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9جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم
بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة

الصف  التاسع

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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9 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  التاسع

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. زرَع سالم نبتَة العشِب األخضر يف األرض التي جنب بيته . تُضاِعُف النبتُة املساحة التي 
تغطيها كل شهر . بعد مرور 10 أشهر تغطي هذه النبتة كل مساحة األرض . على فرض أن 

وتيرة ُنوها ثابتة ، بعد كم شهر تُغطي هذه النبتة نصَف مساحة األرض ؟

د( 9  ج( 7  ب( 6  أ( 5 

2. أكمل اإلشارة  <  ،  >  أو   =      لتحصَل على قضية صواب ؟

ج(  =    أ(  <                       ب(  > 

3.  ُمعطى مثلث متساوي الساقني مقدار زاوية الرأس فيه °110 ، وطول أحد أضالعه يزيد 
عن طول الضلع اآلخر ب 5 سم . إحسب طول القاعدة يف هذا املثلث إذا َعِلمَت أن محيطه 

44 سم ؟

د( 13 سم ج( 15 سم  ب( 16 سم  أ( 18 سم 

4. أضف إشارة   <  ،  >  أو   =    لتحصَل على قضية صواب ؟

ج( =                    ب( >  أ(  < 
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5. ِبركُة السباحِة التي يف الفندِق خارجية ، طولُها 25 م ، عرُضها 12 م وارتفاُعها 1.5 م  . 
ُمعدل كمية املاء التي تتبخُر من الِبركة يوميا 2.5 م3 . الِبركُة ال يُضاُف لها ماء وال يُفرغ 

منها. كم هي كمية املاء التي تبقى يف الِبركِة بعد 50 يوماً ؟  
د( 300 م3 ج( 325 م3  ب( 350 م3  أ( 375 م3 

6. أي دالة من الدوال اآلتية تالئُم اخلط البياني ؟

r(x) = (4x - 2)2 - 5  )أ

r(x) = (4x - 2)2 + 5 )ب

y

x  r(x) = (4x - 2)2 + 5 )ج

r(x) = (4x + 2)2 - 5  )د

نصُف ُقطر عجلَة الدراجِة التي يقوُدها عزيز 50 سم ، وهو يقوُدها مُبعدل 80 دورة/دقيقة.   .7
ما هي سرعة دراجة عزيز بالتقريب ؟

د( 16 كم/س ج( 15 كم/س  ب( 14 كم/س  أ( 12 كم/س 

x >1  ؟         ، x 2m-1 8. بكم ضعفاً يزيد  x2m+3  عن  

 x )د  x2 )ج  x4 )ب  x5 )أ

9. أي تعبير من التعابير اآلتية يُعطي أكبر جواب عندما تُعِوض فيه x = 9 ؟ 

د(  ج(    ب(    أ(   
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10. ما هي قيمة التعبير   إذا علمت أن   ؟

د( 20172018  ج( 20173  ب( 20172  أ( 2017 

11. ِمن أي املُعطيات اآلتية ُيكن رسم مثلث ؟
A

C
B

أ( 7.8 سم  ،  12.6 سم  ،  4.7 سم  .  

  . AC = 14 سم ، AB = 17 سم ، α = 52° ، δ = 78° )ب

.  AC = 8 سم ، AB = 7 سم ، β = 95° )ج

  . BC = 15 سم ، AB = 15 سم ، α = 105°  )د

12. إحسب            ؟

د(  أ( 3                        ب( 9                      ج( 318 

13. طوُل القاعدة الصغرى يف شبه منحرف أصغر من طول القاعدة الكبرى ب 17 سم . ما هو 
طول قاعدِته الكبرى إذا َعلمَت أن طوَل القاعدة الوسطى فيه 35 سم ؟

