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7جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم
بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة

الصف  السابع

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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الصف  السابع

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم
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 1. إحسب             
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2. إحسب                  ؟

د( 25  ج( 20  ب( 15  أ( 5 

98  يقبل القسمة على 9 بدون باٍق . ما هي قيمة  ؟  3. العدد  5321
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4. إحسب          

د( 4  
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1 ج(  ب( 3   
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x=5 ؟  5. أي تعبير من التعابير اآلتية يُعطي أصغر جواب عندما تُعوض فيه 

x
4 د(  ج(    

4
x ب(   

1
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ُ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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6. أي ثاُلثية أعداد َمجموعها ال يساوي 10 ؟ 

ب(                                                                       أ(   

د(  ج(   

7. إحسب        ؟

د( 74  ج( 67  ب( 24  أ( 12 

b . أي من التعابير اآلتية ال ميثل محيط هذا املستطيل ؟ a وعرضه  8. ُمعطى مستطيل طوله 

    ab + ab )ب   bbaa +++ أ( 

2
)(2

2
)(2 baba +

+
+ د(    )(2 ba + ج( 

k عدداً صحيحاً سالباً ، أي التعابير اآلتية هو األكبر ؟ 9. إذا كان 

ب(        أ(   

د(  ج(   

10. راتُب سعيد الشهري مع هدية العيد 7,000 ش . كم يبلُغ راتُب سعيد الشهري إذا َعلمَت 
أن راتبَه الشهري يزيُد عن هدية العيد ب 6,000 ش ؟

د( 7,000 ش  ج( 6,500 ش  ب( 6,000 ش  أ( 5,500 ش 

11. أي من األعداد اآلتية أصغر من َمعكوسه ؟ 

د( 6 ج( 1-  ب( 4-  أ(  
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a

b

b  هما قطران يف املكعب . كم قطراً من  a  و  12. الِقطعتان 

هذين النوعني يوجد يف املكعب ؟ 

ب( 10 أ( 6 

د( 16 ج( 12 

13. كم عدد األعداد الصحيحة التي تقع بني     و  π 4  ؟ 

د( 10  ج( 9  ب( 8  أ( 7 

14. إحسب           ؟ 
ب( 180° أ( 90° 

(

(
(

(

د( 360°                   ج( 270° 

15. يَحُرُث ثالثُة تراكتورات متشابهة ثالثة دومنات بثالث ساعات . كم ساعة يحتاُج تراكتور 
واحد حلراثة دومن واحد ؟ 

د( 1  ج( 2  ب( 6  أ( 3 

16. ش���ارَك 400 مش���اركاً يف املؤمتر العاملي ملكافحة التدخني الذي استضافته الكويت يف أيار 
2016. وتوقع املُنظمون زيادةَ الوعي ملكافحة التدخني يف السنوات القادمة : 2017 ، 2018، 
2019، بحيث يزيُد عدُد املش���اركني يف كل س���نة من هذه الس���نوات بنسبةْ %50 عن السنة 

السابقة لها . كم عدُد املشاركني املُتوقع مشاركتهم يف املؤمتر يف أيار 2019 ؟  

د( 1,550 ج( 1,350  ب( 1,200  أ( 900 



6
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17. ما هي مساحة أصغر مربع الذي يحوي دائرة نصف قطرها 6 سم ؟ 
د( 144 سم2 ج( 96 سم2  ب( 48 سم2  أ( 36 سم2 

؟ 18. ِحل املعادلة     

د( 12  ج( 8  ب( 10-  أ( 8- 

19. كان ثََمُن طابتي تنس طاولة قبل العيد 4 ش ، وبعد العيد بيعت 4 طابات من نفس النوع ب 
2 ش . ما هي نسبة التخفيض على سعر طابة التنس الواحدة ؟ 

د( 75% ج( 50%  ب( 40%  أ( 25% 

nm ؟  + 20. إذا عِلمَت أن  ، كم يساوي 

د( 44 ج( 50  ب( 89  أ( 90 

21. َحَسب ِنظام تبديل العملة يف إحدى الدول فإنه يتم تبديل 3 دينار ب 16 ريال ، وتبديل 6 
ريال ب 9 جنيه . كم جنيه يساوي دينار واحد يف هذه الدولة ؟  

