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point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

1

قــام ماجــد بالتجديــف حــول العوامــات الخمــس الموضحــة فــي الشــكل. مــا العوامــات التــي . 1
دار ماجــد حولهــا باتجــاه دوران عقــارب الســاعة؟

1. Majed paddled around five buoys, as shown. Around which of the buoys did 
Majed paddle in a clockwise direction?

A B C D E

2,3,4 1,2,3 2,4,51,3,5 2,3,5

4 1

5

32
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2

ــت . 2 ــوب عليهــا أعــداد مختلفــة، كمــا موضــح فــي الشــكل. رتب ــان 5 بطاقــات مكت ــك بي تمتل
ــا هــي البطاقــة  ــازل. م ــن أصغــر عــدد مكــون مــن 9  من ــان البطاقــات فــي صــف لتكوي بي

ــن؟ ــان فــي أقصــى اليمي ــي ســتضعها بي الت

2. Baian rearranges the five numbered pieces shown to display the smallest 
possible nine-digit number. Which piece does she place at the right-hand end?

A B C D E

107

107

59

59

31

31

8

8

4

4
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3

يستمتع الكنغر بالقفز على خط األعداد. في كل مرة يبدأ بقفز قفزتين كبيرتين ثم يقفز بعدها   . 3
 3 قفزات صغيرة، كما موضح في الشكل، ثم يعيد القفز بنفس الترتيب.

إذا بدأ القفز من العدد 0 ، فأي األعداد التالية سيهبط عليها أثناء لعبة القفز التي يمارسها؟

3. Kengu enjoys jumping on the number line. He always makes two large jumps 
followed by three small jumps, as shown, and then repeats this process 
over and over again. Kengu starts his jumping routine on 0. On which of 
these numbers will Kengu land during his routine?

A B C D E

82 83 84 85 86

0 3 6 7 8 9
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4

سقطت لوحة األرقام الخاصة بسيارة صالح، فقام بإعادة تركيبها مقلوبة. لحسن الحظ لم . 4
 تتغير قراءة اللوحة.

أي مما يلي قد تكون لوحة أرقام سيارة صالح؟

4. The number plate of Saleh’s car fell off. He put it back upside down but 
luckily this didn’t make any difference. Which one of the following could be 
Saleh’s number plate?

A B C D E

04 NSN 40 60 HOH 09 80 BNB 08 03 HNH 30 08 XBX 80
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5

طول الحرف األقصر في قالب الطوب هو cm 4. استخدم رامي عددًا من قوالب الطوب لصنع . 5
المكعب الموضح في الشكل. ما أبعاد قالب الطوب بوحدة السنتيمتر؟

5. Rami the Builder has a brick whose shortest side is 4 cm. He uses several such 
bricks to build the cube shown. What are the dimensions, in cm, of his brick?

A B C D E

4 x 6 x 12 4 x 6 x 16 4 x 8 x 12 4 x 8 x 16 4 x 12x 16
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6

تلتُف اليرقة ذات اللونين األبيض واألسود )الموضحة في الشكل( حول نفسها أثناء نومها. . 6
أي من األشكال التالية يمكن أن تّتخذه اليرقة أثناء النوم؟

6. The black and white caterpillar shown in the picture curls up to sleep. Which 
of the following could be seen?

A B C D E
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7

أربعـــة . 7 مـــلء  ســـامي  يريـــد  أدنـــاه.  الرياضيـــة  العبـــارة  فـــي  فراغـــات   5 توجـــد 
 .”_“ الطـــرح  عالمـــة  واحـــد  فـــراغ  فـــي  ويكتـــب   ،  ”+“ الجمـــع  بعالمـــة   منهـــا 

أين يجب أن يضع عالمة الطرح  “_” كي تصبح  العبارة الرياضية صحيحة؟

7. In the statement above there are five empty spaces. Sami wants to fill four 
of them with plus signs and one with a minus sign so that the statement is 
correct. Where should he place the minus sign?

6      9       12      15      18      21 =45

A B C D E

Between 6 and 9 Between 12 and 15 Between 15 and 18 Between 18 and 21Between 9 and 12

بين 6 و 9 بين 9 و 12 بين 12 و 15 بين 15 و 18 بين 18 و 21
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8

يحتـوي المنتـزه علـى 5 أشـجار كبيـرة، ويمكـن التجـول داخـل المنتزه عبـر  3 مسـارات مختلفة. . 8
نريـد زراعـة شـجرة جديـدة في إحـدى المناطق داخل المنتزه بحيث يتسـاوى عدد األشـجار على 

جانبـي كل مسـار، فـي أي منطقة نزرع الشـجرة الجديدة؟

8. There are five big trees and three paths in a park. In which region of the 
park should a new tree be planted so that for each path, there are the same 
number of trees on both sides?

