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 2017  - كنغورو

ليَّةَلغازَ الَ َةَُقَ بَ ُمسا و  َي اتياض َفيَالر َ َالد  
           اْلعاِشر -التَّاِسع  ُصفوف

 

 : ___________ةِ ل  عائِ الْ  مُ صّي: ___________ اسْ خْ الشَّ  مُ االسْ 

 ___________ة:س  ر  دْ م  الْ  ةِ د  لْ ب   مُ اسْ ___________ ة:س  ر  دْ الم   مُ اسْ ___________ ّف:الصَّ 

 تك:_________________________________قام  كان إِ م   نوانُ عُ  

 

َاء،زََّعَ الميذَالَ التََّ

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

ْول  اْلعال م.ُيشاِرُك هذا اُلسبوع اْلع ديد  ِمن  التًَّلميِذ ِبِمْثِل جيِلُكم في هِذِه اْلُمساب ق ِة   في ُبْلداٍن ُمْخت ِلف ٍة ح 

ها ف ق ْط  30أ مام ُكم  . اْقرأوها ِبت م عٍُّن و ِعْند  ة ُسؤاالا حيح  بَّع      اإِلجاب ِة الصَّ  . اإِلجاباتفي اْسِتمار ِة ِاْمل ؤوا ُمر 

  ع.بْ رُ ة و  م ساع  كُ مام  أ   

 . في اْلُمساب ق ةةِ ك  شار  المُ  ن  عوا مِ تِ مْ ت  سْ ت   نْ أ  و   جاحٍ ن  بِ  ة  ل  ئِ سْ وا ال  لُّ حُ ت   نْ أ   لُ م  أْ ن  

 س.أْ ، ال ب  ءٍ يْ ش   لَّ كُ  هاء  نْ طيعوا إِ ت  سْ ت   مْ ل   نْ إِ 

 

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

طَّط في  .1 ن يْ عدد  هو عبارة عن حاصل جمع ال عدد كلّ  ،مامكأالذي الُمخ 
المشار  المستطيلن يكون في أالذي يجب  العددما هو  ن تحته.يْ اللذ  
 سؤال؟عًلمة ب إليه

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

 
 الصورة.يظهر في  افة كماعلى قطعة زجاج شف   "KANGAROOكتبت روان كلمة " .2

ل ب ت تراه روان سوف ما الشكل الذي           ورة؟تها نصف د  دار  أ ثمّ  االزجاجة يمينا إذا ق 
 

(A)              (B)        (C)   

 

                            (D)              (E)  
 

 .بيض والرماديّ ن اليْ اللون  بنجوم زينة من بصنع  ريماقامت  .3
 .²سم 16و ²سم 9، ²سم 4، ²سم 1مساحات النجوم هي:         
 من الصورة؟ رماديّ الللجزء  الكّلّيةما هي المساحة         

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

 
 ة؟قطعة نقديّ  12ها الثًلثة نخواإواحد من  ة، مع كلّ قطعة نقديّ  24 مع سميرة .4

  مع كّل واحد من أربعتهمها الثًلثة ليصبح نخواإواحد من  كلّ ل سميرةن تعطي أة يجب كم قطعة نقديّ         
 ؟نفس المجموع        

  
    (A) 1          (B) 2               (C) 3          (D) 4           (E) 6 
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عندما تتحرك العجلة على طول  ،منحنى حركة مركز العجلة ،صورة تصف بالشكل الصحيح يّ أ .5
 المسار؟

 (A)  (B)  (C)   

           (D)  (E)  

 .دائرةفي  ن  ْص ق  ر مجموعة بنات  .6
 يمين مارلين. علىيسار مارلين والثامنة  علىالخامسة  كانتناديا         
 ؟الدائرةفي  رقصت كم بنتاا        

       (A) 11           (B) 12          (C) 13          (D) 14     (E) 15 
 

. طول المستقيمLالنقطة  إلى K مستقيم من النقطة خطّ  على، تدور 1دائرة طول نصف قطرها هو  .7
11KL. يكون شكل الدائرة عندما تصل للنقطةكيف س L   ؟ 

 
 

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

 .مباريات 9فاز في  مباراة، ومنها 15. لِعب  هذا الموسم في يلعب سامي الشطرنج .8
 .مباريات إضافّية ليلعب فيها 5 ت له في هذا الموسمبقي

 ؟مباريات التي بقيت له 5في الـ  فازنجاح سامي في حال نسبة  ذا سوف تكون ما        

     (A) 60%          (B) 65%              (C) 70%       (D) 75%      (E) 80% 
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 .ن كانوا من الرجاليالحضور البالغ 3/7 و   طفال.لحفلة كانوا من الفي ان الحضور ُثمْ  .9
 ؟بين الحضور البالغات من ما هي نسبة النساء        

     (A) 1

2
           (B) 1

3
              (C) 1

5
            (D) 1

7
       (E) 3

7
 

 
نةصندوق  يوجدات لرياضيّ ل تيملدى معلّ  .10    بيضاء  زرّ  117حمراء،  أزرار 203 يوجد .فيه أزرار ملوَّ

