ياضيّات
الر ِ
لغاز العالَ ِميَّة في ِ ّ
ُمسا َبقَةُ األ َ ِ
اال ْس ُم ال َّ
ي ___________ :ا ْس ُم ْالعائِلَ ِة___________ :
ش ْخص ّ
سة___________:
ال َّ
ص ّ
سة ___________:ا ْس ُم َب ْل َد ِة ْال َمد َْر َ
ف ___________:ا ْس ُم ال َمد َْر َ
ع ُ
نوان َمكان إِقا َمتك_________________________________:
ُ
التَّالميذ األ َ ِع َّزاء،
س ْه اًل بِ ُكم في ُمسابَقَ ِة األ َ ْلغاز "كنغورو".
أ َ ْه اًل َو َ
دان ُم ْخت َ ِلفَ ٍة َح ْو َل ْالعالَم.
ُشاركُ هذا األُسبوع ْال َعدي َد ِمنَ التًَّلمي ِذ ِب ِمثْ ِل جي ِل ُكم في ه ِذ ِه ْال ُمسابَقَ ِة في ب ُْل ٍ
ي ِ
ؤاال .ا ْقرأوها بِت َ َمعُّ ٍن َو ِع ْن َدها فَقَ ْ
س ا
صحي َحة.
اإلجابَةَ ال َّ
أَما َم ُكم ُ 24
ط حلُّوا َو َح ّ ِوطوا بِدائِ َرةٍ ِ
عة َو ُربْع.
أَما َم ُكم سا َ
ار َك ِة بِ ْال ُمسابَقَة.
نَأ ْ َم ُل أ َ ْن ت َ ُحلُّوا األ َ ْسئِلَةَ بِنَجاحٍ َوأ َ ْن ت َ ْست َ ْمتِعوا ِمنَ ال ُمش َ
َيءٍ  ،ال َبأْس.
ِإ ْن لَ ْم ت َ ْست َطيعوا ِإ ْنها َء ُك َّل ش ْ
طاقَم كنغورو َيت َ َمنَّى لَ ُك ُم النَّجاح!

 .1مع مؤمن  10طوابع .على ك ّل طابع يوجد أحد األرقام التالية 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0 :و.9 -
قام مؤمن بطباعة التاريخ التالي بمساعدة الطوابع.

ما عدد الطوابع المختلفة ،التي استعملها مؤمن لكتابة التاريخ؟
(E) 10 (D) 9 (C) 7 (B) 6 (A) 5

تتحرك ِمن مكانها .عندما يضرب سهم
 .2تظهر في الصورة ثًلثة أسهم ،تنطلق باتّجاه  9بالونات ال
ّ
ويستمر السهم بالطيران في نفس االتّجاه .كم عدد البالونات التي سوف تنفجر
بالوناا ،فإنّه ينفجر،
ّ
بواسطة األسهم الثًلثة؟

(E) 6 (D) 5 (C) 4 (B) 3 (A) 2

سنة واحدة .ما
سنة واحدة ،وأخوها أكبر منها بِ َ
 .3سوسن تبلغ ِمن العُ ْمر  6أعوام .أختها أصغر منها ِب َ
هو مجموع أعْمار األخوة الثًلثة؟
(A) 10

(C) 18

(B) 15

(E) 30

(D) 21

 .4في الصورة توجد  5مسامير مغروسة في قطعة خشبِ 4 .من المسامير بنفس الطول ،ومسمار واحد هو
األقصر.
ي مسمار هو األقصر ِمن بين المسامير؟
أ ّ

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

.
 .5تظهر في الصورة الخنفساء التي يملكها رامي
ي صورة ِمن الصور التالية ،ليست خنفساء رامي؟
تدور الخنفساء حول نفسها .أ ّ

)(A

)(B

)(C

)(D

)(E

ي ورقة ِمن وسطها ،ف َحصلَ ْ
 .6قا َم ْ
ت على الشكل التالي:
ت هديل بط ّ

كيف سوف يكون شكل الورقة ،عندما تفتحها ِمن جديد؟

)(A

)(B

)(D

)(E

)(C

 .7في ك ّل جولة ،ت َرمي ديانا  3أسهم .في الجولة األولىَ ،حصلَ ْ
ت على  12نقطة.
في الجولة الثانية َحصلَ ْ
ت على  15نقطة.
كم عدد النقاط التي َحصلَ ْ
ت عليها ديانا في الجولة الثالثة؟

(A) 18

(B) 19

(C) 20

(D) 21

(E) 22

 .8يقوم جابر بترتيب الطاولة لـ  8أشخاص .يجب عليه أن يرتّبها بحسب مكانها الصحيح لك ّل شخص،
بحيث تكون الشوكة على يسار الصحن ويكون الس ّكين على يمينه .ما عدد األشخاص ،الذين قام
جابر بترتيب مكانهم بالشكل الصحيح؟

(E) 3 (D) 2 (C) 6 (B) 4 (A) 5

 .9يقوم عاهد بتصميم أشكال بواسطة ِحجارة مثل هذه
كم ِمن األشكال الـ  5التالية ،يستطيع عاهد أن يص ّمم؟

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

:

.10

يمأل عًلء الجدول الذي في األسفل ،بواسطة الصور الـ  5التالية:

ي صورة يجب أن تظهر مكان
مرة واحدة في ك ّل سطرّ ،
ت َظهر ك ّل صورة ّ
ومرة واحدة في ك ّل عمود .أ ّ
عًلمة السؤال؟

)(A

)(B

)(C

)(D

)(E

ِ .11من صفحة ُمخ َّ
عيْن ِمن األشكال :مربّع وشبه منحرف.
َططة ،يقُ ّ
ص مهدي نو َ
ما هو أق ّل عدد ِمن األشكال ،التي يحتاجها مهدي لتغطية السفينة التي في الصورة؟

