداد وعمليات
 .1اقترح عدداً طبيعيا ً بحيث إذا قسمناه على  4أو  5أو  6يكون الباقي . 3

 .2العدد األول يقبل القسمة على  6ﻣع باقي . 4
والعدد الثاني يقبل القسمة على  6ﻣع باقي . 3
 ﻣا ھو باقي قسمة ﻣجموع العددين على  6؟فسّر.
 ھل بالضرورة يقبل ناتج ضرب العددين ،القسمة على  6بدون باقي؟ فسّر.

 .3أنا عدد أولي ثالثي المنزلة .فِ ّي رقم العشرات يسDاوي ضDعفي رقDم المئDات وﻣجمDوع أرقDاﻣي
 .10فمن أنا ؟

 .4يدعي راشد أنه استطاع ايجاد عددين اوليين ﻣجموعھما  .95ھل راشد على ﺣق؟علل

 .5بمناسDبة العيDDد قDررت إدارة نDDادي اللياقDة البدنيDDة "جDDيم سDتايل" إجDDراء سDحب علDDى 60بطاقDDة
ﻣرقّمة ﻣن  1ﺣتى ُ 60وزعت بشكل عشوائي على أعضاء النDادي .عنDدﻣا سُDئل ﻣDدير النDادي
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.
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 .6لDDدينا ﺣنفيDDة ووعDDاءان .سDDعة األول  3لتDDر ،والثDDاني  7لتDDر .بواسDDطة ِكDDال الوعDDاءين نريDDد أن
نستحضر الكميات التالية ﻣن الماء:
 16لتراً

أ.

ب 5 .لتر.
كيف يكون ذلك؟

أ

ب

 .7أربعة افواج ﻣن النحل تقترب ﻣن الخلية األم  .عدد النحالت في كل فوج
يقDDل ب  10عDDن ضDDعفي الفDDوج الDDذي يسDDبقه.اذا علمDDت أن فDDي الفDDوج
األخير  730نحلة .كم عدد النحالت الكلي في األفواج األربعة؟

 .8لدينا  99كرة ﻣرقّمة ﻣن  1ﺣتى  .99ھDذه الكDرات نريDد أن نوزعھDا فDي الصDناديق أدنDاه بDدءاً
ﻣن الصندوق  Aوﺣتى الصندوق  Dبحيث نُدخل الكرة رقم  1في صندوق  ، AكDرة رقDم 2
فDDي صDDندوق  ، BكDDرة  3فDDي  ، CكDDرة  4فDDي  ، DكDDرة  5فDDي  AوھكDDذا ﺣتDDى اإلنتھDDاء ﻣDDن
الكرات.

صندوق

صندوق

صندوق

D

C

B

أ .في أي صندوق توجد الكرات التالية :
 كرة  68ﻣوجودة في صندوق ______
 كرة  86ﻣوجودة في صندوق ______
ب .اقترح كرتين رقميھما أكبر ﻣن  50ﻣن بين كرات الصندوق . C
 كرة رقم _____
 كرة رقم _____
جـ .أي صندوق فيه أقل عدد ﻣن الكرات؟ كم كرة فيه ؟علّل.

صندوق

A
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 .9ترغب إدارة نادي الشبيبة تنظيم اﻣسية فنية ألعضDائھا .فرقDة "الفنDون"
تعDDرض سDDعر  70شDDاقل ثمDDن التDDذكرة عDDن كDDل واﺣDDد ﻣDDن المشDDتركين
الثالثين األوائل و  40شاقالً عن كل ﻣشترك إضافي.
أﻣا فرقة "األنغام" فتعرض سعر  50شاقالً عن كل ﻣشترك .
أ .إذا كDDان عDDدد الشDDبيبة المشDDاركين فDDي األﻣسDDية ھDDو  .50أي فرقDDة ھDDي
األرخص إلدارة النادي استئجارھا لألﻣسية الفنية؟علل.
ب .إذا كDDDان عDDDدد المشDDDاركين فDDDي األﻣسDDDية الفنيDDDة ھDDDو  .80أي فرقDDDة ھDDDي
األرخص إلدارة النادي استئجارھا لألﻣسية الفنية؟
جـ .ﻣا ھو أقل عدد ﻣن أفراد الشبيبة المشاركين فDي األﻣسDية إذا علمDت أن فرقDة "الفنDون" كانDت
األوفر استئجارھا على إدارة النادي؟

 .10يلعب ساجي بحجري النرد اللذين بحوزته .األول
أﺣمر اللون والثاني أزرق اللون.
لDDو اعتبرنDDا أن العDDدد الDDذي يظھDDر علDDى المكعDDب
األﺣمDDر يُمثّDDل ﻣنزلDDة اآلﺣDDاد واآلخDDر الDDذي يظھDDر
علDDDDى المكعDDDDب األزرق يُمثّDDDDل ﻣنزلDDDDة العشDDDDرات
،عندئذ يحصDل سDاجي فDي كDل ﻣحاولDة رﻣDي علDى
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؟
د .ي ّدعي خالد أن اﺣتمال الحصول على عدد يقسم على  3ھو اكبDر ﻣDن اﺣتمDال الحصDول علDى
عدد أولي .ھل خالد على ﺣق؟علل.
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مع المجسمات
 .1المجسمات 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 .وقDد كDان ﺣجDم المجسّDم الDذي
3

ﺣصل عليه  96سم  .ما عدد المكعبات في المجسم الذي بناه فادي؟
3

جـ .ت ّدعي نوال أنھا استطاعت بناء ﻣجسم ﻣDن نفDس المكعبDات ﺣجمDه  188سم  .ھDل سDاﻣية علDى
ﺣق؟علل إجابتك.
 .2تظھر في الرسم أدناه قياسات كDل ﻣDن الوعDاءين أ و ب الموجDودان علDى نفDس المسDتوي  .إذا
ﻣألنا الوعاء) أ( بـ  9لتر ﻣDاء والوعDاء )ب( بDـ  15لتDر ﻣDاء،ففي أي الوعDاءين يكDون ارتفDاع
الماء أكبر؟علل.
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•

 10سم

 40سم

 30سم

وعاء ب

وعاء أ

مع النسب
C

 .3النقطتان  Aو  Bتقعان علDى ﻣنتصDف ضDلعي
ﻣتوازي األضالع فDي الرسDم .م*ا ھ*ي نس*بة

•A

مس**احة المثل**ث  ABCال**ى مس**احة مت**وازي
•
B

األضالع ؟

A
•

 .4النقDDاط  D ، C ، B ، AتقسDDم كDDل ﻣDDن أضDDالع المربDDع
الكبيDر فDDي الرسDم بنسDDبة  . 1 : 3م*ا ھ**ي نس*بة مس**احة

•B

الشكل المظلل  ABCDالى مساحة المربع الكبير؟
•D

•
C

A

•

•

•
• • •
•
•
•
•
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
•
• •

•

B
 .5النقطتان  Aو  Bتقعان علDى ﻣنتصDف ضDلعي المثلDث الكبيDر فDي الرسDم .م*ا ھ*ي النس*بة ب*ين
مساحة المثلث المخطط والمثلث المنقّط في الرسم ؟