 ن ينظروا(.أخر )دون واحد تلو اآلال اأزرارا خراج إ التًلميذطلبت من  زرقاء. زرّ  28و    
 بنفس اللون؟ أزرار 3 ُأْخِرجت قلّ ه على النّ أ من أجل التأّكد أزرارخرج ن يُ أيجب  تلميذااكم         

     (A) 3           (B) 6       (C) 7            (D) 28       (E) 203 

َقاط.ن4ََ-أسئلة.َكل َسؤال10َََمَتوجدكصلَالذيَأمامفيَالف

11. ABCD  هو شبه منحرف .CDAB ||،  20,50  CDAB.    
    شبه المنحرف  DE. يقسم المستقيم ABعلى الضلع E تقع النقطة     

   ABCD  ن في المساحة.يْ ن متساوي  يْ لى شكل  إ 
 .AE الجزء جد طول         

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

 العدادواحد من  فقطالتي لها الخصائص التالية:  Aة ما هو عدد العداد الطبيعيّ  .12
       A + 20   و A  منازل؟ 4ذو 

    (A) 19           (B) 20       (C) 38            (D) 39         (E) 40 

   نيْ متعامد  نزلوا أضًلع ث متساوي الضًلع مثلّ أضلع من  من منتصف كلّ  .13
 الذي  سالمسدّ مساحة ل ث يشكِّ جزء من مساحة المثلّ  يّ أ ن.يْ خر  ن اآليْ للضلع      
ن بالرمادّي(     ن )الملوَّ    ؟تكوَّ

  (A) 1

3
           (B) 2

5
              (C) 4

9
         (D) 1

2
                (E) 2

3
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 .770صحيحة، موجبة ومتتالية هو  أعدادمجموع تربيع ثًلثة  .14
 ؟العداد الثًلثةكبر من بين ال العددما هو         

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

15. A ،B ،C  ف.و توقُّ أًلت تدور دون انزالق عج   3ّكب من جهاز مر هو 
ل  دوري في حيندورات كاملة  4 دوري ،B لالعج            دورات كاملة. A 5 العج 
ل          ل دوري في حينكاملة  دورات 6 دوري ،Bالعج   دورات كاملة. C 7 العج 
ل محيط         ل محيط ِجدسم.  30هو  C العج     .A العج 

  (A) (B)          27 سم  (C)    28 سم  (D) 29  سم  (E)     30  سم    31 سم 

  ات في مرّ  3 يركض بالضبطن أيريد للركض.  اسبوعي  أ ان يجّهز لنفسه برنامجا أمير أيريد  .16
 ام متتالية. يّ أفي  يركضن أه ال يريد ام ثابتة. لكنّ أيّ في سبوع ال    
رمير أ بإمكان اسبوعي  أ اكم برنامجا           ؟أن ُيحضِّ

   (A) 6         (B) 7              (C) 9          (D) 10     (E) 35 
 

  طول من داني بنفس عدد أة سنتيمترات و قصر من رياض بعدّ أ وسام طوال مختلفة.أخوة لديهم إربعة أ .17
  ل سم ومعدَّ  184 هو وسامطول  ا.يضا أر من داني بنفس عدد السنتيمترات قصأيوسف  السنتيمترات.    
 ما هو طول يوسف؟  سم. 178ربعة هو خوة الطوال اإلأ    

      (A)  سم 160      (B) سم   166 (C) سم   172     (D) سم   184 (E) سم   190  

 ات.مرّ  7سقط المطر  العيد في أّيام .18
 بعد الظهر. سمشم الطقس فكانذا سقط المطر في الصباح إ        
 مشمس في الصباح. الطقس فكانذا سقط المطر بعد الظهر إ        
     ام في فترة ما بعد الظهر كان يّ أ 6ا في يضا أمشمس و  الطقسصباحات كان  5ه في نّ أمعلوم إذا كان        
 ؟العيد استمرّ  قلّ على ال اكم يوما  مشمس. الطقس       

      (A) 7                (B) 8                  (C) 9              (D) 10               (E) 11 
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   جميعفي رقام بحيث يكون مجموع ال 3X3جدول في رقام أقامت غدير بتعيين  .19
 .متساوٍ  2X2 اتعمربّ الربعة     

   ن يكون أرقم يجب  الصورة. أيّ في ن التي قامت غدير بتعيينها تظهر رقام مأ 3        
 سؤال؟عًلمة ب المرّبع المشار إليه في        

      (A) 5                (B) 4                 (C) 1             (D) 0          (E) ال يمكن المعرفة 

ْين كلّ  .2017هو  a ، b، c، d، e، f، gة طبيعيّ  أعدادحاصل جمع سبعة  .20 ْين متجاور     انيختلف عدد 
 ؟286لـ  ن يكون مساوٍ أممكن ال من العداد من أيّ  .1بـ  بعضهما البعضعن     

