תשע"ה

כיתות ז – ח

שם פרטי _______ :שם משפחה__________ :
כיתה ________ :שם בית הספר _______________:עיר בית הספר_________:
כתובת המגורים שלך________________________________ :
ילדים יקרים,
ברוכים הבאים לשעשועון החידות "קנגורו".
השבוע משתתפים בשעשועון זה עוד ילדים רבים בגילכם במדינות שונות בעולם.
לפניכם  03שאלות .קראו אותן טוב ורק אז תפתרו והקיפו בעיגול את התשובה הנכונה.

לרשותכם שעה ורבע.
אנו מקווים שתפתרו בהצלחה את השאלות ושתהינו מההשתתפות.
אם לא תספיקו לסיים את הכול ,לא נורא.
צוות קנגורו מאחל לכם הצלחה!
בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  3נקודות.
 .1בתמונה הבאה רואים במבט מלמעלה מטרייה שעליה כתובה המילה : KANGAROO
איזו מטריה מהמטריות הבאות זהה למטרייה שלמעלה?

 .2המלבן הגדול שלפניכם מורכב מ 4-מלבנים קטנים וזהים.
אם היקפו של כל מלבן קטן הוא  61ס"מ,
מה היקפו של המלבן הגדול?
(E) 32 cm

קנגורו – 5102

(D) 30 cm

(C) 28 cm

(B) 24 cm

(A) 20 cm
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 .3איזה מספר מהמספרים הבאים הוא הקרוב ביותר לתוצאת התרגיל? 2.015 × 510.2 :
(D) 100

(E) 1000

(B) 1

(C) 10

)A) 0.1

 .4בתרשים שלפניכם מוצגת פריסה של קובייה .גדי חיבר את המספרים
שעל פאות הנגדיות של הקובייה וקיבל שלושה סכומים.
אלו סכומים הוא קיבל?
(E) 5, 8, 8

(D) 5, 7, 9

(C) 5, 6, 10

(B) 4, 5, 12

(A) 4, 6, 11

 .5סמנו את המספר שאינו שלם

 .6הנסיעה מבאר-שבע לחיפה דרך תל-אביב נמשכה שעתיים ו 11 -דקות .הנסיעה מבאר-שבע
7
לתל-אביב נמשכה
12

שעה .כמה זמן נמשכה הנסיעה מתל-אביב לחיפה?

 175דקות )(E

 165דקות )(D

 115דקות )(C

 105דקות )(B

 95דקות )(A

 .7בתרשים שלפניכם מוצגת פריסה של מנסרה משולשת:
איזה צלע תתלכד עם הצלע  UVכאשר יקפלו את הפריסה לצורת מנסרה משולשת?

(E) RS

(D) QR

(C) XY

(B) XW

(A) WV

 .8אורכי הצלעות של משולש הם  .6111111למשולש אחר שהוא שווה-צלעות יש היקף הזהה
להיקף המשולש הזה .מה אורך הצלע של המשולש השווה-צלעות?
(E) 6

(D) 9

(C) 10

(B) 11

(A) 18

 .9כשסוׂנִי הסנאי יורד אל הקרקע הוא לעולם לא מתרחק ביותר מ 5-מטר מהעץ שעליו ישב.
עם זאת ,הוא נשאר במרחק של לפחות  5מטר ממלונת הכלב .איזו תמונה מתארת בצורה
המדויקת ביותר האזור שבו יכול סוני הסנאי להימצא? (שימו לב כי החלק המקווקו באפור מייצג
את האזור).
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 .11רוכב אופניים נסע במהירות  5מטר לשנייה .ההיקף של כל אחד מהגלגלים באופניו הוא
 125ס"מ .כמה סיבובים שלמים השלים כל גלגל ב 5-שניות?
(E) 25

(C) 10

(D) 20

(A) 4

(B) 5

בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  4נקודות.
 .11בכיתה יש מספר מסוים של תלמידים כאשר אין שני בנים שנולדו באותו יום בשבוע ,ואין
שתי בנות שנולדו באותו החודש .ידוע כי אם יצטרף בן חדש או בת חדשה לכיתה זו ,אחד
מתנאים האלו לא יתקיים עוד .כמה ילדים בכיתה?
(E) 25

(C) 20

(D) 24

(A) 18

(B) 19

 .12בתרשים שלושה ריבועים זהים בעלי צלע באורך .1
שני קדקודים של הריבוע העליון נמצאים באמצעי הצלעות
של שני הריבועים שמתחתיו .מהו השטח של האזור הצבוע באפור?

