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 (مسائل بشكل تراجعي، مسائل كالمية بمجهولين، حزازير، مسائل بعدة  مجاهيل، مسائل أعمار)

 

 (حل بشكل تراجعي) مسائل
 

التي معيي  عندما تضربون عدد الشواقل: سألوا حسام عن عدد الشواقل التي معه قال عندما .1

 2وتلسيينون الجيييوا   ضييون تضيييربون الجييوا  فيييي  4وتجمعيييون للااييل الضييير   3فييي 

 كو شاقالً مع حسام؟. 37من حاال الضر  تلصلون على  7وتطرحون 

37 الجللوا  كللان 7 نطللر  أن قبللل: األول اللل  اآلخللر مللن المسللةلة نلييل: حللل 7 44 ، 

44 الجللللوا  كللللان 2 فللللي نضللللر  أن وقبللللل 2 22 ، الجللللوا  كللللان 4 نجملللل  أن وقبللللل 

22 4 18 ، 18 العدد كان 3 في نضر  أن وقبل 3 6  .شواقل 6 حسام م  لذلك. 

التي معيي  عندما تضربون عدد الشواقل: سألوا تامر عن عدد الشواقل التي معه قال عندما  .2

 2وتلسييينون الجييوا   ضيييون تضييربون الجيييوا  فيييي  3وتجمعيييون للااييل الضييير   4فييي 

 كو شاقالً مع تامر؟. 77من حاال الضر  تلصلون على  8وتطرحون 

 

 ؟ 67نلصل على  6ونضر  الجوا  في  8ما هو العدد الذي عندما نجمع له   .3

 

 ؟67نلصل على  5 ونضر  الجوا  في 7العدد الذي عندما نجمع له  هوما   .4

 

 ؟62نلصل على  6ونجمع للجوا   8ما هو العدد الذي عندما نضربه في   .5

 

 ؟62نلصل على  7ونجمع للجوا   5ما هو العدد الذي عندما نضربه في   .6



2 

 

 

ميين الجييوا   22ضييون نطيير   2ونضير  النتججييي فييي  6ميا هييو العييدد الييذي عنييدما نجمييع لييه   .7

 ؟ 28نلصل على 

 

نلصيل  22ضيون نجميع للنتججيي  3ونضير  النتججيي فيي  8العدد الذي عندما نجميع ليه  هوما   .8

 ؟ 66على 

 

نلصيل  25ضيون نجميع للنتججيي  3ونضير  النتججيي فيي  27الذي عندما نجمع له  العددما هو  .9

 ؟ 88على 

 

 (بمجهولجن)  مسائل. 2

 

ويركض نعيجو . أمتار في كل ضانجي 5 يركض ربجع. ونعجو في سناق للركض ربجعيتسابق  .1

 .  متر 257في للظي معجني كانت المسافي بجنهما . أمتار ونصف في كل ضانجي 5

 دقائق من تلك الللظي؟ 27كو تكون المسافي بجنهما بعد .  أ

 .متر 677بعد كو دقجقي من تلك الللظي تكون المسافي بجنهما .  

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________ 
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شيياقل وضميين  3ضميين الييدفتر الواحييد ميين النييو  اليير ج  . ينجييع سييمجر نييوعجن ميين الييدفاتر .2

 7دفياتر مين النيو  الير ج  و 6اشيتر  ريميي . شياقل 5الدفتر الواحد من النو  الغالي 

يع لهيا . شياقل لسيمجر 277أعطيت ريميي . فاتر من النو  الغياليد جل كيو شياقالً يجين أن يجرع

 سمجر ؟

شيياقل وضميين  6ضميين الييدفتر الواحييد ميين النييو  اليير ج  . ينجييع سييمجر نييوعجن ميين الييدفاتر .3

 6دفياتر مين النيو  الير ج  و 8 اشيتر  سيالي. شياقل 8الدفتر الواحد من النو  الغالي 