د(  ج( 6  ب(   أ( 8 

فة لكل عددين m و n ،   هكذا    .                                          22. العملية  ُمَعرَّ

إحسب :        ؟ 

د( 750 ج( 625  ب( 105   
2
1735 أ( 
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املدرسة  إدارة  رت  َقرَّ  . لطالبها  احلكمة  مدرسُة  تُنظمها  التي  التوعية  برامج  ضمن   .23
دعوة د. بهاء احلكيم احملاضر يف التنمية البشرية ليلقي محاضرًة عن الثقة بالنفس ، 
صت له 40 - 30 دقيقة . ُمعدل االلقاء املثالي هو 140 كلمة يف الدقيقة . إذا كان  وَخصَّ
احملاضُر يلقي محاضرتَه يف املُعدل املثالي ، أي من أعداد الكلمات اآلتية ممكن أن يناسَب 

صته له إدارة املدرسة ؟  محاضرة د. بهاء احلكيم ِضمن الزمن الذي َخصَّ

د( 4,900 ج( 5,700  ب( 6,000  أ( 6,500 

هب أبعاده 3 سم × 6 سم × 12 سم . ومأله يف  24. َصَهَر صانُع املجوهرات صندوقاً من الذَّ
مكعب . ما هو طول ضلع هذا املكعب ؟ 

د( 10 سم  ج( 9 سم  ب( 8 سم  أ( 6 سم 

هب جلمعية إغاثة احملتاجني . باعت اجلمعيُة هذا  عت احلاجة لطيفة ِبِعقدها من الذَّ 25. تَبرَّ
الِعقِد باملزاد ، فاشتراه أحُد األفاضل ب %1500 من ِسعره العادي . َحَسب هذا الِسعر 

ع به لهذه اجلمعية وكان ِسعُره العادي $200 ؟  بكم يُباُع خامت علي الذي تبَرَّ

د( 1,500$  ج( 2,700$  ب( 3,000$  أ( 15,200$ 
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القسم الثاني : يحوي 5 أسئلة مفتوحة من 30 - 26 ، )100 درجة( . ِحل األسئلة اآلتية )لكل 
سؤال 20 درجة( .

26. مزرعُة أبي إبراهيم شكلها مستطيل ، طولها 80 م وعرضها 20 م وهي ُمحاطة بسياج. قرر 
أبو إبراهيم تغييَر شكل مزرعته ليصبَح ُمربعاً واستعمال نفس السياج . بكم زادت مساحة 

مزرعة أبي إبراهيم ؟  

 

املوسم           خالل  شجرة  كل  حتتاج   . شجرة   600 حمزة  الزراعي  املهندس  بيَّارة  يف  يوجد   .27
 كوب ماء . يُخطُط حمزة لبناء خزان ماء يف بيَّارته طوله 10 م  وعرضه 5 م ، كم يجب 

4
1

أن يكون ارتفاع اخلزان لتكفي كمية املاء التي فيه لسقاية كل شجرات البيَّارة موسماً كاماًل ؟ 

   

 املبلغ كتباً للمطالعة . ودفعت مقابل 
5
1 28. كان مع َيامة يوم العيد مبلغاً من املال . اشترت ب 

رحلة العيد  مع صديقاتها 190 ش . وبقي معها 250 ش . ما هو املبلغ الذي كان مع َيامة 
يوم العيد ؟ 

    



9

7 بطولة الرياضيات القطرية السادسة عشرة
الصف  السابع

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

. )KL = KM( متساوي الساقني ΔKLM  29. ُمعطى

∠ KLM  نصف ينصف  LN ، ∠LKM= 28°      

M

K

L

N

      إحسب مقدار  LNM∠   ؟    

   

30. يَسكُن عايد وأختُه سلمى يف نفس البيت ، ويصالن إلى مدرسِتهما مشياً على األقدام . 
يَقطُع عايد املسافَة من بيِته إلى املدرسة ب 20 دقيقة . وتَقطُع سلمى املسافَة من بيِتها 
إلى املدرسة ب 30 دقيقة . يف أحد األيام َخَرجت سلمى من بيِتها قبل عايد ب 5 دقائق . 

بعد كم دقيقة من ُخروِجه يلحق عايد أختَه سلمى ؟
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إجابات األسئلة املتعددة اخليارات للصف السابع

ضع دائرة حول احلرف الذي مُيثل 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
دجبأ25

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