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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

كود .....................................



صفحة فارغة
فَحة الّتالية انتقل للصَّ
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= [3 + (13 - 19).7]:90 ؟ 1. احسب             

د( 2 ج( 8  ب( 30  أ( 45 

40043√    ؟ +
5447 - 2. احسب             =  

د( 37.7 ج( 12  ب( 30.2  أ( 12- 

ا بدائية ِمقدارها 10 ش،  يارات رسوماً 4-3. يدفُع سمير مقابل إيقاِف سّيارِته يف َموقف السَّ
فع 3 ش.  وعن كلِّ ساعة إضافيَّة يضاف على رسوم الدَّ

ة 5 ساعات ؟ 3. كم شاقالاً يدفُع سمير مقابل إيقاِف سّيارِته يف هذا املَوقف ُمدَّ

د( 50 ش ج( 30 ش  ب( 25 ش  أ( 15 ش 

ة n ساعات ؟ 4. كم شاقالاً يدفُع سمير مقابل إيقاِف سّيارِته يف هذا املَوقف ُمدَّ

n +3 )د  10n
3

ج(   3 + 10n )ب  3n + 10 )أ

لّيــــان بني 70 و 80 ، ما هـــي أكبر قيمــة ممكنـــة  5. العـــددان m و n همــــا عــــددان أوَّ
لـ m - n ؟ 

د( 8 ج( 7  ب( 6  أ( 5 

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

األخيرة. )لكلِّ سؤال 8 درجات(.
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6  ؟ : (- 25
32

)1
4

- = 6.  احسب        

5 3
4

د(   6 1
16

ج(   7 3
8

ب(  أ( 8 

7. احسب                     =  24  +  2(8-) : 256  ؟        

د( 20  ج( 24  ب( 32-  أ( 32 

8. ِحل املعادلة                x 6  +  19-  = 47  ؟

د( 20  ج( 24  ب( 11  أ( 32 

9. ما هي األعداد الَََّتي إذا َعوَّضناها يف التَّعبير   1= 2(____ -7)  نحصل على قضيَّة صواب ؟

د( 7  ج( 6 و 8  ب( ±8  أ( 6-  و 0 

مادي ΔMQP ؟ 10M. احسب مساحة املثلَّث الرَّ

N

Q

P

26 سم

20 سم

10 سم

ب( 260 سم2                                أ( 160 سم2 
د( 320 سم2 ج( 300 سم2 

فر للبالغ، كم تُكلِّف  فر بالّطائرة للولد تساوي %75 من تكلفة تذكرة السَّ 11. تكلفُة تذكرة السَّ
فر للولد إذا كان سعُرها للبالغ $680 ؟  تذكرة السَّ

د( 520$ ج( 510$  ب( 500$  أ( 480$ 
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ابع ف السَّ الصَّ

ندوق 9,000 سم3، وارتفاُعه 40 سم،  كل صندوٌق قاعدتُه ُمربَّع، حجم الصُّ 12. يَظهُر يف الشَّ
ندوق ؟  احسب طول ضلع قاعدة الصُّ

40 سم
ب( 15 سم                         أ( 10 سم 

د( 25 سم ج( 20 سم 

مها َجمعيَّة إبداع، احتاجْت 5 دقائق لقراءة  13. شاركْت كوثَر يف بُطولة اللُّغة اإلجنليزيَّة الَّتي تُنَظِّ
قطعة فهم املقروء، واحتاجت دقيقتنْي حللِّ كلِّ سؤال، أّي من التَّعابير اجَلبريَّة اآلتية يعرُض 

َمن الكلِّي الَّذي احتاجته كوثر حللِّ n أسئلة القطعة ؟ الزَّ

5 + 2n )د  5n )ج  2n )ب  5(n + 2) )أ

14. قاَد سالم سّيارتَه بسرعة ثابتة، وَقطَع يف اليوم األوَّل مسافة 390 كم خالل 3.25 ساعة، 
إذا سار بنفس سرعته الّثابتة، َكم ساعة يحتاج ليقطع يف اليوم الّثاني مسافة 480 كم ؟

د( 4.5 س ج( 4.25 س  ب( 4 س  أ( 3.75 س 

وُمتساوي  اوّية  الزَّ قائم   ΔMRK و  ُمربَّع طول ضلعه 12 سم،   MNPR كل  الشَّ ُمعطى يف   .15
الّساقني، احسب مساحة  Δ MRK ؟

أ( 72 سم2
ب( 108 سم2

M

RK

N

P

ج( 144 سم2  
د( 216 سم2
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ابع ف السَّ الصَّ