فقال لها سيمجر أنن هيذا المنلي    . شاقل لسمجر 277أعطت سالي . دفاتر من النو  الغالي

ع لها سمجر ؟. شاقالً لسمجر 57فأعطت سالي ورقي . يكفي جل  كو شاقالً يجن أن يجرع

وضمين  شياقل 6ضمن الدفتر الواحد مين النيو  الير ج  . ينجع سعجد نوعجن من الدفاتر فقط .4

 . شاقل 7الدفتر من النو  الغالي 

ضمين . )دفتيراً مقابيل هيذا المنلي  22شاقالً للنائع وطلن منه أن يعطجه  77أعطى رامي   .أ

 كو دفتراً من كل نو  يعطي سعجد لرامي؟(.شاقالً  77الدفاتر يجن أن يكون 

كيو . المنلي  دفتراً مقابيل هيذا 28شاقالً للنائع وطلن منه أن يعطجه  227أعطى شادي .  

 دفتراً من كل نو  يعطي سعجد لشادي؟

كيو . دفتيراً مقابيل هيذا المنلي  26شاقل للنائع وطلن منيه أن يعطجيه  277أعطى نزار .  ج

 دفتراً من كل نو  يعطي سعجد لنزار؟

كيو . دفتيراً مقابيل هيذا المنلي  22شياقل للنيائع وطلين منيه أن يعطجيه  235أعطى ياسر . د

 طي سعجد لجاسر؟دفتراً من كل نو  يع

 

 



4 

 

شياقل وضمين  3ضمن الدفتر الواحد من النو  الير ج  . نوعجن من الدفاتر فقط سمجحينجع  .5

 . شاقل 5الدفتر من النو  الغالي 

كيو . دفتيراً مقابيل هيذا المنلي  22شاقالً للنيائع وطلنيت منيه أن يعطجهيا  57أعطت دعاء  .أ

 دفتراً من كل نو  يعطي سمجح لدعاء؟

كيو . دفتيراً مقابيل هيذا المنلي  26شاقالً للنائع وطلنت منه أن يعطجهيا  67أعطت و ء .  

 دفتراً من كل نو  يعطي سمجح لو ء؟

كييو . دفتييراً مقابييل هييذا المنليي  27شيياقالً للنييائع وطليين منييه أن يعطجييه  77أعطييى سييائد . ج

 دفتراً من كل نو  يعطي سمجح لسائد؟

 

شياقل وضمين  4فتر الواحد من النو  الير ج  ضمن الد. نوعجن من الدفاتر فقط سامجيتنجع  .6

 .شاقل 6الدفتر من النو  الغالي 

. دفتيراً مقابيل هيذا المنلي  24شياقالً لسيامجي وطلنيت منهيا أن تعطجهيا  67أعطت رهيام .  أ

 كو دفتراً من كل نو  تعطي سامجي لرهام؟(.شاقالً  67ضمن الدفاتر يجن أن يكون )

. دفتيراً مقابيل هيذا المنلي  25لنت منها أن تعطجها شاقل لسامجي وط 277أعطت رانجي .  

 كو دفتراً من كل نو  تعطي سامجي لرانجي؟(.شاقل 277ضمن الدفاتر يجن أن يكون )

 

 حزازير

ضمن تذكرة الد ول لمشياهدة المنياراة التاريّجنيي فيي كيرة القيدم  للفيوا بكيأ  اوروبيا للفيرق  .1

 57ا نجلجيزي هيو  نيوكاسللو  سلننين اتحلاد أبنلا حاملي الكؤو  فيي دولهيا  بيجن فريقيي 

  كو تذكرة تريد؟:  شاقل لنائع التذاكر  فسأله النائع 277أعطى حسجن . شاقالً 

 (.أعطاه النائع تذكرة وأرجع له الناقي.) أريد تذكرة واحدة: فقال حسجن 
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أ ييذ سييهجل . تييذاكر بييدون أن يسييأله 4شيياقل  فأعطيياه النييائع  277أمييا سييهجل فييأعطى النييائع 

