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ة إبداع لتطوير الثَّقافة والتَّعليم - أم الفحم َجمعيَّ

ة الّثامنة عشرة ات الُقطريَّ ياِضيَّ ُبطولة الرِّ
ابع ف الرَّ الصَّ

اسم الّطالب: ...........................................................................................................       كود: ..................................................................
املدرسة:........................................................................................................................         رقم الهاتف: ...............................................

البلد: ..............................................................................................................................   رقم اجلوال: .............................................
اسم املراقب: ...........................................................................................................  رقم الغرفة: .................................................

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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ة إبداع لتطوير الثَّقافة والتَّعليم - أم الفحم َجمعيَّ

ة الّثامنة عشرة ات الُقطريَّ ياِضيَّ ُبطولة الرِّ
ابع ف الرَّ الصَّ

1. أكمل املتوالية بقفزات ثابتة  ____ ، 681 ، 704 ، 727 ، 750 ؟
د( 665 ج( 663  ب( 662  أ( 658 

1 5  لتر ؟
4

2. كم سم3 يوجد يف 
د( 5,450 سم3 ج( 5,400 سم3  ب( 5,250 سم3  أ( 5,200 سم3 

الغداء،  إلى مدينة املالهي ومعها 170 ش، َصَرفت 45 ش على وجبة  ليلى  3. دخلت 
وَصَرفت ضعفي هذا املبلغ ثََمن بطاقات األلعاب الكهربائية، كم شاقالاً بقي مع ليلى ؟  

د( 35 ش  ج( 25 ش  ب( 20 ش  أ( 15 ش 

4. أكِمل العدَد الّناقَص لتحصَل على قضيَّة صواب   __ : 10,000 = 1,671 + 329 ؟                  
د( 5 ج( 4  ب( 3  أ( 2 

5. احسب            = 6 × 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +  6 × 6 ؟ 
د( 110 ج( 108  ب( 104  أ( 102 

كل ُمظلَّل ؟  6. أّي جزء من الشَّ
                2

5
ب(   9

25
أ( 

1
3

د(   7
10

ج( 

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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7. تكلفُة تذكرة العرض املسرحي يف مركز املسرح هي 45 ش للبالغ، 30 ش للولد، 
ا و 6 أطفال ؟  نة من 8 بالغني، 14 ولداً فل، كم تدفع عائلة أبو العز املكوَّ و15 ش للطِّ

د( 1,000 ش ج( 980 ش  ب( 920 ش  أ( 870 ش 

8. يس���بُح ماه���ر دوراناًا على محيط البركة، س���بَح يف البداي���ة 6 دورات خالل 15 دقيقة، 
ورة  ���َن ماهر س���باحته للدَّ وس���بََح يف النهاي���ة 7 دورات يف 14 دقيق���ة، بكم دقيقة حسَّ

الواحدة ؟
د( 1  1

2
ج(   1

3
ب(   1

4
أ( 

9. احسب               = 7 × 4 + 53 ؟  
د( 153 ج( 147  ب( 143  أ( 97 

أّيام،  َمكثْت هناك 7  إلى اسبانيا، أخذت معها مبلغ $ 480،  إيناس رحلة  10. سافرت 
وصَرفْت يَومياًا $  55، ما هو املبلغ الَّذي بقَي معها ؟ 

د( $ 110 ج( $ 105  ب( $ 100  أ( $  95  

فوف الّرابعة  عها كلُّ صّف من الصُّ 11. يَظهُر يف اجَلدوِل إحصائيَّة مجموع النِّقاط الَّتي جمَّ
الَّتي حصل  النِّقاط  بنَي مجموِع  الَفرق  كان  كم  ياضي،  الرِّ وري  الدَّ الَّتي شاركت يف 

ف الَّذي حصل على أقّل مجموع ؟  ف الفائز ومجموع نقاط الصَّ عليها الصَّ
قاط مجموع النِّ

16
14
12
10
8
6
4
2
0 ف     الرابع )و(    الرابع )ه�(    الرابع )د(   الرابع )ج(    الرابع )ب(     الرابع )أ( الصَّ

