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point problems ٣3 نقاط لكل سؤال

1

تــم ترقيــم النقــاط الســت كمــا هــو موضــح فــي الشــكل. قامــت وتيــن برســم مثلــث . 1
ــة، ثــم قامــت برســم مثلــث آخــر رؤوســه النقــاط ذات  رؤوســه النقــاط ذات األرقــام الزوجي
ــة  ــارات التالي ــر. أي الخي ــن باألخضــر واآلخــر باألحم ــت أحــد المثلثي ــم لون ــة. ث ــام الفردي  األرق

يمثل رسمة وتين؟

1. Six points are numbered as shown. wateen draws two triangles, one by joining
the even numbered points and one by joining the odd numbered points, and colours
the inside of one of the triangles red and the inside of the other green. Which 
of the five options shows the picture wateen draws? 

A B C D E

1 5

2 4

6 3
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2

تجدف إيمان حول خمس عوامات كما هو موضح في الشكل. أي العوامات دارت إيمان . 2
حولها في عكس اتجاه عقارب الساعة؟

2. Iman rowed around five buoys, as shown. Which buoys did Iman row around 
in an anticlockwise direction?

A B C D E

1 - 4 2 - 3 - 5 1 - 4 - 52 - 3 1 - 3
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3

 شعاع ليزر ينعكس على المرايا التي يصطدم بها ليغير اتجاهه كما في الصورة )1(. . 3
ما الحرف الذي سيصل له الشعاع في الصورة )2(؟

3. Laser beams reflect in mirrors in the way shown in the picture )1(. 
At which letter will this laser beam end in the picture )2(?

A B C D E

A B C D E

E

D

CBA
(1) (2)
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4

تم استخدام األرقام السيسترية في أوائل القرن الثالث عشر الميالدي. حيث يمكن تمثيل أي . 4
عدد صحيح من 1 إلى 99 باستخدام رمز واحد فقـط مركب من رقمين من األرقام الموضحـة 
في القائمة المرفقة. مثاًل العدد 24 يمثل بالرمز      ، والعدد 81 يمثل بالرمز     ، والعدد 93 

يمثل بالرمز      ، أي الرموز التالية يمثل العدد 45؟

4. Cistercian numerals were used in the early thirteenth century. Any integer 
from 1 to 99 can be represented by a single glyph formed by combining 
two of the glyphs shown below.
The glyph for 24 looks like      , the glyph for 81 looks like     , and the glyph 
for 93 looks like      , What does the glyph for 45 look like?

A B C D E

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

8

80

9

90
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5

ُتباع الكرات الزجاجية في علب تحوي 5 أو 10 أو 25 كرة. اشترى تميم 95 كرة زجاجية. ما أقل . 5
عدد من العلب يمكن أن يكون تميم قد اشتراها؟

5. Marbles are sold in packages of 5, 10 or 25. Tamim buys exactly 95 marbles. 
What is the minimum number of packages he could buy?

A B C D E

4 5 7 8 10
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6

طول ضلع المربع ABCD يساوي 10 سم. ما مساحة المنطقة المظللة في الشكل التالي؟. 6

6. ABCD is a square with side-length 10 cm. What is the area of the shaded part?

A B

D C

A B C D E

40 cm2 45 cm2 50 cm2 55 cm2 60 cm2

40 سم2 45 سم2 50 سم2 55 سم2 60 سم2
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7

تتحــرك المركبــات فــي الموقــف )الموضــح بالشــكل التالــي( لألمــام والخلــف فقــط وال . 7
ــق لخــروج  ــات يجــب أن تتحــرك لتفســح الطري يمكنهــا االنعطــاف. مــا أقــل عــدد مــن المركب

ــف؟ ــن الموق ــوداء م ــيارة الس الس

7. In the garage shown in the picture, vehicles can only move forward or 
backward but cannot turn. What is the smallest number of vehicles that have 
to move for the black car to be able to exit the garage?

A B C D E

2 3 4 5 6
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8

لـدى جليلـة عـود مكرونـة سـباغيتي واحد وتريد تقسـيمه إلى قطع أصغر. في كل مرة تقسـم . 8
قطعـة إلـى 3 قطـع، ثـم تختـار قطعـة منهـا وتقسـمها إلـى 3 قطـع مـرة أخـرى، كمـا فـي 

الشـكل الموضـح. أي عـدد مـن القطـع ال يمكـن أن تحصـل عليـه إذا اسـتمرت بهـذا النمـط؟

8. Jalila has one long string of spaghetti she needs to make smaller. Every time 
she breaks one piece of spaghetti, it becomes three pieces as shown in the 
picture. Which of the following numbers of pieces could she not get?