 . اكر وانطلق يركض الى النوابيالتذ

 تذاكر؟ 4كيف عرف البائ  أّن سهيل يريد فعالً 

األ ت النكر تزور والديها كل  مسي أيام  األ ت الوسيطى تيزور . متزوجا  أ وا ضالث  .2

في يوم الجمعي كانيت . والديها كل أربعي أيام  واأل ت الصغرى تزور والديها كل ضالضي أيام

بعيد كيو يومياً سيتجتمع األ يوا  اليالالث فيي بجيت . األ وا  اليالالث عنيد واليديهو فيي اييارة

 والديهن في المرة القادمي؟

 في أي يوم من أيام األسبوع يكون ذلك اليوم؟  

 

. قسو من الصلون ملجئي باألرا والقسو اآل ر ايلون ملجئيي بيالللوم. الناً  60 المائدةعلى  .3

 أمام كل شّصجن الن أرا  وأمام كل أربعي أشّاص الن للوم؟

كللش عللدد األشللناا عللل  المائللدة دذا كللان عللدد . كللش شنًللاً يجلللا عللل  المائللدة؟  . أ

كلش علدد . د. 39كش عدد األشلناا علل  المائلدة دذا كلان علدد الًلحون. ج. 39حونالً

 .923األشناا عل  المائدة دذا كان عدد الًحون

 

لقيد كنيت نعسياناً  لقيد قميت بعملجيي الجميع أربيع . أرد  أن أجمع أربعيي أعيداد: شّ قال   .4

  وفيي 23مرا   وفي كيل ميرة كنيت أنسيى أحيد األعيداد  فيي الميرة األوليى حصيلت عليى 

وفييي المييرة الرابعييي  27وفييي المييرة الالالالييي حصييلت علييى  30المييرة الالانجييي حصييلت علييى 

 .25حصلت على 

احسللم مجمللوع األعللداد األربعللة فللي البدايللة فللي  :درشللاد)   مللاذا كانللع األعللداد األربعللة؟   

 (.البداية
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 مسائل بعدة مجاهجل

 :المكتبة في. 1

 

 

 

 ؟  الفرجار ضمن هو  كو ؟ المنقلي ضمن هو  كو ؟ المسطرة ضمن هو كو   

لشاق 7الثمن  

 مسطرة 

 فرجار

لشاق 01الثمن   

 فرجار 

 منقلة

 مسطرة 

 منقلة

 ما هو الثمن؟

 مسطرة 

 منقلة

 فرجار

لشاق 9الثمن   
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 :المكتبة في.  2

 

 

 ؟  الفرجار ضمن هو  كو ؟ الناركر قلو ضمن هو  كو ؟ العلوم كتا  ضمن هو كو   

 

 

لشاق 84الثمن  

 كتاب العلوم

 قلم باركر

لشاق 84الثمن   

 فرجار 

 قلم باركر

  كتاب العلوم

 فرجار

 ما هو الثمن؟

 كتاب العلوم

 قلم باركر

 فرجار

 

لشاق 88الثمن   
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 األلبسة دكان في. 3

 

 

 

 

 

 اللذاء؟ ضمن هو  الننطلون؟كو ضمن هو القمج ؟كو ضمن هو  كو  

 

 ما هو الثمن؟

 قميص

 بنطلون

 حذاء

لشاق 011الثمن  

 قميص

 بنطلون

لشاق 089الثمن   

 قميص

 حذاء

 

 بنطلون

 حذاء

لشاق 089الثمن   
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 :المكتبة في .4
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  اللاسو ؟ قرص ضمن هو كو الدفتر؟ ضمن هو كو      ؟ القلو ضمن هو كو      

 ؟ األلوان علني ضمن هو وكو  

 :دكان في. 5

 

