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 أحــــــاج  

 
 وقف شادي كم عرض النهر؟: سأل أحدهم. مجموعة من ألاصدقاء يتنزهون قرب نهر عريض وعميق .1

حّرك , نظر شادي إلى حافة النهر ألاخرى . على رأسه قبعة في مقدمتها شمسية قصيرة الذي كان يضع

 
ً
ثّم . ثّم وّجه نظره على امتداد حافة النهر التي كان ألاشخاص يجلسون بقربها, شمسية قبعته قليل

خطوة، وبما أّن طول  55عرض النهر : بعد قليل عاد شادي وهو يقول . ذهب يخطو وهو يعد خطواته

 فإّن عرض النهر  02تي خطو 
ً
  50.5سم تقريبا

ً
 . متر تقريبا



 .كيف عرف شادي عرض النهر؟ ما هي النظرية الهندسية التي اعتمد عليها

 

اشترى حسين . 1معلوم أّن ثمن القلم الواحد من نوع باركر هو عدد صحيح من الشواقل أكبر من  .2

 من هذا النوع ودفع ثمنها 
ً
  000أقلما

ً
 من هذا النوع اشترت عائش. شاقل

ً
ة من نفس املكتبة أقلما

 .  شواقل 524ودفعت ثمنها 

 اشترى كلٌّ منهما؟ كم ثمن القلم الواحد؟
ً
 كم قلما

 

وباقي قسمته  5يساوي  7باقي قسمته على :  ما هو أصغر عدد طبيعي يحقق جميع الشروط آلاتية .3

 ؟6يساوي  0وباقي قسمته على  5يساوي  4على 

 

ألعدد من . )مكّون من ستة أرقام، نتج عن كتابة عدد مكّون من ثلثة أرقام مرتين متتاليتين عدد .4

 .   101و  60معلوم أّن العدد يقبل القسمة بدون باٍق على العددين (. ABCABCالصورة 

 ما هو هذا العدد؟

 

ملنافسة أن كل من شروط ا. ستجري مباريات في لعبة التنس بين مائة العب يتنافسون على البطولة .5

اللعب الخاسر يخرج من . مباراة تجري بين العبين وأنها تسفر عن فوز أحدهما وخسارة آلاخر

 . املنافسة أما اللعب الفائز فإنه يواصل

 ما هو عدد املباريات التي ستجرى حتى يعرف البطل؟ 

 :في دكان ثالثة أصناف من قطع الشوكوالطة املغلفة نسميها   .6

 . صنف أ ، صنف ب ، صنف ج

قطع من الصنف ج ، ودفعت  5قطع من الصنف ب و 0قطع من الصنف أ و 5اشترت سلسبيل 

 . شاقل  71.3ثمنها الذي يساوي 

قطع من الصنف ج ، ودفعت ثمنها  7قطع من الصنف ب و 5قطع من الصنف أ و 6اشترت فدوى 

 . شاقل  107.3الذي يساوي 

قطع من الصنف ج ، ودفعت ثمنها  3قطع من الصنف ب و 7ف أ وقطع من الصن 5اشترت أصالة 

 . شاقل  91.4الذي يساوي 



 . قطع من كل صنف 5اشترت نرمين 

 كم دفعت نرمين؟

 

أشخاص منهم  5معلوم أّن . جميعهم من سخنين وعّرابة ودير حّنا. مجموعة من ألاصدقاء يلعبون  .7

 .  أشخاص منهم ليسوا من دير حّنا 7أشخاص منهم ليسوا من عّرابة، وأّن  6وأّن , ليسوا من سخنين 

 من كل بلد؟
ً
 في املجموعة؟ وكم شخصا

ً
 كم شخصا

ص الددذين مددن سددخنين أو ، عدددد ألاشددخا 5عدددد ألاشددخاص الددذين مددن عرابددة أو ديددر حنددا يسدداوي  :حللل

 7+6+5عندددددما نجمددددع . 7، عدددددد ألاشددددخاص الددددذين مددددن سددددخنين أو عرابددددة يسدددداوي  6ديددددر حنددددا يسدددداوي 

ددد مددرتين 14نحصددل علددى  ع  ُّن كددل شددخص ي   . )وهددذا العدددد يسدداوي دددعفي عدددد ألاشددخاص، 
ً
كددل : مدد ل

 مدن بدين ألاشدخاص السدبعة
ً
لدذل  فدإّن (. شخص من عّرابة هو من بين ألاشخاص الخمسدة وهدو أيضدا

لددذل  فددإّن  5بمددا عدددد ألاشددخاص الددذين ليسددوا مددن سددخنين .  عدددد ألاشددخاص فددي املجموعددة يسدداوي  

عدددد ألاشددخاص الددذين مدددن : وبددنفس التفسددير، نتوّصددل إلددى أّن =  . عدددد ألاشددخاص الددذين مددن سددخنين

 =  .، عدد ألاشخاص الذين من دير حنا=  عّرابة

 منهم  10معلوم أّن . من كفر قاسم والطيبة الطيرةجميعهم . مجموعة من ألاصدقاء يلعبون  .8
ً
شخصا

 منهم ليسوا من الطيبة، وأّن  17ليسوا من كفر قاسم، وأّن 
ً
 منهم ليسوا من  00شخصا

ً
شخصا

 . الطيرة

 من كل بلد؟ 
ً
 في املجموعة؟ وكم شخصا

ً
 كم شخصا

 

معلوم أّن . ية وجتجميعهم من الناصرة وأم الفحم وباقة الغرب. مجموعة من ألاصدقاء يحتفلون  .9

