
2015-2014الدّور النّصف النّھائي لأللعاب الّریاضیّة والمنطقیّة 
: یانصیب خیري التّمرین الّسادس

تّم . ، یانصیب خیريMathiasوMathildeنُّظم، خالل حفلة مدرسة 
تحتوي أربعون تذكرة منھا عبارة  جائزة صغرى، . تذكرةطبع مائة

بطاقة وحیدة تشیر غلى الجائزة الكبرى ، وُكتب على بقیّة التّذاكر عبارة 
. خاسر

ما ھو عدد التّذاكر الّالزم شراؤھا للتحقّق من الحصول على جائزة على 
األقّل ؟ 

: تجزئة الّسابع التّمرین
ربعة جّزء الّشكل المقابل إلى أ

أجزاء متطابقة باتّباع أسطر 
. التّخطیط

: یمكن قلب األجزاء  مالحظة
.أو تدویرھا

: جمع وضرب التّمرین الثّامن
:سلسلة العملیّات التّالیةMathiasكتب 

1 (2 3) 5  
2 (3 4) 14  
3 (4 5) 27 ....  

كّل سطر نضرب العدد الموافق لرقم الّسطر في مجموع العددین في
. الموالیین لھ

قد كتبھا عندما یبلغ Mathiasعدد أسطر الحساب الّتي یكون ما ھو
أ و یتجاوزه ؟      2015العدد 

: المتحف  التّمرین التّاسع
. متحفاMathiasوMathildeزار

یحتوي ھذا المتحف ستّة عشر غرفة
شكل مربّع كما یشیر إلیھ مصّممة على 

.المقابلالّرسم 
ما ھو عدد المسالك المختلفة المنطلقة 

من المدخل والمنتھیة من مكان 
الخروج والّتي تمّر مّرة واحدة من كّل 

غرفة ؟ 
: قسمة التّمرین العاشر

. نقوم بقسمة عدد متكّون من رقمین على مجموع رقمیھ
ما ھو أكبر باقي یمكن الحصول علیھ ؟ 
الّسحري  : الـ  15 التّمرین الحادي عشر

0األعداد من Mathildeكتبت 
في العشرین خانة لھذا 19إلى 
.الّسحري15الـ 
جمعنا األعداد الثّالثة، أو لو

األعداد األربعة، أو األعداد 
الخمسة في كّل اتّجاه من 

. 43االتّجاھات المشار إلیھا باسھم، نتحّصل دوما على مجموع مساو لـ 
مرتّبة تصاعدیّا من 1أعداد الجزء العمودي للّرقم فإنّ إضافة إلى ذلك،

. األسفلاألعلى إلى 
.تي ُمحیت أعدادھاأكمل تعمیر الخانات الّ 

Mathildeملّصقة: التّمرین األّول

، F، و A ،B ،C ،D ،Eباستعمال ستّة خماسیات أضالع مماثلة لألشكال  
. ملّصقة على ورقة موضوعة على طاولتھاMathildeأنجزت 

ھذه الخماسیات ؟ Mathildeحسب أّي ترتیب ألصقت 
أقالم : علبة التّمرین الثّاني

أقالم على شكل موشور علبةMathiasصنع 
) الجوانب(مستطیالت من الورق 5قائم باعتماد 

). القاع(وخماسي أضالع 
الجوانب (دھن األوجھ الستّة Mathiasقّرر 
وجھین یشتركان في ، بحیث یكون كّل )والقاع

. حرف مختلفین في اللّون
لدھن Mathiasما ھو العدد األدنى لأللوان الّتي یجب أن یستعملھا 

؟ أقالمھعلبة
: الدّواء التّمرین الثّالث

Mathiasقطرة من دواء محلولة في كأس كبیر 36علیھ أخذ . مریض
نصف الكأس، ولكنّھ رفض شرب الباقي Mathiasشرب . من الماء

الكأس بعصیر البرتقال، وخلطت أكملت أّمھ. متعلّال بشدّة مرارة الدّواء
شرب . وطلبت من ابنھا شرب محتوى الكأس كامالالكّل جیّدا،
Mathiasنصف الكأس مجدّدا، ثّم سكب الباقي في حوض المطبخ .

في الجملة ؟ Mathiasكم قطرة من الدّواء أخذھا 
الھوائیّةMathildeدّراجة : الّرابعالتّمرین 

الھوائیّة، تحوي الّصفیحة الُمثبتة على الدّواسات Mathildeفي دّراجة 
سنّا، وتربط 14الخلفیّة سنّا، وتحوي المسنّنة الُمثبتة على العجلة 42

. سلسلة صفیحة الدّواسات بالمسنّنة الخلفیّة
Mathilde15ما ھو عدد دورات العجلة الخلفیّة للدّراجة عندما تنفّذ 

دورة بواسطة الدّواسات ؟ 
: المسلك المغلق التّمرین الخامس

، مسلك ُمغلق یمّر مّرة المقابلفي المثال 
واحدة بمركز كّل خانة من الخانات الثّمانیة 

. للتّربیع

، علما الثّانيللّشكل خانة 18اعمل بالمثل مع 
. قطع من المسلك وقع رسمھا بعدُ 3وأّن 
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