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 املقدمة

ًالحيـاة اليوميـة غالبـا مـا تعنـي  مـن خـالل. ميكن أن توصف الرياضـيات بطـرق عديـدة

 تقريبيـة تكون عمليـة حسـابيةفمن املمكن عىل سبيل املثال أن  .الرياضيات العد والحساب

ًعندما يتسوق املرء طعاما مـن املحـالت أو  أو عنـدما يقـوم املـرء بالخياطـة وقيـاس القـامش ّ

 .ًبني أشياء متنوعة املقاييس واملعايري غالبا ما تكون معقدة الرشوط مقارنة

ًيوميا، غالبا نستعمل الرياضيات رية سواء أو كب دون االنتباه إىل ذلك يف حل مسائل صغرية ً

 .يف العمل أو يف الحياة اليومية

ّفالرياضيات علم حي والذي إىل اآلن يطور مـن قبـل آالف . البـاحثني يف كـل أنحـاء العـامل ٌ

يـرى الكثـري أن . بسـبب مرونتـه العمليـة باإلضافة إىل ما ذكرناه سابًقا بقي علـم الرياضـيات

الرياضيات حيث تتنـاول بانتظـام من أجل  للرياضيات قيمتها الخاصة تلك القيمة التي تعمل

 .وجميل تنشيط الوقائع الحياتية بشكل مدهش

ومن الطريف أن تكون الرياضيات يف أوقات معينة عامل من عوامل استثامر الوقـت يف   

تسلية األطفال والشباب وأيضا استثامر عقولهم وألوقات فراغهم يف حل مسائل أو التفكـري يف 

 . بعض أو كل فرد عىل حده األلغاز الرياضيات بعضهم مع

ُفالرياضيات املسلية هي طرق عديدة ليك يحب األطفال علـم الرياضـيات، وأن يسـتعدوا 

ّبشكل جيد ملواجهة الدراسات املستقبلية وكذلك الحياة اليومية والعملية، وأن يطور قدراتهم 

ية مشـوقة و الذهنية ألفكار متجانسة ومسائل حسابية، وأن يضعوا جهدهم يف فعالية تحفيز

 .ممتعة

 مجدي محمود

 2011يناير 
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الرياضيات غريت مجرى التاريخ، فكام األدب عديم الجدوى دون ألفـاظ، كلـامت، كـذلك      

العلم يفقد مضامينه مدلوالته دون األعداد واملهارات الرياضية، فبدون الرياضـيات مـا كانـت 

 وال كنا نعمنـا بالحواسـيب واالتصـاالت البعاديـة وال كانـت تحققـت شيدت املباين والجسور،

اإلنجازات الطبية والجراحية الحديثة وال السيارات أو املركبات الفضائية، وملا عرفنا دنيـا املـال 

 . وعامل التجارة

ًالرياضيات ليست فقط دراسة الكميات العددية ومناهج املنطق، فهي أيضـا تسـاعدنا يف 

الذرات والكواكب السيارة، ويف صنع الرقائق السيلكونية وبنـاء الجسـور املعلقـة تفهم أشكال 

 .وماهيتها) الفريوسات(ويف تحليل أسباب وكيفية انتشار الحامت 

تاريخ الرياضيات حافل باإلنجازات املثرية؛ فمن دقة قدماء املرصيني الفائقة والعمليـة إىل 

يف الجـرب، وصـياغة ) 850ت (د موىس الخـوارزمي نظريات اإلغريق الكالسيكية إىل إبداع محم

يف حسـاب ) 1727 - 1643(البريوين معادلة محيط األرض بدقة الفتة إىل إنجازات إسحق نيوتن 

التفاضل والتكامل إىل الدراسات الحديثة يف الرياضيات املجردة وتطبيقاتهـا املذهلـة اليـوم يف 

 .علوماتمجاالت الذكاء االصطناعي واالنتقال الرقمي للم

لقد طور املرصيون القـدماء أول تقـويم وفًقـا لحركـات الكواكـب والنجـوم، كـام ابتكـروا 

ّأساسا رسميا معتمـدا لقيـاس الطـول، وحـرزود عـىل قطعـة مـن الجرانيـت " الكويت"وحدة  ً ً ً

األسود تقارن به وتعاير عليه جميع أذرع القياس يف طول البالد وعرضها، ولعله لوال دقة هـذا 

ملـا كانـت بقيـت أهـرام ) ًالذي يعادل تقريبا طول السـاعد مـن املرفـق إىل الرسـغ (الكيويت

 .الجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع قامئة حتى يومنا هذا

ـاغورث  ـرز فيـث ـدميا أـب ـان ـق ـني ) م. ق507 - 582(ًويف اليوـن ـأليف ـب ـق والـت ـه التواـف وتالمذـت

واألشـكال، ولكـن حيـاة العلـامء مـا املوسيقى والرياضيات وبينوا الكثري من خصائص األعـداد 

كانت خالية من تعسف املتزمتني، فقد اغتيل فيثاغورث واستشهد الكثـري مـن أتباعـه بسـبب 

 .دراساتهم وآرائهم
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-1452(فليونـاردوا دافيـنيش . ًوخالل عرص النهضة كان بعض أعظم الرياضيني فنانني أيضـا

م الرياضـية املتنوعـة بيـده الـيرسى أمـام الرسام املبدع، كان يدون أبحاثه حول املفاهي) 1511

مرآة حتى ال يرسقها املتطفلون، وقـد مكنـت الرياضـيات فلكيـي الـعرص مـن تحـدي مقولـة 

الـذي يعتـرب األرض مركـز ) م161ت (السلف إن األرض مسطحة، كام رفضوا نظـام بطليمـوس 

 . وكان مثل هذا الرفض، يومئذ، هرطقة عقوبتها اإلعدام-الكون 

 اليوم أكرث أهمية منها يف أي وقت مىض، فهي يف واقع الحـال حاجـة أساسـية والرياضيات

 .كالكلامت ووسائل التواصل وبدونها تنهار أساسيات العلم والتقنيات يف عاملنا املحترض

تعرف الرياضيات عىل أنها دراسة البنية، الفضاء، والتغري، وبشـكل عـام عـىل إنهـا دراسـة 

طق والتدوين الريايض، وبشكل أكرث عموميـة، تعـرف الرياضـيات البنى املجردة باستخدام املن

 .عىل أنها دراسة اإلعداد وأمناطها

 ما املقصود بالرياضيات؟

إن الرياضيات تعد أم العلوم، وملعرفة موضوع علم الرياضيات ومنهجه يجب التطرق إىل 

الرياضـيات تاريخه، وهذا سيساعدنا عىل اكتساب رؤية واضحة عـىل مـنهج ومبـادئ ونتـائج 

وبالتايل اكتشاف اآلليات التي تحكم سري وتطور هذا العلم، ومعرفـة العوائـق التـي اعرتضـت 

 .تطوره
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 من معجزات األرقام يف  القرآن الكريم

 :معجزات إسالمية

ألفاظ القرآن الكريم التي تزيد عىل السبعني ألف، إليك يف دراسة شملت فقط مائتني من 

 :هذا املوجز

إن معجزة األرقام يف القرآن الكريم موضوع مذهل حًقا، واألرقام هنا تتحدث عن نفسـها 

َسرنيهم آياتنـا يف اآلفـ(:  الـلـهبنفسها، وال مجال للمناقشة أو إلبداء النظريات قال  ْ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ُ ِاق ويف َ َ ِ

ٌأنُفسهم حتى يتبني لهم أنه الحق أولم يكف بربـك أنـه عـَىل كُـلِّ يشء َشـهيد ِ ٍِ ْ ََ َ ُُّ َُّ ََّ َ َ ََ َ ْ َِّ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ ْ َْ َُ َ َّ َ َّ ). 53:فصـلت( )ِ

 .ًوإليك بعضا مام اكتشف من اإلعجاز العددي لبعض الكلامت من القرآن الكريم

 

 عدد مرات تكررها ضدها عدد مرات تكررها الكلمة

 145 املوت 145 الحياة

 167 السيئات 167 الصالحات

 115 اآلخرة 115 الدنيا

 12 العرس 36 اليرس

 3 الفجار 6 األبرار

 16 العالنية 16 الجهر
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 :وهناك بعض املفردات التي قد يكون لها صلة ومنها

 عدد مرات تكررها صلتها عدد مرات تكررها الكلمة

 83 الطاعة 83 املحبة

 79 الرحمة 79 الهدى

 50 الطيبات 50 السالم

 102 الصرب 102 الشدة

 75 الصرب 75 املصيبة

 11 الـلـهاالستعاذة ب 11 أبليس

 الضعف 234 املغفرة 117 الجزاء

 

 هندسيات قرآ نية

 : لقد احتوت صفحات القرآن الكريم عىل بعض املصطلحات الهندسية نذكر منها ما يأيت

 :املستقيم: أوال

 :مرة عىل النحو التايل 37 املستقيم بالقرآن الكريم وردت كلمة

 )مستقيم(مرة كلمة  26

 )ًمستقيام( مرات كلمة 6

 )املستقيم( مرات كلمة 5

 ولقد وردت كلمة املستقيم بالقرآن الكريم 

 :لتعني ثالثة أشياء 

 مستوى العوج فيه* 

 املستوى القويم* 

 امليزان العادل* 
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  :الدائرة:ًثانيا

 :  مرات  ومواضعها كالتايل3لدائرة بالقرآن الكريم ورد لفظ ا

    من سورة املائدة52اآلية 

    من سورة التوبة98اآلية 

      من سورة الفتح6اآلية 

 ".الهزمية والشدة من شدائد الدهر: "ولقد وردت كلمة الدائرة بالقرآن الكريم لتعني

 :القوس: ًثالثا

  مـن سـورة 9بالقرآن الكريم مرة واحـدة باآليـة " قوس " وهو مثنى " قوسني " ورد لفظ 

 . النجم

 " أداة عىل شكل هالل ترمى بها السهام : "والقوس يف اللغة معناه

 :املحيط: ًرابعا

 : مرة عىل النحو التايل11وردت كلمة محيط بالقرآن الكريم 

 )محيط( مرات كلمة 7

 ) ًمحيطا( مرتان كلمة 2

 ) محيطة( مرتان كلمة 2

 :نيها متعددة نذكر منهاوكانت معا

 .أحاط علمه بكل يشء* 

  .أحاطت قدرته بجميع خلقه* 
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 التفاضل والتكامل يف القرآن الكريم

مس والَقمر بحسبان( ٍالشَّ َ ْ ُ ِ ُ َ ْْ َ  ).5:الرحمن ()ُ

التفاضل والتكامل  إن القرآن الكريم بهذه اآلية املباركة يسبق نيوتن يف اكتشاف رياضيات

 ).الحسبان( يفة تصف الرياضيات التي تبني حركة الشمس والقمر بكلمة حيث أن اآلية الرش

حيث أن الحق تبارك وتعـاىل  وهي املصطلح اللغوي لتعريب رياضيات التفاضل والتكامل

مل يصف حركة الشمس والقمر بالحساب بل وصفها بالحسبان وهو الحساب الـدقيق جـدا اذ 

الرياضيات املوجودة يف وقته أي  اكب باستخدامأن نيوتن مل يكن قادرا عىل حساب حركة الكو

 .رياضيات الحساب

فاضطر إىل ابتكار التفاضل والتكامل أي رياضيات الحسـبان لـيك يـدرس حركـة الكواكـب 

 . الجاذبية الكونية واملجرات ومن ثم ابتكر نظرية
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  7لغز العدد 

 :يف القرآن الكريم : أوالً 

ت ، وسبع أبواب للجحيم ، وسبع سنني عجاف مرت يحدثنا القرآن الكريم عن سبع ساموا

ُ، وسبع ليال سخرت فيها الريـاح املهلكـة عـىل قـوم عـاد ، ) يوسف ( بها مرص أيام نبوة 

، وسلسـلة يف جهـنم طولهـا سـبعون الـلــه مليقاته مـع ) موىس ( وسبعني رجالً جمعهم 

ًولَقـد آتينـاك سـبع(: ًذراعا ، ويقـول للنبـي الكـريم  ْ َْ َ ََ َ ْ َا مـن المثـاين والُقـرآن العظـيمَ ِ َ ْ ْ َْ ْ َ ِ َ َ َ الحجـر ()ِّ

ْإن تستغفر لهم سـبعني مـرًة فلـن يغفـر الـلــه لهـم(: تعاىل الـلـه، ويقول )87:اآلية ُْ َُ َ َُ َ َّ ِْ ِ ِْ َْ َ َ َ ْ َ َْ َ التوبـة ()ِ

 ).80:اآلية

 : يف الحديث الرشيف : ًثانيا 

:  يقـول الـلــهرسـول سـمعت : "وأخرج البخاري ومسلم والنسايئ عن أيب هريـرة قـال

،  الـلــهإمام عادل، وشـاب نشـأ يف عبـادة .  يف ظله يوم ال ظل إال ظلهالـلـهسبعة يظلهم 

 اجتمعـا عـىل ذلـك وتفرقـا عليـه، ورجـل الـلـهورجل قلبه معلق باملساجد، ورجالن تحابا يف 

حتى ال ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها الـلـهدعته امرأة ذات منصب وجامل فقال إين أخاف 

 ". خاليا ففاضت عيناهالـلـهتعلم شامله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر 

 هو عدد مرات الطواف حول الكعبـة ، وهـو عـدد أشـواط السـعي بـني الصـفا 7والعدد 

 . واملروة ، وهو عدد الجامر التي نرمي بها يف مناسك الحج 

.. رسـول .. محمـد  .. ـلــهال.. إال .. إلـه .. ال "  هو عدد ألفاظ شـهادة التوحيـد 7والعدد 

  "  الـلـه

 : يف العلوم والفنون : ًثالثا 

  األحمـر ، الربتقـايل ، األصـفر ، األزرق ، " يتألف الضوء من سبعة ألوان هي ألوان الطيـف

، ثم يأيت بعد ذلـك سـبعة ألـوان غـري منظـورة مـن تحـت " األخرض ، النييل ، البنفسجي 

