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  جدوا العدد

  

 :جدوا عدًدا يفي بكل الشروط التالية .1

  100أصغر من   . أ
 .3يقسم على   . ب
 .5يقسم على   . ت
 .فرديمجموع أرقامه عدد   . ث
 
  

  

  جدوا، إذا أمكن، الرقم الناقص في آل من األعداد التالية، .  أ  . 2

  34__2  ,  34__5    ,  344  ,    __345    __ :15بحيث يقسم العدد على          

  بالنسبة لألعداد التي لم تنجحوا بإيجاد الرقم الناقص، حاولوا أن تفّسروا لماذا ال   . ب    

  .        يوجد رقم مناسب

  بالنسبة لألعداد التي لم تنجحوا بإيجاد الرقم الناقص، غّيروا أرقاًما بهذه األعداد  . ت    

  ل ذلك بواسطة تغير رقم  هل يمكن فع.          لتتمكنوا من إيجاد الرقم الناقص المناسب

           واحد فقط؟

  

  

  .15 والتي تقسم على 250 واألصغر من 150أآتبوا آل األعداد الزوجية األآبر من  . 3

  . عدًدا وجدتم؟ اشرحوا طريقة حلكم     آم 

  

  

  .15 عند قسمته على 6 بحيث آل منها يعطي باقًيا 150 أعداد أآبر من 3أآتبوا .  4
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  ة/للمعلم

  1ل سؤا

  :للنقاش

 أي استراتيجيات حل استعملتم؟ 

هل الشروط التي آتبتموها تعطي حًال . إليجادهواآتبوا شروًطا من عندآم اختاروا عدًدا  
 واحًدا؟ 

  : لحللطرق ممكنة 

  .ئةا بجدول المستعانةاال  . أ

 . وفحص آل عدد إذا آان يفي بالشروط100 في مجال الـ 15تسجيل آل مضاعفات العدد   . ب

 ثم تحويط )العدد فردي (5 والتي رقم آحادها ئةا في مجال الم5تسجيل مضاعفات العدد   . ت
يكفي فحص األعداد (والذي حاصل جمع أرقامه فردي أيًضا،  3من بينها مضاعفات العدد 

وعدد زوجي هو عدد ) 5الرقم (التي رقم عشراتها زوجي ألن حاصل جمع عدد فردي
 )فردي

 .3 وقفزات 5فزات مستقيم األعداد، عن طريق ق  . ث

   

  2 سؤال

  : يمكن إضافة أسئلة مثل

 .15 والذي يقسم على  أرقام4 مكّون من افردًي / اأآتبوا عدًدا زوجًي

  4سؤال 

  .181,  156: ، مثل15 لكل عدد يقسم على 6إضافة العدد : الحل هو

  : منها15إليجاد عدد يقسم على هناك عدة طرق 

  . بكل عدد طبيعي15حاصل ضرب العدد   . أ

أي آتابة . 3 وعلى 5االستعانة بجداول األعداد وبعالمات قابلية القسمة على   . ب

 .3 وآذلك حاصل جمع أرقامها يقسم على 5 أو )صفر( 0 أعداد رقم آحادها

  

  org.moems.www://http : 1المصدر للسؤال 

  ابتسام عبد الخالق: إعداد


