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5جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم
بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة

الصف اخلامس

العالمة .....................................كود .....................................

اسم الطالب: ...........................................................................................................           كود: ..................................................................

املدرسة:........................................................................................................................         رقم الهاتف: ...............................................

البلد: ..............................................................................................................................     رقم اجلوال: .............................................

اسم املراقب: ...........................................................................................................     رقم الغرفة: .................................................

ة االمتحان ساعة ونصف ُمدَّ

مبنى االمتحان وتقسيم الدرجات
250 درجةأسئلة متعددة اخليارات

100 درجةأسئلة مفتوحة
350 درجةاملجموع

ة تعليمات عامَّ

* َركِّز إجاباتك لألسئلة املتعددة اخليارات يف صفحة اإلجابات املرفقة يف آخر االمتحان .

ر! ال تخف إذا لم تعرف إجابات بعض األسئلة. قم باإلجابة عن جميع األسئلة حتى لو  * تَذكَّ
ن اجلواب وال تترك سؤاالً بال جواب . تها، َخمِّ لم تكن ُمتأكداً من ِصحَّ

فحة وعلى رأس صفحة اإلجابات التي يف آخر االمتحان . ل تفاصيلك على هذه الصَّ * َسجِّ

* ممنوع استعمال احلاسبة .

نرجو لكم النجاح

جميع احلقوق محفوظة جلمعية إبداع
21.4.2017



صفحة فارغة
انتقل للّصفَحة التالية
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5 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف اخلامس

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

ُمتعدد اخليارات من 25 - 1 ، )250 درجة(. إختر اإلجابة  القسم األول : يحوي 25 سؤاالً 
الصفحة  لكل سؤال يف  الصحيحة  اإلجابة  ُيثِّل  الذي  بدائرة احلرف  أحط  ثُم   ، الصحيحة 

األخيرة . )لكل سؤال 10 درجات( .

1. إحسب                    = 4,697 - 13,583 ؟

د( 8,888 ج( 8,886  ب( 7,986  أ( 7,758 

2.  أكمل العدَد الناقص لتحصَل على قضية صواب ؟
375 + 475 + 575 = 175 + 275 + 375 + 

د( 600  ج( 500  ب( 400  أ( 300 

3. كان َدْوُر رأفت عند الطبيب قبل الظهر ِبُربع ساعة . متى كان َدْوُر رأفت ؟

د( 50 : 12 ج( 15 : 12  ب( 45 : 11  أ( 15 : 11 

4.  إحسب                    ؟ 

د( 2.17 ج( 2.017  ب( 0.217  أ( 0.2017 

5. أي من األعداد اآلتية هو األكبر ؟ 

د( 0.92 ج( 0.929  ب( 0.9209  أ( 0.902 

6. أمامك العدد  6153.492807 . بكم مرة تزيد قيمة املنزلة التي فيها الرقم 5 عن قيمة 
املنزلة التي فيها الرقم 8 ؟ 

د( 100,000 ج( 10,000  ب( 1,000  أ( 100 
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ة على مجموعِة موظفني يف شركة إدخال 210 رزمة من الكتب وترتيبها داخل  7. ألقيت مهمَّ
املخزن . حتتاُج املجموعة 8 ثواٍن إلدخال وترتيب الرزمة الواحدة . كم دقيقة حتتاُج هذه 

املجموعة الدخال وترتيب كل رزم الكتب يف املخزن ؟ 

د( 20  ج( 18  ب( 25  أ( 28 

8. البُعد بني كل نقطتني متجاورتني أفقياً وعمودياً هو 1 سم .     
     إحسب مساحة املثلث ؟                                                                                                              

ب( 4 سم2 أ( 2 سم2 
د( 8 سم2 ج( 6 سم2 

9. عدد قناني املاء التي اشتراها طارق لالحتفال أقل من 7 دزينات ب 9 . كم قنينة ماء اشترى 
طارق ؟

د( 93  ج( 84  ب( 75  أ( 63 

10. أي من األعداد اآلتية يقبل القسمة على 3 وعلى 5 بدون باٍق ؟

د( 963 ج( 720  ب( 335  أ( 295 

11. أكمل العدَد الناقص لتحصَل على قضية صواب ؟

 

د( 16 ج( 14  ب( 12  أ( 10 
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12. إذا طرحَت 15 عشرة من 15 مائة ، كم تكون النتيجة التي حتصل عليها ؟

د( 135 ج( 1,485  ب( 1,250  أ( 1,350 

13. أكمل العدَد الناقص لتحصَل على قضية صواب ؟
4  6  15 = 60  

د( 10 ج( 8  ب( 6  أ( 4 

14. سار ساهر بدراجِته الكهربائية بسرعة ثابتة ، وقطع مسافة 30 كم بساعة وُربع . كم كانت 
سرعة الدراجة ؟

ب(  كم/س          أ( 20 كم/س  

ج( 22 كم/س   د( 24 كم/س

15. عدُد سكان قرية سنة 2017 هو 800 نسمة . كل 30 سنة يزداُد عدُد سكان هذه القرية 
بأربعة أضعاف . كم من املتوقع أن يصبَح بالتقريب عدُد سكان هذه القرية عام 2080 ؟ 