A B C D E

13 17 20 23 25
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9

4 69 113 9 51 5 67

رتب بدر البطاقات الموضحة في الشكل التالي ليحصل على أصغر عدد ممكن مكون من 12 . 9
منزلة. ما هي أرقام أول ثالثة منازل في هذا العدد من اليمين؟

9. Badr rearranges the 7 pieces shown to get the smallest possible 12 digit 
number. What are the last 3 digits of this number?

A B C D E

699 113 551 967 459
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10

يوضح الشكل التالي العجلة الدوارة في وضع ابتدائي. إذا بدأت العجلة في الدوران، بعد . 10
أي كسر من دورة كاملة للعجلة ستكون مركبة بيضاء في أعلى العجلة؟

10. Which of the following fractions of a whole turn should the Ferris wheel 
turn to bring a white pod to the top?

A B C D E

1
2

1
3

1
6

5
6

1
12
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11

تسير خمسة أفيال كبيرة وخمسة صغيرة على المسار الموضح في الشكل الموضح. عند . 11
وصولهم لمفترق الطرق كل فيل يتجه إلى اليمين أو إلى اليسار. أي الخيارات التالية ال 

يمكن أن يكون الوضع بعد أن عبرت الفيلة مفترق الطرق؟

11. Five big elephants and four small ones are walking along a path, as shown. 
When they reach the junction, each elephant turns either to the left or to 
the right. Which of the following cannot be the situation after they all 
pass the junction?

A

C

E

B

D
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12

بدأت يارا بالعدد 12 وتبعت األسهم مستخدمة القواعد الموضحة في الشكل التالي على . 12
اليسار. ما العدد الذي ستحصل عليه يارا في النهاية؟

12. Yara starts with 12 and follows the arrows using the rules shown in the 
picture on the left. What number will she finish with?

A B C D E

3 126 24 48

12

x2

?Rule

القواعد

ـــــــــــ2

4x4 ـــــــــــ
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13

بنى مسعود وأصدقاءه مجسًما للعدد 2022 باستخدام 66 مكعًبا كما موضح في الشكل. . 13
ثم قاموا بطالء المجسم باللون األصفر. كم مكعًبا تم طالء 4 أوجه فقط من أوجهه؟

13. Masoud and his friends built the number 2022 with 66 cubes, as shown in 
the picture. They painted the whole surface of the structure yellow. How 
many of the cubes have exactly 4 faces painted?

A B C D E

16 30 46 54 60
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14

خــزان مــاء علــى شــكل متــوازي مســتطيالت أبعــاده 1م×2م×4م، يحــوي كميــة مــن المــاء . 14
ارتفاعهــا 25ســم كمــا فــي الشــكل التالي علــى اليســار. إذا قمنا بتدويــر الخزان لتكــون أبعاد 
 القاعــدة 1م×2م كمــا فــي الشــكل التالــي علــى اليميــن، كــم ســيكون ارتفــاع المــاء اآلن؟

14. A rectangular-based water tank has dimensions 1m x 2m x 4m. It contains 
water to a depth of 25 cm, as shown in the left-hand picture. The tank is 
turned so that a 1m x 2m face becomes the base, as shown in the right-hand 
picture. What is the depth of the water now? 

4m

2m
1m4m25m

2m
1m

A B C D E

25 cm 50 cm 75 cm 1 m 1.25 m

25 سم 50 سم 75 سم 1 م 1.25 م
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15

ورقة شفافة عليها رسم تم طيها مرتين كما موضح في الشكل. أي الخيارات يمثل الشكل . 15
الناتج بعد الطي؟

15. The picture shows a piece of transparent paper with a design drawn on it. 
The paper is then folded twice, as shown. What would be seen on the folded 
paper?

A B C D E



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

16

إذا كانت مساحة المربع تساوي 100 سم2، فما مساحة الشكل الملون؟. 16

16. The area of the square is 100 cm2. What is the area of the shaded figure?

10 cm

10 cm

A B C D E

20 cm2 25 cm2 30 cm2 35 m2 40 m2

20 سم2 25 سم2 30 سم2 35 م2 40 م2
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17

فــي العــام 2022 يتكــرر الرقــم 2 ثــالث مــرات، وســيكون ذلك ثالث عــام يمر على الســلحفاة . 17
نجيبــة بحيــث يتكــرر فيــه أحــد األرقــام ثــالث مــرات، مــا أصغــر عمــر ممكــن للســلحفاة نجيبــة 

ــة 2022؟ في نهاي

17. The year 2022 is a special year because the digit 2 appears three times. 
This is the third time Najeba the tortoise has lived through such a year 
with three identical digits. What is the youngest Najeba could be by the 
end of 2022?