 . متتاليات سباعية األحمر حتى فوق البنفسجي وهكذا يف 
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  ًويف ذرة األيدروجني داخل قلب الشمس يقفز اإللكرتون خارجا من الذرة يف سـبع قفـزات

لتكون له سبع مدارات تقابل سبعة مستويات للطاقة ، يف كل مسـتوى يبـث حزمـة مـن 

 .الطاقة هي طيف من أطياف الضوء السبعة 

  س ، القصدير ، الرصاص ، الحديد ، الذهب ، الفضة ، النحا" واملعادن الرئيسية سبعة هي

 " الزئبق 

  هـي كـذلك يف القنفـذ مثلهـا يف الزرافـة واإلنسـان والحـوت ... ًونجد فقرات الرقبة سبعا

 .والخفاش ، عىل الرغم من تفاوت طول الرقبة بينهم 

  ثـم تـأيت . يس . ال . صـو . فـا . مي . ري . دو : واملوسيقى يتألف سلمها من سبع نغامت

ًالثامنة فتكون جوابا لألوىل ، ويعود فريتفع بنا السلم سبع نغامت أخرى ، وهكـذا النغمة 

 ........   سبعات سبعات 

  هو عدد عجائب الدنيا السـبع ، وهـو عـدد أيـام األسـبوع ، وهـو عـدد قـارات 7والعدد 

األرض ، وهو عدد بعض الدورات الطبيعية لظـواهر الجـو مثـل املطـر والـريح وموجـات 

 .د الحر والرب

يجب أن نعرتف أنه عدد له داللة خاصة .. هل كل هذه مصادفات اجتمعت يف آن واحد 

إنـه لغـز يثـري التفكـري ...... ، وأنه عدد مهم وجوهري يف بناء هيكل الكون وتكـوين اإلنسـان 

 ! ! والتأمل 
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 اإلمام عيل 

 وهـو راكـب 2، 3، 4، 5، 6، 7 ، 8، 9، 10عن عدد يقبل القسمة عـىل) (سأل أحدهم عيل 

 . ثم همز فرسه وانرصف) ارضب أيام سنتك يف أيام أسبوعك:(فرس له، فقال له مرتجالً

 : ويكون العدد املطلوب

  2520 = 7× ) عدد أيام السنة املتعارف عليه يف ذلك الوقت (360

  . ألنه عدد زوجي2 يقبل القسمة عىل 2520العدد 

  .3مضاعفات=  9= مه  الن مجموع أرقا3 يقبل القسمة عىل2520العدد 

وهو العدد الذي يتألف منه رقمي اآلحاد  (20 الن العدد 4 يقبل القسمة عىل 2520العدد 

 ).4 من مضاعفات ال2حيث أن . 4والعرشات يقبل القسمة عىل 

  ).0( ألنه منته ب5 يقبل القسمة عىل 2520العدد 

  .3و2 يقبل القسمةعىل2520وقد علمنا أن .3×2=6 الن 6 يقبل القسمة عىل 2520العدد 

  .2520=  7×  360مضاعفاته  ألنه من 7 يقبل القسمة عىل 2520العدد 

  .2520 = 8 × 315 ألنه من مضاعفاته 8 يقبل القسمة عىل 2520العدد 

)   ط9 أو مضـاعفات 9 = 2 + 5 + 2 الن قيمتـه املطلقـة 9 يقبل القسمة عىل 2520العدد 

  0= آحاده  ال نرقم 10 يقبل القسمة عىل2520
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 عجائب األرقام
 (1)عجائب الرقم 

1×1=1 
11×11=121 

111×111=12321 
1111×1111=1234321 

11111×11111=123454321 
111111×111111=12345654321 

1111111×1111111=1234567654321 
11111111×11111111=123456787654321 

111111111×111111111=12345678987654321 
 )5(عجائب الرقم 

8 × 5 = 40 
88 × 5 = 440 

888 × 5 = 4440 
8888 × 5 = 44440 

88888 × 5 = 444440  
888888 × 5 = 4444440 

8888888 × 5 = 44444440 
88888888 × 5 = 444444440 

888888888 × 5 = 4444444440 
8888888888 × 5 = 44444444440  

  )1 و99(عجائب الرقمني 
99 × 1 = 99  
99 × 2 = 198  
99 × 3 = 297  
99 × 4 = 396  
99 × 5 = 495  
99 × 6 = 594  
99 × 7 = 693  
99 × 8 = 792  
99 × 9 = 891  
99 × 10 = 990  

 ) :7(عجائب الرقم 
  فستنتج ستة أرقام مكررة15873 يف العدد 7إذا رضبنا مضاعفات 

7 × 15873 =111111 
14×15873=222222 
21×15873=333333 
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28×15873=444444 

35×15873=555555 

42×15873 = 666666 

49×15873 = 777777 

56×15873 = 888888 

63×15873 = 999999 

 

 

 أو بصيغة أخرى

1×7×15873=111111 

2×7×15873=222222 

3×7×15873=333333 

4×7×15873=444444 

5×7×15873=555555 

6×7×15873=666666 

7×7×15873=777777 

8×7×15873=888888 

9×7×15873=999999 

  ) 8 ( عجائب الرقممن

1×8+1=9 

12×8+2=98 

123×8+3=987 

1234×8+4=9876 

12345×8+5=98765 

123456×8+6=987654 

1234567×8+7=9876543 

12345678×8+8=98765432 

123456789×9+9=987654321 
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 ) 9 (من عجائب الرقم

0×9+8=8  

9×9+7=88  

98×9+6=888  

987×9+5=8888  

9876×9+4=88888  

98765×9+3=888888  

4 98765×9+2=8888888  

9876543×9+1=88888888  

98765432×9+0=888888888  

 )9)(8( الرقم عجائبمن 

987654321   × 9   =8888888889 

  98765432   ×9   =888888888 

 9876543  × 9 = 88888887  

 987654  × 9 = 8888886 

  98765  × 9 = 888885  

 9876   ×9 = 88884 

987  ×  9=  8883  

 98   × 9   =882 

 9   × 9   =81    

 :ً أيضا ما نالحظه هنا9 من عجائب الرقم

123456789 ×9 = 1111111101 

12345678 × 9 = 111111102 

1234567 × 9 = 11111103 

123456 × 9 = 1111104 

12345 × 9 = 111105 

1234 × 9 = 11106 

123 × 9 = 1107 



 
 

 الرياضيات الشيقة
 
 

 
 

)23(

12 × 9 = 108 

1 × 9 = 09 

 :ًأيضا

 يعادل يضاف إليه يرضب بـ الرقم

1 9 2 11 

12 9 3 111 

123 9 4 1111 

1234 9 5 11111 

12345 9 6 111111 

123456 9 7 1111111 

1234567 9 8 11111111 

12345678 9 9 111111111 

 :11 عجائب العدد

ارب األعداد كنوز ليس لهـا نهايـة تحتـاج اسـتمرار البحـث والتجـ األعداد وعجائب"كتب 

كنـت أتسـىل بـبعض العمليـات الحسـابية البسـيطة مـام جعلنـي  واالكتشافات، فـذات يـوم

 وهـي بـذلك تصـنف مـن أرقـام املـرآة:والجميلـة اليـك  أندهش بهذه االكتشـافات الرائعـة

Mirroro Numbers : 

11 * 11 = 121 111 * 111 = 12321 1111 * 1111 = 1234321 11111 * 11111 = 

-ن ...(1= املنازل   ن من1...1*  ن من املنازل 1...1: قس عىل ذلك فإن وهكذا  123454321

 "، فام رأيك؟ أليست رائعة1)...1-ن(ن)1

 ):37 (من عجائب الرقم

فإنك تحصل عىل عـدد مكـون   3 العدد  يف  37من هذه العجائب أنك إذا رضبت العدد 

ات العدد ثالثـة فإنـك تحصـل ، وإذا رضبته مبضاعف111 من ثالثة أرقام متشابهة، وهو العدد 

 :ًعىل عدد أرقامه متشابهة أيضا

3   × 37 = 111 

6   × 37 = 222 

9   × 37 = 333 

12 × 37 = 444 
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15 × 37 = 555 

18 × 37 = 666 

21 × 37 = 777 

24 × 37 = 888 

27 × 37 = 999  

 :أو بصيغة أخرى

1×3×37=111  

2×3×37=222  

3×3×37=333  

4×3×37=444  

5×3×37=555  

6×3×37=666  

7×3×37=777  

8×3×37=888  

9×3×37=999  

 :عجائب األرقام

  3025ًإليكم بعضا منها العدد 

  30، 25: ُقسمه إىل جزأين -

  55 = 30 + 25: أوجد مجموع الجزأين -

  3025 = 55 × 55: نفسه ارضب الناتج يف

  نالحظ أن الناتج هو العدد األصيل  -

وخمسه وسدسه وسبعه ومثنه وتسعه وعرشه أعداد  عههناك عدد يكون نصفه وثلثه ورب

  !صحيحة
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  هل عرفت ذلك العدد؟

  )2520: (العدد هو

  1260 = 2 ÷ 2520: تأمل

  840 = 3 ÷ 2520: متعن

  630 =4 ÷ 2520: تأكد

  504 = 5 ÷ 2520: هل مازلت شاك

  420 = 6 ÷ 2520: اآلن

  360 = 7 ÷ 2520: لعلك اقتنعت

  315 = 8  ÷2520: نور العلم

  280 = 9 ÷ 2520: الجهل ضالل

  252 = 10 ÷ 2520: ًكن صبورا

أيام األسبوع بعدد أيـام الشـهر  حاصل رضب عدد :هل تعلم أن هذا العدد هو عبارة عن

  بعدد أشهر السنة

 2520 = 12 × 30 × 7: انظر

 ًطريقة جديدة للرضب حسابيا

  ! 6: سالسة  ل ؟ ستجيب بك3×2ما حاصل رضب : إذا ما سألتك اآلن 

.. حسـنا  !!ثانيـة ستجيب يف أقل مـن. وإذا ما سألتك يف كم ثانية حللت هذه املسألة ؟؟ 

سـترتدد ورمبـا اسـتخدمت   ؟13×12أن تحسـب حاصـل رضب ) بنفس الرسعة ( هل تستطيع 

  !..ال بدون آلة!!.. اآللة 

, ة رهيبـة األداءصاروخية تضمن لك دقة النتيجة املتناهية مع رسعـ هناك طريقة رياضية

 11الهدف منها هو الحصول عىل نواتج رضب األعـداد مـن .. من الوقت  مخترصا بذلك الكثري

 9 إىل 1والكفاءة التي نرضب بها األعداد من   بنفس الرسعة19إىل 

  ! أكمل معنا بقية املوضوع حتى تشاهدها
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 : إليك الحل

12 ×13  

وضـع ثـاين ) 3(أجمعه مـع ) 2( نفس الرقم6: وضع أول ناتج ) 3(وارضبه يف) 2(خذ الرقم

  156:  فتصبح النتيجة 1:  ضع الواحد األخري 5ناتج 

  : فلنجرب مثال آخر 

  ؟ = 12×14

  168 : مع الواحد األخري إذا ً الناتج هو 6=2+4وأيضا  8 = 2×4

 ونأخذ نفس الرقمني.. بعضهم ونرضبهم يف, نحن نأخذ الرقمني من خانة اآلحاد, كام ترى 

مرضوب أي رقمـني يف بعضـهم  بعد ذلك نضع الواحـد ألن.. ونقوم بجمعهم.. من خانة اآلحاد

  يكون الناتج ثالثة أرقام ورقمنا الثالث طبعا هو الواحد

 : مثال للتثبيت 

  ؟ = 13×11

 143 مع الواحد األخري فالناتج . 4=3+1وأيضا  3 = 3×1

 : مثال أخري

  ؟ = 12 ×17

  204 : يكون الناتج) 1(+الواحد األخري , 0=)1(+2+7وأيضا  4 =2×7

فنتعامـل معهـا كـام  يف حالة كـان هنـاك نـاتج رضب أو جمـع فـوق الـعرشة, كام رأيت 

  . نتعامل مع مسائل الجمع

 19إىل  11األرقـام مـن  ستصبح مسألة بديهية جدا وسترضب جميـع.. مع الوقت والتعود 

  !! يف أقل من ثالث ثواين

 ؟هل رأيت رسعتها ؟
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يتعامـل مـع الرضب يف أي  فمـن منـا مل! اآلن بعد أن تعلمتها بإمكانك تطبيقها كام تشاء 

الكتابـة باآللـة أمكنـك إيجـاد  اآلن بدل من أن تضيع وقتك يف التخمني أو.. تطبيق من حياته

  ! معني مناسب لك ومخترص جدا لوقتك

 

 )الجمع ( عجائب األرقام 

)18،81) (27،72...( 

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 

11+22+33+44+55+66+77+88+99=495 

111+222+333+444+555+666+777+888+999=4995 

1111+2222+3333+4444+5555+6666+7777+8888+9999=49995  

 

 جمع النجمة 

 :شكل الحاسبة هكذا

3 2 1 

6 5 4 

9 8 7 

 :أو

9 8 7 

6 5 4  

3 2 1 

 وإذا 15 يطلع الناتج 9، 5، 3معت  وإذا ج15 الناتج يطلع 9، 5، 1إذا جمعت هذه األعداد  

 .15 يطلع الناتج 6، 5، 4 وإذا جمعت 15 يطلع الناتج 8، 5، 2جمعت 
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 قابلية القسمة

