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 2017  - كنغورو

 

ليَّةَلغازَ الَ َةَُقَ بَ ُمسا و  َي اتياض َفيَالر َ َالد  
اِبع  ُصفوف            الثَّاِمن -السَّ

 

 : ___________ةِ ل  عائِ ال   مُ صّي: ___________ اس  خ  الشَّ  مُ االس  

 ___________ة:س  ر  د  م  ال   ةِ د  ل  ب   مُ اس  ___________ ة:س  ر  د  الم   مُ اس  ___________ ّف:الصَّ 

 تك:_________________________________قام  كان إِ م   نوانُ عُ  

 

َاء،زََّعَ الميذَالَ التََّ

 غاز "كنغورو".ل  ال   ةِ ق  ساب  م في مُ كُ ًلا بِ ه  س  ًلا و  ه  أ  

ل  ُيشاِرُك هذا اُلسبوع ال ع ديد  ِمن  التًَّلميِذ ِبِمث ِل جيِلُكم في هِذِه ال ُمساب ق ِة  و  ت ِلف ٍة ح  في ُبل داٍن ُمخ 

 ال عال م.

ها ف ق ط   30أ مام ُكم  . اق رأوها ِبت م عٍُّن و ِعن د  ة ُسؤاالا حيح  بَّع      اإِلجاب ِة الصَّ ل ؤوا ُمر  في اْستِماَرةِ ِام 

  .اإِلجابات

  ع.ب  رُ ة و  م ساع  كُ مام  أ   

 . في ال ُمساب ق ةةِ ك  شار  المُ  ن  عوا مِ تِ م  ت  س  ت   ن  أ  و   جاحٍ ن  بِ  ة  ل  ئِ س  وا ال  لُّ حُ ت   ن  أ   لُ م  أ  ن  

 س.أ  ، ال ب  ءٍ ي  ش   لَّ كُ  هاء  ن  طيعوا إِ ت  س  ت   م  ل   ن  إِ 

 

 جاح!النَََّمَُكَُىَلَ نََّمَ تَ مَكنغوروَيَ طاقَ 
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 قاط.ن3ََ-أسئلة.َكل َسؤال10َََمَتوجدكأمامصلَالذيَفيَالف
 

 ؟17:00بعد الساعة  17 تكون الساعة الـوف سماذا  .1

(A) 8:00     (B) 10:00      (C) 11:00 (D) 12:00   (E) 13:00 

 يمين دينا. علىيسار دينا والسابعة  علىهي الرابعة  مرام. ة بنات وقفن بشكل دائريّ عدّ  .2
 الدائرة؟في وجد ت اكم بنتا         

 (A) 9            (B) 10          (C) 11          (D) 12    (E) 13 

 
 (؟-33( لنحصل على )-17ص من )نقِ ن نُ أرقم يجب  أيّ  .3

(A) −50       (B) −16          (C) 16           (D) 40    (E) 50 
 

طَّطفي  .4  للقاعدة.ن مع خطوط وارتفاع ي  متساوي الساق   اثا مثلّ  نرى  الُمخ 
 الخطوط لها نفس االرتفاع. جميع        
ن ث قسم من مساحة المثلّ  أيّ           بالبيض؟ ملوَّ

 
(A) 1/2 َ(B) 1/3 َََََ(C) 2/3 ََََََََََ(D) 3/4 َََ(E) 2/5 
 

 من بين هذه التعابير صحيحة؟ أيّ  .5

 (A) 4

1
= 1.4   (B) 5

2
= 2.5     (C) 6

3
= 3.6     (D) 7

4
{} = 4.7    (E) 8

5
= 5.8 

 
طَّط يظهر في  .6  ضًلعهما متوازية.أن مستطيًلالُمخ 

 ن؟ي  المستطيل   ما هو الفرق بين محيطيّ         
 
(A) 12 m    (B) 16 m       (C) 20 m         (D) 21 m       (E) 24 m 
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 ن وبعدها قام بثقب الورقة المطوّية.ي  طوى نبيل قطعة ورق مّرت   .7
  :نبيل الورقة رآها بالشكل التالي عندما فتح        