قلم        

دفرت       

قرص حاسوب         

شاقل 81الثمن   

 

لشاق 80الثمن   

 

 دفرت

 علبة ألوان

 قرص حاسوب

 

لشاق 88الثمن   

 

 علبة ألوان

 دفرت

 قلم

 

 

 قلم

 علبة ألوان

 قرص حاسوب

لشاق 88الثمن   

 

 ما هو الثمن؟

 دفرت

 قلم

 علبة ألوان

 قرص حاسوب
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 ّنز؟ال ضمن هو ما شوكو طي؟ال ضمن هو ما كو ؟ال ضمن هو ما  حلجن؟ ضمن هو ما 

 

 

 :المكتبة في. 6

لشاق 01الثمن    

 حليب

 كوال

 شوكوالطة

 

لشاق 04الثمن   

 حليب

 كوال

 خبز

 

لشاق 81الثمن   

 حليب

 خبز

 شوكوالطة

 

لشاق 01الثمن  

 خبز

 كوال

 شوكوالطة

 

 حليب

 كوال

 شوكوالطة

 خبز

 ما هو الثمن؟
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 هييو مييا الرياضييجا ؟ كتييا  ضميين هييو مييا التيياري ؟ كتييا  ضميين هييو مييا  العلييوم؟ كتييا  ضميين هييو مييا 

 ا نجلجزي؟ كتا  ضمن

 

 

 :في دكان. 7

لشاق 081الثمن   

 كتاب العلوم

 كتاب التاريخ

 كتاب الرياضيات 

لشاق 004الثمن   

االجنليزي كتاب  

 كتاب التاريخ

 كتاب الرياضيات 

 

لشاق 99الثمن   

 كتاب العلوم

االجنليزيكتاب   

 كتاب الرياضيات 

 

لشاق 001الثمن  

 كتاب العلوم

 كتاب التاريخ

االجنليزيكتاب   

 ما هو الثمن؟

 كتاب العلوم

 كتاب التاريخ

 كتاب الرياضيات 

 االجنليزي
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 وغييك ضميين هييو مييا  أجيياص؟ كغييو ضميين هييو مييا  مييوا؟ كغييو ضميين هييو مييا ؟ تفييا  كغييو ضميين هييو مييا 

 برتقال؟ كغو ضمن هو ما ؟ عنن

 

قام هجالو بتكيوين مربعيا  وماللاليا  مين أعيواد . عود ضقا  225التي أمام هجالو  الطاوليعلى  .5

نها هجالو . الالقا  ن هجالو؟. 32عدد األشكال التي كون  كو ماللالاً وكو مربعاً كون

 

لشاق5011الثمن  

 كغم تفاح

 كغم موز

 كغم أجاص

 كفم عنب

 

لشاق84الثمن  

 كغم تفاح

برتقالكغم   

 كغم أجاص

 كفم عنب

 

لشاق 87الثمن  

برتقالكغم   

 كغم موز

 كغم أجاص

 كفم عنب

 

لشاق8911الثمن  

 كغم تفاح

 كغم موز

برتقالكغم   

 كفم عنب

 

لشاق 51الثمن  

 كغم تفاح

 كغم موز

 كغم أجاص

برتقالكفم   

 

 ما هو الثمن؟

 كغم تفاح

 كغم موز

 كغم أجاص

 كفم عنب

 كغم برتقال
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قيام طيارق بتكيوين مربعيا  وماللاليا  مين . عيود ضقيا  225على الطاولي التيي أميام طيارق  .6

نها طارق . أعواد الالقا   . 67عدد األشكال التي كون

 عاً كّون طارق؟كش مثلثاً وكش مرب

 

كجسياً  منهيا أكجيا  حميراء ومنهيا أكجيا   28وان  مجد الننانجر عليى . بنورة 277مع مجد   .7