أ( 5        
ب( 6          

ج( 7
د( 8
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منه  طلَب  لعبة،   24 تركيب  يومياًا  يُنِجُز  األلعاب،  لتركيب  مصنع  يف  حسام  يعمُل   .12
ا يحتاج حسام لتركيبها ؟ مسؤول القسم تركيب 192 لعبة، كم يوماً

د( 8 ج( 9  ب( 12  أ( 15 

الّنادي  مدخل  جنب  االلتقاء  وحليم  سائد  اتَّفَق   ،5  :  25 إلى  اآلن  الّساعة  تُشيُر   .13
ر أن يلتقيا ؟   3 ساعة، يف أّي ساعة من املُقرَّ 5

6
ياضي بعد  الرِّ

د( 25 : 9  ج( 20 : 9  ب( 15 : 9  أ( 55 : 8 

من  كوب   3
4

سهام  حتتاج  أشخاص،  لعشرة  تكفي  الَّتي  الڤانيال  كعكة  لتحضير   .14
احلليب، كم كوباًا من احلليب حتتاج سهام لتحضير 20 كعكة كهذه ؟

د( 15 ج( 18  ب( 20  أ( 22 

15. استورَد عاصم 300 طاولة مكتبّية ودفع ثمنَها 240,000 ش، باع عاصم كل الّطاوالت، 
باع الواحدة منها ب 1,000 ش، كم شاقالاً ربح عاصم ؟ 

د( 80,000 ش ج( 70,000 ش  ب( 60,000 ش  أ( 40,000 ش 

16. احسب             = 8 × 14 - 259  ؟
د( 151 ج( 147  ب( 137  أ( 133 

17. كم الّساعة اآلن إذا علمَت أنَّه بعد َسبع ساعات ونصف  تصبح الّساعة الّثالثة 
بعد منتصف الليل ؟

د( 30 : 10 ج( 00 : 03  ب( 00 : 20  أ( 30 : 19 
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18. أكمل دون أن حتسب  ____ + 7 × 50 = 7 × 59 ؟
د( 9 × 59 ج( 50 × 7  ب( 7 × 9  أ( 9 × 50 

ا بالتَّساوي  الب يف مدرسة اخَلوارزمي 543 طالباًا، موزَّعون على 20 صفاً 19. عدد الطُّ
تقريباًا. أّي اجُلَمل اآلتية صحيحة ؟ 

الب يف كلِّ صف أقل من 27 طالباًا. أ( عدُد الطُّ
الب يف كلِّ صف أكثر من 27 طالباًا. ب( عدُد الطُّ

الب يف كلِّ صف يساوي 27 طالباًا. ج( عدُد الطُّ
د( يكن إيجاد صفوف فيها أكثر من 27 طالباًا.   

20. ما هو حجم املخزن الَّذي قياساته: 9 م ، 16 م و 5 م ؟
د( 820 م3 ج( 780 م3  ب( 760 م3  أ( 720 م3 

ا وفواكه ثََمنُها 187 ش، دفعت ثََمنَها وبقَي معها 274 ش،  21. اشترت أّم سعيد خضاراً
راء ؟ كم شاقالاً كان معها قبل الشِّ

د( 483 ش ج( 481 ش  ب( 461 ش  أ( 391 ش 

لتر 1
6

لتر 1
3

لتر 1
2

1 لتر

9 شيقل
20 شيقل

24 شيقل

50 شيقل

الّرابعةالّثالثةالّثانيةاألَولى

مان  22. ُيكن أن يشتري سليم  قناني من عصير الرُّ
أن يشتريها  أيُّ زجاجة أفضل  بأربعة أحجام، 

سليم ؟
ب( الّثانية أ( األولى 
د( الّرابعة ج( الّثالثة 
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الم وعددهم 400 طالباًا جتميع كلِّ حقائبهم املدرسيَّة ومعرفة  َر طالب مدرسة السَّ 23. قرَّ
الوزن الُكلِّي لها، َوْزُن كل احلقائب متساٍو، َوَوْزُن احلقيبة الواحدة 15 كغم، كم يبلغ 

