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6جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم
بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة

الصف السادس

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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6 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف السادس

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                  ؟

د( 2,433 ج( 2,287  ب( 1,867  أ( 1,763 

2. أكمل العدَد الناقص لتحصَل على قضية صواب ؟

 العدد ____  ؟                                            
5
1   العدد 60 يساوي 

3
2        

د( 280 ج( 240  ب( 200  أ( 120 

3. كم يساوي 13.4 كنسبة مئوية ؟

د( 1,340%  ج( %  ب( %   أ( %  

4. كم يساوي %150 من ال 80 ؟

د( 12,000 ج( 120  ب( 90  أ( 12 

5. ُمعطى مجموعة األعداد   {11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1} . ما هو العدد 
الذي يجب حذفه من هذه املجموعة ليصبَح ُمعدل األعداد املتبقية 5.9 ؟ 

د( 9 ج( 7  ب( 6   أ( 5 
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6. إحسب          ؟

د( 324 ج( 18  ب( 9  أ( 1 

7. اشترت ليلى صندوقاً من التفاح فيه 65 حبة تفاح . النسبة بني عدد التفاحات اخلضراء إلى 
عدِد التفاحات احلمراء هي 8 : 5 . كم تفاحة حمراء يوجد يف الصندوق ؟

د( 40 ج( 35  ب( 30  أ( 25 

8. إحسب               ؟        

4
1 د(   

8
7 ج(  ب( 10  أ( 12 

9. ُسرعة منلة 2.5 م/ث . كم دقيقة حتتاج لقطع مسافة 1.2 كم ؟

د( 14 ج( 12  ب( 10  أ( 8 

َض املطعُم ِسْعَر الوجبِة  10. ِسْعُر الوجبِة يف مطعم 80 ش . مبناسبة قدوم شهر رمضان َخفَّ
الوجبة  ِسْعِر  على  آخر  تخفيٍض  إجراء  املطعُم  َر  قرَّ الفطِر  عيِد  أيام  . ويف   25% بنسبة 

ْعر . كم كان ِسْعُر الوجبة يف أياِم عيِد الفطر ؟  مبقدار نصف السِّ

د( 45 ش ج( 40 ش  ب( 35 ش  أ( 30 ش 

11. إحسب                        ؟

د( 72.2 ج( 70  ب( 68.4  أ(   
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12. البُعُد بني نهاريا وإيالت على اخلريطة 15 سم . ومقياس الرسم هو  3,000,000 : 1 . ما 
هو البُعد يف الواقع بني نهاريا وإيالت ؟

د( 450 كم ج( 480 كم  ب( 500 كم  أ( 600 كم 

ُر َعَدن رئيسة مجلس الطالب ِخطاباً لتلقيه يف احتفال تخرج الصفوف السادسة يف  ضِّ 13. حُتَ
صت لها اللجنة املنظمة لالحتفال 10 - 7 دقائق . ُمعدل االلقاء املثالي  مدرسِتها . َخصَّ
هو 120 كلمة يف الدقيقة . إذا كانت َعَدن تلقي ِخطابَها يف املُعدل املثالي ، أي من أعداِد 
اللجنة  لها  َصته  خصَّ الذي  الزمن  ِضمَن  َعَدن  ِخطاَب  يناسَب  أن  اآلتية ممكن  الكلمات 

َمة لالحتفال ؟  املُنَظِّ

د( 820 ج( 870  ب( 1,220  أ( 1,270 

14. يَْظَهر يف الشكل ُمضلعان ، البُعد بني كل نقطتني متجاورتني أفقياً أوعمودياً هو 1 سم . بكم 
سم2 تزيد مساحة املضلع أ عن مساحة املضلع ب ؟ 

2
1 أ( 0                ب( 

 
2
11 ج( 1                د( 

15. ثََمُن قالٍب صغيٍر من احلالوِة على شكل مكعب قياساته 5سم × 5سم × 5سم يساوي 5 ش. 
ما هو ثََمن قالب كبير من احلالوة على شكل مكعب قياساته 10سم × 10سم × 10سم ؟ 

د( 60 ش ج( 45 ش  ب( 40 ش  أ( 35 ش 
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16. إحسب                  = 100 × 20.17 + 0.2017 × 10,000  ؟

د( 201,700 ج( 20,170  ب( 40,340  أ( 4,034 

17. أكمل العدَد الناقَص لتحصَل على قضية صواب      ؟

د( 5 ج( 10  ب( 50  أ( 100 

مقاييس���ه صن���دوق  ش���كل  عل���ى  الكوكاك���وال  م���ن  وع���اءاً  املطع���ِم  رواُد  اس���تهلَك   .18
      30 س���م × 40 س���م × 50 س���م . كم كالوريا يوجد يف هذه الكمية إذا علمت أنه يوجد 