 :قابلية القسمة عىل صفر

 ).غري معرفة( سيكون الناتج قيمة تخيلية  أي عدد ينقسم عىل صفر

 ):1(قابلية القسمة عىل 

 :د نفسه مثل وسيكون الناتج هو العد1أي عدد ينقسم عىل 

  وال داعي للتكرار   5 = 1 ÷ 5

 ):2(قابلية القسمة عىل 

العدد الزوجي هو الذي بآحـاده أحـد (إذا كان بآحاده عدد زوجي  2أي عدد ينقسم عىل 

 )8 - 6 - 4 - 2 - 0األرقام 

 :مثل

  وهو عدد زوجي0 الن بآحاده العدد 2 عدد يقبل القسمة عىل 250

  وهو عدد زوجي2الن بآحاده العدد  2 عدد يقبل القسمة عىل 72

  وهو عدد زوجي4 الن بآحاده العدد 2 عدد يقبل القسمة عىل 24

  وهو عدد زوجي6 الن بآحاده العدد 2 عدد يقبل القسمة عىل 76

  وهو عدد زوجي8 الن بآحاده العدد 2 عدد يقبل القسمة عىل 2458

 ):3(قابلية القسمة عىل 

  3جموع أرقامه من مضاعفات العدد إذا كان م 3أي عدد ينقسم عىل 

ـاعفات ( ـي3مـض ـي  ... - 42 - 39 - 36 - 33 - 30 - 27 - 24 - 21 - 18 - 15 - 12 - 6 - 3:  ـه وـه

 ).غري منتهية

 :مثال

 مـن مضـاعفات 12و  )12 = 4 + 8 (12 الن مجمـوع أرقامـه 3 عدد يقبـل القسـمة عـىل48

 .3العدد 
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ـل القـسـمة ـعـىل3549  ـمـن 21و  )21 = 3 + 5 + 4 + 9( 21رقاـمـه أ الن مجـمـوع 3 ـعـدد يقـب

 .3مضاعفات العدد 

 مــن 15و  )15 = 7 + 8 + 0( 15 الن مجمــوع أرقامــه 3 عــدد يقبــل القســمة عــىل 780

 .3مضاعفات العدد 

 ):4(قابلية القسمة عىل 

مـن  (4 إذا كان رقـم آحـاده وعرشاتـه يقبـل القسـمة عـىل 4   عىليقبل القسمةأي عدد 

 )4مضاعفات العدد 

 :مثال

 4 وهو يقبل القسمة عىل 40 الن آحاد وعرشاته الرقم 4 عدد يقبل القسمة عىل 80340

 4 وهو يقبل القسمة عىل 36 الن آحاد وعرشاته الرقم 4 عدد يقبل القسمة عىل 55336

 ):5(قابلية القسمة عىل 

 )5 أو 0( إذا كان بآحاده 5   عىليقبل القسمةأي عدد 

 :مثال

  الن بآحاده الرقم صفر5سمة عىل  عدد يقبل الق80450

  الن بآحاده الرقم خمسة5 عدد يقبل القسمة عىل 84785

 ):6(قابلية القسمة عىل  

راجـع قابليـة ( يف أن واحـد 3 و2 إذا كـان يقبـل القسـمة عـىل 6  عـىليقبل القسـمةأي عدد 

 ) باألعىل3 و2القسمة عىل 

 :مثال

  معا3 و2مة عىل  ألنه يقبل القس6 عدد يقبل القسمة عىل 30450

  معا3 و2 ألنه يقبل القسمة عىل 6 عدد يقبل القسمة عىل 8532
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 ):7(قابلية القسمة عىل 

 إذا كان ضعف رقم آحـاده منقـوص منـه بـاقي الـرقم مـن 7   عىليقبل القسمةأي عدد 

 7مضاعفات العدد 

 وـهــي ـغــري .......-77 - 70 - 63 - 56 - 49 - 42 - 35 - 28 - 21 - 14 - 7:  ـهــي7مـضــاعفات (

 )منتهية

 :مثال

 7 هو من مضاعفات العدد28 - و)28 - = 34 - 2 × 3( الن 7 عدد يقبل القسمة عىل 343

 7 هو من مضاعفات العدد7 - و)7 - = 19 - 2 × 6( الن 7 عدد يقبل القسمة عىل 196

  ):9(قابلية القسمة عىل 

أو مـن  (9قسـمة عـىل  إذا كـان مجمـوع أرقامـه يقبـل ال9   عـىليقبل القسـمةأي عدد 

 )9مضاعفات العدد 

 :مثال

ـىل 90450 ـمة ـع ـل القـس ـدد يقـب ـه 9 ـع ـوع أرقاـم ـن 18و )18 = 9 + 0 + 4 + 5 + 0( الن مجـم  ـم

 9مضاعفات العدد 

ـىل 42138 ـمة ـع ـل القـس ـدد يقـب ـه 9 ـع ـوع أرقاـم ـن 18و )18 = 4 + 2 + 1 + 3 + 8( الن مجـم  ـم

 9مضاعفات العدد 

  ):10(قابلة القسمة عىل 

  إذا كان بآحاده العدد صفر10   عىليقبل القسمةد أي عد

 :مثال

  الن بآحاده العدد صفر10 عدد يقبل القسمة عىل 80450
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 فكر بعمق

 :ما عدد املثلثات يف الشكل املقابل) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ما عدد املستطيالت يف الشكل املقابل) 2
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 ألعاب لحل ألغاز أو مغالطات رياضية

 :   برهن عىل أن:  1مثال 

 "كل عدد حقيقي  يساوي معكوسة الجمعي                  " 

 :الربهان

                  بفرض أن العدد هو س 

   ح  أ    حيث     أ=                  وبفرض س 

                   0=    أ -   س  

 ) أ+ س (                 برضب الطرفني يف 

                 )   0)  = أ+ س ) ( أ–س  

 )  أ–س (                 بقسمة الطرفني  عىل 

                 )  0) = أ+ س  

                   أ -=       س  

  أ-=                  وبذلك يكون أ 

 كل عدد حقيقي  يساوي معكوسة الجمعي ؟ :             أي أن

 -س (حدوث ذلك هي أننا قسمنا طريف املعادلة عـىل املقـدار التي تسببت يف : واملغالطة

 .. …………ًوهو يساوي صفرا ) أ

 :برهن عىل أن:   2مثال 

 "املثلث ميكن أن يحوي زاويتني قامئتني                   " 
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ب

سص

  

أ

ب

دجـ ص

ن م

 :الربهان

 :            يف الشكل املقابل

 

 

 

 

 

 

 

 يف أ، ب                م، ن دائرتان متقاطعتان 

                أ جـ قطر يف الدائرة م 

                أ د قطر يف الدائرة ن 

                رسمت جـ د فقطعت الدائرتان م، ن يف س، ص

               ألن أ جـ  قطر يف الدائرة  م       (°90) = أ س جـ( ق( 

               1(ـ ـــــــ   ـــــــ°90)  = أ ص د( ق( 

 )ألن أ د  قطر يف الدائرة  ن      (°90) = أ ص د(              باملثل ق 

                2(ــــ  ــ  ـــــــ°90)  = أ س جـ( ق( 

 ) 2(،  )1(              من 

                   أ ص س يحوي زاويتني قامئتني  ؟ 

 التي تسببت يف حدوث ذلك هي : واملغالطة

 ...................ًميكن عمليا تصميم هذا اإلنشاء الهنديسأنه ال 
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 ألعاب للبحث عن أمناط وقواعد

 :ًأدرس النظام التايل ومن ثم استنتج تعميام: 1مثال 

3 =   0 + 1 + 2 

6 =   1 + 2 + 3 

9 =   2 + 3 + 4 

12 = 3 + 4 + 5 

15 = 4 + 5 + 6 

 }....،   } 1 ،2 ،3 ،4حيث   ن )     1+ ن + (ن ) + 1 –ن =  ( ن 3:  الحل

  3× حاصل رضب العدد األوسط =  مجموع أي ثالثة أعداد طبيعية متتالية  :   أي أن

ًهل ميكنك تكوين نظاما آخر مشابها ودراسته وصياغة تعميام له؟ : مترين ً ً 

 

 

 

 

 

 

 

  3025  خذ العدد -:  2مثال 

  30، 25: ُقسمه إىل جزأين -

 55 = 30 + 25: أوجد مجموع الجزأين -

  3025 = 55 × 55: ارضب الناتج يف نفسه

من عجائب األرقام
8 × 5 = 40 
88 × 5 = 440 
888 × 5 = 4440 
8888 × 5 = 44440 
88888 × 5= 444440 
888888 × 5 = 4444440 
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 ماذا تالحظ؟  نالحظ أن الناتج هو العدد األصيل  -

 هل ميكنك إيجاد عدد آخر يحقق مثل هذه الخاصية؟: مترين

  11 عىل العدد 10، 1أوجد خارج قسمة األعداد الطبيعية من : 3مثال 

             ماذا تالحظ عىل هذه النواتج؟

 )دوري( 0 , 09 =  11 ÷ 1:   لالح

 )      دوري( 0, 18 =  11  ÷ 2             

 )دوري( 0, 27 =  11  ÷ 3             

 )دوري( 0, 36 =  11  ÷ 4             

 )دوري( 0, 45 =  11  ÷ 5             

 )دوري( 0, 54 =  11  ÷ 6             

 )دوري( 0, 63 =  11  ÷  7             

 )دوري( 0, 72 =  11  ÷ 8             

 )دوري( 0, 81 =  11  ÷ 9             

 )دوري( 0, 90 =  11   ÷ 10           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نالحظ أن
  ناتج القسمة يف كل حالة هو عدد عرشي دوري    مكون من -

   9= رقمني مجموعهام 
 بينام يزداد رقم العرشات 1  ينقص رقم اآلحاد كل مرة مبقدار -

  1مبقدار 
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   10 إىل 1 يف مجموعة األعداد الطبيعية من 9أوجد ناتج رضب العدد : 4مثال 

                ماذا تالحظ عىل هذه النواتج؟ 

 99 = 1   ×99:     الحل

             99 × 2 =  198 

             99 × 3 =  297 

             99 × 4 =  396 

             99  ×5 = 495  

             99 × 6 =  594 

            99 × 7 =   693  

            99 × 8 =   792 

            99 × 9 =   891 

           99  × 10 = 990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9 إىل 1 يف مجموعة األعداد الطبيعية من 3 × 37أوجد ناتج رضب : 5مثال 

                 ماذا تالحظ؟ 

 : نالحظ أن
  9=   الرقم األوسط دامئًا يف ناتج الرضب -
  9=   مجموع الرقمني األول والثالث دامئًا -
 بينام يزداد رقم العرشات 1قدار   ينقص رقم اآلحاد كل مرة مب-

   1مبقدار 
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 111 =  1 × 3 × 37       : الحل

              37 × 3 × 2  = 222 

              37 × 3 × 3  = 333 

              37 × 3 × 4  = 444 

              37 × 3 × 5  = 555 

              37 × 3 × 6  = 666 

              37 × 3 × 7  = 777 

              37 × 3 × 8  = 888 

              37 × 3 × 9  = 999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل سألت نفسك ما السبب يف هذا الناتج؟: مترين

 ً           هل ميكنك إيجاد عددا آخر له مثل هذه الخاصية؟

 :نالحظ أن
ناتج الرضب يف كل حالة هو عدد مكون من 

ثالثة أرقام متشابهة كل منها هو العدد الذي 
 نرضب فيه  
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 :ً النظام التايل ومن ثم استنتج تعميام وطبق عىل صحتهأدرس: 6مثال 

 

 

 

 

 10=  4                          ك6=  3                              ك3=  2                ك1=  1ك

 . يكون مجموعها1=  وأساسها د 1= ميكن اعتبارها متوالية حسابية حدها األول أ : الحل

 = نجـ 
2

 =  ]د) 1 –ن + (أ 2[ن
2

 )1+ ن  (ن

 =  5يكون ك: فمثالً
2

5)  5 + 1 = (15 

 = 6، ك
2

 ................ وهكذا21) = 1 + 6  (6

 

 هن عىل صحته ًأدرس النظام التايل ثم اقرتح تعميام وبر: مترين

            31 =  21 - 20  

           32 =  23 - 21 

           33 =  26 - 23 

           34 =  210 - 26  

           35 =  215 - 210  

 وهكذا .                       ………………
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  27  نختار العدد -:تطبيق
 2727 التكرار -             

 27 = 101 ÷ 2727 القسمة -             
 ناتج القسمة هو العدد :نالحظ أن

                 الذي اخرتته من البداية
      

 7  نختار العدد - :تطبيق

- )7+ 1 ( ×3 = 24  
              -)  24 + 1 ( ×3 =75 
  هو العدد7رقم العرشات  :نالحظ أن
 .     الذي اخرتته من البداية           

 

83  نختار العدد - :تطبيق
ـرقمني-              ـان اـل ـدل مـك  فيـصـبح  نـب

 38العدد
 45 = 38 – 83  نطرح -             
  باقي الطرح يقبل القسمة عىل-             

9  
ــظ أن ــوات :نالـح ــس الخـط ــا نـف إذا كررـن

السابقة عىل أي عدد آخر مكون من رقمـني
سيكون بـاقي الطـرح دامئًـا يقبـل القسـمة

               9عىل 
 

 ألعاب للتدريب عىل املهارات

 :1مثال 

  9، 3ً اخرت عددا بني - 

  3، ثم أرضب الناتج يف 1  أضف إليه- 

  3، ثم ارضبه يف 1 أضف إىل الناتج - 

 ماذا تالحظ عىل رقم العرشات يف الناتج - 

 النهايئ؟ 

 : 2مثال 

 ً اخرت عددا مكون من رقمني -

  كرر نفس الرقمني بنفس الرتتيب -

  101 اقسم العدد األخري عىل -

  ماذا تالحظ عىل ناتج القسمة -

 

 

 

 : 3مثال 

 خرت أي عدد مكون من رقمني  ا-

  بدل مكان الرقمني لتحصل عىل عدد جديد -

  أطرح العدد األصغر من العدد األكرب -

 ؟9 هل باقي الطرح يقبل القسمة عىل -

 كرر نفس الخطـوات السـابقة وذلـك بعـد -

 ماذا تالحظ؟ ....... اختيار عدد آخر
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 71  نختار العدد -   :تطبيق
 8 = 7 + 1=   مجموع أرقامه -             
  63 = 8 – 71  نطرح -             
  9  باقي الطرح يقبل القسمة عىل -             
إذا كررنا الخطوات السابقة عىل أي عدد :نالحظ أن