 نبيل الورقة؟ كيف طوى         

(A)    (B)   (C)   (D)    (E)  
 

 ؟ثًلثةال رقامضرب هذه ال . ما حاصل7رقام مختلفة صحيحة وموجبة هو أمجموع ثًلثة  .8
 (A) 12      (B) 10        (C) 9          (D) 8          (E) 5 
 

 . موضوعة الواحدة فوق الخرى قلوب أمامكم صور لربعة  .9
 .²سم 1و ²سم 4، ²سم 9، ²سم 16مساحة هذه القلوب هي: 

 ؟بالرماديّ  ما هي مساحة الجزء الملّون         
 

  (A) ²9 سم      (B) ²10 سم       (C) ²11 سم      (D) ²12 سم        (E) ²13 سم  
 

 قطع معدنّية. 10 توجد ربعخواتها الأواحدة من  ومع كلّ  قطعة معدنّية، 20مع نبال  .10
 خمس   ال ، من أجل أن يصبح لجميع األخواتأختٍ  كلّ لن تعطي نبال أكم قطعة يجب         
 من القطع المعدنّية؟ عدد متساوٍ         

(A) 2 ََََََََََ (B) 4ََََ ََََََ (C) 5 ََََََََ (D) 8 َََََََََََ (E) 10 

  قاط.ن4ََ-أسئلة.َكل َسؤال10َََمَتوجدكالذيَأمامصلَفيَالف

 من طوله. 2/3النملة بالسير على الشريط من الجهة اليسرى وقطعت  بدأتِ  .11
 من طوله. 3/4الشريط من الجهة اليمنى وقطعت نفس وبدأت الدعسوقة بالسير على     
 والدعسوقة؟  من طول الشريط موجود بين النملة جزء أيّ         

 
 
(A) 3

8
             (B) 1

12
      (C) 5

7
       (D) 1

2
         (E) 5

12
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 والد.أمن الطفال هم  2/5 بالغين.ال من هولطفال اُسدس الجمهور في مسرح  .12
 ما هي نسبة البنات من الجمهور؟        

(A) 1

2
 ََ      (B) 1

3
      َ   َََ(C) 1

4
 َ    َََََ(D) 1

5
  ََََََََ(E) 2

5
 

 
طَّط في  .13     ثات متساويةمثلّ  7 انتجان معا سود يُ ال المنّقط والخطّ  الخطّ  ،مامكمأالذي الُمخ 

 ضًلع.ال    
 سود؟ال ، ما هو طول الخطّ 20المنّقط هو  طول الخطّ         

 (A) 25     (B) 30     (C) 35          (D) 40            (E) 45 
 

   بالضرورة  ليس ،سنة 14و 12، 8، 3عمارهن: أ وماريا.  جميلة، رنا، نوالربع صديقات: أ .14
  .5يقسم على  ونوالعمار ماريا أ مجموع  .جميلةصغر من أ نوال .الترتيبهذا ب    
ا وجميلةعمار ماريا أ مجموع       .5يقسم على  أيضا
 ما هو عمر رنا؟         

 (A) 14     (B) 12       (C) 8           (D) 5             (E) 3 

   35% بالضبط .للقفز كنغورو سباق وا فيشاركء ادّ ع 800أكثر من هذا العام كان في  .15
 ل.جُ ر   252النساء بـ  كثر من عددأعدد الرجال  لوم أنّ معومن النساء،  كانت ائينمن العدّ    
 لمشاركين في سباق القفز؟ل الكّليّ  عددالما          

 (A) 802        (B) 810 (C) 822   (D) 824     (E) 840 

 ن.ي  رقم   قامت بكتابة المعروض المخطَّط. في صندوق  كلّ رقم في  ن تكتبتريد دينا أ .16
   ولى ، بحيث يكون مجموع الرقام الثًلثة ال35خمسة هو رقام الن يكون مجموع الريد أت        
 . 25خيرة هو ومجموع الرقام الثًلثة ال 22هو         
 ؟ التي كتبتها دينا في الصناديق الرمادّيةرقام ما هو حاصل ضرب ال        