630 كالوريا يف كل قنينِة كوكاكوال حتوي 1.5 لتراً ؟

د( 37,800 ج( 32,600  ب( 25,200  أ( 9,450 

19.  إحسب           ؟

د(  ج(   ب(   أ(  

20. يَعمُل سامح بالتجارة ، كان املبلُغ الذي معه سنة 2001 يساوي 50,000 ريال . يَُزكِّي سامح 
أموالَه فيُبارك اهلل يف جتارِته . كل 6 سنوات تزداُد أمواله بثالثة أضعاف . يف أي سنة 

بالتقريب يُصبُح مع سامح 1,500,000 ريال ؟ 

د( 2,035 ج( 2,030  ب( 2,025  أ( 2,020 

20172017       ؟  21. ما هو رقم اآلحاد يف العدد    

د( 9  ج( 7  ب( 3  أ( 1 
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22. أكمل العدَد الناقص يف املتوالية ؟

،،،،                   

د(  ج(   ب(   أ(  

23. ِسْعُر َجاّلية 3,000 ش . ارتفع ِسْعُرها بنسبة %15 . ما هو الِسعر اجلديد للَجاّلية بعد 
االرتفاع ؟

د( 3,600 ش ج( 3,550 ش  ب( 3,450 ش  أ( 3,150 ش 

24. ما هو مقداُر الزاويِة الصغرى التي تكون بني عقرِب الساعات وعقرِب الدقائق عندما 
تُشيُر الساعة إلى الثامنة صباحاً ؟ 

د( 150° ج( 120°  ب( 90°  أ( 60° 

25. ما هو حاصل ضرب العوامل اآلتية ؟

د(  ج( 120  ب(    أ( 72 
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القسم الثاني : يحوي 5 أسئلة مفتوحة من 30 - 26 ، )100 درجة( . ِحل األسئلة اآلتية )لكل 
سؤال 20 درجة( .

26. عدُد املشاركني يف الرحلة املدرسية 50 شخصاً وُمعدل أعماِرهم 14 . منهم 19 طالباً ، 
25 طالبة و 6 بالغني . ُمعدل أعماِر الطالب 10 وُمعدل أعماِر الطالبات 12 . ما هو ُمعدل 

أعماِر البالغني ؟ 

َرت إدارةُ الفريق شراَء كعكة دائرية  27. احتفاالً بارتقاء فريق األبناء ملستوى الدرجة األولى ، َقرَّ
لون  كبيرة لالعبني واإلدارة وعدُدهم معاً 25 شخصاً . وكانت طلباتُهم كاآلتي : 7 منهم يَُفضِّ
لون َطعَم التوت والنصف اآلخر  لون َطعَم الكاكو ونصف الباقني يَُفضِّ َطعَم التفاح ، 12 يَُفضِّ

لون َطعَم التوت ؟  لون َطعَم األناناس . ما هي نسبة األشخاص اللذين يَُفضِّ يَُفضِّ

باحية )متشي 3 كم( يف ساحِة َمدرسِتها التي هي على  28. تريُد أحالم أن تقوَم بالرياضة الصَّ
شكل مستطيل . إذا َمَشْت على طول الساحِة ذهاباً وإياباً كان عليها تكرار ذلك 100 مرة، 
أما إذا َمَشْت على محيط الساحة فإنه يكون عليها تكرار ذلك 30 مرة . ما هي مساحة 

ساحِة َمدرسِة أحالم ؟ 

29. خرَج طالُب السادس أ من املدرسة الساعة 800 َصباحاً باحلافلِة رحلًة إلى الشمال . توجهوا 
لَقطِف الكرز، َقطَف كلُّ واحٍد منهم 4 كغم كرز ، استغرَق َقطُف الكغم الواحد 25 دقيقة . 
ثم استراحوا وتناولوا وجبَة الغداء مدة ساعتني ونصف . بعدها أبحروا بالقوارِب املائية مدة 
ساعة ونصف ، ووصلوا املدرسة الساعة 1630 مساًء . كم دقيقة أمضى الطالُب يف احلافلة ؟ 

30. لتحضيِر كعكة البرتقال كان على زهير عصر 50 َحبَّة برتقال . كان زهير يعصُر 3 حبات يف 
الدقيقة . بعد 6 دقائق انضمَّ إليه صديُقه تامر الذي يعصُر بعصارِته 5 حبات يف الدقيقة. 

بعد أن أجنَز الصديقان عملَهما ، كم برتقالة عصَر تامر ؟ 
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إجابات األسئلة املتعددة اخليارات للصف السادس

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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