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 املسابقة الرئيسية للصف الرابع

 (1) 2019املشروع القطري للموهوبين في الرياضيات القاسمي 

 

 حل التمارين التالية: .1

993 .أ 998 989 978 ______ 4990      

4 .ب 89 2 25 5 ________      

40 .ج 16 20 8 3 16 ______        

 

جب عن املطلوب: .2
َ
 ِاقرأ األسئلة التالية بتمّعن وا

ذي تضربه في نفسه تحصل على  .أ
ّ
 ؟900ما هو العدد ال

____________________________________________________________________________._________________________ 

 .229ُمتتاليان حاصل مجموعهما  عددان .ب

___________________________________________________________________________.__________________________ 

ل!24هل يوجد عددان ُمتتاليان جمعهما  .ج
ّ
 ؟ عل

___________________________________________________________________________________________.__________ 
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 جد ثالثة حدود في املتواليات التالية: .3

.____,____,____,2,5,3,6,4 .أ  

.____,____,____,0,1,4,9,16 .ب  

.____,____,____,1,2,3,5,7,11 .ج  

 

 

 حل التمارين التالية: .4

 ؟98حصلنا على  7وضربنا الناتج بـِ  9ما هو العدد الذي إذا أضفنا له  .أ

________________________________________________________________________________________.___________ 

 ؟عمر، فما هو عدد الكرات التي مع 115نحصل على  19وأضفنا للناتج  12بـِ  عمرإذا ضربنا عدد الكرات التي مع  .ب

_________________________________________________________________________________________.__________ 

 22إضافية فأصبح مجموع ما لديهم  بةطا 12عدٌد متساٍو من الطابات. اشترى لهم والدهم  جمال وأحمدلدى األخوة  .ج

 ؟منهم مع كل واحدكان طابة، كم طابة 

_________________________________________________________________________________________________.__ 
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حقق صفة ُمشتركة وعدد واحد منها ال ُيحقق   .5
ُ
ل فرع توجد خمسة أعداد، من بين تلك األعداد ُهنالك أربعة أعداد ت

ُ
في ك

رسم دائرة حول العدد الشاذ من
ُ
ذكر الصف تلك الصفة. ا

ُ
حّققها األعداد األربعة وال  ةبين األعداد الخمسة وا

ُ
تي ت

ّ
املشتركة ال

 ُيحّققها العدد الشاذ.

 7، 5، 2، 61 ،10 .أ

 _________________________._____________________________________الصفة: _العدد الشاذ_______________ 

 22، 405، 18، 333، 45 .ب

 __________________________.___________________________________الصفة: _العدد الشاذ_______________ 

 40، 112، 20، 107، 209 .ج

 _____________________.________________________________________الصفة: _العدد الشاذ_______________ 

 

جب عن املطلوب: .6
َ
 ا

 .3جد عدًدا مكوًنا من ثالث منازل، بحيث أن حاصل جمع منازله يساوي .أ

 ____________________.____________________________________________ :امكانّيات 4ِجد 

: مكانّياتاال  جميعجد . 4وحاصل ضرب منازله يساوي  6 ربع منازل، بحيث أن مجموع منازلهجد عدًدا مكوًنا من أ.ب

._________________________________________________________ 

ّسم مجموعة األعداد الّتالية إلى قسمين ُمتساويي املجموع:.ج
َ
  (1,2,3,10,15,25,56)ق

 ____._________________________________القسم األّول: _______

 _______.________________________________القسم الثاني: ____
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  14سعر كيلو موز في دكان الفواكه:  .7
ً

 شواقل.  8شواقل. سعر كيلو اجاص  6. سعر كيلو تفاح شاقال

 . كم دفعت فادية باملقابل؟ةكيلو من كل نوع من أنواع الفواكه الثالث 2اشترت فادية  .أ

_________________________________________________________________________________ 

 كيلو تفاح وكيلو وحدة من األجاص. كم دفعت فادية باملقابل؟ 2كيلو موز و 3ب. اشترت فادية 

_________________________________________________________________________________ 

 

جب ع .8
َ
 ن األسئلة التالية:ا

ا:ت املناسبة في الجملة التالية لكحّوط الخيارا .أ  ي تكتمل الجملة منطقيًّ

من املفّضل االستماع للموسيقى الهادئة غير الصاخبة وقت الدراسة ألجل زيادة التركيز واستيعاب املواد الدراسية، وذلك ألّن 

ت االنتباه[املوسيقى الهادئة 
ّ
 .]عاٍل/ منخفض[عندما نستمع إليها بصوٍت  ]تزيد التركيز/ تشت

ذي أمامه فقط ويسمع اثنين وراءه.  .ب
ّ
ل واحد يرى ال

ُ
ابراهيم وتسنيم وأمل وسهاد وفادي يقفون في سطر. معروف أّن ك

 ويقولون:

 سهاد: "أرى فاديا وال أسمع أمل".

 تسنيم: "أسمع أمل"

 ما هو ترتيبهم؟       

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 األخير    )األول(

 ق والنجاحبالتفوّ 


