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point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

1

ــي . 1 ــي فـ ــبوع الماضـ ــم األسـ ــاه هاشـ ــذي قضـ ــت الـ ــدار الوقـ ــي مقـ ــم البيانـ ــر الرسـ يظهـ
ـــل  ـــى أق ـــر إل ـــن أكب ـــات م ـــب التطبيق ـــم ترتي ـــه. يت ـــات جوال ـــن تطبيق ـــق م ـــتخدام كل تطبي اس
ـــن  ـــدة م ـــس الم ـــط نف ـــم بالضب ـــى هاش ـــبوع، قض ـــذا األس ـــتخدامه. ه ـــي اس ـــاه ف ـــت قض وق
ـــف  ـــى نص ـــه قض ـــي، ولكن ـــبوع الماض ـــي األس ـــا ف ـــه كم ـــن تطبيقات ـــن م ـــى اثني ـــت عل الوق
المـــدة مـــن الوقـــت علـــى تطبيقيـــن آخريـــن. أي مـــن الرســـوم البيانيـــة أدنـــاه ال يمكـــن أن 

يكـــون الرســـم البيانـــي لهـــذا األســـبوع؟

1. On  Hashem’s smartphone, the diagram shows how much time he spent last 
week on each of his apps. The apps are ordered from greatest to least time 
spent. This week, he spent exactly the same amount of time as last week on 
two of his apps, but only half as much time on the other two. Which of the 
diagrams below cannot be the diagram for this week?

A B C D E



point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

2

كم عدد األعداد الصحيحة الموجبة المكونة من ثالث خانات وتقبل القسمة على 13 ؟. 2

2. How many positive three-digit integers are divisible by 13?

A B C D E

68 69 7670 77



point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

3

البتول أكبر من شوق وأصغر من ليلي. تغريد أكبر من البتول. أي فتاتين منهن يمكن أن تكونا . 3
في نفس العمر؟

3. Albatool is older than Shook and younger than Layla. Taghreed is older than 
Albatool. Which two people could be the same age?

A B C D E

  Shook and
Taghreed

  Taghreed and
Layla

  Layla and
Shook

  Albatool and
Layla

 Taghreed and
Albatool

شوق وتغريد تغريد وليلى ليلى وشوق البتول وليلى تغريد والبتول



point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

4

حاصــل ضــرب أرقــام خانــات عــدد صحيــح ذي 10  خانــات يســاوي 15 . كــم مجمــوع أرقــام . 4
خانــات هــذا العــدد؟

4. The product of the digits of a 10 - digit integer is 15. What is the sum of 
the digits of this number?

A B C D E

8 12 15 16 20



point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

5

تتقاطع أربع دوائر نصف قطر كل منها 1، كما هو موضح في الشكل أدناه. كم محيط . 5
المنطقة المظللة؟

5. Four circles, each of radius 1, intersect as shown. What is the perimeter of 
the shaded region?

A B C D E

 Some number      
 between 3

2
π  

 and 

2π

3
2
π

3
2
π

2π
2π

2π

2π

2π

π

π 3 و 
2
π عدد بين



point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

6

ـــع األعـــداد الصحيحـــة مـــن 2  إلـــى 2022  والتـــي تكتـــب . 6 تكتـــب دالل بشـــكل تصاعـــدي جمي
باســـتخدام الرقـــم 0  و الرقـــم 2  فقـــط. مـــا العـــدد الـــذي يكـــون فـــي منتصـــف قائمـــة دالل؟

6. Dalal writes, in increasing order, all the integers from 2  to 2022     
which use only 0s  and 2s . What is the number in the middle of her list?