آخر مكون مـن رقمـني سـيكون بـاقي الطـرح دامئًـا
  9يقبل القسمة عىل 

 :4مثال 

 اخــرت أي عــدد مكــون مــن -

 رقمني

 ع أرقامه  أوجد مجمو-

  أطرح مجموع أرقامه منه -

ــل - ــرح يقـب ــاقي الـط ــل ـب  ـه

 ؟9القسمة عىل 

 كرر نفس الخطـوات السـابقة -

 ماذا تالحظ؟........ وذلك بعد اختيار عدد آخر

إذا كان العدد الذي اخرتته مكون من رقـم واحـد أو ثالثـة أرقـام أو أربعـة أرقـام : مترين

 خاصية السابقة؟ الخ، هل ستتحقق نفس ال............ أو

 1000 مثانيات ليكون الناتج 8كيف ميكنك ترتيب : 5مثال 

 ) 8 + 8 + 8 (–) 8 × 8 + 8 × 8 (8:      الحل

 =         8) 64 + 64 (– 24  

 =         8 × 128 - 24  

 =         1024 – 24  

 =         1000 

 3+33       الحل ؟    30ثالثات ليكون الناتج 3كيف ميكنك ترتيب : مترين

 30 خمسات بأي طريقة رياضية ليكون الناتج 6كيف ميكنك كتابة : 6مثال 

 30 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 :الطريقة األوىل: الحل

  30) = 5 × 5 (–) 5÷ " 5 × 55(":            الطريقة الثانية
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نفـرض أن رقـم الشـهر الـذي ولـد)1:تطبيق
 فيه

  سنة  13 وأن عمره هو 7                هو 
2(7 × 2 = 14                  3 (14 + 5 = 19 
4(19 × 50 = 950            5(950 + 13 =

963              
6 (963 – 365 = 598   
 598الناتج هو )  7
8 (598+ 115 = 713  
  وهو عمره 13الرقامن األول والثاين هام ) 9

  هو الشهر الذي ولد فيه 7الرقم الثالث ) 10

 30) = 5×5 (– )5÷5( 55:  الطريقة الثالثة       

 ًهل توجد طرقا أخرى للحل؟: فكر      

 ؟10 تسعات ليكون الناتج 9كيف ميكنك كتابة : مترين

 ؟1ليكون الناتج ) 9من صفر إىل (كيف ميكنك كتابة أرقام التليفون : مترين

 كيف تعرف عمر صديقك؟: 7مثال 

 ميكنك معرفة عمر صديقك عن طريق 

 :إعطاءه ورقة واطلب منه التايل

 لذي ولد فيه يكتب رقم الشهر ا) 1

يرضب رقم الشهر الذي ولـد فيـه ) 2

  2يف العدد 

  5يضيف إىل ناتج الرضب العدد ) 3

  50يرضب ناتج الجمع يف العدد ) 4

ـاتج ـعـدد ـسـنوات ) 5 يـضـيف إىل الـن

 عمره 

  من الناتج 365يطرح ) 6

 أطلب منه أن يعطيك الناتج األخري ) 7

 ثة أو أربعة أرقام ً سيكون الناتج مكونا من ثال115أضف إليه ) 8

 الرقامن األول والثاين من اليمني هام عمر الصديق ) 9

 أما الرقم الثالث وحده أو الثالث والرابع هو الشهر الذي ولد فيه) 10
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 :دون استخدام اآللة الحاسبة أوجد ناتج جمع كل عمود فيام يأيت: مترين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 . ثواين فقط10مع مالحظة أن الزمن املخصص لهذا التمرين هو 

 

 ألعاب اكتشافيه

 :خطوات إجراء اللعبة:  1مثال 

 عىل املعلم أن يقوم بعرض األعمدة التالية عىل السبورة )  1

 د  ج  ب  أ

1  2  4  8 
3  3  5  9 
5  6  6  10 
7  7  7  11 
9  10  12  12 
11  11  13  13 
13  14  14  14 
15  15  15  15 

ألن محددات اللعبة تقتيض أن  :انتبه
 ثواين، فاللعبة تقوم 10تحلها خالل 

عىل خوارزمية معينة عليك أن 
  .......تكتشفها بدقة ورسعة ومهارة
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ً توزيعـا عشـوائيا ال 15 إىل1ويخرب طالبه أن هذه األعمدة األربعة تتوزع فيها األعداد مـن ) 2 ً

 .ميكنه حفظها

ًويطلب من الطالب ترشيح طالبا واحدا للقيام )  3 بتنفيذ اللعبة معه، عـىل أن يراقبـه زمالئـه ً

 .حتى ال يخطئ

  ويخـرب بـه زمالئـه، وال يخـرب 15 إىل 1ويطلب من هذا الطالـب أن يختـار أي عـدد مـن )  4

 .املعلم به

 : ويسأله املعلم عىل هذا العدد أربعة أسئلة هي)  5

 )نعم  أو  ال ( هل العدد الذي اخرتته موجود بالعمود األول؟    ويجيب الطلب بـ -  

 )نعم  أو  ال( هل العدد الذي اخرتته موجود بالعمود الثاين؟    ويجيب الطلب بـ  -  

 )نعم  أو  ال( هل العدد الذي اخرتته موجود بالعمود الثالث؟    ويجيب الطلب بـ  -  

 )نعم  أو  ال( هل العدد الذي اخرتته موجود بالعمود الرابع؟    ويجيب الطلب بـ  -  

ع مالحظة أن الطالب وزمالئه ينظرون إىل األعمدة عىل السبورة، بينام املعلـم ينظـر إىل م

 .طالبه وال ينظر إىل السبورة

 . يقوم املعلم بإخبار طالبه بالعدد الذي اختاروه  بعد اإلجابة عن السؤال الرابع مبارشة) 6

 أثناء إعادتها مرات أخـرى ثم يوجه املعلم طالبه إىل العمل عىل اكتشاف رس اللعبة، وذلك) 7

 . بإرشاك طالب آخرين معه
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 هل اكتشفت رس اللعبة؟

 :  رس اللعبة

بإجراء عملية جمع متتالية لألعداد املوجـودة يف ) 5(يقوم املعلم أثناء تنفيذ الخطوة رقم 

 رؤوس األعمدة وهي 

                        

                        +                 +                 +  

 

 

 :  مع مالحظة أنه عندما تكون إجابة الطالب

 نعم فإنه يتم إضافة رأس العمود 

 ال  فإنه يحذف رأس العمود من عملية الجمع

 حاول أن تكتشف طريقة تكوين هذه األعمدة  : فكر

ًاآلن وبعد أن اكتشفت طريقة تكوين هذه األعمدة هـل ميكنـك أن تنشـئ نظامـا : مترين

ًابها تتحقق فيه خواص نفس هذه اللعبة عىل أن تكـون األعـداد املوزعـة عشـوائيا داخـل مش ً

  ؟   40 إىل 1األعمدة من 

 :  اكتشف الرقم املفقود يف رشاع الزورق: 2مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 ؟
19

16 

12

28

1248
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 34: الحل

 ..................          حاول أن تعرف السبب يف هذا الجواب

 :  املجموعة التاليةاكتشف الرقم الخطأ يف: 3مثال 

             60   ،52   ،45   ،39   ،35  

 فرس ذلك؟ .............  34، يجب أن يكون 35الرقم الخطأ هو : الحل
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 الغاز 

 :الحبل

ممكن التفكري كام لـو كنـت . حبل آخر؟ سألت األم وهي تخرج يديها من حوض الغسيل

أمل أعطـك أمـس لفـة كبـرية مـن . ثم حبل آخرتسمع دامئًا حبل . أنا كىل مصنوعة من الحبال

 مل كل هذه الحبال؟ ماذا علمت بها؟. الحبال

 ...لقد اسرتجعت نصفها منى ثانية: ماذا عملت بها؟ أوالً: فأجاب الولد

 ومباذا تأمر أن لف رزم الغسيل؟ -

 .بينام أخذ توم نصف ما تبقى ليك يصطاد السمك يف القناة -

 .ألكربيجب دامئًا أن تتنازل ألخيك ا -

ًلقد بقى القليل جدا ، فمن الباقى اخذ بابا  النصف إلصالح الحـامالت التـي . وأنا تنازلت -

وبعد ذلـك لـزم أختـي أخـذ . انقطعت عنده بسبب الضحك عندما حدث حادث للسيارة

 ...خميس الباقي ليك تربط شعرها بشكل عقدة

 وماذا صنعت بالباقي من الحبل؟ -

سم فقط، فهل ميكن عمل هـاتف مـن هـذا الجـزء 30ان بالباقي؟ الذي تبقى بعد ذلك ك -

 .الصغري

 فام هو الطول األويل للحبل؟

 :الحل

بعد أن أخذت األم الصنف بقى 
2

 ، وبعد أن أخذ األخ األكـرب تبقـى1
4

، وبعـد األب 1
8

1 ،

وبعد األخت 
8

1 × 
5

3 = 
40

سم يساوي 30فإذا كان . 3
40

 من الطول االبتدايئ يكـون طـول 3

 ÷ 30الحبل األصيل 
40

 . م4سم أو 400 = 3

 :الجوارب والقفازات

ـد  ـندوق واـح ـعت يف ـص ـ10وـض ـة الـل ـوارب البنـي ـن الـج ـوداء، 10ون و أزواج ـم   أزواج ـس
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ـكـم ـمـن .  أزواج ـمـن القـفـازات البنـيـة، وعرشة أزواج ـسـوداء10ويف ـصـندوق آـخـر وـضـعت 

) أي زوج(الجوارب والقفازات يكفي أخذه من كل صندوق ليك ميكن منها اختيار زوج واحـد 

 من الجوارب وزوج من القفازات؟

 :الحل

 دامئًا من لـون واحـد، واألمـر لـيس يكفي أخذ ثالثة جوارب حيث أن أثنني منها سيكونان

بهذه السهولة بالنسبة للقفازات التي يختلف كل عن اآلخر ليس فقـط بـاللون ولكـن نصـف 

ً قفازا، ولو إننا حصلنا عـىل كميـة 21القفازات إىل ميني والنصف اآلخر إىل اليسار، وهنا يكفي 

 قفـازات بنيـة 10(احـدة  تكـون عـىل يـد و20، فإنه قد يحدث أن كل الـ20أقل، ولتكن مثالً 

 ). سوداء من اليسار10اللون من اليسار و

 :طول عمر الشعرة

 . °150.000حـوايل : كم هو يف املتوسط عدد الشعرات عـىل رأس اإلنسـان؟ لقـد حسـبت

 .ً شعرة تقريبا3000ًوحدد أيضا كم شعرة يف املتوسط تسقط يف الشهر 

  بقاء كل شعرة عىل الرأس؟-ًطبعا  يف املتوسط -كيف ميكن بهذا املعطيات حساب زمن 

 :الحل

أن أخر شعره ستسقط بالطبع هي تلك التي تكون اليوم أصـغر مـن الكـل يف العمـر، أي 

ًالتي عمرها يوما واحدا ً. 

 شعرة 150.000فلننظر بعد كم من الزمن سيحني الوقت لتسقط يف أول شهر من هذه الـ

 آالف وخالل السـنة األوىل 6شهرين األولني  آالف ويف ال3التي توجد اآلن عىل الرأس ستسقط 

ستمر بالتايل أربع سنوات وأكرث بقليل قبل أن يـأيت الـدور ألن .  آلف36 آالف أي 3 مرة يف 12

 سـنوات وأكـرث 4: بهذه الطريقة يتحدد لدينا العمر املتوسط لشعرة اإلنسـان. تقع آخر شعرة

 .بقليل

 :املرتب
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.  جنيـه130ه أجور عمل الساعات اإلضافية يساوي إن مرتبي عن الشهر املايض مضاف إلي

مـا هـو مرتبـي .  جنيه من أجور عمـل السـاعات اإلضـافية100ًعلام بأن املرتب األصيل أكرب بـ

 بدون أجور عمل الساعات اإلضافية؟

 :الحل

إذ أنه يف هذه الحالـة سـيكون : هذا غري صحيح.  جنيه 100يجيب الكثريون بدون تفكري 

 .100 جنيها فقط وليس بـ70كرب من الساعات اإلضافية؛ املرتب األصيل أ

نحن نعلم أنه إذا أضفنا إىل مثن أجور عمـل السـاعات اإلضـافية : يجب حل املسألة كاآليت

 جنيـه 100 جنيهـا 130 جنيه فإننا سنحصل عىل املرتب األصيل، ولذلك إذا مـا أضـفنا إىل 100

 يعنـي أن املرتـب 230 = 100 + 130ن أخرى فإنه يجب أن نحصل عىل مرتبني أصـليني، ولكـ

مـن هنـا يـنجم أن املرتـب الواحـد بـدون أجـور عمـل .  جنيهـا230األصيل املضـاعف يكـون 

 جنيها أما قيمة أجرة عمل الساعات اإلضـافية فتكـون املتبقـي 115الساعات اإلضافية يساوي 

 . جنيها15 جنيها أي 130من 

 100 جنيهـا؛ 15ن الساعات اإلضافية أي الــ جنيها هو أكرب من مث115أن املرتب : فلرناجع

 .جنيه كام ورد يف رشوط املسألة

 :التزحلق عىل الزحافات

كم يف الساعة فإنـه سيصـل إىل املكـان 10حسب ريايض التزحلق عىل الجليد إنه إذا قطع 

كـم يف السـاعة 15ًاملعني سلًفا متأخرا ساعة واحدة عن وقت الظهر، وإذا مـا تزحلـق برسعـة 

بأي رسعة يجب أن يتزحلق ليك يصل إىل املكان املعني يف . ىل املكان بساعة قبل الظهرلوصل إ

 منتصف النهار بالضبط؟

 :الحل

أوالً فمـن السـهل أن تـدخل فكـرة أن الرسعـة : أن هذه املسألة طريفة من نـاحيتني

كم يف السـاعة أي تسـاوي 15كم و10املطلوبة هي املتوسط ما بني 
2

1
 كـم يف السـاعة،  12
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) أ(ففعالً لو أن طول املسافة املقطوعة . ومن السهل التأكد من أن مثل هذا الحل غري صحيح