الوزن الُكلِّي لكلِّ حقائب طاّلب املدرسة ؟
د( 60 طن ج( 6 طن  ب( 60,000 كغم  أ( 600 كغم 

ا آخر على يني العدد  لْت رقماً ا من رقم واحد، بعدها سجَّ ا مؤلفاً لْت رجاء عدداً 24. سجَّ
قمنْي حصلْت على 102، ما هو  ل، وعندما جمعت 23 للعدد النَّاجت من هذين الرَّ األوَّ

لته رجاء ؟ ل الَّذي سجَّ العدد األوَّ
د( 7 ج( 6  ب( 5  أ( 4 

بعة الَّذين داخل املصعد 80 كغم، غادر املصعد شخصان  ل َوْزن األشخاص السَّ 25. ُمعدَّ
ل َوْزن األشخاص الَّذين بقوا يف املصعد ؟  َوْزن كلِّ واحد منهما 60 كغم، ما هو ُمعدَّ

د( 62 كغم ج( 76 كغم  ب( 84 كغم  أ( 88 كغم 
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القس���م الثَّاني: يحوي 5 أسئل��ة مفتوح���ة من 30 - 26، )45 درج���ة(. ِحل األسئلة 
اآلتية )لكلِّ سؤال 9 درجات(.

ة واحدة فقط وعملّيات حسابيَّة،  26. استعمل كلَّ األعداد 9 ، 8 ، 2 ، 1 ، كّل عدد مرَّ
وَكوِّن متريناًا حسابياًا جوابه 100 ؟ 

���ة يف أحد األّي���ام، فوجد أنَّه حّتى الّس���اعة 50 : 7 دخل إلى  27. أج���رى س���امح إحصائيَّ
3 ُطاّلب املدرس���ة، ما هو العدد الُكلِّي لكلِّ 

4
لون  املدرس���ة 270 طالباًا والَّذين يَُش���كِّ

ب املدرسة ؟  طالَّ

، يحصل على 12 درجة عن كل إجابة صحيحة،  ا يشمل 25 سؤاالاً 28. يَحلُّ وسام اختباراً
ويُنقص له 5 درجات عن كل إجابة خاطئة، وعن كل سؤال غير محلول يُنقص له 
درجتان، أجاب صواباًا عن 20 سؤاالاً وأخطأ يف 3 أسئلة ولم يحل سؤالني، كم كانت 

عالمة وسام يف هذا االختبار ؟ 

فرة الواحدة إلى اجلامعة 25 ش، ُيكُن شراء بطاقة ِسعُرها  29. سعُر تذكرة السَّ
ة ، اشترى هاشم بطاقة كه��ذه،  فر 40 مرَّ خص بالسَّ 720 ش، وهي تسمُح للشَّ

َر هاشم ؟ كم شاقالاً وفَّ

ُكلَّ العصير يف كؤوس  ُمنير  َسَكَب  البرتقال،  ا من عصير  لتراً  3 3
5

الوعاء  30. كان يف 
يوف إذا علمَت أنَّ  يوف، َوضُع يف كلِّ كأس 200 سم3، كم كان عدد الضُّ مها  للضُّ وقدَّ

ا واحدة فقط ؟  ُكلَّ ضيٍف شرب كأساً
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ابع ف الرَّ 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

الب: ....................................................................................... املدرسة: ..............................................  كود: ...........................  اسم الطَّ
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ابع ف الرَّ ة الّثامنة عشرة  للصَّ ياضّيات الُقطريَّ إجابات وحلول ُبطولة الرِّ

ؤال حيحة ُ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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. )2 + 8( × )1 + 9( = 100   .26 

الب عددهم 90 طالباًا = 3 : 270 ،  1 الطُّ
4

    .27

ا عدد كّل الّطالب 360 طالباًا =  4 × 90 .           إذاً

 . 12 × 20 - 3 × 5 - 2 × 2 =  221    .28

29.     280 ش = 720 - 40 × 25 .

3 3
5

30.     3,600 سم3 = 1٫000 × 

ا = 200 : 3,600  18 ضيفاً       

   