A B C D E

200 220 222 2000 2002



point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

7

كم عدد الحلول الحقيقية للمعادلة  2 + (x+2)2= 0(x-2) ؟. 7

7. How many real solutions does the equation (x-2)2 + (x+2)2= 0  have?

A B C D E

0 1 2 3 4



point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

8

تتقاطـع أربعـة خطـوط مسـتقيمة مكونـًة ثمانـي زوايـا متسـاوية. أي قـوس مـن األقـواس . 8
السـوداء يكـون طولـه مسـاويًا لمحيـط الدائـرة الرماديـة الصغيـرة؟

8. Four lines intersect forming eight equal angles. Which black arc has the same 
length as the small grey circle?

A B C D E

A B C D E



point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

9

لتكن a,b,c  ثالثة أعداد غير صفرية. العددان2a4b3c2 , 3a3b5c-4-  لهما نفس اإلشارة. أي من . 9
العبارات التالية بالتأكيد صحيحة؟

9. Let a,b,c  be non-zero numbers. The numbers  -2a4b3c2 , 3a3b5c-4  have the 
same sign. Which of the following is definitely true?

A B C D E

ab>0 b<0 c>0 bc>0 a<0



point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

10

ــن فــي . 10 ــى خــط مســتقيم، كمــا هــو مبي ــب عل حــدد محمــد النقــاط A,B,C,D  بهــذه الترتي
ــن  ــن النقطتي ــافة بي ــاوي 12cm والمس ــن A.C  تس ــن النقطتي ــافة بي ــاه. المس ــم أدن الرس
B,D  تســاوي  18cm.  مــا المســافة بيــن نقطــة منتصــف القطعــة AB  ونقطــة منتصــف 

القطعــة CD ؟

10. Mohamed has marked the points A,B,C and D in this order on a straight 
line, as shown in the diagram. The distance between A  and C  is 12cm  and 
between B and D, 18 cm . What is the distance between the midpoint of AB  
and the midpoint of CD ?

A B C D E

15 cm 12 cm 18 cm 6 cm 9 cm

A B C D



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

11

عندمــا نظــر ثامــر إلــى عــداد الميــاه فــي حمامــه، الحــظ أن جميــع أرقــام العــدد الظاهــر علــى . 11
ــدد  ــام الع ــع أرق ــح جمي ــتعملها لتصب ــي سيس ــاه الت ــة المي ــا كمي ــة. م ــداد مختلف ــة الع شاش

الظاهــر علــى العــداد مختلفــة مــرة أخــرى؟

11. When Thamer looks at the water meter in his bathroom, he notices that all 
the digits on the meter are different. How much water will be used until the 
next time all the digits on the meter are different?

9 1 8 7 6 m3

A B C D E

0.006 m3 0.034 m3 0.086 m3 0.137 m3 1.048 m3



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

12

ــر متطابقيــن ومســتطيلين متطابقيــن، كمــا هــو . 12 ــر إلــى مربعيــن غي تــم تقســيم مربــع كبي
ــل هــي نقــاط المنتصــف ألضــالع  ــع الرباعــي المظل موضــح فــي الشــكل. رؤوس المضل
المربعيــن. إذا علمــت أن مســاحة المنطقــة المظللــة تســاوي 3، فكــم مســاحة المنطقــة 

غيــر المظللــة مــن المربــع الكبيــر؟

12. A large square is divided into two unequal squares and two equal rectangles, 
as shown. The vertices of the shaded quadrilateral are the midpoints of the 
sides of the two squares. The area of the shaded quadrilateral is 3. What is 
the area of the unshaded part of the large square?

A B C D E

12 1815 21 24



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

13

ما القاسم المشترك األكبر للعددين 32022 +32021 , 22022 + 22021  ؟. 13

13. What is the greatest common divisor of 22021 + 22022 , 32021+ 32022  ?

A B C D E

22021 1 2 6 12



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

14

يظهــر مخطــط لـــ 16 مدينــة متصلــة بطــرق فيمــا بينهــا كمــا يظهــر فــي الشــكل ، بحيــث كل . 14
نقطــة تمثــل مدينــة. تريــد الحكومــة بنــاء محطــات لتوليــد الكهربــاء فــي بعــض المــدن. يمكــن 
لــكل محطــة توليــد الكهربــاء توفيــر مــا يكفــي مــن الكهربــاء للمدينــة التــي تقــع فيهــا وأي 
ــد  ــة بطريــق واحــد فقــط. مــا هــو أصغــر عــدد مــن محطــات تولي ــة بتلــك المدين مــدن متصل