ً كيلومرتا سيمكث املتزحلق عـىل الطريـق 15من الكيلومرتات فعند التزحلق برسعة 
15

 مـن أ

كـم سـيمكث 10الساعات، وعند مـا تكـون الرسعـة 
10

كـم 12.5، وعنـد مـا تكـون الرسعـة أ

سيمكث 
5.12

 أو أ
25

  يجب أن تتحقق املتساوية، ولكن عندئأ2

25

 - أ2
15

 = أ
10

 - أ
25

 أ2

 :نحصل عىل) أ( يساوي ساعة واحدة، وباختصار ألن كالً من هذين الفرقني

25

2 - 
15

1 = 
10

1 - 
25

2 

 :أو يف صورة أخرى

25

4 = 
15

1 + 
10

1 

 : صحيحةوهذه املتساوية غري

15

1 + 
10

1 = 
6

 أي 1
24

 وليس 4
25

4 

والخاصية الثانية للمسألة هي إنها ميكن أن تحل لـيس فقـط بـدون مسـاعدة املعـادالت 

 .ولكن حتى  ببساطة بحساب شفوي

كم يف الساعة فرتة يف الطريـق 15إذا ما أمىض املتزحلق عندما تكون رسعته : لنتصور اآليت

كم يف الساعة، فإنه يقطع مسافة تزيـد 10تزيد مبدة ساعتني أي مثل الوقت الالزم عند رسعة 

كـم أكـرث، وهـذا 5كم عىل ما قطعه يف الحقيقة، ونحن نعلم أنه يف ساعة واحـدة يقطـع 30بـ

يعني أنه ملكث يف الطريق 
5

من هنا يتحـدد طـول املسـافة املقطوعـة عنـدما .ساعات6 = 30

:  ساعات، وباإلضافة لذلك تتضح املسافة املقطوعـة4 = 2 - 6: كم يف الساعة15تكون الرسعة 

 .كم60 = 4 × 15
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واآلن من السهل إيجاد بأي رسعة يجب أن يتزحلق ليك يصل إىل املكان يف منتصف النهار 

 :  ساعات5ط أو بتعبري آخر ليك يقطع املسافة خالل بالضب

5

 .ساعة/كم12 = 60

 .واآلن من السهل التأكد بواسطة التجربة أن هذه اإلجابة صحيحة

 :عامالن

اثنان من العامل أحدهام عجوز واآلخر شاب يسكنان يف شقة واحدة ويعمـالن يف مصـنع 

 30 دقيقة، أما العجوز فيقطعهـا يف 20ملنزل حتى املصنع يف يقطع الشاب املسافة من ا. واحد

بعد كم دقيقة يلحق الشاب بالعجوز إذا كان األخري قد خرج من املنـزل قبـل الشـاب . دقيقة

 . دقائق5بـ 

 :الحل

 . ميكن حل املسألة دون اللجوء إىل معادلة وبطرق مختلفة

ق  دـقـائ5العاـمـل الـشـاب يقـطـع يف : ـهـا ـهـي الطريـقـة األوىل
4

 الطرـيـق، والعـجـوز 1
6

1 

الطريق، أي أقل من الشاب مبقدار 
4

1 - 
6

1 = 
12

1. 

ومبا أن العجوز قد سبق الشاب مبقدار 
6

  الطريق، إذن فسيبلغه الشاب بعد1

6

1 ÷ 
12

1 = 2 

 . دقائق10بفرتة خمس دقائق أو باألحرى بعد 

 دقـائق أكـرث مـن 10لقطع كل الطريق يحتاج العامل العجـوز إىل : الطريقة الثانية أسهل

ثنان إىل املصنع يف نفس الوقت،  دقائق لوصل اال10لو أن العجوز خرج قبل الشاب بـ. الشاب

 دقائق فقط فإن الشاب البد يلحقه يف منتصف الطريق أي بعد 5ولو أن العجوز خرج قبله بـ

 ). دقيقة20يقطع العامل الشاب كل الطريق يف ( دقائق 10مرور 
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 :إعادة استنساخ التقرير

 تستطيع أن تنفذ كـل كلفت عاملتا آلة كاتبة بإعادة استنساخ التقرير، واألكرث خربة منهام

يف أي زمن ستعيدا استنساخ التقرير إذا قسمنا . العمل يف ساعتني واألقل خربة يف ثالث ساعات

 العمل بينهن بغية تنفيذه يف اقل وقت؟

 

 :الحل

كيف يجـب عـىل : قبل كل يشء لنطرح السؤال التايل: أن الحل غري املعتاد للمسألة كاآليت

من الواضـح أنـه عنـد (سام العمل بينهن إلنهائه يف نفس الوقت؟ عاملتي اآللة الكاتبة أن تقت

ًونظـرا ألن عاملـة اآللـة ). هذا الرشط فقط، أي بـدون توقـف سـينفذ العمـل يف اقرص وفـت

الكاتبة األكرث تجربة تستنسخ مبرة ونصف أرسع من العاملة األقـل تجربـة، فواضـح أن األوىل 

يجب أن تأخذ عمالً يزيد بـ
2

 مرة عام تأخذه الثانية، وعندئـذ سـتنهي االثنتـان العمـل يف 1 1

من هنا ينجم أن األوىل يجب أن تستنسخ . نفس الوقت
5

 التقرير أما الثانية فـ3
5

 . التقرير2

 الـالزم لـيك تنفـذ يتبقى فقط إيجاد الوقت. ًواملسالة بهذه الطريقة تصبح محلولة تقريبا

عاملة اآللة الكاتبة األوىل 
5

 العمل، ونحن نعرف أنها تستطيع تنفيـذ كـل العمـل يف غضـون 3

ساعتني، وهذا يعنـي أن 
5

 × 2 العمـل سـتنفذه يف 3
5

3 = 
5

من يف نفـس هـذا الـز. سـاعة1 1

وهكـذا فـإن أقرص وقـت . يجب أن تنفذ عاملة اآللة الكاتبة الثانية جزء العمل املخصص لهـا

 . دقيقة12ميكن خالله استنساخ التقرير بواسطة عاملتي اآللة الكاتبة هو ساعة واحدة و

 سـاعات كانـت عاملـة اآللـة الكاتبـة األوىل 6كام وميكن اقرتاح حل آخـر فخـالل 

لتقرير ثالث مرات، أما العاملة الثانيـة فخـالل نفـس الوقـت تستطيع أن تعيد كتابة ا

 ساعات 6ًهذا يعني إنهام تستطيعان سويا خالل . تستطيع إعادة كتابة التقرير مرتني

  سـاعات استنسـاخ عـدد مـن 6أي الستطاعتا خالل ( مرات 5إعادة استنساخ التقرير 
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ًام إلعادة استنساخ التقرير وقتا أقـل ولكن عندئذ يلزمه). الصفحات أكرب مام يوجد يف التقرير

 ساعات أي إنه يلزمهام 6بخمس مرات من 
5

 . دقيقة12ساعة واحدة و = 6

 :العجلتان املسنتان

، وعنـد دوران العجلـة )1شـكل( سـنا 24 أسنان جرى تعشيقه مع عجلـة ذات 8ترس ذو 

ه كـم مـرة سـيدور الـرتس حـول محـوره خـالل املطلوب معرفت. ًالكبرية مير الرتس حولها متاما

 الزمن الذي يصنع فيه دورة كاملة حول العجلة املسننة الكبرية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الحل

إذا ما ظننت أن الرتس سيدور ثـالث مـرات فأنـت مخطـئ، فسـيدور الـرتس أربـع مـرات 

 .دورات ال ثالث

طعتـني مـن ليك توضح لنفسك بجالء فيم الفكرة هنا ضع أمامـك عـىل ورقـة ناعمـة ق

امسـك قطعـة النقـود ). 2الشكل( قرش  كام هو مبني عىل 20النقود مثالً قطعتني من فئة 

فعندما تقطـع . ًستالحظ شيئا غري متوقع. السفىل ثم مرر عىل محيطها قطعة النقود العليا

 قطعة النقود نصف محـيط القطعـة السـفىل وتصـبح يف األسـفل سـتكون قـد دارت دورة 

 

كم مرة يدور الرتس)1(شكل
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ا، ويالحظ هذا من وضع األرقام عىل قطعة النقود، ومبرورهـا عـىل قطعـة كاملة حول محوره

ًالنقود غري املتحركة تلحق قطعة النقود أن تدور دورتني حول القطعة غري املتحركـة، وعمومـا 

لـنفس السـبب . عندما يتحرك جسم يف دائرة فهو يصنع دورة أكرث مام ميكن أن نعترب مبـارشة

 366 مـرة وربـع، ولكـن 365 حول الشمس تدور حول محورهـا ال فإن كرتنا األرضية بدورانها

مرة وربع لو عددنا الدورات ال بالنسبة للشمس ولكن بالنسبة للنجوم، وأنت اآلن تفهم ملـاذا 

 .يكون اليوم النجمي أقرص من الشميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كم عمره؟

 :سأل أحد محبي األلغاز، كم عمره؟ فأجاب باآليت

نوات عمري بعد ثالث سنوات، وأطرح منها ثالثة أضـعاف عـدد خذ ثالثة أضعاف عدد س

 فكم عمره اآلن؟. سنوات عمري قبل ثالث سنوات فسيبقى لديك عدد سنوات عمري بالضبط

 :الحل

ًالحل الحسايب معقد جدا، ولكن املسألة تحل ببساطة إذا مـا اسـتخدمنا إمكانيـات الجـرب 

 عنـه بـالحرف س، أمـا العمـر بعـد ثـالث سـرنمز لعـدد السـنني الـذي نبحـث . وكونا معادلـة

 

  قطعة نقدية ميكن أن تعمل بدورانها 2شكل
 حول قطعة نقدية أخرى دورتني وليس دورة واحدة
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. 3 -، أما العمر قبل ثالث سنوات مضت فسرنمز لـه بــ س 3+سنوات فالبد وأن نرمز له بـ س

 س) = 3 -س  (3 -) 3+ س  (3: لدينا املعادلة

 . سنة18فإذن عمر هاوي األلغاز . 18= وبحل هذه املعادلة نحصل عىل أن س 

 سنة، أما قبل ثالث سنوات مضت فقـد 21الث سنوات سيكون عمره خالل ث: لنخترب ذلك

 الفرق.  سنة15كان عمره 

3 × 21 - 3 × 15 = 63 - 45 = 18 

 .أي يساوي العمر الحايل لهاوي األلغاز

 :عائلة مهند 

 كمر عمر مهند ؟ 

ًأنا أذكر ذلـك جيـدا . كان منذ مثان عرشة سنة مضت أكرب بثالثة أضعاف من ابنه. فلنفكر -

 .العام تم تعداد السكان العامألن يف ذلك 

 هل هذا ابن آخر؟. ًاسمح يل رجاء، فاعتامدا عىل ما اعرف إنه اآلن أكرب من ابنه مبرتني -

ًال، نفس االبن، إن لديه ابنا واحدا فقط - ولذلك فلـيس مـن الصـعب أن نحـدد كـم عمـر . ً

 فكم عمره أيها القارئ؟. مهند اآلن وكم عمر ابنه

 :الحل

لـو أن . سابقة فن هذه املسألة ميكـن أن تحـل بواسـطة معادلـة بسـيطةكام يف املسألة ال

 س، وقبل مثان عرشة سنة مضت كان عمر كل 2عمر االبن اآلن س من السنني فإن عمر األب 

عندئـذ مـن املعـروف أن . 18 -، وعمـر االبـن س 18 - س 2عمر األب :  سنة18منهام أقل بـ 

 .الث مراتاألب كان يف ذلك الوقت أكرب من االبن بث

 18 - س 2) = 18 -س  (3
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 72 سـنة وعمـر األب 36أي أن عمر االبن اآلن : 36= وبحل هذه املعادلة نحصل عىل س 

 .سنة

 :تحضري املحلول

. يوـجـد يف قنيـنـة يشء ـمـن ـحـامض الكلورـيـد، ويف قنيـنـة أـخـرى نـفـس الكمـيـة ـمـن اـملـاء

 األوىل وضـعت يف القنينـة جـم مـن الحـامض مـن القنينـة20ولتحضري املحلول يرى أوالً أخذ 

بعد ذلـك اتضـح إنـه . ثم أعيد سكب ثلثي املحلول الحاصل يف القنينة الثانية يف األول. الثانية

كم هي كميـة الحـامض . يوجد يف القنينة األوىل سائل أكرث بأربع مرات من املوجود يف الثانية

 واملاء املأخوذة يف البداية؟

 

 :الحل

األوىل يف البداية س جم من حامض الكلوريد، وكـان يف القنينـة لنفرض أنه كان يف القنينة 

جم من الحامض، ويف ) 20 -س (بعد أول نقل أصبح يف القنينة األوىل . الثانية س جم من املاء

بعد النقـل الثـاين يتبقـى يف القنينـة الثانيـة . جم) 20+ س (الثانية حامض مع ماء 
3

+ س  (1

 السائل أما يف األوىل فسيصبح جم من ) 20

 + 20 –س 
3

) = 20+ س  (2
3

520  س

مبا إننا نعرف أنه يوجد يف القنينة األوىل سائل تقل كميته بأربع مرات عام يف الثانية، فـإن 

س  
3

) = 20+ س  (4
3

520  .س

 . جم100، أي أنه كان يف كل قنينة 100= تج أن س من هنا ين
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 ألغـاز  شيقة

  ويف كل مرة يكون الباقي 6، 5، 4، 3، 2 : ما هو العدد الذي يقبل القسمة عىل كل من  ) 1

