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2022.1030. 'ב מועד – תיכון תלמידי                                                     
 

 المرحلة األولى - 2023/2022الرياضيات القُطريَّة في ولمبيادة األ          

ب المرحلة الثانوية       30.10.2022"  بموعد " -ُطّلا

 

ب األكثر ذكاًء سيجدون صعوبة , األسئلة غير اعتياِديَّة . امامكم نموذج رياضيات فيِه عشرة أسئلة  حتى الُطّلا

 في حلاِها ُكلاِها .

وبالنهاية سيتم تركيب , سيتم دعوة الُمتميزين منكم للُمشاركة في المراحل الُمتقدامة من الُمسابقات والتدريبات 

باليابان   2023  والتي ستكون في صيف, IMO  - مثال إسرائيل بأولمبيادة الرياضيات العالميَّةالُمنتخب الذي سيُ 
 . 

 

 .ال داعي للشرح   - أكتب األجوبة النهائيَّة فقط 

 .دقيقة  90ُمدَّة االمتحان : . ممنوع استعمال حاسبة 

  

:أسئلة   

نحُصل على من الطرف الى الطرف من الجهة األولى اذا َطَوْيناه  .ُمعطى ُمستطيل مصنوع من ورق  .1

 من الجهة الثانية من الطرف الى الطرف نحُصل على ُمستطيل ُمحيُطه َطَوْيناه اذالكن ,  24 ُمستطيل ُمحيُطهُ 

 ?ما ُهو ُمحيط الُمستطيل األصلي . 18

 

ل موجود . ُمربَّع  100مسار دائري ُمقسَّم الى  .2 ل يتقدَّم الجندي ُخطوة  .ُجندي على الُمربَّع األوَّ بالدور األوَّ

بالدور الثالث يتقدَّم الجندي ,  يتقدَّم الجندي ُخطوتان مع عقارب الساعةبالدور الثاني , واحدة مع عقارب الساعة

لرقم ما ُهو  .وهكذا , ثالث ُخطوات مع عقارب الساعة  الذي بنهايتُه يعود الجندي للُمربَّع الذي بدأ  الدور األوَّ

 ?  منهُ 

 

4بُمربَّعات لوح  .3 4 (يقولون دائما الحقيقة) نيقسم منهم صادق. واحد على ُكل ُمربَّع , أشخاص  ونيقف 

 حسب الضلع ُهم كاذبون  ُكل واحد من األشخاص هؤالء يقول بأنَّ ُكل جيرانه. (دائما يكذبون) نيوقسم منهم كاذب

   ?  لألشخاص الصادقين األكبرما هي الكميَّة الُممكنة ( أ) 

 ?  لألشخاص الصادقين األصغرما هي الكميَّة الُممكنة ( ب)  

 

 

 

 

 



,  من بعضهما 12ُمعطى ُمستقيمان ُمتوازيان على بُعد  .4

نُمّرر .  ودائرتين تمس ُكل واحدة ِمنُهن الُمستقيمين االثنين

ويقطع الُمستقيمين  B,Cُمستقيم يُمس الدائرتين في النُقاط 

ُمرتَّبه على  A,B,C,D-بحيث أنَّ , A,D في النُقاط 

جدو طول . AD=13 ُمعطى أنَّ . الُمستقيم بهذا الترتيب 

 .BC الضلع

 

x,العددان الصحيحان  .5 y يُحقّقان الُمعادلة 
2 28 64 1 0x y xy y   

 xجدو القيمة الُممكنة األكبر لِ  .

 

واحد , واحد باألزرق , اثنين باألسود )بالرسم نرى ُمثلَّثات ُمنتظمة  .6

جد . 400مساحة الُمثلَّث الزهري يُساوي (. والكثير بالَرمادي, بالزهري 

 . مساحة الُمثلَّث األزرق 

 

3 الذي يُحقّق x العدد ُمعطى .7 1x x  .احسب 
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1صندوق أبعادُه  .8 1 2  1أوُجه الصندوق ُمركبة من ُمربَّعات بُكبر (. هال يُمكن تدويرُ ) ق بالفضاءلَّ ُمع 1

ُملصقات ُمتشابهة   5  مربعات الموجودة على الغالف بواسطة 10أن نُغّطي ُكل ال بكم طريقة ُمختلفة يُمكن  .

1, بُكبر 2 يُمكن َطْي ?  بحيث يُغطي ُكل ُملصق ُمربعين ُمتجاورين بالضبط

 .لكن ممنوع تمزيقها, الُملصقات 

 

 نصف قُطر ُممكن أكبرجدو . يحُصر دائرة   28, 28, 21, 21 أطوالُهُ لتون اد .9

  . بالنسبة لهذه الدائرة  

 

 

 

 

 لسلول, شيشيت, توتيت:  على ُكل واحدة منُهن مكتوب أحد الكلمات, مع راني عدد كبير من الُملصقات  .10

 . سوسوت,  تشتيت, 

 بحيث ُكل واحدة من األحُرف الستَّة , من الُملصقات( 0-أكبر من )عدد ُمعيَّن راني يُريد أن يُلصق على ورقة 

  . تظهر بكميَّة ُمتساوية من المرات على الورقة ' ت ,' ش', س', ل', ي', و

ة( أ)   ?  ما هي الكمية األصغر من الُملصقات التي يحتاجها راني لينجح بالُمهمَّ

ة تظهر الكلمة , عندما تكون الكميَّة التي يحتاجها راني هي األصغر ( ب)   ? "شيشيت" كم مرَّ

!بالنجاح  


