
1

8جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم
بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة

الصف  الثامن

العالمة .....................................كود .....................................

اسم الطالب: ...........................................................................................................           كود: ..................................................................
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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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8 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  الثامن

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

1. إحسب                   = 100 × 0.0008 × 0.25 × 1000  ؟

د( 258 ج( 200  ب( 20  أ( 2.258 

بي الذي أُجري ملجموعة معينة أن ثالثة من كل 25 شخصاً بحاجة  َ من الَفحص الطِّ 2. تَبَيَّ
لتطعيم . أي نسبة من املجموعة بحاجة لتطعيم ؟

د( 12%       ج( 10%  ب( 8%  أ( 7% 

3. أي عملية حسابية تضعها بدل املثلث يف التمرين   ليصبح التمرين 
صحيحاً ؟ 

د( : ج( -  ب( ×  أ( + 

4. عدد املشاركي يف املخيم التطوعي 200 شخصاً وُمعدل أعمارهم 27 . عدُد الرجال 70 ، 
عدُد النساء 50 وعدُد الشباب 80 . ُمعدل أعمار الرجال 40 وُمعدل أعمار النساء 28 . 

ما هو ُمعدل أعمار الشباب ؟ 

د( 14  ج( 15  ب( 20  أ( 25 

5. أي من األعداد اآلتية أصغر من ُمضاد معكوسه ؟ 

د( 7  
3
2 ج(  ب( 1  أ( 3- 

ُ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( .
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8 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  الثامن

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

6. نسبة العنب األبيض والعنب األحمر يف مزرعة أبي هاشم  19 : 6 . ما هي النسبة املئوية 
للعنب األحمر يف مزرعة أبو هاشم ؟ 

د( 25% ج( 60%  ب( 65%  أ( 76% 

7. البُعد بي كل نقطتي متجاورتي أفقياً أو عمودياً هو 1 سم . ما هي مساحة  ΔMNP  ؟ 
Mأ( 2.5 سم2                         ب( 2 سم2

N

P

ج( 1.5 سم2                          د( 1 سم2                  

8. تكلفة طباعة 50 شهادة ُملونة يف املطبعة 82 ش . ما هي تكلفة طباعة 125 شهادة مشابهة ؟

د( 215 ش ج( 205 ش  ب( 195 ش  أ( 185 ش 

9. ِحل املعادلة                 ؟

د( 50       ج( 40  ب( 30  أ( 10- 

10. أي جزء من املربع  ُمظلل ؟ األبعاد بي الشرائط متساوية . 

ب(                       أ(   

د(                          ج(   
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8 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  الثامن

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

11. ما هو مجال التعويض للتعبير           ؟

د(      ج(   ب(   أ(   

12. يوجد داخل قاعة األلعاب 10 مرشدين ، 20 مرافقاً و 70 طفاًل . يتم تسجيل أسماء كل 
األشخاص على بطاقات ، لكل اسم شخص بطاقة واحدة ، وتوضع كل البطاقات داخل علبة. 
ونختاُر عشوائياً بطاقة واحدة . ما هو االحتمال أن يظهَر على هذه البطاقة اسم ملرافق ؟

د(       
5
1 ج(   

4
1 ب(   

9
2 أ( 

13. اختر املعادلة املالئمة للمستقيم ؟

أ(   

ب(  

y

x

                                 -= + ج(  

د(   

14. ما هو أصغر حاصل ضرب لثالثة أعداد يكن احلصول عليه من املجموعة  

    }20 ، 3 ، 2 ، 0 ، 5- ، 10- ، 12-{ ؟ 

د( 720-  ج( 600-  أ( 0  ب( 360- 
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8 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  الثامن

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

15. ُمعطى يف الشكل : 

 النقاط A ، B ، E تقع على مستقيم واحد 

 AB = BC   

EBA

C

D

50° 

70° 

(

(

إحسب مقدار     ACB∠  ؟                 

ب( 30° أ( 25° 

د( 40° ج( 35° 

16. ُيثل كل متغير من املتغيرات   a ، b ، c ، d  عدداً مختلفاً من املجموعة  }10 ، 5 ، 3 ، 1{، 
cb ؟  + ليس بالضرورة يف هذا الترتيب . إذا      فكم يساوي 

د( 11 ج( 8  ب( 6  أ( 4 

17. أي مجموعة من مجموعات األعداد اآلتية معدلها 8  ووسيطها 7 ؟

ب( }6 ، 20 ،  7 ، 4 ، 13{                أ( }21 ، 5 ، 7 ، 4 ، 3{  

د( }11 ، 12 ، 7 ، 1 ، 9{      ج( }7 ، 17 ، 1 ، 5 ، 10{ 

18. ِحل هيئة املعادالت ؟

             

د( )1- , 4-(     ج( )5 , 0(  ب( )1 , 2-(  أ( )1 , 0( 
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8 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  الثامن