 واحد ؟ 

  61 : الجواب

  ؟ 4 ليكون الناتج 7 و9كيف تجمع  ) 2

 .ً عرصا4  ساعات تكون7ً صباحا وإذا أضفنا إليها 9الساعة  : الجواب

  ؟ 100أذكر خمسة أرقام متتالية من الشهر مجموعها  ) 3

  22، 21، 20، 19، 18 : الجواب

 35، 39، 45، 52، 60: اكتشف الرقم الخطأ يف املجموعة التالية  ) 4

  34والتصويب يجب أن يكون    35الرقم الخطأ : الجواب 

الوقـت لـو احتـل عقـرب الساعة تشري إىل الثالثة وخمس وخمسني دقيقة، كم يكون  ) 5

 الساعات محل عقرب الدقائق والعكس ؟   

 الحادية عرش والربع : الجواب 

فكم من الوقت يلـزم .  دقائق5 فرئان خالل 5 قطط تستطيع أن تأكل 5إذا علمت أن  ) 6

 ً فأرا ؟ 100 قطة أن تأكل100يك تستطيع 

  دقائق 5: الجواب

 لـرت مـن املـاء 6 لرت، وعليك أن تكيـل 7سعته  لرت واآلخر 4معك وعاءان أحدها سعته  ) 7

 فكيف تترصف ؟ . باستخدام هذين الوعاءين 

 .  لرت 3 لرت فنحصل عىل 4 لرت ونأخذ منها 7نكيل : الخطوة األوىل  : الجواب

 .  لرت 10لرت فنحصل عىل 7نكيل : الخطوة الثانية 

 . لرت 6 لرت فنحصل عىل 4نأخذ منها : الخطوة الثالثة 
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 كجم، ويوجد قارب 50 كجم وابناه وزن كل منهام 100عىل ضفة نهر يوجد رجل وزنه  ) 8

فكيف يستطيع الرجل وابنـاه أن يعـربوا النهـر .  كجم 100يف النهر حمولته القصوى 

 باستخدام هذا القارب ؟ 

 . عود أحدهاميعرب االبنني إىل الشاطئ الثاين، وي: املرة األوىل : الجواب 

 .  يعرب الرجل إىل الشاطئ الثاين، ويعود االبن اآلخر :املرة الثانية 

 . يعرب االبنني إىل الشاطئ الثاين : املرة الثالثة 

فكيـف تـم ...  دراهـم   3وزع رجل تسعة دراهم بني أبوين وابنني فأخـذ كـل مـنهم  ) 9

 ذلك ؟ 

 . جد، وابنه، وحفيده : ُوزعت الدراهم التسعة عىل ثالثة أشخاص فقط هم : الجواب

شجرة فوقها عدد من العصافري وتحتها عدد من العصافري، فإذا طارت عصـفورة مـن  ) 10

تحت إىل فوق كان ما تحت يساوي ما فوق، وإذا طارت عصفورة من فوق إىل تحت 

 كان ما فوق نصف ما تحت، فكم عدد العصافري التي فوق الشجرة والتي تحتها ؟ 

  عصافري 7 =عدد العصافري تحت الشجرة   : الجواب 

  عصافري 5 =عدد العصافري فوق الشجرة   

 131 م، وأن سامل تويف بعد ميالد جده مبقـدار 1872إذا علمت أن جد سامل تويف سنة ) 11

 ...أي سنة ولد سامل سنوات، ففي 105سنة، وإن مجموع عمري سامل وجده 

نه وبـذلك  سـ105سنه و مجمـوع عمـريهام  131توىف سامل بعد ميالد جده ب  : الجواب

 .1898، سنة ميالد سامل 1872ميالد الجد   سنة، سنة26يكون سامل قد ولد بعد وفاة جده ب 
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للساقي وتبقى  لك الثلثان من قلبي وثلثا ثلثه الباقي وثلثا ثلث ما يبقى وثلث الثلث) 12

 قلبه؟؟ ّأسهم سته تقسم بني عشاقي فكم قسم قسم هذا الشاعر

ثلثـي الثلـث تبقـى ثلـث  نطـرح منـه.  األولني يبقى لـه ثلـثحينام يعطي الثلثني : الحل

 .الثلث أي واحد عىل تسعة

, إذا يتبقى ثلثـني. تساوي ثلثا واحدا من الباقي" للساقي وثلثا ثلث ما يبقى وثلث الثلث"

 .وزعها الشاعر يف النهاية وذكر إنها ستة أسهم وهي التي, 27إي اثنان عىل 

عـدد أشـجار . الرمـان والتفـاح , الربتقـال , لليمـون  شـجرة مـن ا197بستان يحـوي ) 13

عدد أشجار الربتقـال يسـاوي ثلـث .  أضعاف عدد أشجار الربتقال 6يساوي  الليمون

كم شـجرة . عدد أشجار الرمان اقل من عدد أشجار التفاح بشجرتني  . أشجار الرمان

 ؟ يوجد من كل نوع

 .لربتقال ب، والليمون لنفرض أن عدد أشجار التفاح ت، الرمان ر، ا : الحل

لدينا املعادلة اآلتية : 

 197= ت + ر + ب + ل 

 2-ت = وحيث أن ر 

= ، ب 
3

 = ر
3

2  ت

 6=  ب 6= ، ل 
3

2  4 -ت 2 = ت

 وبالتعويض يف املعادلة األوىل 

) + 4-ت 2(
3

2  197= ت  + 2 -ت  + ت

 وبحل هذه املعادلة ينتج

  وهو عدد أشجار التفاح47= ت 

 45 = 2 – 47= ر   

=    ب 
3

45 =   15 

 90 = 15 × 6= ل  
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 40بدأ قطار رحلة وفيه عدد من الركاب، يف توقفه األول نـزل ثلـث الركـاب وصـعد ) 14

ً راكبـا جديـدا، ويف 52املوجـودين وصـعد ًجديدا، ويف التوقف الثاين نـزل ربـع  ًراكبا ً

ً راكبا جديـد، ويف املحطـة األخـرية نـزل 35الثالث نزل خمس الركاب وصعد  التوقف

 كم عدد الركاب الـذين بـدأ القطـار رحلتـه. ً راكبا163البالغ عددهم  جميع الركاب

 بهم؟

 : الحل

163-35=128 

128×5/4=160 

160-52=108 

108×4/3=144 

144-40=104 

104×3/2=156 

ثـم اىت . اخذ نصف ما فيه ووضع دينارا واحـدا . جاء رجل لصندوق فيه مال  البداية) 15

بعد انتهائهم بقي يف . وتبعه مثانية رجال فعلوا نفس اليشء . حذوه  رجل ثان وحذا

 ما عدد الدنانري التي كانت بالصندوق يف البداية ؟ . الصندوق ديناران

 .انت يف الصندوق يف البداية هي دينارانالدنانري التي ك عدد : الحل

 اإلبـل و(عندي :سئل أحد املزارعني عن عدد الحيوانات التي يربيها يف مزرعته فقال ) 16

وإذا عـددنا 100وكلها تامة إذا عـددنا الـرؤوس كانـت ) الخيول و الحامم و الصقور 

هـو و عدد الخيول و الحـامم هـو ضـعف اإلبـل و عـدد الحـامم 300كانت  األرجل

 منها ضعف الخيول فام عدد كل

 :  الحل

 اإلبل أ الخيول ب الحامم ت الصقور س 

 100= س + ت + ب  + أ

 300= س 2+ ت 2+ ب 4+ أ 4

 أ 2= ت + ب 

 ب 2= ت 
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 :هذه املعادالت نجد أن من خالل

 .10 عدد الصقور40:  عدد الحامم20:  عدد الخيول30: عدد االبل

 قبل كم عام كـان عمـر األب ضـعف عمـر.  سنة 25 سنة وعمر أبنه 45رجل عمره ) 17

 أبنه؟

 .يعني األب ضعف عمر االبن 20  واالبن40يكون عمر األب .  سنوات 5قبل :  الحل

 أدوار أصـبح مـا فوقـه مـن 3شخص يسكن يف مبنى مكون من عـدة أدوار، إذا نـزل  )18

وار، ما تحته، وإذا صعد دورين أصبح ما تحته ضعف مـا فوقـه مـن أد أدوار ضعف

 . فكم دورا باملبنى، وبأي دور يسكن هذا الشخص

 .الدور التاسع  يسكن يف  دور16عدد األدوار : الحل

أب عمره اآلن ضعف عمر ابنه وبعد ميض سنة واحـدة يصـبح عمـره مقلـوب عمـر ) 19

 .األب وعمر االبن اآلن ؟ حيث املقلوب هو اآلحاد مكان العرشات ابنه فكم عمر

 سـنه وعمـر 73 سنه وبعد عام يصبح عمر األب 36سنه وعمر االبن  72األب  عمر: الحل

  سنه37االبن 

ًزوج من األرانب، يستطيع أن ينجب بعد شـهر كامـل زوجـا آخـرا) 20 فـإذا كـان الـزوج . ً

له القدرة نفسها عىل إنجاب زوجا من األرانب، مع اسـتمرار الـزوج األول يف  الجديد

  ج بعد سنة ؟كم يكون عدد األزوا. شهر اإلنجاب كل

طـرح هـذه املسـألة ) م1200(اإليطايل الشهري فيبوناشتيش  القصة هي أن الريايض:  الحل

ومن خالل الجواب ابتكرت متتابعة مشهورة سميت . الحقا   سنة وقد حلها800قبل أكرث من 

 : وهي كالتايل) فيبوناتيش( فيام بعد متتالية 

 يوجـد  ولو الحظت أن الشـهر األول 1،1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 233،144
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ًزوجا واحدا، ويف الشهر الثاين مل يتغـري شـئ ويف الشـهر الثالـث أصـبح املجمـوع زوجـان مـن  ً

وبعـد . السـابقيني ًوميكن مالحظة أيضا أن كل حد يف املتتالية ميثل مجموع الحـدين. األرانب 

الحـل وإن كـان هنـاك مـن  رانب هذاً زوجا من األ233ًإثنا عرش شهرا يصبح املجموع النهايئ 

 .يقول أن عمر الخيام سبق فيبوناتيش يف التوصل لهذه املتتابعة

 

 الغاز لك

 :فوق الجبل

ـالم ـل يف الـظ ـب جـب ـي مييش بجاـن ـمه برـع ـد اـس ـه واـح ـان فـي ـة ... ـك ـل ثالـث ـوق الجـب وـف

قـت إطالق نار وحرضت الرشطـة و ل و فجأة سمعوا الناس... أشخــــــــاص ميشون يف الظالم

 الّيل أطلق عليك النار؟؟ سألوه الرشطة مني...برعي يحترض و الرصاصة يف صدره

ّبيـومي هـو الـّيل : (ًقال برعي و هو يلفظ أنفاسه األخـرية و مـؤرشا بأصـبعه عـىل الجبـل

 .ّيعني واحد اسمه بيومي أطلق عليه الرصاص وقتله) أتلني

 .ّبني أيديهم القاتل بيوميالرشطة أرسلت فرقه إىل قمة الجبل و رجعوا عىل طول و 

ّاسـمه بيـومي بـدون مـا   كيف عرفت فرقة الرشطة إن الشخص إلّيل معـاهم:السؤال هو

 يسألونه أو يستجوبونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 كم الرسعة ؟

 فكـر 12عـىل أن يصـل إىل ب يف السـاعة  أراد شخص أن ينطلق من نقطة أ إىل نقطة ب

 11ساعة أصل إيل النقطة ب يف الساعة / كم15رست برسعة  إن أنا قليالً وحسب رسعته فقال

فام هي الرسعة التي يجب أن يسـري بهـا   1يف الساعة  ساعة سأصل/ كم10وإن رست برسعة 

 . 12 حتى يصل يف الساعة
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 :الجامل

  وبعـد فـرتة أرادوا أن يتقاسـموا....  جمـل 17أوالد و  توىف احد اآلباء وتـرك خلفـه ثالثـة

الجامل ولألخ املتوسط ثلث الجامل ولـألخ األصـغر تسـع  ألكرب نصفاملرياث بحيث إن يكون ل

 الجامل بينهم؟؟ فكيف يكون تقسيم... الجامل 

 :النخلة وثـامرها

ًتعطـي النخلـة األوىل كيلـو جرامـا واحـدا مـن التمـر   نخلة،81 أوالد و 9توىف رجل وترك  ً

.. ً كيلـو جرامـا 4تعطـي الرابعـة ً كيلو جرامـا و3وتعطي الثالثة  ً كيلوا جراما2وتعطي الثانية 

املطلوب توزيـع النخـل عـىل  .ً كيلو جراما من التمر81التي تعطي  81 وهكذا إىل النخلة رقم

 نخـالت برشط أن يكـون محصـول نخـالت الولـد األول 9التسعة بحيث يأخذ كل ولـد  األوالد

 .لد التاسع وهكذا إىل الو.. نخالت الثاين يساوي محصول نخالت الثالث  يساوي محصول

 كم طابقا باملبنى ؟ 

 طوابـق أصـبح مـا فوقـه مـن 3شخص يسكن يف مبنى مكون من عـدة طوابـق، إذا نـزل 

ضعف ما فوقـه مـن طوابـق، فكـم  طوابق ضعف ما تحته، وإذا صعد طابقني أصبح ما تحته

 ؟ طابقا باملبنى، وبأي طابق يسكن هذا الشخص

 :الحوض

فإذا كان الصنبور األول ميأل الحوض يف أربع دقـائق . وفتحة للتفريغ..حوض فيه صنبوران 

وفتحة التفريغ تفرغه يف عرش دقـائق فـام هـو . والصنبور الثاين ميأل الحوض يف خمس دقائق 

 ِالوقت الالزم ملأل الحوض إذا فتح الصنبوران وفتحة التفريغ يف آن واحد؟

 :التفاح

الكمية وثلث تفاحـة وأخـذ الثـاين تقاسم ثالثة أشخاص كمية من التفاح أخذ األول ثلثني 

ثلثني الكمية الباقية وثلث تفاحة أخذ الثالث ثلثني الكمية الباقية وثلث تفاحة فلم يتبـق أي 

 تفاحة وكل التفاحات سليمة مل تقسم كم كان عدد التفاح ؟
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 :عدد األشخاص 

 دخل عدد من األشخاص إىل بستان، دخـل الشـخص األول وأخـذ تفاحـة واحـدة ودخـل 

ودخـل الرابـع وأخـذ أربـع تفاحـات  الثالث وأخذ ثـالث تفاحـات ودخل ثاين فأخذ تفاحتنيال

وهكذا، بعد ذلك اجتمع األشخاص وقسموا التفاح بينهم بالتساوي فكان نصيب الواحد منهم 

 كم عدد األشخاص الذين دخلوا البستان ؟. تفاحة 27

 :صفقة

 فلـس 100=  درهـم 1 فلـس أي العملة األساسية هي الدرهم وكل درهم يتكون من مئة

الغبـاء يوقفـه  ًكان أحد األغنياء املشهورين ماشيا يف الطريق، فإذا برجل تبـدو عليـه عالمـات

ًدون سابق إنذار، وبدأ معه حديثا كانت نتيجته صفقة رائعة جدا   . للرجل الغني ً

لـذي مـن الحـوار ا ما هي الصفقة ؟ وكيف اعتربها الغني صفقة مربحة، هذا ما سـنعرفه

  دار بينهام يف نهاية الحديث

  . ًدرهم يوميا طيلة شهر كامل سأعطيك مائة ألف: الغريب 

  . ًباهظا ًال بد أنك بهذا املبلغ الضخم تريد مثنا : الغني

  . ًالثمن تافه جدا : الغريب

  !وما هو ؟: الغني 

ًتعطيني يف اليوم األول فلسـا واحـدا عـن املائـة ألـف درهـم األ : الغريب وىل، ويف الثـاين ً

عن املائة ألف الثانية، ويف الثالث أربعة فلوس، وهكـذا يف كـل يـوم تعطينـي  فلسني

  . اليوم الذي قبله، وملدة شهر ضعف

  !ًال بد أن هناك أمورا أخرى ؟!!!! فقط  : الغني

قبـل  ال، فقط لدي رشط واحد، وهو أن تلتزم بهـذا االتفـاق وال تحـاول إنهـاءه : الغريب

  . الشهرنهاية 

  . موافق: الغني 
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ًهل أنا يف حلم، ال بد أن هذا الرجـل مغفـل جـدا،  :ثم غادر الغريب وحدث الغني نفسه

يف اليوم التايل أىت ذلك الغريب ومعـه مائـة ألـف درهـم أعطاهـا   .عىل كلٍّ أنتظر للغد وأرى

ًفلسا واحدا للغني وأخذ منه ً.  

