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point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

1

تقــوم رهــف بتكويــن أرقــام العــدد 2022  األربعــة باســتخدام أعــواد ثقــاب موجــودة فــي . 1
ــي  ــا ف ــن كم ــن أول رقمي ــل بتكوي ــدأت بالفع ــد ب ــاب. لق ــود ثق ــى 30  ع ــوي عل ــة تحت علب
الشــكل الموضــح. كــم عــدد أعــواد الثقــاب المتبقيــة بعــد االنتهــاء مــن تكويــن العــدد 2022؟

1. Rahaf is forming the four-digit number 2022 using some matches from a box. 
The box originally contained 30 matches. She has already started and formed 
the first  two digits, as shown in the diagram. How many matches will remain 
in the box when she has finished forming 2022 ?

A B C D E

20 19 910 5
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2

2 . . x مثلــث متطابــق األضــاع طــول ضلعــه 12 ، ومحيطــه يســاوي محيــط مربــع طــول ضلعــه
مــا قيمــة x ؟

2. An equilateral triangle of side 12 has the same perimeter as a square of 
side x . What is the value of x  ?

A B C D E

9 12 2416 36



point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

3

تم رسم بعض األشكال على ورقة مربعات. قام المعلم بطي الجانب األيسر من الورقة عند . 3
الخط السميك الموضح بالشكل.

كم عدد األشكال في الجانب األيسر والتي ستنطبق على نظائرها في الجانب األيمن؟  

3. Some shapes are drawn on a piece of paper. The teacher folded the left-
hand side of the paper over the thick line. How many of the shapes on the 
left-hand side will fit exactly on top of a shape on the right-hand side?

A B C D E

1 2 3 4 5
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4

رتبــت هبــة اهلل طــاوالت بعديهــا 2x1   وفًقــا لعــدد المشــاركين فــي االجتمــاع. . 4
الشــكل التالــي يوضــح منظــوًرا علوًيــا لترتيــب الطــاوالت لاجتماعــات الصغيــرة والمتوســطة 

ــر؟ ــدد الطــاوالت المســتخدمة فــي االجتمــاع الكبي ــرة. كــم ع والكبي

4. Hebatallah arranges tables of size 2x1  according to the number of 
participants in a meeting. The diagrams show a top view of the tables 
arrangement  for a small, a medium and a large meeting. 
How many tables are used for the large meeting?

753

A B C D E

10 11 12 14 16
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5

الشكل التالي يوضح جزًءا من جدول الضرب، حيث يظهر ناتج واحد فقط. إذا كان x,y عددين . 5
صحيحين موجبين،  و x>y. ما قيمة x؟

5. A square of numbers is taken out from a multiplication table. Only one number 
is visible. The integers x and y are both positive and x > y . 
What is the value of x ?

A B C D E

6 7 8 10 11

x

77y+1

x+1x

y
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6

أنا عدد أصغر من نصفي وأكبر من ضعفي، وإذا جمعتني مع مربعي يكون الناتج صفًرا. . 6
فمن أنا؟

6.  I am a number, am less than my half and greater than my double. 
The sum of me and my square is zero. Who am I? 

A B C D E

-2 -1 0 1 2
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7

فـــي المســـتطيل الموضـــح بالشـــكل، تـــم توصيـــل نقطتـــي المنتصـــف ألطـــول ضلعيـــن فيـــه . 7
بـــرؤوس المســـتطيل األربعـــة.

ما الكسر الذي يمثل المساحة المظللة من المستطيل؟

7. In the rectangle shown, the midpoints of the two longer sides are joined to 
all four vertices. What fraction of the rectangle is shaded?

A B C D E

1 1 2 1 2
5 4 7 3 5
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8

يظهـر فـي أحـد التطبيقـات علـى جـوال ناديـة الشـكل البيانـي التالـي والـذي يوضـح مقـدار . 8
الوقـت الـذي قضتـه األسـبوع الماضـي علـى أربعـة مـن تطبيقاتهـا.

وفـي هـذا األسـبوع انخفـض الوقـت الثنيـن مـن التطبيقـات إلـى 
النصف، بينمــا قضــت نفــس الوقــت علـى التطبيقين اآلخريـــــن.

