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ة االختبار ساعة ونصف ُمدَّ

رجات مبنى االختبار وتقسيم الدَّ
دة اخليارات 200 درجةأسئلة ُمتعدِّ

45 درجةأسئلة مفتوحة
105 درجاتاالختبار احملوسب

350 درجةاملجموع

ة تعليمات عامَّ

دة اخليارات يف صفحة اإلجابات املرفقة يف آخر االختبار. * َركِّز إجاباتك لألسئلة املُتعدِّ

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

فحة وعلى رأس صفحة اإلجابات الَّتي يف آخر االختبار. ل تفاصيلك على هذه الصَّ * َسجِّ

* ممنوع استعمال احلاسبة.

جاح نرجو لكم النَّ
َجميع احُلقوق َمحفوظة جَلمعيَّة إبداع

3.5.2019



صفحة فارغة
فَحة الّتالية انتقل للصَّ
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1. احسب           =  3,728 + 5,964 ؟
د( 700 ج( 675  ب( 650  أ( 9,692 

2. أكمل العدَد الّناقص    753 = ___  + 348 ؟
د( 417 ج( 405  ب( 396  أ( 385 

3. أكمل املتوالية بقفزات ثابتة ___ ، 550 ، 425 ، 300 ، 175 ؟
د( 625 ج( 650  ب( 675  أ( 700 

ق املعادلة   b = 264 - 400 ؟ b  الَّتي ُتقِّ 4. ما هي قيمة 
د( 136 ج( 146  ب( 236  أ( 246 

رافة ؟ 5. أّي من األطوال اآلتية ُيكن أن ُيثِّل طول الزَّ
د( 5 كم ج( 500 ملم  ب( 50 سم  أ( 5 م 

د اخليارات من 25 - 1، )200 درجة(. إختر اإلجابة  ل: يَحوي 25 سؤاالاً ُمتعدِّ القسم األوَّ
فحة  حيحة لكلِّ ُسؤال يف الصَّ حيحة، ثُمَّ أِحط بدائرة احلرف الَّذي ُيثِّل اإلجابة الصَّ الصَّ

األخيرة. )لكلِّ سؤال 8 درجات(.
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كل ؟  الشَّ
5
2 6. يف أّي من األشكال اآلتية متَّ تظليل 

1234

د( 4 ج( 3  ب( 2  أ( 1 

7. تأكُل أريج يومياًا 8 قطع بسكويت، كم قطعة تأكل خالل أسبوع ؟
د( 88 ج( 64  ب( 56  أ( 48 

8. كم ثانية يوجد يف 6 دقائق ؟
د( 360 ثانية ج( 320 ثانية  ب( 300 ثانية  أ( 280 ثانية 

9. احسب         = )7 - 13( : 12 × 5  ؟
د( 10 ج( 8  ب( 7  أ( 6 

10. ما هو العدد الَّذي ُسبُعه يساوي 120 ؟
د( 700 ج( 720  ب( 800  أ( 840 

نرسم رسمة جديدة ودقيقة، دون أن تظهر 
A  ,  B   ,  C  ,  D األحرف
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َر طالُب مدرسة املَجد وعددهم 500 طالباًا جتميع كّل املساطر الَّتي معهم وبناء  11. قرَّ
خط مستقيم، طول كل املساطر متساوية، وطول الواحدة 30 سم، كم يبلغ طول اخلّط 

املستقيم الَّذي ُيكن بناؤه من كل هذه املساطر ؟
د( 1,500 سم ج( 15 كم  ب( 150 م  أ( 15,000 ملم 

12. أّي من أزواج الكسور اآلتية متساوية ؟ 

6
3  و 

3
1 د(   

8
4  و 

2
1 ج(   

5
2   و 

5
1 ب(   

4
1  و 

2
1 أ( 

أضالع  من  ضلعان  سم  الرَّ يف  أمامك  يَظهُر   .13
اآلت��ي��ة                                                                            األش����ك����ال  م���ن  أّي  رب����اع����ي،  ش��ك��ل 
ُيكن أْن نحصل عليه إذا أكملنا رسم األضالع 

الّناقصة ؟ 
ب( مستطيل أ( مربع 

د( متوازي أضالع ج( مثلث 

ا يوجد يف اجلملة  I love my mother  ؟ ا مختلفاً 14. كم حرفاً
د( 13 ج( 12  ب( 11  أ( 10 

15. وزَّعت رشا 48 كعك��ة على صديقاته���ا بالتَّساوي، حصلت كلُّ واحدة منهن على 
8 كعكات، كم كان عدد صديقات رشا ؟

د( 10 ج( 8  ب( 6  أ( 4 
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16. يبدأ أحمد عملَه الّساعة  25 : 7 وبعد مرور 55 : 2 يخرج الستراحة الفطور، متى 
يتناول أحمد فطوَره ؟

د( 30 : 10   ج( 20 : 10  ب( 10 : 10  أ( 00 : 10 

ل لكلِّ ُطاّلب مدرسة التَّسامح، كم طالباًا يتعلَّم  17. يُظهُر اجلدوُل إحصائية اللَّون املُفضَّ
العدديف مدرسة التَّسامح ؟ 