A B C D E

18 20 22 23 134



point problems ٤4 نقاط لكل سؤال

18

يريــد بنــدر إكمــال الصــورة التاليــة بوضــع أحــد األعــداد 1 أو 2 أو 3 أو 4 فــي الدوائــر بشــرط، . 18
أال يتكــرر عــدد فــي أي عمــود أو أي صــف أو أي مجموعــة مــن أربــع دوائــر متصلــة بخــط. مــا 

العــدد الــذي يجــب أن يوضــع مــكان عالمــة االســتفهام؟

18. Bandar wants to complete the picture so that each row, each column 
and each set of four circles connected by line segments contains the 
four numbers 1, 2, 3, and 4. What number should he write in the circle 
containing the question mark?

A B C D E

1 2 3 4 It cannot be 
determined

1 2 3 4 ال يمكن التحديد
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19

لدى ليلي 4 كالب أوزانها أعداد صحيحة مختلفة من الكيلوغرامات، مجموع أوزانهم 60 . 19
كغم. وزن ثاني أثقل كلب 28 كجم. ما وزن ثالث أثقل كلب؟

19. Laila has 4 dogs. Each of the 4 dogs weighs an integer number of kg. No two 
of them weigh the same. Their total weight is 60 kg. The second heaviest 
dog weighs 28 kg. How heavy is the third heaviest dog?

A B C D E

2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg

2 كغم 3 كغم 4 كغم 5 كغم 6 كغم
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20

ــورة . 20 ــي الص ــة ف ــر الموضح ــي الدوائ ــبعة  3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ف ــداد الس ــة األع ــار كتاب ــد مي تري
التاليــة، بحيــث يتســاوى ناتــج جمــع كل 3 أعــداد علــى خــط واحــد. مــا أكبــر مجمــوع يمكــن أن 

تحصــل عليــه لثالثــة أعــداد علــى خــط واحــد؟

20. Mayar writes the seven numbers 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 in the circles in the 
picture so that the sums of the three numbers on each line are equal. What 
is the largest possible sum of three numbers on a line that mayar can get?

A B C D E

28 18 22 16 20
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21

تــم تكديــس مجموعــة مــن األكــواب الزجاجيــة فــوق بعضهــا البعــض. إذا كان ارتفــاع مجموعــة . 21
مــن 8 أكــواب يســاوي 42 ســم، وارتفــاع مجموعــة مــن كوبيــن يســاوي 18 ســم، كــم ســيبلغ 

ارتفــاع مجموعــة مــن 6 أكــواب؟

21. Some glasses are stacked on top of each other. A stack of 8 glasses is 42 cm 
high and a stack of 2 glasses is 18 cm high. How high is a stack of 6 glasses? 

A B C D E

22 sm 24 cm 28 cm 34 cm 40 cm

22 سم 24 سم 28 سم 34 سم 40 سم
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22

يمثــل كل حيــوان فــي الصــورة التاليــة عــدًدا صحيًحــا موجًبــا مختلًفــا. العدد المكتوب أســفل . 22
كل عمــود يمثــل مجمــوع العدديــن فــي هــذا العمــود. مــا أكبــر مجمــوع ممكــن لألعــداد 

فــي الصــف العلــوي؟

22. In the picture above, each animal represents a positive integer and different 
animals represent different integers. The sum of the two integers in each 
column is written below that column. What is the largest possible sum of the 
four integers in the first row?

A B C D E

18 19 20 21 22

15 11 3 7

?
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23

التلميحات األربعة التالية تدل على الرقم الصحيح لفتح القفل: . 23

أي الخيارات هو الرقم الصحيح لفتح القفل؟

23. To unlock this lock, you get the following four hints. 

What is the correct code for the lock?

