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 __________ : שם משפחה_______ : שם פרטי

 _________:עיר בית הספר_______________:שם בית הספר________ : כיתה

 ________________________________: כתובת המגורים שלך
 

 ,ילדים יקרים

 ". קנגורו"לאומי -ברוכים הבאים לשעשועון החידות הבין

 .השבוע משתתפים בשעשועון זה עוד ילדים רבים בגילכם במדינות שונות בעולם

 .פתרו והקיפו בעיגול את התשובה הנכונה, קראו אותן היטב.  שאלות30לפניכם 

 . לרשותכם שעה ורבע

 .הזוכים יזכו בפרס. עליכם להספיק בזמן זה לפתור כמה שיותר שאלות

 .אנו מקווים שתפתרו בהצלחה את השאלות ושתיהנו מההשתתפות
 

 !רו מאחל לכם הצלחהוצוות קנג
 

 . נקודות3 –כל שאלה.  שאלות10בפרק שלפניכם יש 
 

מהו התאריך . השלישי של חודש מרץ, תחרות הקנגורו מתקיימת כל שנה ביום חמישי. 1
 ?האחרון האפשרי של התחרות בכל שנה

 
(ג)  במרץ15 (ב)           במרץ14 (א)   במרץ22 (ה)          במרץ21 (ד)     במרץ20

 
 

  ?כמה מרובעים מוצגים באיור שלפניכם. 2
 

  
 

 5 (ה)                          4(ד)                  2 (ג)                 1 (ב)                          0 (א)
 

2014:מהי התוצאה של התרגיל. 3 ∙  2014: 2014 − 2014? 
 
 4028 (ה)          2014 (ד)       2013 (ג)                 1 (ב)                          0(א)

 

 היא אמצע הצלע Nהנקודה . ר" סמ10 הוא  ABCDהשטח של מלבן . 4
BC והנקודה M היא אמצע הצלע AD  .

 ?DMBNשל מרובע  (ר"בסמ)מהו השטח 

 
 

 
 10 (ה)             7.5 (ד)                      2.5 (ג)                  5(ב)                           0.5 (א)
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 . 37 והסכום של אותם המספרים הוא 36המכפלה של שני מספרים היא . 5
 ? מהו ההפרש בין המספר הגדול מבין שניהם לבין המספר הקטן

 
 35(ה)                         26 (ד)                               10 (ג)                    4 (ב)                        1 (א)

 
היא . ר" סמ4דנה לקחה כמה חתיכות ניירות זהות בצורת ריבוע ששטחו . 6

חתכה כל ריבוע לריבועים ולמשולשים ישרי זווית באופן שמוצג בתרשים 
 :שלפניכם

 
 

 :דנה הרכיבה ציפור מחלק מהחתיכות
 
 

 ?מהו שטחה של הציפור שהרכיבה דנה
 
 6(ה)                              5 (ד)                9/2 (ג)                   4 (ב)                      3 (א)

 
הוא שם לב שמחצית הדלי ריק ולכן המים . גיל לקח דלי עם מים ורצה לנקות את ביתו. 7

 .  מהדלי היה מלא3/4-  ליטרים של מים כך ש2לכן הוא הוסיף עוד . לא יספיקו לו
 ?מהו נפח הדלי

  2 ליטרים (ה)        4 ליטרים (ד)           6 ליטרים (ג)                8 ליטרים (ב)       10 ליטרים (א)
 

 
 

 קוביות קטנות בעלות נפח 7תומר בנה את הצורה שלפניכם באמצעות . 8
כמה קוביות כאלה עליו להוסיף כדי לקבל קובייה . ק כל אחת" סמ1של 

 ?מ" ס3גדולה עם צלעות באורך של 

 
 
 

 20(ה)                            18 (ד)                              16 (ג)                 14 (ב)                        12 (א)
 

 ?איזה מבין התרגילים הבאים הוא בעל המכפלה הגדולה ביותר. 9
 

(א ) 44 × × 55 (ב)     777  × 77  (ג) 666  × 88 (ד)           444  × 99 (ה)  333   222 
 

 .בשרשרת פנינים יש פנינים שחורות ופנינים לבנות. 10

 
מאחר שאפשר להוציא רק פנינים .  פנינים שחורות מהשרשרת5מאיה רוצה להוציא 

מהו המספר . היא נאלצת להוציא גם כמה פנינים לבנות, שנמצאות בקצוות של השרשרת

 ? הגדול ביותר של פנינים לבנות שמאיה יכולה להוציא

 
 8 (ה)                     7(ד)                           6 (ג)                 5 (ב)                      4 (א)
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 . נקודות4–כל שאלה. שאלות10בפרק שלפניכם יש 
 

כעבור . לדנה יש שיעור פסנתר אחת לשבועיים, לדני יש שיעור פסנתר פעמיים בשבוע. 11
 15-וגילה שהיו לו ב, ספר דני כמה שיעורים היו לו וכמה שיעורים היו לדנה, מספר שבועות