إنهـا ليسـت مـزورة، إنهـا  ًحصـها جيـدا، الالغني ذلك وظن أن النقـود مـزورة، ف:الغريب

: فقال لـه ويكتشف غباءه، حقيقية، أعجبته الصفقة، ولكنه خاف أن يرتاجع الغريب

  .وأرجو أن تلتزم باالتفاق دون خداع ًحسنا أتابع الصفقة وأنا أدفع نقودي بكل دقة،

  . ًموافق وسأراك غدا : الغريب

   هل ستقبل بها ؟رأيكم يف الصفقة ولو كنت مكان الغني ما

 :القدور واملياه

انتبه نصفها لـيس ( سبعة قدور مملوءة باملياه،  وسبعه قدور أخرى مملوء نصفها باملياه 

توزيع القدور جميعها إىل ثالث مجموعـات يف  وسبعة قدور ثالثة خالية متاما، املطلوب)  كلها

 .كل مجموعة نفس عدد القدور ونفس الكمية من املياه

 القدور مغلقة بغطاء فال تستطيع أن تسكب املياه وال تنقلها من قدر إىل: مة ها مالحظه

 فامذا تفعل ؟. آخر 

 :رحلة يف القطار 

 قام ستة مؤلفني برحلـة مسـتخدمني قطـار سـكة حديـد، واحتلـوا مقعـدين متقـابلني يف

 ابـت،حازم، سامل، كـامل، سـامي، ث: وكانت أسامؤهم .. املقصورة، فجلس كل ثالثة عىل مقعد

صـحافيا يف جريـدة، ومؤرخـا، ومؤلفـا فكاهيـا، : كارم أما تخصصـاتهم فكانـت بـدون ترتيـب 

 وقـد كتـب كـل مـنهم كتابـا يف مجالـه ليقـرأه أحـد ..قصص، وكاتبا مرسحيـا، وشـاعرا وكاتب

 :ويف داخل القطار كان وضعهم كام ييل ..اآلخرين أثناء الرحلة املؤلفني

  حازم يقرأ مقالة-
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  كتابا كتبه املؤلف الذي يف مواجهته كامل يقرأ-

  واملؤلف الكوميدي  سامل يجلس بني الصحفي-

   ثابت يجلس بجوار الكاتب املرسحي-

  الصحفي يجلس يف مواجهة املؤرخ-

  سامي يقرأ يف املرسحيات-

  سامل زوج أخت كاتب القصص-

 الذي يجلس بجوار الشباك ليس له أي اهتامم بالتاريخ  حازم-

 القصص جلس يف مواجهة كاتب سامي ي-

  ثابت يقرأ كتابا فكاهيا-

  كارم ال يحب قراءة الشعر-

 هل تستطيع التوصل إىل معرفة تخصص كل مؤلف من املؤلفني الستة؟

 :جنيه ناقص

الحسـاب ثالثـون ....ذهب ثالثة شباب إىل مطعم متفقني عىل أن الحساب مشـرتك بيـنهم

 جنيهـات أي مـا 10 نادوا النادل وأعطاه كل منهم  جنيهات10ًجنيها فيجب أن يدفع كل فرد 

هـؤالء : مجموعه ثالثون رياال قيمة العشاء قال صاحب املطعم للنادل ملا أعطاه الثالثني رياال 

أعـدها لهـم فصـار اآلن : الشباب عمالؤنا ويجب علينا إكرامهم فأعطاه خمسة ريـاالت وقـال

م الخمسة فأخذ ريالني وأعطى كال مـنهم ً جنيها فقط تعسف النادل أن يرجع له25=العشاء 

 جنيهات فيكـون مـا 9جنيه واحدا فإذا كان النادل أعاد لكل منهم جنيه صار كل منهم دافعا 

 الجنيه الناقص؟=  فأين  ً جنيها29ريال مع النادل فيكون املجموع 2........+27=9×3دفع 

 :التخفيض و الزيادة

أراد أن يرجعـه إىل سـعره األصـيل   ٪ إذا20أجرى محل تخفيض عىل منـتج معـني بنسـبة 

  ...عليه أن يزيد سعره بنسبة
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 :القطع الذهبية وميزان الكفتني

 تسع قطع ذهبية بينهم قطعة واحدة وزنها أخـف مـن الثامنيـة األخـر وال نسـتطيع أن 

ناقصـة  منيزها إال بامليزان فإذا طلب منا أن نستعمل امليزان مرتني فقط لنكشف عن القطعـة

 وزن فكيف نستعمل امليزان مرتني فقط ؟ال

 حيلة متت ونجحت بحرف واحد فام هو وأين ؟

األول  ولدان األول عاص والثاين األصغر بار وكان يحب الولـد األصـغر ويـبغض أب كان له

فعـرف منهـا أن والـده  فلام مات اطلع األول عىل الوصية وقبل موته كتب هذا الرجل وصيته

  فلام عرف الحكاية طلـب منـه أن فذهب إىل محام بارع جدا صغرترك جميع إرثه ألخيه األ

أموايل وأطياين لولـدي  :يحرض له ورقة الوصية فأحرضها ،قرأها املحامي فوجد صيغتها كاآليت 

 كبري من الرتكة فكيف ؟  فزاد املحامي حرفا واحدا وعليه أصبح لألول جزء األصغر

 كم بيضة يف الوعاء ؟

معـني مـن  عدد ن يذهب كل منهم إىل ذاك الوعاء وهو بعيد فيهطلب من ثالثة شباب أ

العدد مع نصف  يأخذ منه نصف عىل أن يعد البيض الذي فيه ثم غري مستو) طازج ( البيض 

بيضة ويذهب الثاين بعده يعد املتبقي ويأخذ منه نصف العـدد مـع نصـف بيضـة ويـذهب 

دوا أن الوعـاء لـيس فيـه يشء وملـا رأوا وملا متت العملية وج األوليان الثالث ويفعل كام فعل

الشباب مل يكن مع أي منهم نصف بيضة كل واحـد معـه بـيض كامـل علـام أنهـم  البيض مع

 قاموا فعال بتنفيذ ما طلب منهم بالحرف الواحد فكم عدد البيض ؟ 

 :القبعات الثالث 

إىل  ، أىت هـذا الرجـل)ثالث قبعات حمراء وقبعتني سـوداوين(ًرجل يحمل كيسا به 

يعلمـون ) متقـابلني(مثلـث  ًجلوسا عىل شكل رؤوس) جميعهم أذكياء ( ثالثة أشخاص 

، )من خلفـه(أحدهام  ما بداخل الكيس، فوضع إحدى هذه القبعات الخمس عىل رأس

 خلـف الثالـث  ثم ذهب خلف الثاين ووضـع قبعـة ثانيـه عـىل رأس الثـاين، ثـم ذهـب
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هـل تسـتطيع أن  : الرجـل إىل األول وقـال لـهرجـع هـذا قبعة ثالثة عىل رأس الثالـث ووضع

  تستنتج لون القبعة التي عىل رأسك ؟

ًعـىل رءوسـهم لعلـه يسـتنتج منـه شـيئا وأخـري يسـتطع أن  زمالئـه نظر األول إىل قبعات

لون القبعة التي عىل رأسـك  تستطيع أن تستنتج وأنت هل: ثم قال الرجل للثاين ًشيئا يستنتج

للرجـل للثالـث : وأخـريا قـال ًشـيئا مل يستطع أن يستنتج زمالئه ولكنفنظر الثاين إىل رءوس  ؟

الثالث مل ينظـر إىل رءوس زمالئـه ألنـه   رأسك؟ القبعة التي عىل هل تستطيع أن تستنتج لون

مـا لـون القبعـة التـي عـىل    ......... إن لونهـا: وببساطة  نعم أستطيع: كان كفيًفا ولكنه قال

 رأس الكفيف ؟

 :منطق

و سـامري يقـدمان  اسبة عيد امليالد يف السـبعينات كـان املمـثالن الفكاهيـان فلتـوديف من

فهـل ميكـن ...باملرسح ًعرضا يستضيفون فيه أبطال مرسحيات مشهورة ولكن عملهم ال يرتبط

األصـلية مـن بـني العنـارص  معرفة اسم املرسحية ويف أي سـنة عرضـت واسـم بطلهـا ومهنتـه

  : واملعطيات التالية

  : العنارص

ترنيمة ميالدية، الدكتور جيكل ومسرت هابـد، أحـدب نـوتردام، روبـن  : أسامء املرسحيات

  والسالم هود، الحرب

ريتشـل بنـتيل، جـورج داوننـغ، أنيتـا مـارلو، نايجـل اوسـبورن، : أسامء أبطال املرسحيات 

  ماكس روس

  أوبرا، العب تنسقائد اوركسرتا، نجم سينام، مذيع أخبار، مغني : مهنة أبطال املرسحية 

  1977، 1976، 1975، 1974، 1973: سنوات تقديم املرسحيات 
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  : املعطيات

ّقدمت سنة  مرسحية الدكتور جيكل واملسرت هايد -1 ُ1977  

ولكنهـا مل تكـن أحـدب   كانت بطلتها ريتشل بنـتيل1976ُ املرسحية التي عرضت سنة -2

  نوتردام

بعد سنتني اثنتني من ظهـور نجمـة  نغ، أذيعت مرسحية روبن هود وبطلها جورج داون-3

  سينامئية شهرية يف مرسحية الحرب والسالم

  قائد االوركسرتا ظهر بعد سنة واحدة من ظهور نايجل أوسبورن املغني يف األوبرا -4

 . مذيع األخبار الذي ليس ماكس روس ظهر يف سنة ما بعد ظهور قائد االوركسرتا-5

 :األواين الثالث

والثاين سـبعة والثالـث ثالثـة وهنـاك زيـت يف اآلنيـة األوىل  اين سعة األول عرشةثالث أو 

الزيـت منصـف أي خمسـة وخمسـة مثـل  وكميته عرشة نريد استخدام األواين الثالثة لجعـل

 .اآلخر وذلك فقط عىل تسع مراحل 

 :القارب والنهر

ل واحـد فقـط أو سبعة رجال و ولدان يريدون أن يعربوا النهر، ولديهم قارب يتسـع لرجـ

 لولدين فقط كم مرة سيقطع القارب النهر ليتمكن الجميع من العبور للضفة األخرى؟

 :البحارة

 والحرية، مبحرة متجهـة إىل ثـالث مـوانئ   وسيناء النجمة: ثالث سفن، مسمياتها كالتايل 

 صـحيحا، مع العلم بان هذا الرتتيب بني السفن واملوانئ قد ال يكـون. هي صيدا، أثينا، وهران

لـيس عـىل الرتتيـب منـذ .. أمجد، سامر، هـاين: املالحون الثالثة الذين يقودون السفن يدعون

 . عدة شهور كان الكابنت سامر يف ضيافة الكابنت أمجد

 فإنـهـا اـصـطدمت مبخلـفـات ـسـفينة غارـقـة ) الحرـيـة ( أثـنـاء الرحـلـة الـسـابقة للـسـفينة 

 



 
 

 الرياضيات الشيقة
 
 

 
 

)69(

بع أسـابيع قبـل هـذه الرحلـة يف حـوض جـاف ومهجورة، ونتيجة لذلك فإنها استمرت ملدة س

السفينة النجمة مرت بالسفينة سيناء يف املحيط األوسط وشحنت شـيئا . إلمتام عملية اإلصالح

زوجة الكابنت هـاين والتـي اعتـادت أن تسـافر .. موجودا عىل ظهرها ليعود مع السفينة سيناء

سبوع من قرحـة شـديدة، مع زوجها خرجت من املستشفى باألمس حيث كانت تعالج ملدة أ

هذه الحالة القاسية عاودتها بعد ثالثة أيـام مـن اإلبحـار وتطلـب نقلهـا فـورا إىل املستشـفى 

قائد السفينة سيناء يعد تقريرا عن رحلته ليقدمه إىل أصحاب الرشكـة .. عندما رست السفينة

علومـات السـابقة من امل..املالكة لسفينته لتقدميه إليهم يف مكتبهم بصيدا فور وصول السفينة

