
 !!صدق أم كذب - فرديةالعداد في األ قضايا 

 

 السبب واشرح كذب أم صدق كانت إن قّرر ( قضية) جملة لكل بالنسبة

 ألاعداد أي  الطبيعية ألاعداد مجموعة ضمن ألاسئلة) .بالتفصيل

{1,2,3,4,5,6,………} 

يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن مجموعهما يساوي  .1

 .000وكل منهما اكبر من  602

 .050وكل منهما اكبر من  330يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن مجموعهما يساوي  .2

 .080ومجموعهما  00يوجد عددان فرديان مختلفان كل منهما أكبر من  .3

 .05يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن حاصل ضربهما يساوي  .4

 .2يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن مجموعهما يساوي  .5

 .00وحاصل ضربهما  0فرديان مختلفان كل منهما أكبر من  يوجد عددان .6

بحيث أن مجموعهما  80وأصغر من   20يوجد عددان فرديان مختلفان كل منهما أكبر من .7

002. 

 منهما أكبر من .8
ً
  060وأصغر من   000يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن كال

 .600ومجموعهما يساوي 

 .33حاصل ضربهما يساوي  يوجد عددان فرديان مختلفان بحيث أن .9

 .33يوجد عددان فرديان بحيث أن حاصل ضربهما يساوي  .11

 .0738يوجد عددان فرديان بحيث أن حاصل ضربهما يساوي  .11



 .006تحصل على   33وتجمع لحاصل الضرب   5يوجد عدد فردي عندما تضربه في  .12

 .008تحصل على   70وتجمع لحاصل الضرب   2يوجد عدد فردي عندما تضربه في  .13

 .87يوجد عددان فرديان حاصل ضربهما  .14

 .060توجد ثالثة أعداد فردية متتالية مجموعها يساوي  .15

 .053توجد ثالثة أعداد فردية متتالية مجموعها يساوي  .16

 .655توجد ثالثة أعداد فردية متتالية مجموعها يساوي  .17

 .670توجد ثالثة أعداد فردية متتالية مجموعها يساوي  .18

 .533أعداد فردية متتالية مجموعها يساوي  توجد ثالثة .19

 .50توجد ثالثة أعداد فردية مجموعها  يساوي  .21

 .0توجد ثالثة أعداد فردية مختلفة  مجموعها  يساوي  .21

 .63توجد ثالثة أعداد فردية مختلفة  حاصل ضربها  يساوي  .22

 .005توجد ثالثة أعداد فردية مختلفة  حاصل ضربها  يساوي  .23

 .78توجد ثالثة أعداد فردية مختلفة  حاصل ضربها  يساوي  .24

 .050توجد خمسة أعداد فردية  مجموعها  يساوي  .25

 .670توجد خمسة أعداد فردية  مجموعها  يساوي  .26

27.  
ً
 زوجيا

ً
 .توجد خمسة أعداد فردية  مجموعها  يساوي عددا

28.  
ً
 زوجيا

ً
 .توجد ستة أعداد فردية  مجموعها  يساوي عددا

 .000فردية  مجموعها  يساوي  توجد ستة أعداد .29

 

 



31.  
ً
 زوجيا

ً
 .توجد سبعة أعداد فردية  مجموعها  يساوي عددا

 .303أعداد فردية مختلفة مجموعهما  7توجد  .31

 .700أعداد فردية مختلفة مجموعهما  7توجد  .32

 .أعداد فردية هو عدد فردي 7حاصل ضرب  .33

 .أعداد فردية هو عدد فردي 7مجموع  .34

 .دد فرديأعداد فردية هو ع 0حاصل ضرب  .35

 .أعداد فردية هو عدد فردي 0مجموع  .36
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 .3802يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي  .1

 .00063يساوي يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما  .2

 .7يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي  .3

 .0800يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي  .4

 .665بحيث أن كل منهما أكبر من  720يوجد عددان زوجيان مختلفان مجموعهما يساوي  .5

 .020و كل منهما أكبر من  6000يوجد عددان زوجيان مختلفان بحيث أن  مجموعهما يساوي  .6

 منهما أكبر من  .7
ً
ومجموعهما  300وأصغر من  660يوجد عددان زوجيان مختلفان بحيث أن  كال

 .520يساوي 

 .537ومجموعها يساوي  38يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد عن آلاخر بـ  .8

 .5800ومجموعهما يساوي  786يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد عن آلاخر بـ  .9

 .688ومجموعهما يساوي  68عن آلاخر بـ  يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد .11

 .06ومجموعهما يساوي  00يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد عن آلاخر بـ  .11

 .062ومجموعهما يساوي  67يوجد عددان زوجيان أحدهما يزيد عن آلاخر بـ  .12

 .078ومجموعهما يساوي  70عن آلاخر بـ  يزيد يوجد عددان زوجيان أحدهما .13

 .078ومجموعهما يساوي  70عن آلاخر بـ  يقل أحدهمايوجد عددان زوجيان  .14

 .5536ومجموعهما يساوي  87يوجد عددان زوجيان أحدهما يقل عن آلاخر بـ  .15

 .036ومجموعهما  36يوجد عددان زوجيان أحدهما يقل عن آلاخر بـ  .16

 .70واحدهما يزيد عن آلاخر بـ  30يوجد عددان زوجيان أحدهما يقل عن آلاخر بـ  .17

 .78وأحدهما يقل عن آلاخر بـ  700زوجيان مجموعهما يوجد عددان  .18



 .06يوجد عددان زوجيان مجموعهما  .19

 .373يوجد عددان زوجيان مجموعهما  .21

 .37وأحدهما يقل عن آلاخر بـ  200يوجد عددان زوجيان مجموعهما  .21

 .35يوجد عددان زوجيان بحيث أن أحدهما يقل عن آلاخر بـ  .22

 .36مجموعها يوجد ثالثة أعداد زوجية متتالية  .23

 .02يوجد ثالثة أعداد زوجية متتالية مجموعها .24

 .003يوجد ثالثة أعداد زوجية متتالية مجموعها  .25

 .000يوجد ثالثة أعداد زوجية مجموعها  .26

 .8يوجد ثالثة أعداد زوجية مختلفة  مجموعها .27

 .780يوجد ثالثة أعداد زوجية متتالية مجموعها  .28

 .03يه يساوي يوجد عدد زوجي مكون من رقمين مجموع رقم .29

 فإّن أحد هذه ألاعداد زوجي .31
ً
 زوجيا

ً
 .إذا كان حاصل ضرب أعداد طبيعية يساوي عددا

 