 ?מה מספר השבועות שעברו. שיעורים יותר מאשר לה
 
 10(ה)          15 (ד)                    20 (ג)              25 (ב)                      30 (א)
 

 
השטח . ר" סמ1השטח של כל עיגול בתרשים הוא . 12

מהו השטח . ר" סמ1/8המשותף לכל שני עיגולים הוא 
 ?ידי  חמשת העיגולים יחד-שמכוסה על

 
 

ר"סמ (א) (ב)          4  ר"סמ
9

2
ר"סמ (ג)                

35

8
ר"סמ (ד)            

39

8
ר"סמ (ה) 

19

4
 

 
 

כל אחד מהגילים . 100בתה ונכדתה שמו לב שהשנה סכום הגילים שלהן הוא , סבתא. 13
 ? מה גיל הנכדה. 2 שלהן הוא חזקה של מספר

 
 16 (ה)                   8 (ד)                            4(ג)                 2 (ב)                          1 (א)
 

 
 . (ראו איור)מ" ס24חמישה מלבנים זהים ממוקמים בתוך ריבוע שצלעו . 14

 ?מהו שטחו של כל אחד מהמלבנים
 
 

 
ר"סמ (א) (ב)             12  ר"סמ ר"סמ (ג)  16  ר"סמ (ד)            18  ר"סמ (ה) 24   32 
 

 
החץ והלב . (ראו איור)הלב והחץ נמצאים במשולשים שונים . 15

החץ , בכל שלב. מתחילים לזוז באותו הזמן והתזוזה נעשית בשלבים
נע שלושה מקומות עם כיוון השעון והלב נע ארבעה מקומות נגד 

לאחר . הם ממשיכים לפי התנאים האלה שוב ושוב. כיוון השעון
 ?כמה שלבים יהיו הלב והחץ באותו המשולש בפעם הראשונה

 
 
 
 

 
 לא יקרה אף פעם (ה)                 10 (ד)                 9 (ג)                  8 (ב)                        7 (א)
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 . CABהיעזרו בנתונים שבסרטוט וחשבו את גודל הזווית  . 16
 

 
 

 

  90° (ה)            75° (ד)       60° (ג)               45° (ב)                  30° (א)
 

הם משתמשים בכל אחד מחדרי . שישה בנים חולקים ביחד דירה עם שני חדרי אמבטיה. 17
הזמנים שכל .  אף פעם אין יותר מאדם אחד בחדר אמבטיה.7:00האמבטיה החל מהשעה 

 22- דקות ו21,  דקות17,  דקות12,  דקות10,  דקות8: אחד מהם שוהה בחדר האמבטיה הם
 . דקות

 ?מה השעה המוקדמת ביותר שכל השישה יכולים לסיים את השימוש בחדרי האמבטיה
 
 7:50 (ה)          7:48 (ד)     7:47 (ג)              7:46(ב)        7:45 (א)
 

 מהזוויות הסמוכות לצלע הארוכה העבירו חוצי .מ"ס 11-מ ו"ס 6נתון מלבן שצלעותיו .18
 . חוצי זוויות אלה חילקו את הצלע הארוכה שממול לשלושה חלקים. זוויות

 ? של חלקים אלו (מ"בס)מהם אורכם 
 

  5 , 1 ,5 (ה) 4 ,3 ,4 (ד)                3 ,5 ,3 (ג)          2 ,7 ,2 (ב)          1 ,9 ,1 (א)
 

הם חילקו ביניהם את . קפטן הוק והפיראטים שלו מצאו מספר מסוים של מטבעות זהב. 19
.  מטבעות יותר10 פיראטים פחות אז כל אחד היה מקבל 4אם היו . המטבעות שווה בשווה

 .  מטבעות פחות5 מטבעות פחות אז כל אחד היה מקבל 50אם היו , עם זאת
 ?כמה מטבעות הם מצאו

 
 250 (ה)            150(ד)                     120 (ג)          100 (ב)                 80 (א)
 

בכמה אחוזים גדול .  מאחד המספרים30%ממוצע של שני מספרים חיוביים קטן ב . 20
 ?הממוצע מהמספר השני

 

 20% (ה)   25% (ד)                      30% (ג)          70% (ב)     75% (א)
 

 . נקודות5–כל שאלה. שאלות10בפרק שלפניכם יש 
 
.  בריבוע שמוצג בתמונה9 עד 1-ליאת רצתה לשבץ את כל המספרים מ. 21

 .ארבעה מהמספרים ששיבצה ליאת מופיעים בתמונה והשאר לא
אחרי ששיבצה ליאת את כל המספרים היא שמה לב לכך שסכום המספרים 

 .15 הוא 9המשובצים במשבצות הסמוכות למשבצת שבה מופיע המספר 
 ?8מהו סכום המספרים במשבצות הסמוכות למספר 

 

 27 (ה)              26 (ד)                       20 (ג)             18 (ב)                  12 (א)
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 .  במעבדה יש משקל ישן שאינו פועל כראוי. 22

בעבור ערכים , יחד עם זאת.  גרם1000-המכשיר מדויק רק בעבור ערכי משקל הקטנים מ
המכשיר אינו מדויק ויכול להראות כל מספר ,  גרם1000-  גרם או גדולים מ1000-השווים ל

 .1000מעל 
 , גרם1000-  שכל אחת שוקלת פחות מ A, B, C, D, E משקולות 5לקחו 

 : שקלו אותן בזוגות  על המשקל ואלה התוצאות שהוא הראה
B + D = 1200, C + E = 2100, B + E = 800, B + C = 900, A + E = 700.  