 
 
(A) 63        (B) 108  (C) 0            (D) 48        (E) 39 
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 على الخيط      نقاط لذلك قام بتحديد ،جزاء متساوية الطولأ 9لـ  خيطم ن يقسّ أيريد سامي  .17
 .الخيط منهافي الماكن التي يريد أن يقّص     
ا  ،جزاء متساوية الطولأ 8لـ  نفس الخيطم ن يقسّ أريد بًلل ي      على      نقاط قام بتعيينوأيضا
         .الخيط في الماكن التي يريد أن يقّص الخيط منها   
دة على الخيط. سعاد تجاءبعد ذلك     دَّ ت الخيط عند جميع النقاط التي كانت ُمح   وق صَّ
 ؟حصلت سعاد من الخيطكم جزء  على       

(A) 15     (B) 16       (C) 17        (D) 18          (E) 19 
 

   متقابلة ضًلعأقعان على يسم،  1بطول  ، كّل واحد منهماني  قطع  م .18
 سم. 8هو  ه، طول ضلععمربّ  في    
طَّطن في ن كما هو مبيَّ ي  قطع  مطراف الأاموا بإيصال ق          .الُمخ 
ن بالرماديّ ما هي مساحة الجزء ال          ؟ملوَّ

 (A) 22 سم     (B) 24 سم  (C) 26.4 سم      (D) 28 سم         (E) 210 سم 
 

 .ركضلل اثابتا  اسبوعي  أ ان يجّهز لنفسه برنامجا أيريد يوسف  .19
 ن ي  يوم   يركضن أه ال يريد ام ثابتة. لكنّ أيّ في سبوع ن في الي  ت  مرّ بالضبط  يركضن أريد ي        
 ن. ي  متتالي          
رن يُ أ بإمكان يوسف اسبوعي  أ اكم برنامجا           ؟حضِّ

 (A) 16      (B) 14        (C) 12          (D) 10       (E) 8 
 

  . بحيث X 3 3جدول  تكتب أرقاماا في كّل مرّبع في نأسجود  تريد .20
  )لهما ضلع  ني  جاور  تم في مرّبع ي ن ني  رقم   كلّ يكون حاصل جمع    
طَّط. ن كما ي  رقم  قامت بتسجيل  .مشتر ك( متساوٍ      يظهر في الُمخ 
 ما هو حاصل جمع جميع الرقام التي في الجدول؟   

 
(A) 18         (B) 20       (C) 21         (D) 22         (E) 23 
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  قاط.ن5ََ-أسئلة.َكل َسؤال10َََمَتوجدكصلَالذيَأمامفيَالف

 .)بالدرجات( رقام صحيحة ومختلفةأ 3ث هي المثلّ في مقدار الزوايا  نّ أمعطى  .21
 ن الكبرى والصغرى؟ي  الناتج عن حاصل جمع مقدار الزاويت   ،صغر مجموع ممكنأا هو م       

 (A) 61°    (B) 90°     (C) 91°        (D) 120°        (E) 121° 
 

طَّط فيمبيَّن كناغر وقفن في سطر كما  10 .22  .الُمخ 
  ماكن بواسطة قاما بتبديل ال ،لوجه اوجها  اللذان وقفا ، اثن ي ن من الكناغرنةفي مرحلة معيّ         
 لوجه. اوجها  نااقفو ن اكنغر يبق  لمى ت حتّ استمرّ  التبديًلتهذه  القفز.        
 ؟تمَّتما عدد التبديًلت التي         

 
(A) 15     (B) 16        (C) 18           (D) 20         (E) 21 
 

 .9و  ، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 :رقامأ 9 لدى هديل .23
 .5ضافت الرقم أ ولباقي الرقام ،رقاممن ال لقسم 2ضافت الرقم أ        
 ؟عليها هديل تحصلن أممكن من الالتي  المختلفة عدد ممكن للنتائج قلّ أما هو        