 (A) a g أو   b (B)                 فقط   f أو    c (C)                        فقط   e أو      فقط  

                        (D) d  فقط                         (E)   كّل واحد من األعداد 

 

َقاط.ن5ََ-أسئلة.َكل َسؤال10َََمَتوجدكصلَالذيَأمامفيَالف

 عمار صحيحة ومختلفة.أ ذوي  18والد دون جيل أ 4لدى يعقوب  .21
 عمار؟، ما هو حاصل جمع ال882مارهم هو عأ اصل ضرب ح        

       (A) 23          (B) 25       (C) 27          (D) 31     (E) 33 
 

 
  ن ونقوم يْ ب مّرت  المكعّ  نرمي .2، 1، 0، -1، -2، -3 رقام التالية:ن تظهر الب معيّ على وجوه مكعّ  .22

 ؟ن يكون حاصل الضرب عدد سلبيّ أما هو االحتمال  ل ضرب النتائج.بحساب حاص    
       (A) 

2

1
   (B) 

4

1
  (C) 

36

11
  (D) 

36

13
  (E) 

3

1
 

 

 .مناِزل 6ن من ات لنحصل على عدد مكوَّ مرّ  3ن ونكتبه يْ ن من منزلت  مكوَّ  عدد بشكل عشوائيّ نختار  .23
  -يقسم علىدائما العدد الذي نتج        

      (A) 2                (B) 5                  (C) 7              (D) 9               (E) 11 



                 2017  I-J                                                                                                                                          آذار 

7 

 2017  - كنغورو

 

 تتكّرر بحسب  ن أيجب أرقام كلمة المرور  منازل. 7من  مميَّزةكلمة مرور  يستخدمن أ صديقييريد  .24
         قيمتها، وُتكت ب جنباا إلى جنب.    
 .1666666 ،4444333مثال:     
 ن يختار؟أكم كلمة مرور مختلفة يستطيع         

       (A) 6                (B) 12                  (C) 10              (D) 7               (E) 13 

 
  ، بأعداد طبيعّيةن تمأل المستطيًلت في الشكل المعطى أتريد سارة  .25

ْينلمجموع  مساوٍ  عدد بحيث يكون كلّ       ن تحته.يْ اللذ   العدد 
 ن تكتبها؟أتطيع سارة ة التي تسكبر عدد ممكن لألعداد الفرديّ أا هو م       

 

     (A) 13                (B) 14                  (C) 15              (D) 16               (E) 17 

 ع محّدب.قامت لينا بحساب مجموع زوايا مضلّ  .26
 .°2017حدى الزوايا فكانت النتيجة إن تحسب مقدار أنسيت         
 هي: هاالزاوية التي نسيت        

   (A) 37°                 (B) 53°                   (C) 97°              (D) 127°            (E) 143° 

 
 الداخل. نحوهة جِ راقص يقفون في دائرة بحيث وجوههم متّ  30 .27

 خر يدور لليمين.آم من الراقصين يدور لليسار وقسم ب "يسار" قسعندما يقول المدرِّ         
 راقصون هكذا. 10لبعضهم البعض. كانوا  "سًلم" قالواا لوجه وجها  وقفواالراقصون الذين         
 الراقصون نصف دورة. ب "دوران" فيدور كلّ في المرحلة التالية يقول المدرّ         
 .لبعضهم البعض "سًلم" قالوالوجه  اوجها  الراقصون الذين وقفواخرى، أة مرّ         
 ة الثانية؟قال "سًلم" في المرّ  اكم راقصا         

 
(A) 10           (B) 20             (C) 8             (D) 15            (E) ال يمكن المعرفة  
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 كما هو موصوف في الصورة. ،وزان مختلفةأعلى الميزان  تُوِضع .28
   غرام  105غرام،  104غرام،  103غرام،  102غرام،  101وزان هي: لا        
 غرام. 106و        
 (؟اليمن) ثقلالعلى الجانب  عِض غرام وُ  106الوزن الذي يزن  حتمال أنّ الما هو ا       

  
  (A)  0.75             (B)  0.8           (C)  0.9            (D)  0.95           (E)  1 

 
 .M  على دائرة مركزها  Bو Aتقع النقطتان  .29

        PB مماس للدائرة في النقطة B . 
  ان،صحيح عددانهما    BM و   PAنيْ البعد          
6: قحقّ ويت         PAPB . 
 ؟MB طول القطعة يكون ن أكم قيمة مختلفة يمكن         

 
      (A) 0                (B) 2                (C) 4              (D) 6            (E) 8 

 
 

     ABC ثفي المثلّ   AC تقع على الضلع   Dالنقطة .30
ABDC قبحيث يتحقّ       .  نيْ النقطت M  و N  هما   
 .  BC و  AD ضًلعأطا متوسّ     
 ؟ -مساوية لـ  BAC نإذ NMC إذا معطى    

 
 

(A) 2           (B) 90             (C) 45            (D) 
2

90



        (E) 

60  

 