 .13בתרגיל שלפניכם יש להחליף כל כוכבית 2 * 0 *1* 5 * 2 * 0 *1* 5 * 2 * 0 *1* 5 = 0 :בסימן ( )+או
( )-כך שיתקיים השוויון  .מה הוא המספר הקטן ביותר של סימני ( )+שיכול להיות בתרגיל?
(E) 5

(C) 3

(D) 4

)A) 1

(B) 2

 .14במרכז הספורט יש בריכת שחיה לא מקורה (ללא גג) .במהלך סופת גשמים נאספו  15ליטר
מים לכל מטר מרובע .בכמה עלה מפלס המים בבריכה?
תלוי בגודל הבריכה )(E

(D) 1.5 cm

(C) 15 cm

(B) 0.15 cm

(A) 150 cm

 .51לצמח יש  51ענפים .לכל ענף יש  1עלים בלי פרחים
או  2עלים ופרח אחד .איזו אפשרות יכולה להתאים למספר
הכולל של העלים שיש לצמח?
אף אחת מהתשובות )(E

(D) 31

(C) 37

(B) 39

(A) 45

 .16הניקוד הממוצע של תלמידי כיתה ח' במשחק קלפים היה  .6ידוע כי בדיוק ל %61 -
מתלמידי כיתה זו הממוצע היה  8והם קיבלו על המשחק תואר "מאסטר" .שאר התלמידים
הוגדרו כ"מתחילים" במשחק .מה הניקוד הממוצע של התלמידים שהוגדרו "מתחילים"?
(E) 5
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(D) 4

(C) 3

(B) 2

(A) 1
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 .17באיור מוצג ריבוע שפינה אחת שלו התלכדה לתוך מרכז
הריבוע כך שנוצר מחומש .השטחים של המחומש ושל הריבוע
הם מספרים עוקבים .מהו שטח הריבוע?
(E) 32

(C) 8

(D) 16

(A) 2

(B) 4

 .18רחל חיברה אורכי שלוש צלעות במלבן וקיבלה סכום של  44ס"מ .דן חיבר אורכי שלוש
צלעות באותו המלבן וקיבל  41ס"מ .מה היקף המלבן?
(E) 112 cm

(D) 84 cm

(C) 64 cm

(B) 56 cm

(A) 42 cm

 .19כל אחד מהקטעים בצורה שלפניכם צבוע באחד מהצבעים :כחול ,אדום או
ירוק ,כאשר צלעותיו של כל משולש צבועות בצבעים שונים .צבעם של ארבעה
קטעים נתון בתמונה .באיזה צבע יכול להיות צבוע הקטע המסומן ב ?x
התרשים בלתי אפשרי )(E

כחול בלבד )(C

או אדום או כחול )(D

אדום בלבד )(B

ירוק בלבד )(A

 .21המורה ביקשה מכל אחד מחמישה תלמידים לומר לה כמה מהם הכינו שיעורי בית .פיני אמר
שאף לא אחד מהם הכין את השיעורים ,גילי אמרה שרק אחד מהם הכין ,זיו אמרה ששניים
מהם ,יוגב אמר ששלושה וגדי אמר שארבעה .ידוע כי מי שלא הכין את השיעורים הוא דובר שקר
ושרק מי שהכין את השיעורים הוא דובר אמת .כמה תלמידים הכינו שיעורי בית?
(E) 4