أي مما يلي يمثل الشكل البياني لهذا األسبوع؟

8. On Nadya’s smartphone, this diagram shows how much time she spent last 
week on each of her apps.

 This week she halved the time spent on two of these 
apps, but spent the same amount of time on the other 
two apps. 
Which of the following could be the diagram for this week?

A B C D E
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9

هناك خمسة مرشحين في االنتخابات المدرسية. وبعد فرز %90  من أصوات الناخبين كانت . 9
النتائج األولية كما يلي:

كم عدد الطاب الذين ال يزال لديهم فرصة للفوز في االنتخابات؟

9. There are five candidates in the school election. After 90%  of the votes 
had been counted, the preliminary results were as follows:

How many students still have a chance of winning the election? 

A B C D E

1 2 3 4 5

عبداهللناصرفهدمحمدصالحالطالب
14111082عدد األصوات

Student Saleh Mohamed Fahd Nasser Abdullah
votes 14 11 10 8 2
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10

تم ترتيب خمسة مربعات ومثلثين قائمي الزاوية كما هو مبين بالشكل. تشير األعداد 3 . 10
و 8 و 22 الموجودة داخل المربعات الثاثة إلى مساحاتها باألمتار المربعة. ما مساحة 

المربع الذي يحوي عامة االستفهام؟

10. Five squares and two right-angled triangles are arranged as shown.
The numbers 3, 8 and 22  inside three of the squares indicate their areas in 
square metres. What is the area of the square containing the question mark?

A B C D E

14m2 15m2 16m2 17m2 18m2

8

?

3

22
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11

يوضــح الشــكل التالــي ثــاث دوائر كبيرة متطابقة وأربــع دوائر صغيرة متطابقــة، مراكز الدوائر . 11
 . 1cm ونقــاط التمــاس تقــع جميعهــا علــى اســتقامة واحــدة، نصــف قطــر الدائــرة الصغيــرة 

ما مساحة المنطقة المظللة بالسنتيمتر المربع؟

11. The diagram shows three large circles of equal radius and four small circles of 
equal radius where the centers of all circles and all points of contact lie on one 
straight line. The radius of each small circle is 1 cm .What is the shaded area in 
square centimeters?

A B C D E
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12

يوضــح الشــكل التالــي تنقــل نحلــة مــن خليــة إلــى الخليــة المجــاورة لهــا. مــا عــدد الطــرق . 12
المختلفــة التــي تنتقــل بهــا النحلــة مــن الخليــة x   إلــى الخليــة y   بحيــث تمــر – مــرة واحــدة 

فقــط – بــكل خليــة مــن الخايــا الســبع البيضــاء؟

12. A bee moves from hexagon x to hexagon y . She can only move from one 
hexagon to another if they have an edge in common. How many different 
routes are there from x to y  that pass through each of the seven white 
hexagons exactly once?

A B C D E

2 43 5 6

x Y
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13

ذات مــرة قابلــت ســتة أشــقاء، وكانــت أعمارهــم ســتة أعــداد كليــة متتاليــة. وســألت كل . 13
منهــم ســؤااًل: “ كــم عمــر أكبــر أشــقاءك؟” أي ممــا يلــي ال يمكــن أن يكــون مجمــوع 

ــت؟ ــم الس إجاباته

13. I once met six siblings whose ages were six consecutive whole numbers.  
I asked each of them the question: “How old is your oldest sibling?“           
Which of the following could not be the sum of their six answers?

A B C D E

95 125 167 205 233
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14

وضعــت جــودي 2022  باطــة فــي صــف واحــد. أزالــت ليــن كل ســادس باطــة مــن الصــف، . 14
بعــد ذلــك أزالــت نــوف كل خامــس باطــة مــن الباطــات المتبقيــة، ثــم أزالــت مريــم كل رابــع 
باطــة مــن الباطــات المتبقيــة. فــي النهايــة أزالــت ريمــا كل الباطــات المتبقيــة. مــا عــدد 

الباطــات التــي أزالتهــا ريمــا؟

14. Judy puts 2022 tiles in a long line. Then Leen removes every sixth tile.
Next Noof removes every fifth tile from those that remain. Then Mariam 
removes every forth tile. Finally, Reema removes all the remaining tiles.
How many tiles does Reema remove?