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

19. ِحل املعادلة           ؟

ج( 3                        د(       ب(   أ(  

من   35% و   ، محامون  أيضا  هم  االجتماعات  قاعة  داخل  الذين  احملاسبي  من   25%  .20
َعِلمَت أن عدَد احملاسبي داخل  احملامي الذين داخل القاعة هم أيضاً محاسبون . إذا 

القاعة 28 . كم عدد احملامي داخل القاعة ؟ 

د( 7 ج( 14  ب( 15  أ( 20 

21. ُمعطى   دالة خطية ، وهي حتقق      و    

إحسب   ؟

د( 22      ج( 42  ب( 59  أ( 67 

22. ما هو الباقي من قسمة العدد      على 10 ؟ 

د( 1  ج( 3  ب( 5  أ( 9 

23. إحسب             ؟

د( 45 ج( 52  ب( 54  أ( 55 
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8 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  الثامن

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

ABCD .24  مستطيل . بناء على املعطيات
A B

CD

26 سم
10 سم

ABCDS ؟            التي يف الرسم احسب 
ب( 130 سم2  أ( 120 سم2 

د( 260 سم2     ج( 240 سم2 

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

أ. إذا أضفنا ملجموعة معطيات عنصراً قيمته صفر                         صواب    خطأ

    فإن قيمة املعدل للمجموعة اجلديدة يصغر .             

ب. َحل املعادلة      هو  x = 0  .                            صواب    خطأ

ج. كل ُمثلثينْ قائمي الزاوية ومتساويي الساقي هما متشابهان .      صواب    خطأ

د. الدالة اخلطية التي  تقطع محور  يف جزئه املوجب                 صواب    خطأ
   هي دالة تصاعدية .                                      

هـ. للمعادلة      يوجد حل واحد فقط  .                  صواب    خطأ

7 

 

24 .ABCD  مستطيل . بناء على المعطيات  

 ؟        التي في الرسم احسب             

  

  

      2سم 260د)                          2سم 240ج)                       2سم 130ب)                     2سم 120أ) 

  

  

   ؟في المربع المناسب √ . أي من اإلدعاءات اآلتية صحيحة وأيها خاطئة . َضع إشارة 25

                              خطأ                                       صوابأ. إذا أضفنا لمجموعة معطيات عنصراً قيمته صفر                     

               فإن قيمة المعدل للمجموعة الجديدة يصغر .

                خطأصواب                                . هو                 لمعادلة                           َحل ا. ب

  خطأ              صوابمتشابهان .        ن قائمي الزاوية ومتساويي الساقين هما ثلثيْ ج. كل مُ  

                                                      خطأالدالة الخطية التي  تقطع محور         في جزئه الموجب             صواب              د. 

                                        . هي دالة تصاعدية

  خطأ                                          صواب                 .   للمعادلة                           يوجد حل واحد فقط .هـ
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8 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  الثامن

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

القسم الثاني : يحوي 5 أسئلة مفتوحة من 30 - 26 ، )100 درجة( . ِحل األسئلة اآلتية )لكل 
سؤال 20 درجة( .

انَضم  كغم.   110 أشخاص  مجموعة  وزن  ُمعدُل  كان  الوزن  يف  األكبر  اخلاسِر  لعبِة  يف   .26
لهذه املجموعة ثالثُة أشخاص أوزانهم 80 كغم ، 90 كغم و 100 كغم. فأصبح ُمعدل وزن 
املجموعة اجلديدة بعد االنضمام 105 كغم . كم كان عدُد األشخاص يف املجموعة األولى 

)قبل االنضمام( ؟

 

َر مدير املطعم َمنَح مكافئة لكل عامل مقدارها  27. مبناسبة اقتراب عيد األضحى املبارك َقرَّ
$500 . لكنه عندما فحَص ما بداخل صندوق املطعم وجد أنه لتحقيق ذلك ينقُصه 50$، 
فقرر أن ينَح كل واحد من العمال $450 ، ويدخَر املبلغ املتبقي والذي قيمته $550 يف 

صندوق املطعم . كم كان املبلغ الذي يف الصندوق قبل توزيع املكافئة ؟ 
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8 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  الثامن

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

  .  ∠ACB ينصف CR ًوأيضا  ∠ABC ينصف BR ،  ∠BAC  = 40° : 28. ُمعطى يف الشكل
إحسب مقدار BRC∠  ؟ 

C

R

A

B

40° 

 ،  6 املجموعة  . متوسط هذه  أعداد  ُمكونة من خمسة  أعداد طبيعية  ُمعطى مجموعة   .29
والوسيط فيها 6 ، املنوال الوحيد فيها 10 . ما هو الفرق بي أكبر عدد وأصغر عدد يف 

هذه املجموعة ؟ 

  

BA M

N

D C 

30. ُمعطى مستطيل ABCD  مساحته 56 سم2 .              

       . AD  منتصف  N و AB  منتصف M   

     إحسب      ؟  
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8 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  الثامن

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

إجابات األسئلة املتعددة اخليارات للصف الثامن

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

.25

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

أ(  ، ب(   ، ج(  ، د(  ، هـ(  .
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جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم
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