خص الواحــد،  نـــة األربعة للشَّ حلة ألنطاليـــا يف فصول السَّ 16. يُظِهـــُر اجلدوُل تكلفَة الرِّ
فر يف الفصول األربعة ؟  ل تكلفة السَّ ما هو ُمعدَّ

كلفة )$(أ(  825$ التَّ

بيع تاءالرَّ اخَلريفالشَّ يف الصَّ

1400
1200
1000

800
600
400

200
0

ب( 850$ 

ج( 925$

د( 975$

       

 2019 + 2018 + 2017 + 2016 + 2015 + 2014 ؟                              
4033

17. احسب              =

د( 3 ج( 2030   2016 1
2

ب(   3 7
4033

أ( 

ــــة 700$،  يفيَّ نة $400 ويف الُعطلــــة الصَّ َفر السطنبول خــالل السَّ 18. ِسعُر بطــاقة السَّ
َفر ؟ يادة يف ِسعر بطاقة السَّ ما هي نسبة الزِّ

د( 25% ج( 50%  ب( 75%  أ( 80% 

ا 537 كم، بعد أن  الّثالثاء صباحاً 19. كانت قراءة عّداد املسافة على دّراجة نسرين يوم 
ا 4 ساعات يوم  ة 6.5 ساعة يوم الّثالثاء، و 4.5 ساعة يوم األربعاء، وأيضاً سافرت ُمدَّ
ل سرعة نسرين خالل الّساعات الَّتي  اخلميس، أشار العّداد على 897 كم، ما هو ُمعدَّ

سافَرتْها يف األّيام الثَّالثة ؟ 

د( 24 كم/س                             ج( 22 كم/س  ب( 20 كم/س  أ( 15 كم/س 
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محيطه  مستطيل  داخل  محصورة  ة  ومتماسَّ متطابقة  دوائر  ِستُّ  كل  الشَّ يف  يَظَهُر   .20
؟  ت  السِّ وائر  الدَّ مراكز  من  َيرُّ  الَّذي  الّداخلي  املستطيل  محيط  احسب  سم،   200

أ( 120 سم

ب( 130 سم            

ج( 140 سم

د( 150 سم

21. أّي من التَّمارين اآلتية جوابُه 1 ؟ 
 4

4 - 4
د(  ج( 4-4 4     4 : 4

4
ب(   4 - 4

4
أ( 

22. يَرغُب ُعَمر شراَء قمرة تصوير فيديو ثََمنُها 6,000 ش، َحصَل يف عيد الفطر على 
الته  580 ش هديَّة من األقارب، وَحصَل يف عيد األضحى على 620 ش، كان يف حصَّ
َع ُعَمر  1,250 ش، وأعطاه والداه 850 ش، يعمُل يف الّسوق ويتقاضى يومياًا 180 ش، َجمَّ
ا عليه أن يعمَل يف الّسوق  كلَّ املبالغ الَّتي معه ليشتري قمرة تصوير الفيديو، كم يوماً

ن من شراء قمرة الفيديو ؟ ليتمكَّ

د( 18 ج( 15  ب( 14  أ( 12 

ا موجباًا ؟  23. ُمعطى  a و b عددان سالبان، أّي من الّتعابير اجلبريَّة اآلتية دائماً

- b 

a
د(   a2

b
ج(   a . b )ب  a + b  )أ

24. أّي األعداد اآلتية هو األكبر ؟

 - 8 

9
د(    - 7 

8
ج(    - 6

7
ب(    - 3 

5
أ( 
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25. أّي من اإلدِّعاءات اآلتية صحيحة وأيُّها خاطئة ؟ ضع إشارة √ يف املُربَّع املناسب.

أ. إذا عرفُت ُمحيَط املُربَّع ُيكنني أن أحسَب مساحتَه.                    صواب    خطأ

ا متساوي األضالع.                     صواب    خطأ ب. يوجد ُمثلَّث قائم الّزاوية وأيضاً

لع الّثالث.            صواب    خطأ ج. ُيكن رسم ُمثلَّث مجموع ضلعنْي فيه يساوي الضِّ

تني هو °90.          صواب    خطأ د.  يف املُثلَّث القائم الّزاوية مجموع الّزاويتنْي احلادَّ
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ة الّثامنة عشرة ياضّيات الُقطريَّ ُبطولة الرِّ
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القســـم الثَّاني: يحوي 5 أسئلــة مفتوحـــة من 30 - 26، )45 درجـــة(. ِحل األسئلة اآلتية 
)لكلِّ سؤال 9 درجات(.