فلي . بنيانجر 3بنانجر وفي كيل كيجس أايفر وضيع  4وضع مجد في كل كجس أحمر . افراء

 كش كيا أحمر وفي كش كيا أصفر وض  مجد البنانير؟ 

طلنيت المعلميي مين سيارة أن تجميع للعيدد . 2777أكنير مين  على الليو  عيدداً  المعلميكتنت  .8

ضون طلنت من رااي أن يطر  من العدد الذي كتنتيه . وتلسن الجوا  677الذي كتنته العدد 

 . وأن يلسن الجوا  677

)   بكللش يزيللد الجللوا  الللذي حًلللع عليللج سللارة عللن الجللوا  الللذي حًللل عليللج رازي ؟

 (. 677الجوا  لجس 

طلنيت المعلميي مين نيور أن يجميع للعيدد . 2777ى الليو  عيدداً أكنير مين علي المعلميكتنت   .9

ضون طلنيت مين عمير أن يطير  مين العيدد اليذي كتنيه . ويلسن الجوا  666الذي كتنه العدد 

بكللش يزيللد الجللوا  الللذي حًللل عليللج نللور عللن الجللوا  الللذي .  وأن يلسيين الجييوا  666

 (. 666الجوا  لجس )   حًل عليج عمر؟

.  276 يسياوي" ميجالده شيهر" فيي" ميجالده يوم" ضر  حاال أنن  شّ  ادنعى .2

ح اادق؟ هو هل  !!!وضن
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 شيهر" فيي" ميجالده ييوم" ضير  حاايل وأنن  2662 سيني وليد أننيه شيّ  ادنعى .3

ح اادق؟ هو هل.  58 يساوي" مجالده  !!!وضن

 

 

 

 و" الميجالد شهر" و" المجالد يوم" نجمع عندما. 2778 عام في مريو الطفلي ولد  .4

.  الميجالد ييوم مين 3 بي  أكنير المجالد شهر. الجح لعدد مربنع على نلصل" المجالد سني"

 مريو؟ ولد  تاري  أي في

 

 سيني"و" الميجالد شيهر" و" الميجالد ييوم" نجميع عندما. 2774 عام نور الطفل ولد .5

 6 بي  أكنر المجالد شهر. 2 هي أرقامه من أرقام ضالضي أنن  بلجث عدد على نلصل" المجالد

 نور؟ ولد تاري  أي في.  المجالد يوم من

 

 

 شييهر" فييي" المييجالد يييوم" ضيير  حااييل أنن  طييارق  حيي  مييجالده عجييد يييوم فييي .6

ن عدد هو" المجالد  عين وتّتليف( 2 الفيرق) متتالجيي أرقامه أنن  بلجث أرقام ضالضي من مكون

 مجالده؟ بعجد طارق يلتفل عام كل من تاري  أين  في. الصفر

 

 ييوم" ضير  حاايل". ميجالده شيهر" أضيعا  ضالضي يساوي شّ " مجالد يوم" .7

 مجالده؟ بعجد الشّ  يلتفل تاري  أي في.  243  يساوي"  المجالد شهر" في" المجالد
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 مسائل حول األعمار
 

 28سينوا  سيجزداد مجميو  أعميارهو بي   3بعيد : عندما سألوا يامن عين عيدد و وتيه قيال .1

 عدد أ وة يامن؟كو . سني

سينوا   4سيني وبعيد  27مجميو  أعميارهو اآلن : قال مؤمن عندما سألوه عن عدد أ وته .2

 كو عدد أ وة مؤمن؟. سني 26سجصجر مجمو  أعمارهو 

سينوا   5سني وبعيد  23مجمو  أعمارهو اآلن : قالت دنجا عندما سألوها عن عدد أ وتها .3

 ؟كو عدد أ وة دنجا. سني 53سجصجر مجمو  أعمارهو 

 3سييني وقنييل  45مجمييو  أعمييارهو اآلن : قالييت رهييام عنييدما سييألوها عيين عييدد أ وتهييا .4

 كو عدد أ وة رهام؟. سني 33سنوا  كان مجمو  أعمارهو 

سينوا   7سني وقنل  82مجمو  أعمارهو اآلن : قالت منى عندما سألوها عن عدد أ وتها .5

 كو عدد أ وة منى؟. سني 32كان مجمو  أعمارهو 

 8كييو يصييجر مجمييو  أعمييارهو بعييد  .أ. سييني 73سييي أشييّاص اآلن مجمييو  أعمييار  م .6

 سنوا  ؟

 سنوا ؟ 4كو كان مجمو  أعمارهو قنل .  

