
 مربعات سحرية

 

 3×3مربعات سحرّية 

 

 سدرر كدل فدي ألاعدداد مجموع أن بحيث تربيعه في عدد كل ،9,…,1,2,3 ألاعداد ُسّجلت أمامك الذي املربع في

 (.افحص) 11 يساوي  وهو قرر كل في ألاعداد مجموع ويساوي  عمود كل في ألاعداد مجموع يساوي 

6 1 8 

7 1 3 

2 9 4 

 (أ)مربع سحري 

 فإننا نحصل على مربدع سدحري  عندما
ً
 معينا

ً
نجمع لكل عدد من ألاعداد املوجودة في مربع سحري عددا

 . آخر
ً
نحصدل علدى ( أ)لكدل واددد مدن ألاعدداد امل دجلل داخدل املربدع ال دحري  5عندما نجمع العددد : مثال

 :املربع ال حري 

11 6 13 

12 11 8 

7 14 9 

 (ب)مربع سحري 

، وأّن مجمدددوع  03=، وأّن مجمدددوع ألاعدددداد فدددي كدددل عدددامود  03=نالددددن أّن مجمدددوع ألاعدددداد فدددي كدددل سدددرر

 .03=ألاعداد في كل قرر



كددل عدددد داخددل تربيعددل  8,9,10,11,12,13,14,15,16سدّجل كددل وادددد مددن ألاعددداد   :سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   

 .من تربيعات املربع لتحصل على مربع سحري 

للعدددد املبابدل لدده  7نالددن أّن كدل عدددد مدن هددذ  ألاعدداد نددتة عندد   ددافل العددد   :حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

لكددددددل وادددددددد مددددددن ألاعددددددداد املجلددددددل فددددددي املربددددددع  7نجمددددددع  .1,2,3,4,5,6,7,8,9:املتواليدددددل فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 :فنحصل على مربع سحري ( أ)ال حري 

13 8 11 

19 12 11 

9 16 11 

 (ج)مربع سحري 

، مجموع ألاعداد في كل  03=مجموع ألاعداد في كل عامود ، 03=مجموع ألاعداد في كل سرر

عن مجموع ألاعداد في السرر الوادد في املربع  12انتبه أّن مجموع ألاعداد في السرر يزيد بد.)03=قرر

3أّي  (.أ)ال حري  7. ه توجد في السرر
ّ
، كذلك ألامر بالنسبل لألعمدة ( 7ثالثل أعداد وكل عدد ازداد  ألن

 .وألاقرار

 ضرب مربع سحري في عدد

 :                     0في ( أ)الذي أمامك نتة عند  رب كل عدد من ألاعداد التي في املربع ال حري ( د)املربع ال حري 

21 0 12 

12 25 9 

3 17 21 

 (د)مربع سحري 

 
ّ
، 25= ، مجمددوع ألاعددداد فددي كددل عددامود 25=مجمددوع ألاعددداد فددي كددل سددرر :أن نالحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  



انتبددده أّن مجمدددوع ألاعدددداد فدددي السدددرر يسددداوي ثالثدددل أ دددعا  مجمدددوع . )25= مجمدددوع ألاعدددداد فدددي كدددل قردددر

ألّن كدددل عددددد  .كدددذلك ألامدددر بالنسدددبل لألعمددددة وألاقردددار( أ)ألاعدددداد فدددي السدددرر الواددددد فدددي املربدددع ال دددحري 

 (. تضاعف ثالث مرات

 ................................................................................... مسؤؤؤؤؤؤؤؤ  ة 

هددو مربددع سددحري س كددم يسدداوي مجمددوع ألاعددداد فددي السددرر الواددددس وكددم يسدداوي مجمددوع ( هددد)هددل املربددع 

مجموع ألاعداد في البرر الواددس كيف نتجت ألاعداد التدي فدي  ألاعداد في العامود الواددس وكم يساوي 

 س(أ)داخله من ألاعداد التي في داخل املربع ال حري 

24 4 32 

28 21 12 

8 36 16 

 (هد)مربع سحري 

   ....................................................................................ةمس  

هدددو مربدددع سدددحري س كدددم يسددداوي مجمدددوع ألاعدددداد فدددي السدددرر الوادددددس وكدددم يسددداوي مجمدددوع ( و) هدددل املربدددع

ألاعداد في العامود الواددس وكم يساوي مجموع ألاعداد في البرر الواددس كيف نتجت ألاعداد التدي فدي 