(D) 3

(C) 2

(B) 1

(A) 0

בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  5נקודות.
 .21בכל אחד משבעת האזורים שבתרשים אמור להופיע מספר .שני אזורים
מכונים "שכנים" אם יש להם גבול משותף .המספר בכל אזור צריך להיות
שווה לסכום המספרים שנמצאים באזורים השכנים שלו .שניים מהמספרים
כבר רשומים בתרשים .איזה מספר צריך להיות באזור המסומן בסימן שאלה?
(E) 0

קנגורו – 5102

(D) −4

(C) 6

(B) −2

(A) 1
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 .22על כל אחד מחמישה קלפים מופיע מספר טבעי (המספרים לא בהכרח שונים) .רון חישב את
סכום המספרים הרשומים על כל זוג קלפים .הוא קיבל רק שלוש תוצאות שונות  57171 :ו.83-
מהו המספר הגדול ביותר שמופיע על הקלפים?
(D) 53

(E) 82

(C) 48

(B) 42

(A) 35

 .32שטחו של הריבוע באיור הוא  21סמ"ר .הריבוע מחולק
לשישה משולשים שונים ,שהשטח של חלק מהם נתון באיור.
איזה חלק של האלכסון הוא הארוך ביותר?

(D) d

(E) e

(C) c

(B) b

(A) a

 .24בקבוצת קנגורו ,שני הקנגורו הקלים ביותר שוקלים ביחד  25 %מהמשקל הכולל של כל
הקבוצה .שלושת הקנגורו הכבדים ביותר שוקלים ביחד 61 %מהמשקל הכולל של כל הקבוצה.
כמה קנגורו יש בקבוצה?
(E) 20

(D) 15

(C) 8

(B) 7

(A) 6

 .25ליוני יש  7חתיכות של חוט באורכים
 1ס"מ 2 ,ס"מ 3 ,ס"מ 4 ,ס"מ 5 ,ס"מ 6 ,ס"מ ו 7 -ס"מ.
הוא השתמש בחלק מהחוטים כדי לבנות שלד של קובייה
בעלת מקצוע  1ס"מ ללא שום חפיפה של חוטים?
מה הוא המספר הקטן ביותר של חתיכות שעליו להשתמש
כדי לבנות קובייה זו?
(E) 5
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(D) 4

(C) 3

(B) 2

(A) 1
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 .26בטרפז  PQRSהצלעות  PQו RS -מקבילות .הזווית  RSP  120ומתקיים. PQ = RS = SP :
מה גודלה של הזווית ?PQR
˚(E) 45

˚(D) 30

˚(C) 25

˚(B) 22.5

˚(A) 15

 .27חמש נקודות מסומנות על ישר .המרחקים בין כל שתיים מהן הם:
 .2, 5, 6, 8, 9, k, 15, 17, 20, 22ידוע כי  kגדול מ –  9וקטן מ –  .15מה הוא ערכו של ?k
(E) 14

(D) 13

(C) 12

(B) 11

(A) 10

 .28עדי רשם את מספר הטלפון הנייד של חבר שפגש .המספר שרשם כלל רק  6ספרות במקום 7
ספרות .עדי לא זכר מה הספרה שהושמטה ובאיזה מקום היא אמורה להופיע .לכמה מספרי
טלפון שונים ,לכל היותר ,על עדי להתקשר כדי להבטיח שיגיע למספר הנכון? (הערה :מספר
הטלפון יכול להתחיל בכל ספרה ,כולל .)1
(E) 80

(C) 64

(D) 70

(B) 60

(A) 55

 .29מירי חילקה את המספר  2115במספרים טבעיים 11213 :וכך הלאה עד ( 1111כולל) .היא
רשמה את השארית בכל חלוקה שביצעה .מה השארית הגדולה ביותר שקיבלה מירי?
אחר )(E

(D) 1007

(B) 215

(C) 671

(A) 15

 .31כל מספר טבעי כתוב באדום או בירוק.
הסכום של כל שני מספרים אדומים ושונים הוא מספר אדום.
הסכום של כל שני מספרים ירוקים ושונים הוא מספר ירוק.
בכמה דרכים שונות ניתן לכתוב בצבעים אדום וירוק את כל המספרים הטבעיים?
יותר מ(E) 6-
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(D) 6

(C) 4

(B) 2

(A) 0
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