ن ُكّل واحد منها من َرقمنْي، والَّتي فيها َرقُم اآلحاد أكبر من  ل ُكلَّ األعداد املكوَّ 26. َسجِّ
َرقم العشرات ؟

ِسما  أخَذ األصدقاء: جميل، هناء، يوسف،  التُّوت،  ُمعنيَّ من حّبات  كان يف علبة عدد   .27
وإبراهيم كلَّ َحّبات التُّوت الَّتي يف الُعلبة: أخذ جميل ثُلثَها، أخذت هناء ُربَعها، أخذ يوسف 
ُخمَسها، أخذْت ِسما ُسدَسها، وأخذ إبراهيم الـ 12 حبَّة تُوت الَّتي بقيت يف الُعلبة، كم حبَّة 

توت كان يف الُعلبة ؟

28. حوُض َسَمك على شكل صندوق، طول قاعدته 
100 سم وعرضها 80 سم، وارتفاع احلوض 
ارتفــاع  بالـماء حتى  مليئ  60 سم. احلــوض 
حجمه  حجر  احلوض  داخل  ُوضع  سم،   43
بكم  باملاء.  ا  متاماً مغمور  وهو  سم3،   4,000

ا يرتفع مستوى املاء يف احلوض ؟  سنتمتراً

جرة األولى، وطار  ا، طار خمسُة عصافير عن الشَّ ا 80 عصفوراً 29. كان على ثالث شجرات معاً
جرة الثَّالثة، فبقي  جرة الّثانية، ثُمَّ طار أحد عشرة عصفوراًا عن الشَّ سبعُة عصافير عن الشَّ

جرة الّثالثة ؟ ا كان يف البداية على الشَّ على كلِّ شجرة نفس عدد العصافير، كم عصفوراً

ا َسلََّم عزيُز احلمامَة رسالة لتوصلها إلى صديقه قاسم،  30. يف متام الّساعة 15 : 9 صباحاً
ا، تقطُع احلمامُة مسافة 8 كم يف  اعة 05 : 11 صباحاً سالة السَّ أوصلــت احلمامُة الرِّ

20 دقيقة، كم كانت املسافة بني عزيز وصديقه قاسم ؟



10

7
ة إبداع لتطوير الثَّقافة والتَّعليم - أم الفحم َجمعيَّ
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ابع ف السَّ 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

                   25        أ( __      ب( __      ج( __      د( __       

كود: ...........................  اسم الطالب: ....................................................................................... املدرسة: .............................................. 
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ابع ف السَّ الصَّ

ابع ف  السَّ 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

                   25         أ( صواب       ب( خطأ      ج( خطأ       د( صواب



14

7
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 26. عدُد هذه األعداد 36 وهي:
	  

897978696867
595857564948
474645393837
363534292827
262524231918
171615141312

	  

27. نرمز بـ  x  لعدد حّبات التُّوت الَّتي كانت يف العلبة، ونَُكوِّن املعادلة:

1
3
x + 1
4
x + 1
5
x + 1
6
x +12 = x

20x +15x +12x +10x + 720 = 60x
57x + 720 = 60x

720 = 3x⇒ x = 720
3

= 240

ا َفإنَّ مستوى املاء  28.  8,000 سم2 = 80 · 100 ، ومَبا أنَّ 4,000 تساوي نصف الـ 8,000 ، إذاً
سيرتفع يف احلوض 0.5 سم.
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 .29
     1. نرمز بـ a لعدد العصافير على كل شجرة يف النِّهاية ومنأل اجلدول:

جرة األولى جرة الثَّانيةالشَّ جرة الثَّالثةالشَّ الشَّ

a + 5a + 7a + 11البداية

aaaالنِّهاية

a + 5 + a + 7 + a  + 11 = 80 

3a + 23 = 80

3a = 57  a = 57
3

 = 19

جرة الّثالثة ا عدد العصافير الَّتي كانت يف البداية على الشَّ إذاً
 a + 11 = 19 + 11 = ا 30 عصفوراً

جرة الّثالثة ا عدد العصافير الَّتي كانت يف البداية على الشَّ  إذاً

جرات الثَّالث 2. بعد أن طارت كلُّ العصافير بقي على الشَّ
ا  = 11 – 7 – 5 – 80 .   57 عصفوراً

ا  = 3 : 57 .   عدُد العصافير الَّتي بقيت على كلِّ شجرة  19 عصفوراً
ا  = 11 + 19 . جرة الثَّالثة  30 عصفوراً ا عدد العصافير الَّتي كانت على الشَّ  إذاً

سالة من عزيز إلى قاسم. 30. حتتاُج احلمامُة 110 دقيقة لتوصَل الرِّ

.  110
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     املسافة بينهما      44 كم = 8 ×  