د( 30 سم ج( 33 سم  ب( 43.5 سم  أ( 70 سم 

14. يَرمي حمزة وزهير ُمكَعبَي لَِعب . ما هو االحتمال أن يكوَن مجموُع الَعدديْن اللذيْن يُظهرهما 
املكعبان يساوي 10 ؟

د(  ج(   ب(   أ(  
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15. ِحل املعادلة     ؟

ب(                                               أ(    

د(  ج(  

ٌل على كل واحدة منها تعبير جبري :  16. َوزَّعت ُمعلمُة الرياضيات 4 ِبطاقات ُمسجَّ

ُل عليها  . ُل عليها  ،  َحَصلْت َملَك على بطاقة ُمَسجَّ َحَصل َكرم على بطاقة ُمَسجَّ

ُل عليها  . ُل عليها  وَحَصلت نورة على بطاقة ُمَسجَّ َحَصل سميح على بطاقة ُمَسجَّ

َطلبت املعلمُة أْن يُعوَض كل واحد من الطالب العدد   يف التعبير الذي يَظهر على ِبطاقته. 
أي طالبان حصال على نفس اجلواب ؟ 

د( كرم وسميح ج( نورة وكرم  أ( ملك ونورة              ب( سميح وملك 

17. َعدُد ُسكان َمدينة امَلبَّة سنة 2017 يساوي 3,500 نسمة ، وَمساحتُها 45,000 دوناً . 
رْت الدولة أْن يَُخصَص لكل شخص يعيُش فيها 1.5  يَتضاعُف عدد ُسكاِنها كل 13 سنة . َقرَّ
دوناً . يف أي سنة بالتقريب يَصُل عدُد السكان يف مدينة امَلَبَّة إلى القدرة االستيعابية 

طت لها الدولة ؟  الُقصوى التي َخطَّ

د( 2,080 ج( 2,060  ب( 2,040  أ( 2,020 

 . AD 18. ُمعطى يف الرسم دائرة قطرها
ُرسم على جزئني من قطرها نصفا دائرتني صغيرة وكبيرة 

A B C D        ، AD تقع على القطر  A ، B ، C ، D النقاط
AB = BC = CD : بحيث 

إحسب النسبة بني اجلزء الغير ُمظلل واجلزء املُظلل ؟

د(  ج(   ب(   أ(  
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 ؟ 
4

515
،  فكم يساوي   19. إذا علمَت أن     = 

د( 81 ج( 54  ب( 75  أ( 25 

الذين سيدرسون يف  التاسعة  الصفوف  من طالب  َجمُعها  التي مت  االستمارة  على  بناًء   .20
َ أن 140 منهم يُفضلون تَخصَص احلاسوب . و 120 منهم يُفضلون تَخصَص  الثانوية ، تَبَنيَّ
َ أيضا أن 35 منهم يُفضلون  البيولوجيا و 90 منهم يُفضلون تَخصَص التكنولوجيا . تَبَنيَّ
حاسوباً وبيولوجيا ، و 25 منهم يُفضلون حاسوباً وتكنولوجيا . ما هو العدد الكلي لطالب 

الصفوف التاسعة الذين سيدرسون يف الثانوية ؟

د( 410 ج( 350  ب( 300  أ( 290 

َ أنه يتم  ر فيلما عنها تَبَنيَّ 21. خالل رحلِته لبرشلونة زار ُعَمر نافورة موجنويك السحرية وَصوَّ
تشغيل النافورة ملدة 45 دقيقة . منها 11 دقيقة باللون األخضر ، 15 دقيقة باللون األحمر، 
10 دقائق باللون األزرق و 9 دقائق باللون األصفر . يتم اختيار الوقت بشكل عشوائي ما 