الكهربــاء التــي يجــب بناؤهــا لتزويــد جميــع المــدن بمــا يكفيهــا مــن الكهربــاء؟

14. The map shows a region with 16  cities connected by roads. The Government 
wants to build electricity power plants in some of the cities. Each power 
plant can provide enough electricity for the city where it is sited, and any 
cities connected to that city by a single road. What is the smallest number 
of power plants that need to be built to provide enough electricity for all 
cities?

A B C D E

3 4 5 6 7



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

15

أي من أزواج القطع أدناه يمكن وضعها معا لبناء المجسم المبين في الشكل ؟. 15

15. Which of the pairs of pieces below can be put together to build the shape 
shown in the diagram above?

A B C D E



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

16

ــى . 16 ــوز عل ــا الف ــه يمكنه ــم أن ــم مري ــات. تعل ــن 8  العب ــة م ــة مكون ــي بطول ــم ف ــب مري تلع
ــم  ــى، يت ــة األول ــع. فــي الجول ــى الجمي ــع مــا عــدا أمــل، وأن أمــل يمكنهــا الفــوز عل الجمي
تنظيــم الالعبــات بشــكل عشــوائي إلــى أربعــة أزواج، والفائــزة فــي كل مبــاراة تتأهــل إلــى 
الــدور الثانــي. هنــاك مباراتــان فــي الــدور الثانــي، وتتأهــل الفائزتــان فــي هاتيــن المباراتيــن 

إلــى المبــاراة النهائيــة. مــا احتمــال عــدم وصــول مريــم للمبــاراة النهائيــة؟          

16. Mariam is playing in an 8 player tournament. She knows she will beat 
everyone except Amal, who will beat everybody. In the first round, 
players are organised randomly into four pairs, and the winner of each 
match proceeds to the second round. In the second round, there are two 
matches, and the winners of these matches proceed to the final. What is 
the probability that Mariam does not get to the final?

A B C D E

1 1 2 3 4
2 7 7 7



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

17

تــم تقطيــع متــوازي مســتطيالت مســاحته الكليــة S إلــى 27  متوازي مســتطيالت بواســطة . 17
ســت مســتويات كمــا هــو موضــح فــي الشــكل. كل مســتوى مــوازي لوجــه ولكــن بعــده 
عــن الوجــه عشــوائي. بعــد ذلــك يتــم فصــل األجــزاء الـــ 27. مــا هــي المســاحة الكليــة لجميع 

األجــزاء الصغيــرة بداللــة S ؟

17. A cuboid of surface area S is cut by six planes as shown. Each plane is 
parallel to a face, but its distance from the face is random. Now the cuboid 
is separated in 27 smaller parts. What, in terms of S , is the total surface 
area of all 27 smaller parts?

A B C D E

2S S 3S 4S
None of the 

previous
ال شيء مما سبق

5
2



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

18

ــة . 18 ــداد الثالث ــابي لألع ــط الحس ــاوي 24. المتوس ــداد يس ــة أع ــابي لخمس ــط الحس المتوس
                            .28 يســاوي  األكبــر  الثالثــة  لألعــداد  الحســابي  والمتوســط   ،19 يســاوي  األصغــر 

مــا الوســيط لألعــداد الخمســة؟

18. Five numbers have a mean of 24. The mean of the three smallest numbers 
is 19  and the mean of the three largest numbers is 28. What is the median 
of the five numbers?

A B C D E

20 21 22 23 24



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

19

تم رسم مستطيلين داخل المثلث ABC    ، كما في الشكل أدناه. بعدا أحدهما  5 ,1  . 19
 وبعدا اآلخر 2,3 . 