ج( 13,000                      د( 25,000 ب( 8,000  أ( 3,200 

ل داخل كل مربع صغير فيه اسم فاكهة . عندما تبني املكعب من  16. أمامك فرش ملكعب ُمسجَّ
ل عليه برتقال ؟  الوجوه الستة التي تظهر يف الرسم ، أي وجه يقابل الوجه املُسجَّ

ب( بطيخ أ( أجاص 
بطيخعنب  

خوختفاحأجاص

 برتقال 

د( خوخ                         ج( عنب 
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17. أكمل العدَد الناقص لتحصَل على قضية صواب       ؟

د(  ج(   ب(    أ(  

18. ُمعطى مجموعة األعداد {25 , 22 ,  20 , 11 , 9} . َضْع كل واحد من هذه األعداد 
داخل مربع من املربعات التي يف الشكل ، بحيث يكون مجموُع األعداد الثالثة أفقياً يساوي 

مجموع األعداد الثالثة عمودياً ، ما هو أكبر مجموع أفقي أو عمودي يحقق ذلك ؟  

ب( 56  أ( 54 
   

   

   

د( 67                     ج( 58 

19. ُعْمُر قاسم 18.6 سنة ، ُعْمُر أخيه طارق 12.3 سنة وُعْمُر اخته َملَك 11.1 سنة . ما هو 
ُمعدل أعماِرهم قبل 5 سنوات ؟

د( 9 ج( 10  ب( 11  أ( 12 

20. ِسعُر 8 أقالم حبر 104 ش . ما هو ِسعر 20 قلم حبر من نفس النوع ؟ 

د( 312 ش ج( 300 ش  ب( 280 ش  أ( 260 ش 

21. موعُد املؤمتر السنوي ملكافحة التدخني هو يف اليوم ال 217 من هذه السنة . يف أي شهر 
يصادُف هذا اليوم ؟

د( تشرين أول ج( أيلول  ب( آب  أ( متوز 
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22. أي  مترين من التمارين اآلتية جوابه يساوي 18,000,000 ؟

ب( 100,000 × 18 أ( 9,000 × 2,000  

د( 200,000 × 18 ج( 6,000 × 200  

23. طول ضلع مربع 12 سم . كم يساوي خارج قسمة مساحة هذا املربع على محيطه ؟

د( 12 ج( 4  ب( 3  أ( 2 

24. لدى باسل 6 أخوات و 3 أخوة . لدى أخته آالء  m  أخوات  و n  أخوة. كم يساوي  m × n  ؟ 

د( 21 ج( 20  ب( 18  أ( 15 

25. إحسب             ؟

د( 40,340 ج( 36,872.5  ب( 32,896.4  أ( 30,440 
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القسم الثاني : يحوي 5 أسئلة مفتوحة من 30 - 26 ، )100 درجة( . ِحل األسئلة اآلتية )لكل 
سؤال 20 درجة( .

ع ملسافة 10 كم . شمل الركض مسافة  باَق السنوي املُنَوَّ م املركز اجلماهيري السِّ 26. نَظَّ
3 كم ، ركوب الدراجات الهوائية مسافة 6 كم والسباحة مسافة 1 كم . فاز محمد 
باق الثالثة بزمن مقداره 56 دقيقة و 45 ثانية. قَطَع املرحلة  باق وقطَع مراحل السِّ بالسِّ
األولى ب 19 دقيقة و 55 ثانية ، وقطع املرحلة الثانية ب 17 دقيقة و 20 ثانية. كم كان 

زمن قطعه املرحلة الثالثة ؟

27. يظهُر يف الشكل مستطيل عرضه 8 سم ومساحته 80 سم2 .

8 سم

     بُني على طول املستطيل مربع. بكم سم يزيد محيط املربع        
    عن محيط املستطيل ؟

28. طول شجرة اليوم 1.58 م . يزداد طول الشجرة 15 سم كل 3 أشهر . كم يصبح طول هذه 
الشجرة بعد 3 سنوات ؟ .

تكلفة  ما هي   . كل 6 ساعات  واط  كيلو   1 وتستهلك   . اليوم  الثالجة كل ساعات  تعمل   .29
استعمال الثالجة شهراً كاماًل )30 يوماً( إذا َعِلمَت أن ثَمن الكيلو واط الواحد 0.6 ش ؟

30. كان يف علبة الشوكوالتة عدد معني من حبَّات  Ferrero Rocher . أكل حامت   احلبات 
 احلبَّات التي يف الُعلبة . عندما حضرت األم وجدت أنه 

8
1 التي يف العلبة ، وأكلت رينا 

تبقى يف العلبة 15 حبَّة .  كم حبَّة شوكوالتة كان يف البداية داخل الُعلبة ؟
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إجابات األسئلة املتعددة اخليارات للصف اخلامس

ضع دائرة حول احلرف الذي ُيثل اإلجابة الصحيحةرقم السؤال
دجبأ1
دجبأ2
دجبأ3
دجبأ4
دجبأ5
دجبأ6
دجبأ7
دجبأ8
دجبأ9
دجبأ10
دجبأ11
دجبأ12
دجبأ13
دجبأ14
دجبأ15
دجبأ16
دجبأ17
دجبأ18
دجبأ19
دجبأ20
دجبأ21
دجبأ22
دجبأ23
دجبأ24
دجبأ25

كود: ...........................  اسم الطالب: ....................................................................................... املدرسة: .............................................. 
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