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شكل من األشكال،  دون إذن خطي مسبق من الناشر. 

رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
المملكة األردني ة الهاشمي ة

(٢٠٢٠/٦/١٩٥٢)
٣٧٢٫٣٤

ريغن، ليزا
ط ذهنك/ليزا ريغن؛ ترجمة نيللي شحود.

�
ألغاز حسابي ة: سلسلة نش

ان ناشرون، ٢٠٢٠ ان: جبل عم  عم 
( ) ص.

ر.إ.: ٢٠٢١/٦/١٩٥٢.
الواصفات: /األلغاز//العمليات العقلي ة//التعلم//المعلومات الثقافي ة//التعليم 

االبتدائي
ف كامل المسؤولي ة القانوني ة عن محتوى مصنفه وال يعب�ر هذا 

�
ل المؤل يتحم 

المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومي ة أخرى.
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إليك بعض النصائح الحكيمة 
لمساعدتك على حل� األلغاز.

ة تقتصُر بعض األلعاب  ة حسابي  واستمتع باللعب.بسيطة. تسل  بهدوء، على إجراء عملي 

في ألعاب أخرى، يكفي 

 األنماَط في 
َ

أن تالحظ

�دًا في  ر جي
�
األعداد. فك

السالسل المتعاقبة 

التي تراها.

ٍة إذا واجْهَت صعوبًة في ات جمٍع حل� مسائَل حسابي  ب إجراَء عملي  ِب االستعانَة بآلٍة حاسبة.أو َطْرٍح أو َضْرٍب أو ِقسمة، تتطل  جر�



٥ ٤

َمه الرملي  عند الساعة الواحدة  بدأ منيٌر بصنع مجس 
 
ً
والنصف ظهًرا. يحتاج منيٌر إلى خمٍس وأربعين دقيقة

 
ً
لتشكيل تن�ين واحد، وإلى ساعة وعشرين دقيقة

ن منير من عرض 
 
لتشكيل قصر. كم من الوقت تمك

م المكتمل كي يتفر َج الناس عليه، علًما بأن   المجس 
أمواج البحر جرفته عند الساعة السادسة والنصف.

 ا����ارات
ُ

���� �ٌر ��ا�� ا�����
يت سُع كل� مرأب إلى ثالث سي ارات أو مرَكَبتَي نقل. وال يمكن َوْضُع 
سي ارات ومركبات نقٍل في المرأب نفسه. ما عدد اآللي ات التي لن 

يكوَن لها مكاٌن في هذا المرأب، ويجب رَكنُها في مكاٍن آخر؟
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األر	ُ
 األ�� أداًء
جرى ترقيُم كل� األرانب 

الظاهرِة في الصورة. ما 
األرانب التي ربَحْت جوائزَ؟ ١

٢
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 على التِهاِم طريقه جامًعا ٦٠ نقطة.  
َ

ساِعِد الوحش
                                            ال يُسمح له بالرجوع إلى الوراء.
 على التِهاِم طريقه جامًعا ٦٠ نقطة.  

َ
ساِعِد الوحش

                                            ال يُسمح له بالرجوع إلى الوراء.
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رابُح الكأس الذهبي ة يقَبُل 
كبر   على ٢ و٤، وهو أ

َ
الِقسمة

م ٦.
ْ
من الر ق

الميدالي ة الحمراء هي 
كبر عدد من  من نصيب أ

م ٥. 
ْ
مضاَعفات الر ق

رابُح الميدالي ة البرتقالي ة 
هو حامل الرقم الناتج من 
العملي ة الحسابي ة اآلتية: 
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١ .
ما عدد النجوم الذي سيكوُن على القميص السادس في 

المجموعة؟
٢ .

ما عدد النجوم الذي سيكون على القميص رقم مئة؟
٣ .

ان طويالن أم قصيران؟ هل سيكون للقميص رقم ٢٢ كم 
٤ .

ما عدد النقاط الذي سيكون على القميص رقم ٣٠؟

راِقْب أنماط التصميم الظاهرة على 
هذه القمصان، ثم  أِجب عن األسئلة 

الواردة أسفل الصورة.
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كُل كل� حيوان ضمن  يأ
هذا الهرم الغذائي� 

عشرة من الحيوانات 
الموجود تحته. ما عدد 

الضفادع التي يجب 
كَلها َعشُر أفاٍع؟  أن تأ
امأل الفراغات باألرقام 

المناسبة.
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�ً�ا��اإل��اُر  على المسافرين أن 
 
َ
يحل�وا المسائَل الحسابي ة

كر سفرهم   على تذا
َ
نة المدو 

دوا السفينة التي يجب  ليحد�
أن يصعدوا على متنها. ما 
السفينة التي ستُِقل� العدد 

األقل  من المسافرين؟

٣٨

٠٫٥ x ١٩ + ٧٨١٩

٣ x ١٣ ٧٦ ÷ ٢(٢ x ٢١) - ٨٠

١٢٠ x ١/٣٨ + (٢ x ١٦)

٥ - (٠٫٥ x ٩٠)
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إذا كان في ُوسع ٦ يرقات 
 نبات في 

َ
كَل ٦٠ ورقة أن تأ

ساعة واحدة، فكم تحتاج ٨ 
كل ٤٠  يرقات من الوقت لتأ

 نبات؟
َ
ورقة
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أي� األشكال اآلتية يمكن طي�ه ليصبَح على 
شكل العلبة التي تحتوي على هدي ة سارة؟
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وضَعْت سلوى سي اراتها 
الصغيرة في صناديق. لون 

بعضها أخضر، وبعضها اآلخر 
أصَفُر أو أزرق. ما احتمال 

التقاط سي ارٍة خضراَء من كل� 
صندوق؟ يمكنك الرجوع إلى 

ل لمعرفة كيفي ة  الصندوق األو 
إجراء العملي ة الحسابي ة.

في صندوق يحتوي على سي ارٍة 

واحدة زرقاء، وسي ارٍة واحدة 

خضراء، يبلغ احتمال التقاط 

سي ارة خضراء هو ١/٢.

في صندوق يحتوي على ثالث 
ارة واحدة  ارات ُزرق وسي  سي 
خضراء، يبلغ احتمال التقاط 

ارة خضراء  _ _ _ سي 

في صندوق يحتوي على ٦ 

سي ارات ُصفر و٤ سي ارات ُخضر، 

يبلغ احتمال التقاط سي ارة 

خضراء _ _ _

في صندوق يحتوي على سي ارتَين 
زرقاَوين وسي ارتَين صفراَوين 

وسي ارتَين خضراوين، يبلغ احتمال 
التقاط سي ارة خضراء _ _ _

ارات  في صندوق يحتوي على ٣ سي 
ارات  ارات ُصفر و٣ سي  ُخضر و٦ سي 

ارة  ُزرق، يبلغ احتمال التقاط سي 
خضراء _ _ _