ما ارتفاع المثلث النازل على القاعدة BC ؟

19. Two rectangles are inscribed inside a triangle ABC. The dimensions of the 
rectangles are 1x5  and 2x3, respectively, as shown. What is the height of the 
triangle with base BC ?  

A

CB
1

2

3

5

A B C D E

3
None of the 

previous
ال شيء مما سبق

7 8 16
2 3 5



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

20

تــم تقســيم مســتطيل إلــى 11  مســتطيل أصغــر، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه. كل . 20
ــة المســتطيالت  ــي. وضعي مســتطيل مــن المســتطيالت الـــ 11  يشــابه المســتطيل األصل
ــر  ــة المســتطيل األصلــي. طــول قاعــدة المســتطيل الصغي التســعة الصغــرى نفــس وضعي

تســاوي 1.  مــا محيــط المســتطيل األصلــي؟

20. A rectangle is divided into 11  smaller rectangles, as shown in the diagram. 
All 11  rectangles are similar to the original large rectangle. The orientation 
of the smallest rectangles is the same as the largest. The length of the base 
of the smallest rectangle is 1. What is the perimeter of the large rectangle?

A B C D E

20 24 27 30 36

1



point problems ٥5 نقاط لكل سؤال

21

لدينــا دائــرة مركزهــا )0,0( وطــول نصــف قطرهــا 5 . كــم نقطــة علــى محيــط الدائــرة يكــون كل . 21
مــن إحداثييهــا الســيني والصــادي عــدًدا صحيًحــا؟

21. A circle with center (0,0)  has radius 5. At how many points on the perimeter 
of the circle are both coordinates integers?  . 

A B C D E

5 8 12 16 20

5
y

x
5



point problems ٥5 نقاط لكل سؤال

22

كــم عــدد األعــداد الصحيحــة الموجبــة المكونــة مــن ثــالث خانــات والتــي تســاوي خمســة . 22
أمثــال حاصــل ضــرب أرقــام خاناتهــا؟

22. How many positive three-digit integers are there that are equal to five 
times the product of their digits? . 

A B C D E

1 2 3 4 5



point problems ٥5 نقاط لكل سؤال

23

تــم وضــع كل عــدد مــن األعــداد مــن 1  إلــى 10  فــي دائــرة واحــدة مــن الدوائــر فــي الشــكل . 23
أدنــاه. مجمــوع األعــداد فــي العمــود األيســر يســاوي 24 ، ومجمــوع األعــداد فــي العمــود 
ــا العــدد  ــداد فــي الصــف الســفلي يســاوي 25 ،  . م األيمــن يســاوي 24 ، ومجمــوع األع

الــذي ســيحل محــل عالمــة االســتفهام؟

23. The numbers 1  to 10  are placed, once each, in the circles of the figure 
shown. The sum of the numbers in the left column is 24 ; the sum of the 
numbers in the right column is also 24  and the sum of the numbers in the 
bottom row is 25 . What number is in the circle containing the question mark?

A B C D E

2 4 5 6

24 24

?

25

None of the 
previous

ال شيء مما سبق



point problems ٥5 نقاط لكل سؤال

24

تــم رســم مربــع فــي المســتوى اإلحداثــي كمــا فــي الشــكل. كل نقطــة ) x,y (  مــن المربــع . 24
ســيتم نقلهــا إلــى النقطــة )             ( . مــا الشــكل الناتــج مــن هــذه العمليــة؟

24. A square lies in a coordinate system as shown. Each point ( x,y )  on the square 
is moved to )               ( . What will the resulting figure look like?

