حلول وإرشادات لتمارين للتدريب للصف الخامس

 .1أ .راقب الجدول وأكمله .
13 19 14 25 32
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1

24 50 62 52 74 88
14 40 52 42 64 78
23 49 61 51 73 87
11 37 49 39 61 75
30 56 68 58 80 94

ب .احسب:
مجموع األعداد الخمسة املعينة داخل املربعات الخضراء يساوي 308
مجموع األعداد الخمسة املعينة داخل املربعات الحمراء يساوي 308
مجموع أعداد املجموعة األفقية يساوي 103
مجموع أعداد املجموعة العمودية يساوي 102
ج .اض ر ر ر رررب مجموع أع ررداد املجموع ررة األفقي ررة (الزرق رراء في  2واجمع للجواب مجموع أع ررداد املجموع ررة
العمودية (الزرقاء .
هل الجواب يساوي مجموع األعداد الخمسة املعينة داخل املربعات الخضراء؟ ما هو السبب حسب
رأيك؟
نعم ،ألن كل عدد داخل مربع أخضر يساوي ضعفي عدد من املجموعة األفقية  +عدد في املجموعة
العمودية.
1

د .احسب مجموع األعداد التي كتبتها داخل املربعات الحمراء( .هل الجواب  308؟  .ماذا تالحظ؟
نعم يساوي  308ألن كل عدد داخل مربع أحمر يساوي ضعفي عدد من املجموعة األفقية  +عدد من
املجموعة العمودية.
ه .لون باللون األص ر ر ر ررفر  5أعداد من مص ر ر ر ررفوفة النتا بحيث يكون مجموعها ( .308من غير األعداد التي
لونت  .أنظر في الشر ر رركل :تالحظ أن املربعات التي لوناها باللون األصر ر ررفر ي مفرقة أي ليس منها اثنان في
نفس العمود وليس منها اثنان في نفس السطر.
و .لون باللون البرتقالي  5أعداد أخرى من مصر ر ر ررفوفة النتا بحيث يكون مجموعها ( .308من غير األعداد
التي لونت  .أنظر في الش ر ر ر رركل :تالحظ أن املربعات التي لوناها باللون البرتقالي ي مفرقة أي ليس منها اثنان
في نفس العمود وليس منها اثنان في نفس السطر.

ز .كم يساوي مجموع األعداد الخمسة الباقية ؟ الجواب  ،308ألن املربعات الباقية ي املربعات
البيضاء و ي ً
أيضا مفرقة .كل عدد داخل مربع أبيض يجمع بين عددين أحدهما ضعفي عدد من
املجموعة األفقية واآلخر عدد من املجموعة العمودية ،بدون حدوث تكرار أي أن كل عدد من املجموعة
األفقية ومن املجموعة العمودية ي}خذ مرة واحدة فقط .للمزيد من التوضيح :أنظر إلى األعداد املكتوبة
داخل املربعات البيضاء:
74  2  25  24
78  2  32  14
51  2 14  23
49  2 19  11
56  2 13  30

لذلك:
74  78  51  49  56 
2   25  32  14  19  13  24  14  23  11  30  308
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 .2راقب الجدول وأكمله (اقرأ في الكتاب  .ثم أجب عن األسئلة:

11 14 15 18 20

3


1

6 39 48 51 60 66
8 41 50 53 62 68
13 46 55 58 67 73
17 50 59 62 71 77
26 59 68

80 86

أ .احسب:
مجموع األعداد الخمسة املعينة داخل املربعات الحمراء يساوي 304
مجموع األعداد الخمسة املعينة داخل املربعات الخضراء يساوي 304
مجموع أعداد املجموعة األفقية (الزرقاء األفقية يساوي 78
مجموع أعداد املجموعة العمودية (الزرقاء العمودية يساوي 70
ب .اض ر ر ر رررب مجموع أعر ررداد املجموعر ررة األفقير ررة (الزرقر رراء األفقير ررة في  3واجمع للجواب مجموع أعر ررداد
املجموعة العمودية (الزرقاء العمودية .
هل الجواب يساوي مجموع األعداد الخمسة املعينة داخل املربعات الخضراء؟ ما هو السبب حسب
رأيك؟ جواب :نعم وهو يساوي  . 304ألن املربعات الخضراء مفرقة .كل عدد مكتوب في مربع أخضر
يساوي  3أضعاف عدد من املجموعة األفقية وعدد من املجموعة العمودية .بما أن املربعات مفرقة