 منهم ليسوا من الناصرة، وأّن  00
ً
 منهم ليسوا من أم الفحم، وأّن  06شخصا

ً
  07شخصا

ً
شخصا

 منهم ليسوا من جت 00منهم ليسوا من باقة الغربية، وأّن 
ً
 . شخصا

 من كل بلد؟
ً
 في املجموعة؟ وكم شخصا

ً
 كم شخصا

 

معلوم . من كابول وطمره شفا عمرو وكوكب أبو الهيجاء جميعهم. مجموعة من ألاصدقاء يحتفلون  .01

 منهم ليسوا من كابول، وأّن  05أّن 
ً
 منهم ليسوا من طمره، وأّن  07شخصا

ً
 منهم  00شخصا

ً
شخصا

 منهم ليسوا من كوكب أبو الهيجاء 04ليسوا من شفا عمرو، وأّن 
ً
 .شخصا

 من كل بلد؟ 
ً
 في املجموعة؟ وكم شخصا

ً
 كم شخصا



 

. جميعهم من عكا وحيفا ويانوح وجولس وحرفيش وبيت جن. ألاصدقاء يحتفلون  مجموعة من .00

 منهم ليسوا من عكا، وأّن  55معلوم أّن 
ً
 منهم ليسوا من حيفا، وأّن  05شخصا

ً
  00شخصا

ً
شخصا

 منهم ليسوا من جولس، وأّن  04منهم ليسوا من يانوح، وأّن 
ً
 منهم ليسوا من  51شخصا

ً
شخصا

  52حرفيش، وأّن 
ً
 .منهم ليسوا من بيت جن شخصا

 من كل بلد؟
ً
 في املجموعة؟ وكم شخصا

ً
 كم شخصا

  

 

 .أيام 3بيضات كل  8دجاجات  5كبيرة تبيض كل  مزرعةفي  .01

 أيام؟ 6دجاجات خلل  12كم بيضة تبيض  .أ 

 أيام؟ 0دجاجة خلل  02كم بيضة تبيض  .ب 

؟ 15كم بيضة تبيض دجاجتان خلل  .ج 
ً
 يوما

؟ 02بيضة تبيض دجاجة واحدة خلل  كم .د 
ً
 يوما

 دجاجة خلل يومين؟ 55كم بيضة تبيض  .ه 

 أيام؟ dدجاجات خلل  nكم بيضة تبيض  .و 

 

نتج كل  مزرعةفي  .01
ُ
 من الحليب كل  222بقرات  7كبيرة ت

ً
 .أيام 5لترا

نتج  .أ 
 
 أيام؟ 0بقرات خلل  7كم لتر حليب ت

نتج  .ب 
 
 أيام؟ 7بقرات خلل  5كم لتر حليب ت

نتج  كم .ج 
 
؟ 15بقرات خلل  0لتر حليب ت

ً
 يوما

نتج بقرة واحدة خلل  .د 
 
؟ 04كم لتر حليب ت

ً
 يوما

 يلزم لد  .ه 
ً
 لتر حليب؟ 702بقرات لتنتج  0كم يوما

نتج  .و 
 
 أيام؟ dبقرات خلل  nكم لتر حليب ت

 يلزم لد  .ز 
ً
 لتر حليب؟ mبقرات لتنتج  nكم يوما

 

  1057مجموع النقود التي مع سائد وسائدة يساوي  .14
ً
معلوم أن . شاقل

3

4
النقود التي مع سائد  

يساوي 
5

6
 كم عدد نقود سائد؟ كم عدد نقود سائدة؟. النقود التي مع سائدة 



 

 

 

 مسائل تعبئة وتفريغ  
 

لترات  0وعندها وعاءان فارغان، سعة ألاّول . لترات من الزيت موجودة في وعاء كبير 4عند روان  .1

تريد روان تقسيم الزيت الذي عندها إلى ثلث . لترات بالضبط 5بالضبط، وسعة الوعاء ال اني 

. ألةاقترحوا على روان طريقة لحل املس. بدون استعمال أوعية أخرى . لتر 0لتر ،  0لتر ،  0حصص 

 (.هل تكفي ثلث مراحل من مراحل صّب الزيت؟)

 

لترات  0لترات من الزيت موجودة في وعاء كبير، وعنده وعاءان فارغان، سعة ألاّول  7عند جواد  .2

يريد جواد تقسيم الزيت الذي عنده إلى ثلث . لترات بالضبط 5بالضبط، وسعة الوعاء ال اني 

. اقترحوا على جواد طريقة لحل املسألة. ل أوعية أخرى بدون استعما. لتر 0لتر ، 0لتر ،  0حصص 

 (.هل تكفي سبع مراحل من مراحل صّب الزيت؟)

 

يتسع  0الوعاء رقم . لترات من الشراب 5لترات وفيه  4يتسع لد  1الوعاء رقم : عند أيمن ثلثة أوعية .3

طلب نور . لتر من الشراب 0لترات وفيه  0يتسع لد  0الوعاء رقم . لترات من الشراب 0لترات وفيه  5لد 

ساعدوا أيمن في تلبية طلب نور بمرحلتين من . من أيمن أن يعطيه وعاًء وفيه لتر واحد من الشراب

 .صّب الشراب وبدون استعمال أوعية أخرى 

 

. أرادت رزان تقسيم الشراب إلى كميتين متساويتين. لترات من الشراب داخل وعاء كبير 4عند رزان  .4

 
 
ل ن ، أحدهما سعته أعطوا ِلرزان د  ي  كيف تقّسم رزان الشراب إلى قسمين . لتر 0لتر وسعة آلاخر  5و 

 متساويين باستعمال ألاوعية ال لثة التي معها؟

 