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

الّلون    أزرق         أخضر       أحمر         أبيض         أصفر

أ( 520           
ب( 500           

 ج( 480
د( 400

خول  خص الكبير إلى حديقة احليوانات 55 ش، وتَكلفة الدُّ خول للشَّ 18. تَكلفُة تذكرِة الدُّ
نة من األم واألب وثالثة أطفال ؟  فل أقل ب� 10 ش، كم تدفع عائلة مكوَّ للطِّ

د( 260 ش ج( 255 ش  ب( 250 ش  أ( 245 ش 

19. أّي جزء من الّدائرة ُمظلَّل ؟
            

7
2 ب(   

3
1 أ(  

4
1 د(   

5
1 ج( 

20. أّي من األوزان اآلتية يكن أْن يثَِّل وزن اخلروف ؟
د( 500 كغم ج( 50 كغم  ب( 500 غم  أ( 50 غم 
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21. تقطُع مجموعة الكّشاف يومياًا مسافة  8 كم، ما هي املسافة الَّتي تقطعها يف أسبوع ؟ 
د( 40 كم ج( 54 كم  ب( 56 كم  أ( 60 كم 

22. أكمل العدد الّناقص 447 + 753 + ___ + 1,800 = 3,924 ؟
د( 924 ج( 862  ب( 854  أ( 790 

حلُة بالّطائرة من مطار اللّد إلى مطار مدينة برشلونة 210 دقائق،  23. استغرقت الرِّ
حلة ؟  كم ساعة استغرقت الرِّ

ب( ثالث ساعات  أ( ساعتني ونصف  
د( أربع ساعات ج( ثالث ساعات ونصف 

 ؟
4
1

5
<

n ق  24. أّي قيمة يجب تعويضها بدل n  ليتحقَّ
                                   n = 4 )د   n = 3 )ج   n = 2 )ب  n = 1 )أ

25. ما هو العدد الَّذي عندما نطرح منه 379 نحصل على 555 ؟
د( 1,004 ج( 954  ب( 934  أ( 176 
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الّتابع  برنابيو  القدم يف ملعب سانتياغو  لعبة كرة  تذكرة األب ملشاهدة  تُكلِّف   .26
نة من  لنادي ريال مدريد € 50، وتُكلِّف تذكرة االبن € 30، كم تدفُع مجموعة ُمكوَّ

5 آباء و 8 أبناء ؟ 

بيتسا،   
4
1 أكَل سمير  دائريَّة،  بيتسا  وتامر  27. اشترى األصدقاء سمير، أمني، ماهر 

 بيتسا، كم بقي من البيتسا الَّتي 
8
1 وأكَل كلُّ واحد من األصدقاء أمني، ماهر وتامر 

اشتروها ؟

ا  ا يقطع ركضاً ا مسافة 8 كيلومترات يف ساعة وثُلث، كم كيلومتراً 28. يقطُع يوسف َركضاً
خالل 4 ساعات ؟

القس���م الثَّاني: يحوي 5 أسئل��ة مفتوح���ة من 30 - 26، )45 درج���ة(. ِحل األسئلة 
اآلتية )لكلِّ سؤال 9 درجات(.
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29. يوجد مع َملَك 58 ش، قالت لها صديقتُها َجنى: »إذا أعطيتني 20 ش يصبح مع كلِّ 
واحدة مّنا نفس املبلغ«، ما هو املبلغ اّلذي كان مع َجنى ؟

30. يوجد مع َحال 45 ش، تَرغُب َحال بشراء 6 هدايا، ثََمن الَهديَّة الواحدة 8 ش، 
كم شاقالاً ينقُص َحال لتشتري هذه الهدايا ؟ 
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الث ف الثَّ دة اخليارات للصَّ إجابات األسئلة امُلتعدِّ

ؤال حيحةرقم السُّ ل اإلجابة الصَّ ذي ُيثِّ ضع دائرة حول احلرف الَّ
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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ف الّثالث ة الّثامنة عشرة للصَّ ياضّيات الُقطريَّ إجابات وحلول بطولة الرِّ

ؤال حيَحة ُمحاطة بدائرةرقم السُّ اإلجابة الصَّ
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
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. 50 × 5 + 30 × 8 = 490 €  .26 

من  واحد  ُكلُّ  وأكَل  قطعتنْي،  سمير  أكَل  متساوية،  قطع  ثمان  إلى  البيتسا  م  نُقسِّ  .27

 البيتسا.
8
3 ُل  األصدقاء الثَّالثة قطعة واحدة، فبقيت ثالث قطع وهي تُشكِّ

ا خ����الل ساع����ة واح����دة 6 كم، وخ���الل أربع ساعات يقط���ع  28. يقطع يوس���ف َركضاً
24 كم = 6 × 4 .

 

29. بعَد أن تُعطي َملَك صديقتَها جنى 30 ش يصبح معها 38 ش = 20 - 58 ، أي أّنه 
كان مع َجنى يف البداية   18 ش = 20 - 38 .

30.  3 ش = 45 - 8 × 6 .

  