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

ومن ث ّم بدّلنا اللون األسود باللون األصفر وبدّلنا اللون
 .12كيف سوف تبدو الصورة ،إذا قمنا بقلبهاِ ،
األصفر باللون األسود؟

)(A

)(B

)(D

)(E

)(C

 .13توجد مع األرنب  20جزرة .يأكل ك ّل يوم جزرتَيْن .أكل األرنب الجزرة الـ  12في يوم
ي يوم بدأ األرنب بأكل الجزر؟
األربعاء .في أ ّ

 .Aيوم االثنين
 .Bيوم الثًلثاء
 .Cيوم االربعاء
 .Dيوم الخميس
 .Eيوم الجمعة
صل على الشكل الذي يظهر في الصورة.
 .14قام جًلل بإلصاق  10مكعّبات ببعضها البعض ،و َح َ
ي .كم عدد المكعّبات ،التي َّلون فيها جًلل  4أوجه
لَ َّون جًلل الشكل كلّه ،بما في ذلك الجزء السفل ّ
بالضبط؟

(E) 10 (D) 9 (C) 8 (B) 7 (A) 6
 .15على ُ
شجيرة الورد ،توجد  8أزهار .قامت بعض الفراشات وبعض اليعاسيب بالجلوس على هذه
ال ُّ
شجيرة (الفراشات واليعاسيب هي حشرات) ،بحيث على الزهرة الواحدة ،ال توجد أكثر ِمن حشرة .على
أكثر ِمن نصف األزهار تجلس حشرات .عدد الفراشات على األزهار ،هو ضعف عدد اليعاسيب على
األزهار.

كم عدد الفراشات الجالسة على األزهار؟

(E) 6 (D) 5 (C) 4 (B) 3 (A) 2

ُبحر ِمن جزيرة تُس َّمى "الكنز" إلى جميع الجزر الظاهرة على الخريطة ،ومن
 .16يريد القبطان "هوك" أن ي ِ
مرة أخرى إلى جزيرة "الكنز".
ث ّم العودة ّ
ي  100كم .المسافة بين "الصحراء" و "البحيرة" هي نفس المسافة بين
يبلغ طول الرحلة اإلجمال ّ
"الكنز" و "الزهرة" من خًلل المرور عبر "البركان" .ما هي المسافة بين جزيرة "الكنز" و "البحيرة"؟

(E) 35 km (D) 28 km (C) 26 km (B) 23 km (A) 17 km

عبْر عدّة غرف،
ي ،سار َ
 .17الغُرف في بيت َ
ي ُمرقَّمةَ .دخل نور إلى البيت ِمن الباب الرئيس ّ
عل ّ
ي.
وبعدها ت َرك البيت .سار نور في الغرف المرقَّمة بشكل تصاعد ّ

ي باب خَرج نور؟
ِمن أ ّ
(E) E (D) D (C) C (B) B (A) A

 .18أمامك ُ 4كرات ،ت َِزن 10 :غرام 20 ،غرام 30 ،غرام و  40غرام.
ي ُكرة ت َِزن  30غرام؟
أ ّ

من الممكن ان تكون  Bاو (E) A

(D) D

(C) C

(B) B

(A) A

 .19الشريط الذي يظهر في الصورةِ ،من الممكن تثبيته بواسطة  5أزرار.
طول ،يكون الشريط وهو مثبَّت ّ
الوضْع الذي يكون فيه مثبَّت باألزرار الخمسة؟
بالز ّر ّ
األولِ ،من َ
بكم أ َ َ

(A) 4 cm

(B) 8 cm

(E) 20 cm (D) 16 cm (C) 10 cm

.20

في اللغة القديمة ،كانت الرموز التالية تمثّل األرقام.1،2،3،4،5 :

ي رمز يمثّل الرقم  ،3إذا كان معطى ّ
أن:
أ ّ

)(A

)(B

)(C

)(E

)(D

.21في الشكل الذي أمامك ترى بًلطة زجاجيّة ملّونة ،وكيف ت ّم عكسها.
مرتَيْن إضافيّتَيْن؟
كيف سوف يكون شكل البًلطة إذا عكسناها ّ

)(A

)(B

)(D

)(E

)(C

مكون ِمن عدّة مربّعات بأحجام مختلفة .يوجد  3مربّعات صغيرة ،بحيث مساحة ك ّل
 .22المستطيل الكبيرَّ ،
واحد منها هي  1سم مربّع (سم.)²
ما هي مساحة المستطيل الكبير؟

) 165(Aسم²
سم²

) 176(Bسم²

) 187(Cسم²

) 198(Dسم200(E) ²

ي
 .23تريد رنا أن تضع األرقام ِمن  1إلى  7داخل الخًليا التي تظهر في الشكل ،بحيث ال يكون أ ّ
رق َميْن متتاليَيْن في خًليا متجاورة (لها ضلع أو رأس مشترك).
ي رقم ِمن األرقام ِمن الممكن أن تضعه رنا مكان عًلمة السؤال؟
أ ّ

?

)(Aكل االرقام الـ 7
)(Dفقط العدد 4
.24

) (Bفقط االعداد الفردية
) (Eفقط العدد  1او العدد 7

)(C

فقط االعداد الزوجية

ِمن أجل القضاء على التنّين ،يجب على خالد أن يقطع جميع رؤوسه.
عندما يقطع خالد  3رؤوس ِمن التنّين ،ينمو ا
سا جديداا.
حاال رأ ا
سا.
استطاع خالد أن يقضي على التنّين بعد أن قطع  13رأ ا
كم كان عدد رؤوس التنّين في البداية؟
(C) 10 (B) 9 (A) 8

(D) 11

(E) 12