1
y

1
x

  ,

1
y

1
x

  ,

A B C D E



point problems ٥5 نقاط لكل سؤال

25

ـــه 20  ضلـــع باألعـــداد مـــن 1  إلـــى 20، بحيـــث يكـــون الفـــرق بيـــن . 25 تـــم ترقيـــم رؤوس مضلـــع ل
ـــرق  ـــون الف ـــي يك ـــالع الت ـــن األض ـــم تلوي ـــو 1  أو 2. يت ـــن ه ـــين متجاوري ـــى رأس ـــن عل كل رقمي

ـــون األحمـــر. كـــم عـــدد األضـــالع الحمـــراء؟ ـــن رقمـــي طرفيهـــا 1  بالل بي

25. The vertices of a 20 -gon are numbered from 1 to 20 in such a way that 
the numbers of adjacent vertices differ by either 1 or 2. The sides of the 
20-gon whose ends differ by only 1 are colored red. How many red sides 
are there?

A B C D E

1 2 5 10
there are multiple 

possibilities
يوجد عدة حلول
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، كمــا فــي الشــكل. القطــع المســتقيمة . 26  AFMG تقطــع دائرتــان أضــالع المســتطيل 
                                                        .AB=8, CD=26, EF= 22, GH = 12, JK=24 الواقعــة خــارج الدائرتيــن لهــا األطــوال

مــا طــول LM ؟

26. Two circles cut a rectangle AFMG, as shown. The line segments outside the 
circles have length AB=8, CD=26, EF= 22, GH = 12 and JK=24.
What is the length of LM ?

A B C D E

14 15 16 17 18
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27

ليكن N  عدًدا صحيًحا موجًبا. كم عدد األعداد الصحيحة المحصورة بين العدد. 27

27.  Let  N be a positive integer. How many integers are there between

A B C D E

N+1 2N-1 2N 2N+1 3N

؟والعدد

and ?
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28

28 . n < 1 بين الصفر والواحد، وألي عدد صحيح a1 في متتابعة عددية، قيمة الحد األول

28. In a sequence, the first term, a1 is between 0 and 1. For all n<1,  
and . Given that , what is the value of a2?

A B C D E

a1 2 3 4 5

و

إذا علمت أن             ، فما قيمة a2  ؟
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29

ـــه . 29 ـــاه. الوج ـــكل أدن ـــي الش ـــا ف ـــم، كم ـــي منتظ ـــور سداس ـــة لمنش ـــا العلوي ـــع الزواي ـــم قط ت
العلـــوي أصبـــح شـــكل سداســـي منتظـــم أصغـــر واألوجـــه الجانبيـــة المســـتطيلة الســـتة 
أصبحـــت 12  مثلًثـــا متطابـــق الضلعيـــن مـــن مقاســـين مختلفيـــن. مـــا هـــي نســـبة حجـــم 

الجـــزء المقطـــوع مـــن المنشـــور األصلـــي؟

29. A regular hexagonal prism has its top corners shaved off, as shown. The 
top face becomes a smaller regular hexagon and the 6  rectangular faces 
around the middle become 12  isosceles triangles of two different sizes. 
What fraction of the volume of the original prism has been lost?

A B C D E

1 1
12 6
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تمـــت إقامـــة مبـــاراة كـــرة قـــدم بيـــن فريقـــي شـــمال المملكـــة وجنـــوب المملكـــة فـــي . 30
ملعـــب يحتـــوي علـــى مجموعـــة مســـتطيلة مـــن المقاعـــد للمتفرجيـــن. إذا كان هنـــاك 11  
ـــة  ـــوب المملك ـــق جن ـــجًعا لفري ـــف، و 14 مش ـــي كل ص ـــة ف ـــمال المملك ـــق ش ـــجًعا لفري مش
فـــي كل عمـــود، كمـــا كان هنـــاك 17  مقعـــًدا فارًغـــا. كـــم أصغـــر عـــدد ممكـــن مـــن المقاعـــد 

ـــب؟ ـــذا الملع ـــي ه ف

30. A football match between teams from North KSA and South KSA is played 
in a stadium that has a rectangular array of seats for the spectators. There 
are 11 North KSA supporters in each row, and 14 South KSA supporters 
in each column. This leaves 17 empty seats. What is the smallest possible 
number of seats in the stadium?

A B C D E

500 660 690 840 994