A B C D E

A B C D E

B C
E

D
A
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9

كم عدد صحيح موجب بين 100  و  300  جميع أرقام منازله فردية؟. 9

9. How many positive integers between 100 and 300 have only odd digits?

A B C D E

25 50 75 100 150
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10

كتب جمال مجموع مربعي عددين، كما في الشكل. لسوء الحظ، اختفت بعض األرقام . 10
ببقع الحبر. ما هو رقم آحاد العدد األول؟

10. Gamal wrote down the sum of squares of two numbers, as shown. 
Unfortunately, some of the digits cannot  be seen because they are 
covered in ink. What is the last digit of the first number?

A B C D E

3 4 5 6 7
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11

المســافة بيــن رفيــن فــي خزانــة مطبــخ منــى هــي cm 36. إذا كان ارتفــاع رزمــة مــن 8  أكــواب . 11
مــن أكوابهــا الزجاجيــة المفضلــة هــو  cm 42، وارتفــاع رزمــة مــن كوبيــن مــن نفــس النــوع هــو 
cm 18 . مــا أكبــر عــدد مــن األكــواب يمكــن وضعهــا فــوق بعــض فــي رزمــة واحــدة، يمكــن 

وضعهــا فــي رف خزانــة منــى؟

11. The distance between two shelves in the cupboard in Mona’s kitchen is 
36 cm. She knows that a stack of 8 of her favorite glasses is 42 cm tall 
and that a stack of 2 glasses is 18 cm tall. What is the largest number of 
glasses that can be stacked and still fit into a shelf?

A B C D E

3 4 5 6 7
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12

فــي مكعــب النــرد المعتــاد، يكــون مجمــوع النقــاط علــى أي وجهيــن متقابليــن يســاوي . 12
ــرد معــًا باســتخدام الغــراء لتكــون الشــكل الموضــح. مــا  ــات ن ــا 4 مكعب ــا. ألصقن 7  دائًم

أصغــر عــدد مــن النقــاط الظاهــرة علــى جميــع أوجــه الشــكل؟

12. On a standard dice, the sum of the numbers of dots on opposite faces is 
always 7. Four standard dice are glued together, as shown.  What is the 
minimum number of dots that could lie on the whole surface?

A B C D E

52 5654 58 60
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13

ــوات . 13 ــع االخ ــا وض ــنوت. يمكنن ــو 10 س ــة ه ــن مختلف ــوات أعماره ــار 3  أخ ــط أعم متوس
الثــالث فــي ثــالث مجموعــات ثنائيــة مختلفــة. إذا كان متوســط عمــري مجموعتيــن منهــا 

ــرى؟  ــا، فمــا عمــر األخــت الكب يســاوي 11,12 عاًم

13. Three sisters, whose average age is 10, each have different ages. When 
they get together in pairs, the average ages of two such pairs are 11 and 
12. What is the age of the eldest sister?

A B C D E

10 11 12 14 16
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14

يــزرع طــالل أزهــار الخزامــى الحمــراء          وزهــور األقحــوان الصفــراء         فــي مشــتل مربــع . 14
الشــكل طــول ضلعــه m 12 ، مرتبــًة كمــا موضــح فــي الشــكل. 

ما المساحة الكلية للمنطقتين المزروعتين بزهور األقحوان الصفراء؟

14. Talal the Gardener planted red tulips           and yellow daisies            in a square 
flowerbed with side-length 12 m, arranged as shown.  
What is the total area of the regions in which he planted daisies?

A B C D E

 48 m2  46 m2  44 m2  40 m2  36 m2 

4 m

4 m

4 m

4 m
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15

توجــد ســاعتان فــي مكتبــي. األولــى تقــّدم دقيقــة كل ســاعة، والثانيــة تؤخــر دقيقتيــن كل . 15
ســاعة. باألمــس ضبطــت الوقــت الصحيــح فــي الســاعتين معــًا، وعندمــا نظــرت إليهمــا اليــوم 
وجــدت أن الوقــت فــي إحداهمــا  11:00 وفــي األخــرى 12:00 . ففــي أي ســاعة باألمــس 

ضبطــت الوقــت الصحيــح فــي الســاعتين؟

15. In my office, there are two clocks. One clock gains one minute every hour 
and the other loses two minutes every hour. Yesterday I set them both 
to the correct time but when I looked at them today, I saw that the time 
shown on one was 11:00 and shown on the other was 12:00. What time 
was it when I set the two clocks?