هو احتمال أن يكون لون النافورة ليس أحمراً ؟ 

ج(                       د(   ب(   أ(  

22. إحسب محيط شبه املنحرف بناء على املعطيات الظاهرة يف الشكل ؟ 

ب( 56 سم  M أ( 48 سم 

N

L

R

12 سم

28 سم

6 سم د( 120 سم   ج( 60 سم 
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23. أجرى طارق اختبارات دخول ملدرسة العلوم الثانوية شملت ثالثة مواضيع : رياضيات ، لغة 
عربية ولغة اجنليزية كان عدُد أسئلة االختبارات الثالثة معا 160 سؤاالً متعددة اخليارات. 
عدُد أسئلة الرياضيات 40 سؤاالً أجاَب صواباً عن %60 منها ، عدُد أسئلة اللغة العربية 
70 سؤاالً أجاَب صواباً عن %80 منها وعدُد أسئلة اللغة اإلجنليزية 50 سؤاالً أجاَب صواباً 
عن %50 منها . كم سؤاالً كان ينقُص طارق أن يجيَب عنها صواباً ليُقبل ملدرسة العلوم إذا 
َعِلمَت أنه ليحصَل على قبول عليه أن يجيَب صواباً على األقل عن  %70 من العدد الكلي 

لألسئلة يف االختبارات الثالثة ؟ 

د( 7  ج( 5  ب( 4   أ( 3 

24. إحسب قيمة الزاوية  T  الظاهرة يف الرسم ؟ 

ب( 35° أ( 30° 
50° 

110° 

100° 

)

)

) ) T د( 45°  ج( 40°       

25. أي من اإلدعاءات اآلتية صحيحة وأيها خاطئة . َضع إشارة √ يف املربع املناسب ؟ 

أ. القطران يف املستطيل يقسمانه إلى أربعة مثلثات                      صواب    خطأ          
   مساحاتها متساوية  .                                                                               

23  (-7t)  t 9 = 724 t33(7t-) .                                صواب    خطأ     ب. 

ج. إحداثيات رأس الدالة   هي )32 , 2( .             صواب    خطأ   

د.                                                       صواب    خطأ   

هـ. القطران يف الدالتون ينصف أحدهما اآلخر .                         صواب    خطأ   
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القسم الثاني : يحوي 5 أسئلة مفتوحة من 30 - 26 ، )100 درجة( . ِحل األسئلة اآلتية )لكل 
سؤال 20 درجة( .

بُّ الرياضيات . فلما سألها عن ُعْمرها أجابت : »ضعف ُعمري  م شاب خلطبة فتاة ُتِ 26. تَقدَّ
بعد 10 سنوات يساوي ثالثة أضعاف ُعمري اليوم« . كم ُعْمر الفتاة اليوم ؟

ُف العملية   ،  n عدد األعداد الصحيحة التي يقسم عليها m  بدون باق .  27. نَُعرِّ

مثال 1 :        ألن األعداد الصحيحة التي يقسم عليها 10 بدون باق هي
. }1 ، 2 ، 5 ، 10{               

مثال 2 :       ألن األعداد الصحيحة التي يقسم عليها 17 بدون باق هي }17 ، 1{ .

إحسب     =   ؟ 

             EFGH  و   ABCD : 28. يَظهُر يف الرسم ُمربعانA B

F

C
G

H

D

E

         كل ضلع من أضالع املُربع  ABCD مقسم إلى ثالث       
     قطع متساوية . رؤوس املربع EFGH  هي نقاط من

 ؟ 
ABCD

EFGH

S
S      نقاط التقسيم . إحسب     
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20182014  ؟ 20192015 + 29. ما هو رقم اآلحاد يف العدد الذي ُيثل جواب التمرين 

30. محيط املربع PQRS هو 24 سم . القطعتان PT  و PU  تقسمان مساحة املربع إلى ثالثة 
أقسام متساوية . إحسب طول القطعة PT )سم(  ؟ 

                           

S

P Q

T

U
R
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إجابات األسئلة املتعددة اخليارات للصف التاسع

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

كود: ...........................  اسم الطالب: ....................................................................................... املدرسة: .............................................. 

25.   أ(  ، ب(   ، ج(  ، د(  ، هـ(  .
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