
األوىل الفصلية مسابقة كنز الذكاء  

  2010خريف 
. تسعة عیدان بحیث ال یتبقى أي مربع ومن أي حجم كان ارفع:  األولاللغز   

)نقطة 20( .اذكر أرقام العیدان المحذوفة: طریقة اإلجابة  

 

بدون تكرار بحیث تتوازن جمیع الموازین مراعیا )  6 – 1(ضع األوزان من :  اللغز الثاني
) .ذراعھا × المقاومة = ذراعھا × القوة ( القاعدة   

)نقاط  15( ) . 342156مثال (اذكر الموازین من الیسار إلى الیمین : طریقة اإلجابة   

 



:ما االسم الذي یلي السلسلة اآلتیة  : اللغز الثالث  

 –تشرشل  – أیمن –ابتسام  –تمر  –حزب  –ماھر  –نیوتن  –أذربیجان  –شبوط  –كامل ( 
:اختر الجواب من الكلمات أدناه  ) .......  - تشترك  

)عبود  –عباس  –جمیل  –رعد  –وعد  –سمیر  –سعاد  –كاظم  –جمال  –أحمد (  

م مع ذكر سبب اختیارك لھا وتعتبر اإلجابة خاطئة إذا ل الكلمة الصحیحة اذكر: طریقة اإلجابة 
)نقاط  10(یذكر السبب   

ففیھا اسم دولتھ وعمره ,الكتابة الصوریة اآلتیة تحمل معلومات شخصیة لسمیر : اللغز الرابع 
  فما ھي دولتھ وعمره ومھنتھ واسم زوجتھ؟. ومھنتھ واسم زوجتھ 

ب  : طریقة الحل   ة  ( اكت ر   –الدول ة   –العم ان لكل جواب صحیح     ) (اسم الزوجة    –المھن نقطت
  )نقاط 10ونقطتان إضافیتان في حالة كون جمیع اإلجابات صحیحة لیكون المجموع الكلي 

  
یستطیع سائح أن یقطع مسافة خمسة وعشرین كیلو متر في : ) كامل الدباغلغز (اللغز الخامس 

ویرید أن یقطع  یكفیھ لمدة ثالثة أیامالیوم الواحد ویستطیع أن یحمل معھ من الطعام والشراب ما 
  مدة یحتاجھا لقطع تلك المسافة ؟ صحراء قاحلة مسافة مئة كیلومتر فما ھي أقل

) نقاط 5 . (اذكر عدد األیام فقط: إلجابة طریقة ا  

 باستخدام األحرف الموجودة على أرقام جھاز الموبایل) : الجوال –لغز الموبایل ( اللغز السادس
:الخاص بك حاول معرفة الكلمات اآلتیة  

 6382فاكھة  -1 759مدینة عربیة   -3
  532574شخصیة أسطوریة  -2 48483 8748ظاھرة فلكیة   -4

  

  )نقاط 15( .اذكر الرقم والكلمة الصحیحة: طریقة اإلجابة 



بدون تكرار بحیث تصبح جمیع )  9-1( المربعات الفارغة باألرقام  امأل : اللغز السابع 
  .العملیات الحسابیة صحیحة

  اذكر جمیع األرقام من الیسار على الیمین ومن األعلى إلى األسفل: طریقة اإلجابة

  ) نقطة 15) ( 213764598 –مثال ( 

  
 –رائد  –فاروق  –یاسین  –داود  –كامل  –بسام  –إبراھیم  ( تسعة أصدقاء: اللغز الثامن 

حدد . یسكنون في شقق عمارة متكون من ثالثة طوابق وفي كل طابق ثالثة شقق) جمیل  –ھشام 
  :الشقق التي یسكن فیھا كل واحد منھم استنادا إلى المعطیات اآلتیة

  ال یسكن في الطابق السفلي ھشام

  . )في الجناح الغربيالذي یسكن (فاروق یسكن مباشرة فوق جمیل ومباشرة بجانب بسام 

  یاسین یسكن في الجناح الشرقي وفي طابق أعلى من الطابق الذي یسكن فیھ فاروق

  داود یسكن مباشرة فوق فاروق

  رائد یسكن مباشرة فوق كامل

اذكر أسماء الساكنین في الطابق العلوي من الیمین إلى الیسار ثم الطابق الوسط : طریقة اإلجابة 
  )نقاط  10). (  -... -كامل  –بسام ( مثال . حة ثم السفلي مفصولة بشار