A B C D E

0 337 674 1011 1348



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

15

ــد . 15 ــال أح ــا. ق ــوا عمره ــم أن يخمن ــت منه ــا. فطلب ــن عمره ــم ع ــال جدته ــة أطف ــأل ثاث س
ــا  ــغ مــن العمــر 78  عاًم ــغ مــن العمــر  75 عــام، وقــال الثانــي إنهــا تبل األطفــال إنهــا تبل
وقــال الثالــث إنهــا تبلــغ مــن العمــر 81  عاًمــا. لكــن اتضــح أن أحــد التخمينــات كان 
 خاطًئــا بعــام واحــد، وآخــر كان خاطًئــا بعاميــن، وآخــر كان خاطًئــا بمقــدار 4  أعــوام.

ما هو عمر الجدة؟

15. The Three children asked their grandmother how old she was. She replied 
by asking them to guess her age. One child said she was 75 , one said she 
was 78  and one said she was  81   . It turned out that one of the guesses 
was wrong by 1   year, one was wrong by 2 years and one was wrong by 4 
years. What is the grandmother’s age? 

A B C D E

76 77 79 80
ال يمكن تحديده بالضبط

 cannot be determined
exactly
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16

فــي الشــكل التالــي، المســتطيل الكبيــر ABCD  مقســم إلــى 12 مســتطيل صغيــر جميعهــا . 16
ADمتطابقــة. مــا قيمــة النســبة         ؟ 

DC

16. The diagram shows a large rectangle ABCD  divided into 12 identical small 
rectangles. What is the ratio          ?AD

DC

A B C D E

8 5 7 2 9
9 6 8 3 8

D

A

C

B
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17

بــدأ أرنــب وقنفــذ بالســباق فــي مضمــار دائــري بطــول 550m. كاهمــا ركــض بســرعة ثابتــة. . 17
كانــت ســرعة األرنــب 10m/s  وســرعة القنفــذ 1m/s . ولكــن ركــض القنفــذ فــي االتجــاه 
المعاكــس لألرنــب. عندمــا تقابــا، اســتدار القنفــذ مباشــرة وركــض خلــف األرنــب. كــم فــرق 

الوقــت بالثوانــي بيــن وقــت وصــول األرنــب لخــط النهايــة عــن وقــت وصــول القنفــذ؟

17.  A rabbit and a hedgehog had a race around a 550m  long circular track. Both 
ran at constant speed. The rabbit’s speed was 10m/s, and the hedgehog’s 
speed was  1m/s. They started at the same time. However, the hedgehog 
ran in the opposite direction to the rabbit. When they met, the hedgehog 
immediately turned round and ran after the rabbit. How long after the 
rabbit did the hedgehog reach the finish?

A B C D E

45 sec 50 sec 55 sec 100 sec 505 sec
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18

18 . W والنقطــة  RS منتصــف U 1. النقطــةcm طــول ضلعــه PQRS فــي الشــكل التالــي: المربــع
مركــز المربــع. 

ــي  ــاوية ف ــق متس ــاث مناط ــى ث ــع إل ــتقيمة VW و UW و TW المرب ــع المس ــمت القط قس
المســاحة.  ماطــول SV ؟

18. The diagram shows square PQRS of side-length 1cm . The midpoint of RS is 
marked   U  and the center of the square is marked  W  . Line segments TW , UW       
and VW split the square into three regions of equal area.
What is the length of SV ?

A B C D E

1 cm cm cm cm cm2 3 4 5
2 3 4 5 6



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

19

يوجــد ثاثــة مســارات عبــر منتــزه مدينتنــا، توجــد شــجرة مزروعــة فــي وســط المنتــزه كمــا . 19
هــو موضــح بالشــكل.

ما أقل عدد من األشجار نحتاج أن نزرعه بحيث يتساوى عدد األشجار على جانبي كل مسار؟

19. There  are three   paths  through  our  city  park .  A tree  is   planted  in the  middle  of   the  
park, as shown. What is the smallest number of trees that need to be planted so 
that there are the same number of trees on both sides of each of the paths?  

A B C D E

1 2 3 4 5
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20

لــدى ديمــا خمســة خواتــم فــي أصابعهــا كمــا هــو موضــح بالشــكل. وهــي تريــد أن تخلعهم . 20
واحــًدا تلــو اآلخر. 

بكم طريقة مختلفة تستطيع القيام بذلك؟

20. Deema has five rings on her fingers, as shown in the diagram. She takes 
them off one at a time. In how many different ways can she do this?