 هل ميكنك معرفة السفينة التي كان يقودها الكابنت سامر؟؟ وأي ميناء تتجه إليه؟

 :قذيفتان

 كيلـومرتا وتتجهـان تجـاه بعضـهام، 41.620قذيفتان تبعدان عن بعضهام البعض مسـافة 

 كيلـومرت يف 22.000 كيلومرت يف الساعة، وتسـري الثانيـة برسعـة 38.000تسري إحداهام برسعة 

 ما هي املسافة التي ستكون بينهام قبل دقيقة واحدة من التصادم ؟. الساعة 

 :1عنكبوت 

عنكبوت يتسلق جدارا ببطء، بعد ساعة كان يف منتصف الطريق إىل القمة، وبعد سـاعة  

 املسـافة الكليـة إىل القمـة، وىف السـاعة 3/4أخرى قطع نصف املسافة الباقية، أي انـه قطـع 

 املسـافة إىل القمـة، إذا 7/8سافة الباقيـة وبـذلك يكـون اآلن قـد قطـع الثالثة قطع نصف امل

 استمرت حركة العنكبوت عىل هذا الوضع، فكم من الوقت سيستغرق للوصول إىل القمة ؟

 :2عنكبوت 

عنكبوت يتسـلق نصـف املسـافة إىل القمـة يف السـاعة األوىل، ولكنـه يقطـع نصـف  

  1.5 املسـافة إىل القمـة يف 3/4ون قـد قطـع املسافة الباقية يف نصف سـاعة، وبـذلك يكـ
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فإذا استمر بهذا النمط فكم من الوقـت .  دقيقة 15ساعة، ثم يقطع نصف املسافة الباقية يف 

 سيستغرقه ليصل إىل القمة ؟

 أين أنت ؟

واجه الجنوب ثم قـم بالسـري ملسـافة كيلـومرت . أنت تقف يف مكان ما من الكرة األرضية 

ية الغرب ورس ملسافة كيلومرت واحد، ثم اسـتدر لتواجـه الشـامل، ثـم رس واحد ثم استدر ناح

 .مسافة كيلو مرت واحد، لقد عدت إىل حيث بدأت، فأين أنت

سـكان العـامل لـن  مـن% 98كتب اينشتاين هذا اللغز بنفسه يف القـرن املـايض وقـال إن 

 . يتمكنوا من حله

  :اللغز

فـراد، كـل فـرد لـه جنسـية مختلفـة عـن مختلفة األلوان، يسكنها خمسـة أ خمس منازل

يحـتفظ  فـرد نوع معـني، كـل من يأكل فاكهة فرد معينا، كل يرشب مرشوبا فرد اآلخرين، كل

نفس نـوع الفاكهـة، وال  فردان يأكل ال نفس املرشوب، و فردان يرشب بحيوان أليف معني، ال

 .  يحتفظ فردان بنفس نوع الحيوان األليف

 :معلومات

اللون، لدى السويدي، يحب الدمنريك رشب الشـاي، البيـت  يف منزل أحمريسكن الربيطاين 

يأكـل  األبـيض، مالـك البيـت األخرض يرشب القهـوة، مـن للبيـت األخرض عىل الجانـب األيرس

األصـفر يأكـل  يسكن البيت األوسط يرشب الحليب، مالـك املنـزل فاكهة املوز لديه طائر، من

 األول، يسكن آكل الربتقال مجاورا من لديه قطـة، مـن املنزل فاكهة التفاح، يسكن الرنويجي

حصان يسكن مجاورا من يأكل التفاح، آكل العنب يحب رشب الكوال، يسكن الرنويجـي  لديه

 . البيت األزرق، يأكل األملاين برقوق، آكل الربتقال لديه جار يحب رشب املاء مجاورا

 :املطلوب

لكـل واحـد مـع توضـيح  رشوب ونوع الفاكهةتحديد لون املنزل والجنسية والحيوان وامل 

 ).السمكة(من حيوانه األليف 
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 :عدد األلعاب 

 : لعبة من األنواع التالية20يراد رشاء عدد 

 . دراهم4سعر الواحدة منها : عربات صغرية

 .ً فلسا50سعر الواحدة منها : كرات مطاطية صغرية

 . ً فلسا25سعر الواحدة منها : بالونات

  درهم؟20 حتى يكون مبلغ الرشاء الكيل فكم عدد كل نوع

 :الحالق 

 : حالق عنده ثالثة أشخاص، بعد أن حلق لهم أراد أن يأخذ ثـمن الحالقة فقال

 .ففعل األول. ً درهام20ضع يف هذا الدرج قدر ما به من مال وخذ منه : لألول

 .ل الثاينففع. ً درهام20ضع يف هذا الدرج قدر ما به من مال وخذ منه : وقال للثاين

 .ففعل الثالث. ً درهام20ضع يف هذا الدرج قدر ما به من مال وخذ منه : وقال للثالث

 ويف النهاية اكتشف الحالق أن الدرج مل يعد به أي مبلغ 

 فكم كان املبلغ املوجود بالدرج من البداية؟

 

  رلغز األعداد والوزير املاك

 ملك الهند ، فقد أراد كـام تـروى أسـطورة )رشهام( من ضحايا األعداد املتناهية يف الكرب 

 .الخرتاعه لعبة الشطرنج وإهدائها له) سيسابن ظاهر( قدمية ، أن يكافئ وزيرة 

مر يل يا موالي بحبة : ركع أمام امللك وقال  وكانت رغبة الوزير املاكر تبدو متواضعة فقد

 ملرـبـع الـثـاين رقـعـة الـشـطرنج وبحبـتـني ـعـىل ا قـمـح واـحـدة توـضـع ـعـىل املرـبـع األول ـمـن
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املربع الرابع وهكذا مبضاعفة العدد لكل مربع قال  وأربع حبات عىل الثالث ومثان حبات عىل

 . تكفي لتغطية مربعات الرقعة األربعة والستني مر يل يا موالي بحبات من القمح: 

عرض من منحـة سـخية عـىل مخـرتع هـذه اللعبـة  فقال امللك وهو يخفي رسوره ألن ما

ًسؤلك يا وزيري املخلص ، فإنـك ال تطلـب كثـريا ،  لقد أوتيت: ًن يكلف خزائة كثريا املعجزة ل

عندما أخذ يف عد حبـة للمربـع األول وحبتـني للمربـع  ثم أمر بإحضار كيس من القمح ولكن

جرا ، نفـذ الكـيس قبـل عـد مـا يكفـي للمربـع العرشيـن ،  الثاين وأربع للمربع الثالث وهلم

ولكن تزايد حبات القمح الالزمة للمربعات التالية كـان مـن  م امللك ،فإحرض أكياس أخرى أما

امللك اليستطيع أن يفي بوعده لوزيره ، حتى لـو جمـع لهـذا  الرسعة بحيث اصبح واضحا أن

 : القمح ، إذا كان يحتاج ليفي بوعده إىل الغرض جميع محصول الهند من

18.446.744073.709.551.615 

  . لرياضيات متوالية هندسيةاملسألة يف ا وتسمى هذه

  ...هذه ألغاز رياضية لألذكياء

  ؟؟؟100عمليات رياضية ليك يصبح الناتج   تسعات استنتج منهم6توجد لديك  .1

نحـن : فقالـت العصـافري!! مساء الخري ايها املائـة:مر ثعلب عىل رسب من العصافري وقال  .2

 ؟؟ريفكم عدد العصاف ومثلنا وربعنا ونصفنا وانت معنا مائة ؟

إذا وضـعنا .  بيضـة 58ًجميعـا  مجموع البـيض فيـه..ثالث أكوام من البيض غري متساوية  .3

ًمسـاويا ملـا هـو موجـود يف هـذه  ًمن الكومة األوىل يف الكومة الثانيـة عـددا مـن البـيض

ًالثالثة عددا مـن البـيض مسـاويا ملـا هـو  الكومة الثانية، ثم أخذنا من الثانية ووضعنا يف ً

أخذنا من الكومة الثالثة ووضـعنا يف الكومـة األوىل  ً الكومة الثالثة، وأخرياموجود يف هذه

إذا فعلنا هذا كلـه فـإن عـدد البـيض يف كـل  املوجود فيها ًعددا من البيض يساوي العدد

ًمتساويا، فكم بيضه كانت يف كـل مـن األكـوام الـثالث يف البدايـة؟  األكوام الثالث سيكون

 . 12، 24 ،22: األكوام الثالثة هي 
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 مكونه من زوجني، لهام ثالثة أوالد متزوجني، لألول طفل، وللثـاين طفـالن، وللثالـث أرسة .4

 .ًفردا14: فكم عدد أفراد هذه األرسة ؟ عدد أفراد األرسة . ثالثة أطفال 

فسـألها كـم كـان يف :السوق لتبيع بيضا فصدمها طفـل وتـكرس كانت امرأة يف طريقها إىل .5

صففتها اثنني اثنني يزيد عندي واحدة ولو صففناها ثـالث  إذا: التالسلة حتى ادفع ؟ فق

أربع أربع يزيد واحد ولو صففنا خمسة خمسة يزيد واحـد،  ثالث يزيد واحد، ولو صففنا

كـم كـان عـدد . واحدة ولو صففنا سبعه سبعه ال يزيد يشء ولو صففناها ستة ستة يزيد

 301= البيض ؟ عدد البيض 

 عرش و تسع و مثن و سبع و سدس و خمس و ربع و ثلث ونصـف العدد الذي له ما هو .6

 2520؟ العدد هو 

أيضـا ً، مـا  قطاره طوله كيلو مرت واحد، يجب أن يجتاز نفقا ً يبلغ طوله كيلو مرتا ً واحدا ً .7

كيلـومرتا ً يف  15هو الزمن الذي يحتاجه القطار ليجتاز هذا النفق، علام بأن رسعتـه هـي 

 . دقائق8يحتاجه القطار ليجتاز هذا النفق هو الساعة ؟ الزمن الذي 

  :إذا علمت أن) 8

7 + 2 = 59 ،5 + 3 = 28  

9 + 1 = 810 ،1 + 2 = 13  

  9 = 4 + 5أوجد قيمة 

 ؟ ( 2 ) ما نصف عرش ضعفي عرشة أضعاف الرقم) 9

ـتخدام املســطرة) 10 ـة باـس ـائم الزاوـي ـث ـق ـم مثـل ـف ترـس ـط كـي ـة فـق ـم والورـق  والقـل

حلـني وأرجـو أن تصـلوا  استخدام زاوية املسطرة كزاوية قامئـة يوجـدطبعا ً ال يجوز 

 .إليهام

 اشخاص؟3 شخصا يف ستة صفوف كل صف به 12) رص(كيف ميكن ترتيب ) 11
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الفـرق  يف مسابقة دوري لكرة القدم، يلعب كل فريق مبارتني فقط مع كل فريق من) 12

  .مباراة الذهاب ومباراة اإلياب: األخرى

ًفريًقا جديدا إىل الفـرق التـي شـاركت يف املسـابقة يف  عام الحايل انضم صيف بداية ال

 ص 16أن عـدد مباريـات العـام الحـايل سـيزيد مبقـدار  العام املايض؛ وسيرتتب عىل ذلك

  .املايض مباراة عن عدد مباريات العام

 مباريـات احسب عدد الفرق املشاركة يف املسابقة يف العام الحايل إذا علمت أن عـدد

املباريات التـي   مباريات عن عدد4ًالعام املايض مضافا إليه عدد مباريات هذا العام يقل 

 .فريًقا 1+ ُكانت ستلعب يف العام الحايل لو أن عدد الفرق الجديدة كان ص 

ًالدرجات محددا كام  ًطلب ملك من مهندس أن يبني برجا بدرج رشط أن يكون عدد) 13

 :ييل
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 املربعات السحرية

 ).1(يبدأ بالعدد  كون املربع السحري من الدرجة الثالثة والذي : 1ال مث

  9= ، ورقــــم النهايــــة ب 1= ، ورقــــم البدايــــة أ 3= درجــــة املربــــع ن : الحــــل

مجموع أرقام أي صف  :   أي أن15) = 27 + 3( ÷ 2÷  ) 3ن +ن()  = ث(الثابت السحري 

ب + أ ) = (م( مركز املربع السحري 15 = مجموع أرقام أي قطر= مجموع أرقام أي عمود = 

 ( ÷2 

5 = 2 ÷ )9 + 1  = ( 

   =15 ÷ 3= ن5÷ ث  = مركز املربع السحري م أو

6 
 1+املركز

1 
8 
 3+املركز

7 
5 

 مركز املربع
3 

2 
 3 -املركز

9 
4 
 1 -املركز

 

ًتوجـد طرقـا  ؟ هـل.... حاول أن تكتشف األسلوب الذي اتبعنـاه لرتتيـب األرقـام بـاملربع 

 رى للحل ؟أخ

= فيـه مجمـوع أرقـام أي صـف  كون املربع السحري من الدرجة الثالثة والـذي : 2مثال 

 24 = مجموع أرقام أي قطر= مجموع أرقام أي عمود 

 

 ن÷ ث  = املربع السحري م  مركز24= ، والثابت السحري ث 3= درجة املربع ن  : الحل

= 24 ÷ 3 = 8  

9 
 1+املركز

4 
11 
 3+املركز

10 
8 

 كز املربعمر
6 

5 
 3 -املركز

12 
7 
 1 -املركز
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ًتوجـد طرقـا  ؟ هـل.... حاول أن تكتشف األسلوب الذي اتبعنـاه لرتتيـب األرقـام بـاملربع 

 أخرى للحل ؟

7  16 5 10 

4 11 6 17 

14 9 12 3 

13 2 15 8 

وع أوالً احسب مجموع أعداد كل سطر أحسب مجموع أعداد كـل عمـود احسـب مجمـ

) 38(قطر ماذا تالحظ؟ مثل هذا املربع يسمى مربع سحري املجموع املحصل عليه  أعداد كل

  دون تكرار بحيـث13 إىل 5أنجز مربعا سحريا باستعامل األعداد من  يسمى مجموع سحري

 .27يكون مجموع السحري 
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