رقمان صحيحانجميع األرقام خاطئة
ولكنهما في األماكن الخاطئة

أحد األرقام صحيح
ولكنه في المكان الخطأ

أحد األرقام صحيح
وفي مكانه الصحيح

One of these digits 
is correct and in the 

right place 

One of these digits 
is correct but in the 

wrong place 

Two of these digits 
are correct but in the  

wrong place 

All of these digits are 
incorrect 

A B C D E

604 082 640 042 046
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24

قامت ليان ببناء المجسم الموضح في الشكل التالي. أي الخيارات التالية نفس مجسم ليان؟. 24

24. Layan has the shape shown above. Which of the following shapes is the 
same as layan’s?

A B C D E
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25

يختــار عامــر أربعــة أعــداد مــن األعــداد 2، 3، 4، 5، 6 ليكتــب عــدًدا فــي كل مربــع مــن الشــكل . 25
ــة  ــداد الخمس ــن األع ــا م ــدًدا مختلًف ــم ع ــة. ك ــابية صحيح ــة حس ــى عملي ــل عل ــي ويحص التال

يمكــن أن يضعــه فــي المربــع المظلــل؟

+ =
25. Amer chooses four of the numbers 2, 3, 4, 5 and 6 and writes one in each 

box so that the calculation is correct. How many of the five numbers could 
amer write in the shaded box?

A B C D E

1 2 3 4 5
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26

ســيتم كتابــة األعــداد 3، 4، 5، 6، 7 فــي الدوائــر فــي الشــكل التالــي، بحيــث يكــون العــدد . 26
المكتــوب داخــل كل مثلــث مســاوًيا لحاصــل ضــرب األعــداد الثالثــة الموجــودة علــى رؤوس 

المثلــث. مــا مجمــوع األعــداد الثالثــة التــي يجــب كتابتهــا فــي رؤوس المثلــث األزرق؟

26. The numbers 3, 4, 5, 6 and 7 are to be placed in the five circles below so 
that the number inside each triangle is the product of the three numbers 
on its vertices. What is the sum of the three numbers on the vertices of 
the coloured triangle?

A B C D E

12 14 15 17 18
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27

أي المخططات التالية عند طيه ال يمكن تكوين المجسم                 ؟. 27

27. Which of the following nets cannot be folded into the solid                    ? 

A B C D E
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28

تقــع القــرى A و B و C و D علــى طريــق واحــد بهــذا الترتيــب. المســافة بيــن أي قريتيــن . 28
متجاورتيــن تســاوي 10 كلــم. يوجــد10 طــالب فــي القريــة A، و 20 طالًبــا فــي B و30 طالًبــا 
ــي  ــافة الت ــي المس ــون إجمال ــة ليك ــي المدرس ــب أن نبن ــن يج ــي D. أي ــا ف ــي C و40 طالًب ف

يقطعهــا جميــع الطــالب للذهــاب إلــى المدرســة أقــل مــا يمكــن؟

28. The four villages A, B, C and D lie along a road in that order. The distance 
between neighbouring villages is 10 km. There are 10 students who live 
in village A, 20 students who live in village B, 30 students who live in 
village C and 40 students who live in village D. The villagers want to build 
a school so that the total distance travelled by the students when going to 
school is as small as possible. Where should they build the school?

A B C D E

in A in B in the middle 
between B and C in C in D

A في B في في منتصف 
C و B المسافة بين C في D في
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29

فــي الصــور الثــالث منظــور علــوي ومنظــور أمامــي ومنظــور مــن الجانــب األيمــن لمجســم . 29
مصنــوع بالمكعبــات. مــا أكبــر عــدد ممكــن مــن المكعبــات تــم اســتخدامه لبنــاء المجســم؟

right

األعلىاألماماليمين

fronttop

29. The three pictures show a structure made from cubes as seen from the 
top, from the front and from the right. What is the maximum number of 
cubes that could have been used to build the structure?

A B C D E

18 19 20 21 22



point problems ٥5 نقاط لكل سؤال

30

يرتــدي . 30 مــن  كل  قبعــات.  بعضهــم  يرتــدي  دائريــة.  طاولــة  حــول  شــخًصا   30 يجلــس 
قبعــة صــادق دائًمــا، ومــن ال يرتــدي قبعــة أحياًنــا يقــول الصــدق وأحياًنــا يكــذب. قــال 
 كل واحــد مــن الحضــور: “يوجــد بجــواري شــخص واحــد علــى األقــل ال يرتــدي قبعــة”.

ما أكبر عدد ممكن لألشخاص الذين يرتدون قبعات؟

30. 30 people are sitting round a circular table. Some of them are wearing a 
hat. Those who do wear a hat always tell the truth while those who do not 
wear a hat can either lie or tell the truth. Each person says “At least one 
of my two neighbours is not wearing a hat.“ What is the largest number of 
people who could be wearing a hat?

A B C D E

5 10 15 20 25