A B C D E

16 20 24 30 45
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21

مثلثــان قائمــا الزاويــة ومتطابقــا الســاقين ومتطابقــان، كل منهمــا مرســوم بداخلــه مربــع كمــا هــو . 21
موضــح فــي الشــكل. إذا كانــت مســاحة المربــع p هــي 45. فمــا مســاحة المربــع R؟

21. Two congruent isosceles right-angled triangles each have a square inscribed, 
as shown in the diagram. The square marked P has an area of 45  . 
What is the area of the square marked R?

A B C D E

35 40 45 50 60

p R
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22

تشــارك ثمانيــة فــرق فــي بطولــة لكــرة القــدم. أي فريــق يواجــه كل فريــق مــن بقيــة الفــرق . 22
مــرة واحــدة فقــط. فــي كل مبــاراة يحصــل الفائــز علــى ثــاث نقــاط، وال يحصــل الخاســر على 
ــى نقطــة واحــدة.  ــق عل ــاراة بالتعــادل يحصــل كل فري ــة انتهــاء المب أي نقطــة، وفــي حال

فــي نهايــة البطولــة كان مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا جميــع الفــرق 61  نقطــة.

ما أكبر عدد من النقاط حصل عليه الفريق البطل؟

22. Eight teams participate in a football tournament. Each team plays against 
each other team exactly once. In each match, the winner gets  3 points and 
the loser does  not get any points. If a match is drawn, each team gets 1   
point. At the end of the tournament the total number of points obtained by 
all the teams is 61 . 
What is the largest number of points that the champion team could have 
obtained?

A B C D E

21 19 18 17 16
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23

قامــت مجموعــة مــن القراصنــة مكونــة مــن قــادة وبحــارة ومســاعدي بحــارة بتقســيم 200 . 23
قطعــة ذهبيــة و 600 قطعــة فضيــة بينهــم. تلقــى كل قائــد 5  عمــات ذهبيــة و 10  
فضيــة. حصــل كل بحــار علــى 3   عمــات ذهبيــة و 8   فضيــة. تلقــى كل مســاعد بحــار عملــة 

ذهبيــة واحــدة و 6  عمــات فضيــة. مــا عــدد القراصنــة فــي المجموعــة؟

23. A group of pirates divided 200 gold coins and 600 silver coins between 
them. Each officer received 5 gold and 10  silver coins. Each sailor received 
3 gold and 8  silver coins. Each cabin boy received 1 gold and 6  silver coins. 
How many pirates are there in the group? 

A B C D E

50 60 72 80 90
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24

ــا . 24 ــكال إم ــة أش ــن ثاث ــكل م ــا ش ــب 2x2x2  عليه ــه مكع ــى أوج ــودة عل ــات الموج المربع
دائــرة أو مربــع أو عامــة      . 

يوجد شكان مختلفان على كل مربعين متجاورين. يظهر الشكل التالي أحد الحاالت الممكنة.

أي من مجموعات األشكال التالية يمكن أن تتواجد على أوجه المكعب؟

24. The squares on the surface of a 2x2x2 cube have one of three shapes 
on them. The shapes are either a circle or a square or an      sign. Any two 
squares that share a common side have different shapes on them. 
The picture shows one such possibility.
Which of the following combinations of shapes is also possible on such a cube?

6 circle, 8 squares and the rest are      ’s   6 دوائر و 8  مربعات و الباقي عالمات 

 7 دوائر و 8  مربعات و الباقي عالمات 

 5 دوائر و 8  مربعات و الباقي عالمات 

 7 دوائر و 7  مربعات و الباقي عالمات 

7 circle, 8 squares and the rest are      ’s

7 circle, 7 squares and the rest are      ’s

none  of the previousال شيء مما سبق

5 circle, 8 squares and the rest are      ’s

A

B

C

D

E
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يتحـــدث ســـكان المدينـــة دائًمـــا عـــن طريـــق األســـئلة. يوجـــد نوعـــان مـــن الســـكان “ اإليجابيـــون“ . 25
ــر  ــوع اآلخـ ــا النـ ــم “، أمـ ــا “ نعـ ــة عليهـ ــون اإلجابـ ــئلة تكـ ــا أسـ ــون دائًمـ ــن يطرحـ ــم الذيـ وهـ
الســـلبيون “ فهـــم الذيـــن يطرحـــون دائًمـــا أســـئلة تكـــون اإلجابـــة عليهـــا “ ال “. قابلـــت أحمـــد  “