 ?איזה מהמשקולות היא הכבדה ביותר
 

 𝐸 (ה)                𝐷(ד)                         𝐶 (ג)               𝐵 (ב)                      𝐴 (א)
 

 

 A שלפניכם יש זוויות ישרות רק בקודקודABCDבמרובע . 23
המספרים מייצגים את שטחי המשולשים . Dובקודקוד 

 ?ר" בסמABCDמהו שטח המרובע . ר"בסמ
 
 

 30 (ה)           35 (ד)                    40 (ג)            45(ב)                     60 (א)
 

 בעיות 100כל אחת מהן קיבלה לפתור  . הדס וליהיא מתחרות זו בזו בפתרון בעיות. 24
אם השנייה מצליחה אף .  נקודות4זו שפותרת בעיה נכון ומסיימת ראשונה מקבלת . זהות

לא תקבל - ואם לא תצליח, היא תקבל עליה נקודה אחת, היא לפתור את אותה בעיה
 .  נקודות312- וזכו ביחד ב,  בעיות60, כל אחת, הדס וליהיא פתרו בהצלחה. נקודות

 ? הצליחו שתיהן לפתור,   הבעיות שכל אחת פתרה בהצלחה60- כמה בעיות מ
 
 57 (ה)            56(ד)                      55 (ג)            54 (ב)                    53 (א)
 

. 15:00הוא התבקש על ידי אמו להגיע בשעה  . דוד רוכב על אופניים מבית הספר לביתו. 25
לאחר מכן הוא רכב לאט יותר והגיע ,  מהדרך3/4 מהזמן המתוכנן הוא עבר 2/3במשך 

מהו היחס בין המהירות בחלק הראשון של הדרך למהירות בחלק השני של . בדיוק בזמן
 ?הדרך

 
:5 (א) :4 (ב)                      4 :3(ג)            3 :2 (ד)                     2 :3 (ה)             1 1 
 

 
 .  קוביות זהות4לפניכם איורים של . 26

 סידרו את ארבעתן כך שעיגול שחור גדול מופיע על 
  . פאה אחת כפי שניתן לראות בתמונה שבצד ימין

 ?מה ניתן לראות על הפאה הנגדית לזו עם העיגול
 

(א)   (ה)  (ד)         (ג)  (ב)        
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ידוע כי לכל בת שלומדת בכיתה יש מספר . בנים ובנות,  תלמידים21בכיתה לומדים . 27

מהו מספר הבנות הגדול ביותר האפשרי באותה . שונה של חברים בנים מאותה הכיתה
 ?   כיתה

 
 15 (ה)                        11 (ד)                9 (ג)           6 (ב)                      5 (א)
 

 
. שלמים וחיוביים, על הלוח נכתבו כמה מספרים שונים. 28

. 13-מהמספרים מתחלקים ב 13ובדיוק  2-בדיוק שניים מהמספרים מתחלקים ב
Mהוא המספר הגדול ביותר מבין המספרים  . 

 ?Mמה יכול להיות הערך האפשרי הקטן ביותר של 
 

 325 (ה)                          299 (ד)                273(ג)                    260 (ב)                          169 (א)
 

 כפי 4X4 עלים של שושנת מים המסודרים בצורה 16בבריכה יש . 29
 .שמוצג באיור

 .באחת מהפינות יושבת צפרדע על עלה
 .לאחר מכן הצפרדע קפצה במאוזן או במאונך מעלה אחד לעלה אחר

הצפרדע תמיד קופצת מעל עלה אחד לפחות ולא נוחתת על אותו 
 .העלה פעמיים

כולל העלה שהצפרדע יושבת )מהו המספר הגדול ביותר של עלים 
 ? שהצפרדע יכולה להגיע אליהם(עליו

 
 

 
 12 (ה)                  13 (ד)                         14 (ג)                                15 (ב)                     16(א)
 
 
 

30 .a ו -b0: שוויונות הבאים- מקיימים את שני אי ba 02-  ו  ba . 
:  איזה ביטוי יכול לקבל גם  את הערכים החיוביים וגם את הערכים השליליים

 
 

(א) a b (ב)                            ba (ג)                          2 ba (ד)                    32  ba (ה)             3  
 