3

فيكون مجموع األعداد املكتوبة فيها يساوي ثالثة أضعاف مجموع أعداد املجموعة األفقية زا د مجموع
أعداد املجموعة العمودية .التفسير يشبه تفسير فرع " ز " من السؤال السابق.
ج .احسب مجموع األعداد التي كتبتها داخل املربعات الحمراء( .هل الجواب  304؟  .ماذا تالحظ؟
نعم مجموعها يساوي  .304التفسير :ألن املربعات الحمراء مفرقة.
د .لون باللون األصفر  5أعداد من مصفوفة النتا مجموعها ( .304من غير األعداد التي لونت .
أنظر الشكل :لونا باللون األصفر  5مربعات مفرقة .املجموع 304
ه .لون باللون البرتقالي  5أعداد أخرى من مصفوفة النتا مجموعها ( .304من غير األعداد التي لونت .
كم يساوي مجموع األعداد الخمسة الباقية ؟
أنظر الشكل :لونا باللون البرتقالي  5مربعات مفرقة .املجموع 304
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 .جواب :نضرب العدد األيسر في  5ونطرح من حاصل الضرب ضعفي
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األجوبة30 ، 18 ، 31 ، 27 ، 42 ، 29 :
ج .اكتب العدد املالئم في املكان املخصص (فوق النقاط :).......
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 .4أ .إذا كان اسم أول يوم في شهر كانون الثاني (شهر  1هو يوم الخميس ،فماذا يكون اسم أول يوم في شهر
شباط (شهر  2؟
الجواب :يوم األحد
َ
 .5تزور َ
أمينة والديها مرة واحدة في األسبوع وذلك في كل يوم جمعة من كل أسبوع .معلوم أن أمينة زارت
والديها في أول يوم من شهر حزيران (أي :في  1من شهر . 6
أ .كم مرة تزور َ
أمينة والديها في األشهر الثالثة :حزيران وتموز وآب ً
معا( .أي في األشهر  6و 7و 8؟
ً
الجواب :عدد األيام في األشهر الثالثة ً
أسبوعا ويوم واحد ألن
معا = 92=31+31+30وهذا يساوي 13
 . 91  13  7بما أن أول يوم من هذه األيام هو يوم الجمعة فإن اليوم رقم  92هو ً
أيضا يوم جمعة.
لذلك فالجواب هو 14 :
ب .كم مرة تزور َ
أمينة والديها في شهر حزيران؟ الجواب=  5مرات ،ألن :في الشهر  4أسابيع كاملة في كل
منها يوم جمعة واحد ويومين آخرين أحدهما الجمعة واآلخر يوم سبت.

5

ت .كم مرة تزور َ
أمينة والديها في شهر تموز (شهر  7؟ الجواب=  4مرات .ألن :يبدأ شهر تموز يوم أحد.
فيه  4أسابيع كاملة (في كل منها يوم جمعة واحد وثالثة أيام أخرى ي أحد  ،إثنين  ،ثالثاء.
ث .كم مرة تزور َ
أمينة والديها في شهر آب (شهر  8؟ الجواب=  5مرات .ألن :يبدأ شهر آب يوم أربعاء،
فيه  4أسابيع كاملة (في كل منها يوم جمعة واحد وثالثة أيام أخرى ي :أربعاء ،خميس  ،جمعة.
لذلك فإن عدد أيام الجمعة = 5
ج .كم مرة تزور َ
أمينة والديها في األشهر الثالثة :أيلول ،تشرين أول وتشرين ثاني ً
معا( .أي في األشهر 9
و 10و 11؟ الجواب .13 :ألن عدد األيام في األشهر الثالثة هذه =  .91 =30+31+30لكن
 . 91  13  7أي أن في األشهر الثالثة  13أسبوعًا بالضبط .يتكرر كل يوم  13مرة بالضبط .لذلك فإن عدد أيام
الجمعة في األشهر الثالثة هذه هو .13

ح .كم مرة تزور َ
أمينة والديها في شهر أيلول (شهر  9؟ الجواب 4 :مرات حسب فرع أ نالحظ أن نهاية
شهر  8هو يوم جمعة ،لذلك فإن أول يوم في شهر  9هو يوم سبت .لذلك فإن شهر  9فيه  4أسابيع
كاملة في كل منها يوم جمعة واحد ويومان آخران هما سبت وأحد .لذلك عدد أيام الجمعة فيه هو .4
خ .كم مرة تزور َ
أمينة والديها في شهر تشرين أول (شهر  10؟ الجواب . 4 :ألن :يبدأ شهر  10يوم إثنين.
فيه  4أسابيع كاملة في كل منها يوم جمعة واحد ،وثالثة أيام أخرى ي :إثنين وثالثاء وأربعاء .لذلك فإن
عدد أيام الجمعة في شهر  10هو .4
د .كم مرة تزور َ
أمينة والديها في شهر تشرين ثاني (شهر  11؟ الجواب=  . 5ألن :يبدأ شهر  11يوم
خميس فيه  4أسابيع كاملة في كل منها يوم جمعة واحد ،ويومان آخران هما :خميس وجمعة .لذلك
فإن عدد أيام الجمعة في شهر  11هو .5
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