A B C D E

23:00 19:40 15:40 14:00 11:20
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16

كتــب وليــد العديــد مــن األعــداد الموجبــة األصغــر مــن 7  علــى ورقــة. قامــت ربــاب بشــطب . 16
األعــداد التــي كتبهــا وليــد، واســتبدلت كل عــدد بناتــج طرحــه مــن العــدد 7  . مجمــوع األعداد 
التــي كتبهــا وليــد هــو 22 ، بينمــا مجمــوع األعــداد التــي كتبتهــا ربــاب يســاوي 34 . كــم 

عــددًا كتــب وليــد علــى الورقــة فــي البدايــة؟

16. Waleed wrote several positive numbers smaller than 7 on a piece of 
paper.  Rabab then crossed out all Waleed’s numbers and replaced each 
of them with their difference from 7.  The sum of Waleed’s numbers was 
22.  The sum of Rabab’s numbers is 34.  How many numbers did Waleed 
write down?

A B C D E

7 8 9 10 11
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17

كتبنــا األعــداد مــن 1 إلــى 8  فــي الدوائــر الثمانــي الموجــودة فــي الشــكل بحيــث نكتــب . 17
كل عــدد مــرة واحــدة فقــط. العــدد المكتــوب فــي نهايــة كل ســهم يســاوي حاصــل ضــرب 
األعــداد المكتوبــة فــي الدوائــر الثــالث الواقعــة علــى نفــس الســهم. مــا مجمــوع األعــداد 

المكتوبــة فــي الدوائــر الثــالث التــي فــي أســفل الشــكل؟

17. The numbers from 1 to 8 are placed, once each, in the circles shown. The 
numbers by the arrows show the products of the three numbers in the 
circles on that straight line. What is the sum of the numbers in the three 
circles at the bottom of the figure?

A B C D E

11 12 15 17 19

30

1442810548
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18

الشــكل التالــي يوضــح دائــرة تتقاطــع مــع مثلــث. تمثــل مســاحة المنطقــة المشــتركة بينهمــا . 18
%45 مــن المســاحة الكليــة للشــكل، وتمثــل مســاحة المنطقــة الواقعــة داخــل المثلــث وخارج 
الدائــرة  %40 مــن المســاحة الكليــة للشــكل. مــا النســبة المئويــة لمســاحة جــزء الدائــرة الواقع 

خــارج المثلــث  مــن مســاحة الدائــرة كاملــة؟

18. The area of the intersection of a circle and a triangle is 45% of the area of 
their union. The area of the triangle outside the circle is 40% of the area 
of their union. what percentage of the area of the part of the circle which 
lies outside the triangle from circle’s area?

A B C D E

20% 25% 30% 35% 50%
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19

بكــم طريقــة مختلفــة يمكــن تغطيــة الشــكل علــى اليســار تماًمــا باســتخدام 9 بالطــات مــن . 19
البالطــات الموضحــة علــى اليميــن؟

19. In how many ways can the shape on the left be completely covered using 
nine tiles like the ones on the right?

A B C D E

1 6 8 9 12
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20

يقــود دائمــا مــراد دراجتــه بســرعة ثابتــة وكذلــك يمشــي بســرعة ثابتــة أيضــا. تســتغرق رحلتــه . 20
ــا 20  دقيقــة بالدراجــة، أو 60 دقيقــة مشــيًا علــى  ــا وإياًب مــن البيــت إلــى المدرســة ذهاًب
ــد  ــه توقــف فــي طريقــه عن ــادة الدراجــة إلــى المدرســة، ولكن ــدأ بقي األقــدام. باألمــس ب
منــزل عمــه )الــذي يقــع علــى مســار رحلتــه بيــن البيــت والمدرســة(، وتــرك الدراجــة وأكمــل 
الرحلــة علــى قدميــه. وفــي العــودة مشــى مــن المدرســة إلــى منــزل عمــه، وأخــذ دراجتــه 
وعــاد بهــا إلــى المنــزل. اســتغرقت رحلتــه كاملــة 52  دقيقــة. مــا الكســر الــذي يمثــل الجــزء 

