
 
 رياضيات بال حدود للصغار

 2007/2008لعام 
 

ة           ،يتوجب تسليم ورقة واحدة لكل جواب سؤال        ة اإلجاب ار نوعي  سوف يؤخذ باالعتب
   .)مع رسم أو لوائح أو شرح (على السؤال 

 .  الحل للمسائل ترتيبوآذلك سوف يؤخذ باالعتبار 
 

 )  عالمات 10(السؤال األول  
 المتاهة 

 
Entrez dans le labyrinthe. Marchez à travers les pièces et additionnez les nombres. Dessinez 
l’itinéraire qui donne la moindre addition. 

 
Enter the labyrinth. Walk through the rooms and add up the numbers. 
Draw the itinerary that gives you the smallest addition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 )  عالمات 5( السؤال الثاني 

 
  اهجوم الجراد على مقاطعة لمبارد ي

 
وفي شهر تموز في        ،   جرادات صغار      4 أنجبت  جرادة واحدة    2006  تموز   1في  

ة            هالعام الذي يليه آل واحد     ع جرادات أصبحت بالغ د آل      ،   من هذه األرب وسوف تل
 .  جرادات آل عام 4واحدة 

ا  دى حياته ى م رادة التعل دة ضع الج رة واح يض م صغار ، ب رادات ال دد الج م ع آ
  ؟ 2008يولدوا في شهر تموز عام س الذين 

 



 
 ) عالمات 7(السؤال الثالث 

 
 .الكرنفال

 
الثالثة .  ثالث إناث واثنان ذآور يتقابلون في حفلة مرتدين األقنعة         : خمسة أوالد عم    

ساحرة اع ال اروا قن اث اخت ساحر ، اإلن اع ال رة وقن اع األمي ةقن ذآور  .ة المحبوب  وال
 .اختاروا أقنعة الفرسان والخيالة 

ات وآخرهم سوف              د  يحضر  ومن الخمسة سوف يصل أوال إحدى البن ات   ،  ول والبن
ساحرة   ات ال ساحرة      المقنع ة ، وال ساحرة المحبوب ول ال ل وص صلون قب رة ي واألمي

ة    د الخيال صلوا     . سوف تصل بع ذي سي ه   أذآر الترتيب ال ارب   ب أآتب  .  الخمسة أق
 . لتحليل باترتيب وصول المقنعين ووضحوا اإلجابة 

 
 
 

 )  عالمات 7(السؤال الرابع 
 

 الدروس في المنزل
 

ة تعطي      ) 17( في صف يوجد     وم  ف طفل والمعلم ذآور        ،   رض للي ال ال الي األطف  الت
ب أن  دوا يج ل   يع ة عم ثالث أوراق طريق فات 3 ب ة  ( وص ى ورق فة عل ل وص ) آ

ذي ب ام ال ون ب نالطع ف     ، ه يرغب ضروا وص ب أن يح اث يج ال اإلن ى اتواألطف  عل
الطعام الذي يرغبون واألطفال اإلناث يجب      ) على آل ورقة  صفة واحدة   و(صفحتين  

فحتين    ى ص ضروا وصف عل فهو(أن يح ة ص ل ورق ى آ يتين  ) عل ين رياض   للعبت
 . يرغبون بها 

ه      ذي يلي وم ال نهم والي وب م ل المطل دة للعم ة جي ون بطريق ال يعمل ل األطف ستلم آ  ت
 . ورقة 43المعلمة 

 
 آم عدد األطفال الذآور واألطفال اإلناث في هذا الصف ؟ 

 
 
 
 
 
 



 )  عالمات 10(السؤال الخامس 
 

 درج المكعبات
  

شكل في الوجوه المتعاآسة توجد            ات موضحين بال علي يحتاج لبناء درج ستة مكعب

 . رسومات متشابهه 
 . ناه على وجهين متقابلين بنفس الرسمةبالشكل الذي 

 .  أرسم الرسومات الناقصة في الدرج المرسوم
 

 )  عالمات 7( السؤال السادس 
 

 القصة الواحدة 
ضلع      شكل سداسي متساوي األ    يعبئفريدريك يجب أن      سم ويوجد   6ضالع طول ال

ة و     ثالث    لديه ة      أشكال معيني وان مختلف ثالث أل ل طو      ،   ورق ب ضلع المائ ه    ال      سم 6ل
صاق  ينيجب إل وق اآل مع د ف ون الواح شرط أن يك شكل ب ن خ بال وا ع ر وال يخرج
 . الشكل السداسي

 .  مرة واحدة ه يسمح بقصالمعينفقط 
د مغطى   كل سداسي واح ل ش ى األق م عل ينأرس وان بمع الث أل ار ث  ويجب أن تخت

  .لكل معينمختلفة 
 

 

 



 
 

 )  عالمات 5( السؤال السابع 
 

 دسية للديكورأشكال هن
ام            هذه هي األ    الوج بالط الحم  .شكال الهندسية المرسومة التي اختارتها جوليا من آت

بالط في أشكال        ،  جوليا في حيرة من أمرها في اختيار شكل الرسمة           قامت بوضع ال
 .هندسية مختلفة ثم قامت بتصويرهم 

 .ابق آل شكل هندسي على الصورةحدد تط
 

 
 
 
 
 
 

 )  عالمات 7( السؤال الثامن 
 

 سلسلة أرقام 
 

ين      ): سلسلة من األرقام  (مها  تستعمل األرقام بطريقة معينة لتكوين         تجمع آما هو مب
ه          ذي يلي سعة     (بالشكل رقمين متتابعين لتحصل على الرقم ال د عن ت إذا المجموع يزي

 ) . تأخذ رقم واحد 
 هكذا بدأت السلسلة اليوم

1    4    5 
1    4    5    9  
1    4    5    9   4  
 

 هذه السلسلة التي ُآتبت باألمس 
  3 1 2 9 3 6 ؟؟؟؟؟؟؟ 1

 . أوجد األرقام الناقصة واآتب سلسلة األرقام آاملة مبينا الطريقة التي استعملتها 
 
 
 



 )  عالمات 10( السؤال التاسع 
 

 مملكة فلورا
 

ساحرة  قسم من أبناء المملكة. الملكة فلورا آانت تعيش في بلد مسحورة    تحت تأثير ال
ات     الضروري     من   ،الشرألن تهزم   ، فلورا تعلم    الشريرة   . آل اللحوم   آالقتال ضد نب

ه            يم وقالت ل ى              : (ذهبت لتأخذ رأي شخص حك ادر عل ار ق ة أزه ه ثالث ات ل ذا النب ه
 . أآلك، وثالث ورقات سامة 

رة الواحدة               ل تستطيع أن تأخذ فقط زهرة أو زهرتين في الم ة أ   وبالمث ين    ورق و ورقت
   :حذرإبنفس الوقت ولكن 

 
 إذا أخذت ورقة واحدة تنمو ورقتين جدد  •
 إذا أخذت ورقتين بنفس الوقت ال ينمو شيئا ولكن تنمو زهرة  •
 إذا أخذت زهرة تنمو زهرة جديدة مكانها  •
 .إذا أخذت زهرتين ال ينمو شيئا  •
ن ماهي خطة الهجوم التي يجب أ        (تحرآي بشكل منطقي تستطيع أن تربحي        •

 تتخذها فلورا حتى ال يبقى على النبات زهور أو أوراق في نهاية القتال؟ 
 

 .وضحي الطريقة المتبعة بالحل 
 

 


