
       
 

ي الرياضيات للّصفوف: سابع 
 ثامن   –مسابقة األولمبياد القطرية ف 

 2022 - 2021 -المرحلة النهائّية 
 

 http://www.israelmath.com/olymp: الموقع نماذج أسئلة المسابقة، حلولها ومعلومات أخرى سوف تظهر في 

ي جميع  .  1
المساواة صحيحة: يجب كتابة إشارات عمليات ف  بي   األعداد إشارات عمليات وأقواس، بحيث تصبح  أضيفوا 

بيعات، وُيسمح بإضافة أقواس  .التر
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.  10سطر َو   12ُمعىط جدول يتكون من . 2 ، األصفر واألخض  تقالي ي الجدول باألحمر، التر
بيعات ف     أعمدة. نلّون التر

ي كل سطر
 : بحيث يكون ف 

اء بيعات الخض  بيعات الصفراء≥      عدد التر تقالية≥      عدد التر بيعات التر بيعات الحمراء. ≥      عدد التر  عدد التر
ي كل عامود

 :وف 
اء بيعات الخض  بيعات الحمراء عدد ≥      عدد التر تقالية≥       التر بيعات التر بيعات الصفراء≥      عدد التر      عدد التر

وا لماذا ال توجد إمكانيات   لوا كل واحدة من اإلمكانيات، واشر
ِّ
ي الجدول، مث

اء ف  بيعات الخض  جدوا جميع اإلمكانيات لعدد التر

 .أخرى

,𝑎جدوا عددين صحيحي   وموجبي    .  3 𝑏    بحيث أن األعداد𝑎4    َو𝑏10    هي أعداد مكّونة من أربعة منازل تتكّون من نفس

 .األرقام

 :أقسام متطابقة 4قّسموا الشكل ِل . 4

 

 

 

 

 

 

 . 2ومجموع أرقامه يساوي  99990001جدوا أصغر عدد صحيح وموجب ينقسم بدون باٍق عىل العدد . 5

 

ي الصورة شكل ُسباعي منتظم، النقطة  .6
 
 .  BCتقع عىل منتصف الضلع   Aف

طة؟ 
ّ
؟ المساحة الملونة بالرمادي أم المساحة الُمخط  ما المساحة األكتر

 

 

 

 

 

 

(. يلّون سمت  كل ضلع  لدى سمت  مجموعة من قطع  .  7
َ
ي منتظم )جميع األهرامات متساوية الِكتر

الليجو عىل شكل هرم ثالث 

ي كل هرم بلون واحد من لوني   بحوزته. نسّمي هرمي   ُمتكافئي   إذا كان باإلمكان وضع أحدهما عىل اآلخر عىل أحد الوجوه 
  ف 

ي يستطيع سمت  أن يلّون أضالعها بحيث  . ما هو أكتر عدد مبحيث تكون ألوان األضالع متالئمة بي   الوجهي   
ن األهرامات التر

؟   ال يكون أي هرمي   متكافئي  

 

 !بالنجاح

http://www.israelmath.com/olymp