الــذي قطعــه مــراد مــن رحلتــه بالدراجــة؟ 

20. Murad always cycles at the same speed and he always walks at the same 
speed. He can cover the round trip from his home to school and back again 
in 20 minutes when he cycles and in 60 minutes when he walks. Yesterday, 
Murad started cycling to school but stopped and left his bike at his uncle’s 
house on the way before finishing his journey on foot. On the way back, he 
walked to his uncle’s house, collected his bike and then cycled the rest of 
the way home. His total travel time was 52 minutes. What fraction of his 
journey did Murad make by bike?

A B C D E

1 1 1 1 1
6 5 4 3 2
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21

ــا . 21 ــث يتســاوى مجمــوع األعــداد فــي الخالي ــا جــدول 3x3  بحي ــة أعــداد فــي خالي ــى كتاب ــد جن تري
األربعــة فــي أي مربــع 2x2  فــي الجــدول. تمــت كتابــة األعــداد فــي 3  خاليــا ركنيــة موضحــة فــي 

الشــكل. أي عــدد يجــب أن تكتبــه جنــى فــي الخليــة الركنيــة الرابعــة؟

21.  Janna decided to enter numbers into the cells of a 3 × 3 table so that the 
sum of the numbers in all four possible 2 × 2 squares will be the same. The 
numbers in three of the corner cells have already been written, as shown. 
Which number should she write in the fourth corner cell?

42

3?

A B C D E

0 1 4 5 6
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22

تقــع أربــع قــرى A , B , C , D  )ليســت بالضــرورة بهــذا الترتيــب( علــى طريــق مســتقيم. . 22
المســافة مــن A إلــى C هــي km 75 ، المســافة مــن B إلــى D هــي km 45، والمســافة مــن 

B إلــى C هــي km 20. أي ممــا يلــي ال يمكــن أن تكــون المســافة مــن A إلــى D؟

22. The villages A, B, C and D are situated, not necessarily in that order, on a 
long straight road. The distance from A to C is 75 km, the distance from B 
to D is 45 km and the distance from B to C is 20 km. Which of the following 
could not be the distance from A to D?

A B C D E

10 KM 50 KM 80 KM 100 KM 140 KM
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23

ABقسمنا المستطيل الكبير  ABCD   إلى 7 مستطيالت متطابقة. ما قيمة النسبة          ؟. 23
BC

23. The large rectangle ABCD is divided into seven identical rectangles. What 
is the ratio          ? AB

BC

A

D

B

C

A B C D E

1 4 8 12 7
2 3 5 7 3
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24

يريــد الرســام أن يمــزج 2  لتــر مــن اللــون األزرق مــع 3  لتــر مــن اللــون األصفــر ليحصــل علــى . 24
ــر مــن  ــه عــن طريــق الخطــأ قــام بمــزج 3  لت ــة. ولكّن ــون األخضــر بدرجــة معّين ــر مــن الل 5  لت
اللــون األزرق مــع 2  لتــر مــن اللــون األصفــر، فحصــل علــى درجــة خاطئــة مــن اللــون األخضــر. 
ــج األخضــر يجــب علــى الرســام أن يتخلــص منهــا لكــي يســتخدم  ــة مــن المزي مــا أصغــر كمي
المتبقــي مــن المزيــج األخضــر و يمزجــه مــع كميــات إضافيــة مــن اللــون األصفــر أو / و األزرق 

ليحصــل علــى 5 لتــر مــن اللــون األخضــر بالدرجــة الصحيحــة؟

24. A painter wanted to mix 2 litres of blue paint with 3 litres of yellow paint to 
make 5 litres of green paint. However, by mistake he used 3 litres of blue 
and 2 litres of yellow so that he made the wrong shade of green. What is 
the smallest amount of this green paint that he must throw away so that, 
using the rest of his green paint and some extra blue and/or yellow paint, 
he could make 5 litres of paint of the correct shade of green?

