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  1 مسألة 

قطعة نقدية متماثلة بينھم واحدة  12يتوفر شخص على 
  .مغشوشة لھا أقل وزن ! يمكن تمييزھا

بدون كتل معلمة فكيف  (Roberval)إذا أعطيناك ميزانا عاديا 
  يمكنك تحديد القطعة المغشوشة في ث,ث مراحل؟

  2 مسألة 
  .ساعات 8يصبغ صباغ غرفة واحدة في 

  .ساعات 12رفة واحدة في يصبغ صباغ آخر نفس الغ
حدد الوقت الكافي لصباغة نفس الغرفة إذا تعاون الصباغان 

  .معا
  3 مسألة 
فكان يتحرك بالنھار ، مترا 20قرر حلزون تسلق حائط علوه 

  .فقط بينما ينام في الليل
 4أمتار و في الليل و ھو نائم ينزل ب  5في النھار يصعد ب 

  .أمتار
 .أعلى الحائطكم يوما يلزمه للوصول إلى 

  4 مسألة 
دأبت أسرة إلياس على ا!حتفال بعيد مي,ده مع أخذ صورة له 

  .للذكرى
اليوم أراد معرفة عمره فقام بحساب الصور التي التقطت له 

:" ففوجئ حين وجد بحوزته ث,ث صور فقط، فقال متعجبا
أيمكن أن يكون عمري ث,ث سنوات و أنا ولدت قبل سنة 

2005!!! ."   
 .ريخ ازدياد إلياسحدد تا

 5 مسألة 
يتوفر تاجر على برميل مملوء بزيت الزيتون، و له قنينتان 

لترات يستعملھما كوسيلة  3لترات و  5 غير مدرجتان من فئتي
  .للقياس

لترات من الزيت، لكن التاجر عجز عن  4جاء زبون و أراد 
  .تلبية طلبه

  . ساعد التاجر على تلبية طلب الزبون
  6  مسألة

  :نعتبر الشكل التالي
  
  
  

 
 

.باللون اDسود احسب مساحة الجزء الملون  
  7 مسألة 

  .نصف تضع دجاجة و نصف بيضة و نصف في كل يوم و
  كم تبيض تسع دجاجات في تسعة أيام؟

  8مسألة  
  .شعرة 150000يقدر الخبراء عدد شعرات رأس اGنسان ب 
الدار البيضاء لھما  بين أنه يوجد على اDقل شخصين في مدينة

  .نفس عدد شعرات الرأس
  9 مسألة 

  .رقما 6869لترقيم صفحات كتاب كتبنا 
  .حدد عدد صفحات الكتاب

 

 
  10 مسألة 

  :حيث Bو  Aقارن العددين 
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  11 مسألة 

( )D  و( توجد خارج  Oيتقاطعان في نقطة  مستقيمان ∆(

  .الورقة
A نقطة خارج المستقيمين كما يبين الشكل.      

       ( )D     

  
     A×  

  ( )∆    

  
)أنشئ المستقيم  O دون رسم النقطة )OA.  

  12 مسألة 
أربعة منھا ، لدى صيدلي خمس قارورات من نفس الدواء

 7كتلة كل حبة منھا  ، حبة 20تحتوي كل واحدة على 
 9لة كل حبة منھا حبة كت 20بينما واحدة بھا ، غرامات
  .غرامات

اختلطت القارورات الخمس و أراد الصيدلي معرفة القارورة 
غرامات و ذلك  9التي تحتوي على الحبات ذات الكتلة 

 . مرة واحدة فقطباستعمال الميزان 
  .ساعد الصيدلي على معرفة تلك القارورة

  13 مسألة 
صنبور دقيقة بينما يمIه ال 12يمI الصنبور اDول حوضا في 

فتح أحمد الصنبورين معا في نفس الوقت . دقيقة 15الثاني في 
  .و لكنه نسي أن يضع سدادة اGفراغ

زم Gفراغ ھذا الحوض عندما يكون مملوء فإذا كان الزمن ال,
  .فحدد الزمن ال,زم لمI الحوض، دقائق 7ھو 

 14 مسألة 

212345678987654321:بين أن 111111111=.  
  15 مسألة 

 عمر جدة اDم أكبر من عمر أم الجدة؟ ھل فع,
  16 مسألة 

كيلوغرامات  3أمتار يلزم  3لصباغة جدار مربع الشكل ضلعه 
  .من الصباغة

 .أمتار 6كم يلزمنا من الصباغة لصباغة جدار مربع ضلعه 
  17 مسألة 

  .ساعات 8يصبغ صباغ غرفة واحدة في 
  .ساعات 12يصبغ صباغ آخر نفس الغرفة واحدة في 

الوقت الكافي لصباغة نفس الغرفة إذا تعاون الصباغان حدد 
 .معا
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