 س(أ)داخله من ألاعداد التي في داخل املربع ال حري 

03 3 21 

21 03 21 

21 52 12 

 (و)سحري  مربع

 ..................................................................................مس  ة



هددو مربددع سددحري س كددم يسدداوي مجمددوع ألاعددداد فددي السددرر الواددددس  وكددم يسدداوي مجمددوع ( ز)هددل املربددع 

مجموع ألاعداد في البرر الواددس كيف نتجت ألاعداد التدي فدي  ألاعداد في العامود الواددس وكم يساوي 

 س(و)داخله من ألاعداد التي في داخل املربع ال حري 

01 1 53 

22 01 13 

22 53 13 

 (ز)مربع سحري 

 

  ..................................................................................مس  ة

هدددو مربددع سددحري س كدددم يسدداوي مجمددوع ألاعدددداد فددي السددرر الوادددددس وكددم يسدداوي مجمدددوع ( ح) هددل املربددع

ألاعدداد فددي العددامود الوادددس وكددم يسدداوي مجمددوع ألاعدداد فددي البرددر الواددددس  كيدف نتجددت ألاعددداد التددي 

 س(و)في داخله من ألاعداد التي في داخل املربع ال حري 

 

02 2 20 

07 15 20 

7 29 29 

 (ح)سحري  مربع

 

  ..................................................................................مس  ة



 فدددي ألاعدددداد مجمدددوع) سدددحري  مربدددع علدددى تحصدددل بحيدددث تربيعددده فدددي عددددد كدددل 17,.…,1,3,1,7,9 ألاعدددداد سدددّجل

 (.27 الوادد السرر

   

   

   

    ..................................................................................مس  ة

 مجمددوع) سددحري  مربددع علددى تحصددل بحيددث تربيعدده فددي عدددد كددل 4,7,10,13,16,19,22,25,28 ألاعددداد سددّجل

 (.48 الوادد السرر في ألاعداد

   

   

   

 

      ..................................................................................مس  ة

 .سحري  مربع على تحصل بحيث تربيعه في عدد كل 7,11,15,19,23,27,31,35,39 ألاعداد سّجل

   

   

   

  4×4مربعات سحرّية 



فحصددددددلنا علددددددى مربددددددع  16,..…,1,2,3,4فددددددي داخددددددل كددددددل تربيعددددددل مددددددن تربيعددددددات املربددددددع ُسددددددّجل عدددددددد مددددددن ألاعددددددداد 

4سحري  4  (أربعل أسرر وأربعل أعمدة : أي.) 

23 1 0 13 

5 22 23 1 

9 7 3 21 

2 22 25 2 

 (ط)مربع سحري 

، مجمددددددددوع ألاعددددددددداد فددددددددي كددددددددل  02=، مجمددددددددوع ألاعددددددددداد فددددددددي كددددددددل عددددددددامود 02=مجمددددددددوع ألاعددددددددداد فددددددددي كددددددددل سددددددددرر

 .02=قرر

  ....................................................................................مس  ة

 مربع سحري ( ي)املربع 
ً
 !(افحص)الذي أمامك هو أيضا

00 5 7 17 

22 10 12 27 

29 25 20 15 

9 19 02 0 

 (ي)مربع سحري 

 (.ط)من املربع ال حري ( ي)اشرح كيف نتة املربع ال حري 

 

 



  ....................................................................................مس  ة

 11,………,1,8,11,14,17,21,23,26سّجل كل وادد من ألاعداد   

 كل عدد في تربيعل دتى ينتة مربع سحري  

    

    

    

    

مجمدددددددوع ألاعدددددددداد فدددددددي العدددددددامود الواددددددددد س  كددددددم يسددددددداوي مجمدددددددوع ألاعدددددددداد فدددددددي السدددددددرر الواددددددددد س كددددددم يسددددددداوي 

 كم يساوي مجموع ألاعداد في البرر الوادد س

   ....................................................................................مس  ة

 .دتى ينتة مربع سحري  كل عدد في تربيعل  61,.…………,1,9,13,17,21,21سّجل كل وادد من ألاعداد  

    

    

    

    

كددددددم يسددددددداوي مجمدددددددوع ألاعدددددددداد فدددددددي السدددددددرر الوادددددددددس  كددددددم يسددددددداوي مجمدددددددوع ألاعدددددددداد فدددددددي العدددددددامود الواددددددددد س 

 كم يساوي مجموع ألاعداد في البرر الوادد س

 


