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جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

1. أي جزء من الّشكل ُمظلّل ؟ 
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َر الّطالب املشاركون يف املُخيَّم وعددهم 50 طالًبا، جتميع كّل العصي اّلتي معهم  2. قرَّ
وبناء خط مستقيم، طول كل العصّي متساوية، وطول الواحدة 60 سم، كم يبلغ طول 

اخلّط املستقيم اّلذي ُيكن بناؤه من كّل هذه العصّي ؟
د( 3 كم ج( 30 م  ب( 300 سم  أ( 3,000 ملم 

فل أقل بـ 20 ش،  خص الكبير 80 ش، وتَكلفة وجبة الغداء للطِّ 3. تَكلفُة وجبة الغداء للشَّ
نة من األّم واألب وخمسة أطفال ؟  كم تدفع عائلة ُمكوَّ

د( 460 ش ج( 440 ش  ب( 420 ش  أ( 400 ش 

4. كم حرًفا مختلًفا يوجد يف اجلملة  I like to play with my friends ؟
د( 24 ج( 22  ب( 19  أ( 17 

حلُة باحلافلة من َجبل الّشيخ إلى مدينة إيالت 390 دقيقة، كم ساعة  5. استغرقت الرِّ
حلة ؟  استغرقت الرِّ

ب( سّت ساعات ونصف أ( سّت ساعات  
د( سبع ساعات ونصف ج( سبع ساعات  
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وتسع  أربع طاوالت  أمير  أّم  اشترت  الُكرسّي 80 ش،  وثََمُن  الّطاولة 500 ش  ثََمُن   .6
كراٍس، كم شاقاًل تدفع أّم أمير ثمن ما اشترته ؟

د( 2,800 ش ج( 2,720 ش  ب( 2,650 ش  أ( 2,540 ش 

ق املعادلة   x = 479 - 600 ؟ 7. ما هي قيمة  x  اّلتي ُتقِّ
د( 151 ج( 141  ب( 131  أ( 121 

َركًضا مسافة 125 كم يف ساعة وُربع، كم كيلومتًرا يقطُع خالل ثالث  الفهُد  8. يقطُع 
ساعات ؟

د( 300 كم ج( 275 كم  ب( 250 كم  أ( 225 كم 

9. يوجد مع ُجمانة 97 ش، قالت لها صديقتُها منال: »إذا أعطيتني 30 ش يُصبح مع كّل 
واحدة مّنا نفس املبلغ«، ما هو املبلغ الذي كان مع منال ؟

د( 47 ش ج( 39 ش  ب( 37 ش  أ( 29 ش 

10. يوجد مع لينا 58 ش، تَرغُب لينا بشراء 7 هدايا، ثََمُن الَهديَّة الواحدة 9 ش، كم 
شاقاًل ينقُص لينا لشراء هذه الهدايا ؟ 

د( 6 ش ج( 5 ش  ب( 4 ش  أ( 3 ش 


