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 !الرجاء تعبئة جميع التفاصيل الشخصية بخط واضح

الدفعة  رقم الهوية الجنس اسم العائلة االسم الشخصي

 الدراسية
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 البريد اإللكتروني الهاتف
  

 (الشقة، البلدة/يشمل الشارع، رقم البيت)عنوان البريد
 

 .األسئلة ليست عادية، وسيصعب حتى على التالميذ األقوياء جًدا حل جميع األسئلة. أمامكم استبيان رياضي

سيتم نشر الحلول .  القطرية للرياضيات على اسم بينو أربيل مبيادةعاء المتفوقين لالشتراك في األولسيتم استد

 .http://taharut.org/shlavaوالمزيد من التفاصيل على الموقع 
 

 .ال داعي للشرح -اكتبوا في الجدول المرفق أجوبتكم النهائية فقط 

 .دقيقة 09: مدة المسابقة .ال يجوز استعمال اآللة الحاسبة

 :ةبجدول األجو
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 صفوف السابع –استبيان
 

 هل تعلمون ما لونه؟. لدي قلم حبر. 1

 ".لونه ليس أسوًدا: "قال آدم

 ".لونه أزرق أو أحمر: "قال بين

 ".لونه أحمر: "وقال غال

 ". على األقل صادق، وواحد منكم على األقل خاطئواحد منكم : "أجبتهم

 ما لون قلم الحبر من بين األلوان التي ذكرت؟

 

األول الذي يقوم بحل أي مسألة . مسألة 011حصلوا على . يتنافس موشيه وحاييم فيما بينهما على حل مسائل رياضية .2

قام . نقطة واحدةنقاط، والثاني الذي يحل نفس المسألة سيحصل على  4سيحصل على 

كم مسألة . نقطة 203مسألة، وحصل االثنان مًعا على  01كل واحد من المتنافسين بحل 

 على األقل تم حلها من قِبل واحد منهم؟ 

 

الزوايا . ABCأضعاف من مساحة المثلث  2-أكبر ب ABCDمساحة شبه المنحرف  . 3

A و-B مساحة المثلث  اكبربكم ضعف . هي زوايا قائمةADB  مساحة المثلثABC؟ 

 

 س يجب زيادة سرعة السيارة لَكسب نصف دقيقة لكل كيلومتر؟/بكم كم. س/كم 01تسافر سيارة بسرعة . 4

 

ستُفتح الخزنة إذا كان الرقم ". 2"-و" 3"منازل، مؤلف من األعداد  7من أجل فتح خزنة، يجب إدخال رقم مكّون من  . 5

 .ركبوا الرقم المطلوب". 2"اكثر من العدد " 3"، ويحتوي على العدد 4-و 2يُقَسم على 

 

 .مجاورين كل عددين بين الفرق على عددبدائرة، بحيث يُقَسم كل  1إلى 7األعداد من رتبوا.  6
 

7. x  بعاألرمنازل الجميع من  اطرحوهااختاروا منزلة أخرى، . من أربع منازل، وهو تربيع لعدد صحيحمكون هو رقم 

جدوا جميع القيم .  من أربع منازل، بحيث يكون هو أيًضا تربيًعا لعدد صحيح مكون على رقم جديدستحصلون ، xللرقم

 .x-الممكنة ل

 

األرقام بالضبط زوج واحد من  يوجد بين هذه.   أعداد طبيعية مختلفة، بحيث أن األكبر من بينها يساوي ستة أمامكم .8

 ؟ -ما هي أصغر قيمة ممكنة ل 0األرقام، بحيث ال يمكن قسمة العدد األكبر في هذا الزوج على العدد األصغر فيه

   

اتضح أن مجموع الكسور المقلوبة لتلك . 0كتبت على اللوح ثالثة كسور إيجابية ومختزلة ذات بُُسط مختلفة، مجموعها  . 9

 .جدوا مثاال لثالثة كسور كهذه. عدد طبيعيالكسور هو 

 !بالنجاح