 .سني 234أشّاص اآلن  6مجمو  أعمار  .7

 سنوا ؟ 8كو يصجر مجمو  أعمارهو بعد . أ

 سنوا ؟ 7كو كان مجمو  أعمارهو قنل .  

 247سينوا   7أعمارنيا قنيل كان مجمو  : عن أعمار مجموعي من األادقاء قال أحدهو .8

 كو عددهو؟. سني 328سنوا   4سني وون شاء هللا سجصجر مجمو  أعمارنا بعد 

 345سينوا   3كان مجمو  أعمارنيا قنيل : عن أعمار مجموعي من األادقاء قال أحدهو .9

 كو عددهو؟. سني 472سنوا   6سني وون شاء هللا سجصجر مجمو  أعمارنا بعد 
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 477سينوا   4كان مجمو  أعمارنيا قنيل : دقاء قال أحدهوعن أعمار مجموعي من األا .11

 كو عددهو؟. سني 533سنوا   3سني وون شاء هللا سجصجر مجمو  أعمارنا بعد 

 224سينوا   4كان مجمو  أعمارنيا قنيل : عن أعمار مجموعي من األادقاء قال أحدهو .11

 كو عددهو؟. سني 75سني  22سني ولقد كان مجمو  أعمارنا قنل 

سيني  357سنوا   5كان مجمو  أعمارنا قنل : مجموعي من األادقاء قال أحدهوعن أعمار  .12

 كو عددهو؟. سني  267سني   23ولقد كان مجمو  أعمارنا قنل 

سجصيجر مجميو  أعمارنيا  ون شياء هللا    : عن أعمار مجموعي مين األايدقاء قيال أحيدهو .13

 562سيينوا   27سييني وون شيياء هللا سجصييجر مجمييو  أعمارنييا بعييد  477سيينوا   3بعييد 

 كو عددهو؟. سني

سجصيجر مجميو  أعمارنيا  ون شياء هللا    : عن أعمار مجموعي مين األايدقاء قيال أحيدهو .14

. سيني 747سيني  23سني وون شياء هللا سجصيجر مجميو  أعمارنيا بعيد  577سنوا   3بعد 

 كو عددهو؟

 

 مسائل عددية

 ؟6 والناقي 6 القسمي  ارج يكون 7 على قسمته عند الذي العدد هو ما .1

 ؟3 والناقي 8 القسمي  ارج يكون 9 على قسمته عند الذي العدد هو ما .2

 ؟12 والناقي 02 القسمي  ارج يكون 11 على قسمته عند الذي العدد هو ما .3

 

 يكيون 8 عليى قسيمته عنيد وأيضياً  1 النياقي يكيون 5 عليى قسيمته عنيد اليذي العلدد هلو ما .4

 ؟1 الناقي

 

 3 النياقي يكيون 11 على قسمته وعند 3 الناقي يكون 6 على قسمته عند الذي العدد هو ما .5

 ؟122 من وأاغر 1 من أكنر وهو
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 النياقي يكيون 12 عليى قسيمته وعنيد  1 الناقي يكون 6 على قسمته عند الذي العدد هو ما .6

 ؟122 من وأاغر 1 من أكنر وهو  4

 النياقي يكيون 7 على نقسمه وعندما 3 الناقي يكون 5 على نقسمه عندما الذي العدد هو ما .7

 ؟6

 