 (A) 5             (B) 6      (C) 7        (D) 8             (E) 9 
 

 .دقائق 3 المدينة كلّ مركز تنطلق الحافًلت من المطار إلى  .24
 الحافًلت وبنفس  ىحدإينة في نفس الوقت الذي تخرج فيه ارة من المطار إلى المدسيّ نطلق ت        

 .دقيقة 35ارة المدينة بينما تستغرق السيّ مركز دقيقة للوصول إلى  60تستغرق الحافلة  .مسارال       
 المسار؟ا باستثناء الحافلة التي بدأت معهلمدينة إلى اطريقها في ارة السيّ  سوف تجتازكم حافلة      

 (A) 8 َ ََََََََََََ(B) 9 َََََ(C) 10 َََََََََ(D) 11 َََََ(E) 13 
 

طَّطفي  مبيَّنطاولة كما هو  غطاءلدى سوسن  .25  .الُمخ 
 ؟بالسود ةنوَّ ملمن غطاء الطاولة  نسبةأّي         

 
(A) 16      (B) 24      (C) 25            (D) 32      (E) 36 
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 .2، 3 ،6 ،8، 8عداد: كم متوالية المماأ .26
ي نقانون المتوالية هو:            هو عبارة عن خانة  رقم كلّ  ومن ثّم،. 3و 2ن هما ي  ل  وّ لا الرقم 
 ن قبله.ي  ذ  لال الرقم ينالعدد الناتج عن ضرب في حاد اآل       
 في المتوالية؟ 2017الـ  هو الحدّ  ما       

 (A) 2               (B) 3        (C) 4          (D) 6              (E) 8 
 

 .اصغيرا  ابا مكعّ  125 لدى سمير .27
     أنفاق 9ب كبير مع عّ تشكيل مكمن أجل ا معا  قسم منهابإلصاق قام          

طَّطن في كما هو مبيَّ  المكعّب الكامل،التي تمّر عبر           .الُمخ 
 ؟سميرلم يستعمل  اصغيرا  ابا عّ كم مك        

(A) 52 (B) 45 (C) 42 (D) 39 (E) 36 

 ن ي  يركضان في اّتجاه  االثنان  متر. 720بطول  يركضان في مسار دائريّ اثنان  ءانعّدا .28
  دقائق ليكمل الدوران في  4ل وّ يستغرق العّداء ال واحد بسرعة ثابتة. ن، وكلّ ي  عاكس  م    
 .نفسه دقائق ليكمل المسار 5المسار، ويستغرق العّداء الثاني    

 ؟ ني  لعّدائ  ا حّتى يلتقي ا يقطع العّداء الثانيكم مترا         
(A) 355     (B) 350        (C) 340    (D) 330     (E) 320 
 

 في مستطيل في كلّ  صحيح وموجب عددتكتب ن أتريد سارة  .29
ي نلمجموع  مساوٍ  عدد بحيث يكون كلّ  التالي، الُمخ طَّط ن ي  اللذ   العدد 

 تحته.
 ن تكتبها؟أة التي تستطيع سارة كبر عدد ممكن لألعداد الفرديّ أا هو م  

 
(A) 5          (B) 7           (C) 8         (D) 10      (E) 11 
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  ، مساحته  𝐴𝐵𝐶𝐷ضًلع أيظهر في الرسم متوازي  .30

     ، Oضًلع في النقطة لتقي قطرا متوازي الي .Sهي     
 .CDتقع على الضلع  Mالنقطة     
       E    ني  هي نقطة التقاء المستقيمAM  وBD ،             
       F ني  التقاء المستقيم  نقطة  هي  BM   وAC  . 

1 هو BFCو   AED  ني  ث  مجموع مساحة المثلّ         

3
𝑆. 

 .EOFM عن مساحة الشكل الرباعيّ  S عّبر بواسطة       
 

(A) 1

6
𝑆      (B) 1

8
𝑆        (C) 1

10
𝑆        (D) 1

12
𝑆  (E) 1

14
𝑆 

 
 