ـــلبي؟”  ـــا س ـــد كان ـــا وأحم ـــل أن ـــر “ ه ـــألني عم ـــر، وس وعم

حدد ألي نوع من السكان ينتمي أحمد وعمر؟

25. The inhabitants of a city always speak by means of questions. There are 
two types of inhabitants: the “positives“, who always ask questions for 
which the answer is “yes“ and the “negatives“ who always ask questions 
for which the answer is “no“. I met Ahmed and Omar, Omar asked me
“Are Ahmed and I both negative?“.
What type of inhabitants are Ahmed and Omar?

Both are positivesكالهما إيجابي

كالهما سلبي

أحمد إيجابي وعمر سلبي

أحمد سلبي وعمر إيجابي

Both are negatives

Ahmed negative, Omar positive 

There are not enough information to decideال توجد معلومات كافية

Ahmed positive, Omar negative 

A

B

C

D

E
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لــدى محــل بقالــة اثنــا عشــر مــن األوزان الصحيحــة المختلفة مــن 1kg إلى 12kg. تــم توزيعهم . 26
إلــى ثــاث مجموعــات كل منهــا يحتــوي علــى أربعــة أوزان. مجمــوع األوزان فــي المجموعــة 

 26kg 41 ومجمــوع أوزان المجموعــة الثانيةkg األولــى

أي األوزان التالية سيكون في نفس المجموعة مع الوزن 9kg؟

26. A grocer has twelve different integer weights from 1kg to 12 kg. She splits 
them into three groups of four weights each. The total weight of the first 
group is 41 kg and of the second is 26 kg.

Which of the following weights is in the same group as the weight of 9  kg?

A B C D E

3 kg 5 kg 7 kg 8 kg 10 kg
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أطــوال أقطــار المربعيــن ABCD  و EFGB تســاوي 7cm و 10cm علــى الترتيب، النقطة  . 27
P هــي نقطــة تقاطــع قطــري المربــع ABCD  . مــا مســاحة المثلث FPD ؟

27.  The lengths of the diagonals of the squares ABCD and EFGB are 7cm  and 
10cm respectively. The point p  is the intersection of the diagonals of the 
square  ABCD 
What is the area of the triangle FPD  ?

A B C D E

14.5 cm2 15 cm2 15.75 cm2 16.5 cm2 17.5 cm2
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N عدد صحيح موجب حاصل ضرب أرقام منازله يساوي 20 . . 28

أي مما يلي ال يمكن أن يكون حاصل ضرب أرقام منازل العدد N+1 ؟

28. The positive integer N is such that the product of its digits is 20. 
Which of the following could not be the product of the digits of N + 1?

A B C D E

40 30 25 35 24
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في الشكل التالي خمس دوائر مراكزها هي النقاط A و B وC و D و E . تم توصيل مراكز . 29
الدوائر المتجاورة بقطع مستقيمة .

   AB=16cm, BC=14cm, CD=17cm, DE=13cm,AE=14cm
أي نقطة مما يلي هي مركز الدائرة ذات نصف القطر األكبر؟

29. Five circles with centers A,B,C,D and E are arranged as shown in the 
diagram. Line segments are drawn to join the centers of adjacent circles.  
It is known that  AB=16cm, BC=14cm, CD=17cm, DE=13cm, AE=14cm.

Which point is the center of the circle with the largest radius ?

A B C D E

A B C D E
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ــم حفــر حفــرة فــي كل وجــه مــن أوجــه . 30 فــي الشــكل التالــي مكعــب طــول حرفــه 2cm. ت
المكعــب علــى شــكل نصــف كــرة.  كل الحفــر متطابقــة وتتمركــز فــي وســط كل وجــه مــن 
ــد نقطــة واحــدة فقــط. مــا  ــن تامســان بعضهمــا عن ــن متجاورتي أوجــه المكعــب. كل حفرتي

طــول قطــر كل حفــرة؟

30. A hole in the shape of a hemisphere is carved into each face of a cube. 
The holes are identical and centered at the center of each face. The holes 
touch their neighbours at only one point. The cube has side 2 .
What is the diameter of each hole?

A B C D E

1 2 2
3 3
2 2