A B C D E

litres litres litres litres litres5
3

3
2

2
3

3
5

5
9
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25

لـــدى عامـــل البنـــاء قالبـــان متطابقتـــان مـــن الطـــوب. وضعهمـــا جنبـــًا إلـــى جنـــب بثـــالث . 25
ـــة  ـــاحات الكلي ـــة المس ـــمات مختلف ـــى مجس ـــل عل ـــكل(، فحص ـــي الش ـــا ف ـــة )كم ـــرق مختلف ط
ـــب  ـــي لقال ـــطح الخارج ـــة للس ـــاحة الكلي ـــا المس ـــي 72,96,102 . م ـــة وه ـــطحها الخارجي ألس

الطـــوب الواحـــد؟

25. A builder has two identical bricks. he places them side by side in three 
different ways, as shown. The surface areas of the three shapes obtained 
are 72, 96 and 102.  What is the surface area of the original brick?

A B C D E

36

96

72
102

48 52 54 60
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26

الشــكل التالــي يوضــح مربــع 5x5. مــا أقــل عــدد مــن الخاليــا يجــب تلوينهــا بحيــث يكــون أي . 26
مســتطيل أبعــاده 4x1  أو 1x4  يحــوي علــى األقــل خليــة ملونــة واحــدة؟

26. What is the smallest number of cells that need to be colored in a 5×5 
square so that any 1×4 or 4×1 rectangle lying inside the square has at 
least one cell colored?

A B C D E

5 6 7 8 9
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27

ســأل مــازن الحمــار الوحشــي و النمــر: “مــا هــو اليــوم ؟” الحمــار الوحشــي يكــذب دائمًا . 27
ــاء واألربعــاء، أمــا النمــر فيكــذب دائمــًا فــي أيــام الخميــس  فــي أيــام اإلثنيــن والثالث
والجمعــة والســبت. قــال الحمــار الوحشــي لمــازن: “يــوم أمــس كان أحــد األيــام التــي 
أكــذب فيهــا.” وأجــاب النمــر: “ يــوم أمــس كان أحــد األيــام التــي أكــذب فيهــا أيضــًا.” 

مــا هــو اليــوم؟

27. Mazen asks a zebra and a panther what day it is. The zebra always lies on 
Monday, Tuesday and Wednesday. The panther always lies on Thursday, 
Friday and Saturday. The zebra says“ Yesterday was one of my lying 
days“. The panther says“ Yesterday was also one of my lying days“. What 
day is it?

A B C D E

الخميس الجمعة السبت األحد اإلثنين

 Thursday Friday Saturday Sunday Monday
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28

خــط مســتقيم، عليــه العديــد مــن النقــاط. قــام راشــد برســم نقطــة إضافيــة بيــن كل نقطتيــن . 28
ــتقيم 225   ــى المس ــح عل ــرى، فأصب ــرات أخ ــة 3  م ــذه العملي ــّرر ه ــم ك ــتقيم. ث ــى المس عل

ــة؟ نقطــة. كــم كان عــدد النقــاط المرســومة علــى المســتقيم فــي البداي

28. Several points are marked on a line. Rashed then marked another point 
between each two adjacent points on the line. He repeated this process 
a further three times. There are now 225 points marked on the line. How 
many points were marked on the line initially?

A B C D E

10 12 15 16 25
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29

المثلــث ABC متطابــق الضلعيــن، فيــه AB = AC. تــم تقســيمه إلــى 3 مثلثــات كلٌّ منهــا . 29
متطابــق الضلعيــن، كمــا موضــح فــي الشــكل، حيــث AD= BD, CE=CD, EB=EC . علمــًا بــأن 

ــة BAC     ؟ ــاس الزاوي ــاس. مــا هــو قي ــى القي ــس عل الرســم لي

29. An isosceles triangle ABC , with AB = AC , is split into three smaller isosceles 
triangles, as shown, so that  AD= BD, CE=CD and EB=EC .
Note that the diagram is not drawn to scale. What is the size of angle     BAC ?

A B C D E

24o 28o 30o 35o 36o

A

D

CB

E
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30

تعيــش مجموعــة مــن حيوانــات الكــواال مــع 2022  كنغــر فــي 7 منتزهــات. فــي كل منتــزه . 30
يكــون عــدد حيوانــات الكنغــر يســاوي مجمــوع حيوانــات الكــواال فــي المنتزهــات األخــرى. 

كــم العــدد الكلــي لحيوانــات الكــواال فــي المنتزهــات الســبعة؟

30. There are 2022 kangaroos and some koalas living across seven parks. In 
each park the number of kangaroos is equal to the total number of koalas 
in all the other parks. How many koalas live in the seven parks in total?

A B C D E

288 337 576 674 2022






