כיתות ט  -י

שם פרטי _______ :שם משפחה__________ :
כיתה ________ :שם בית הספר_______________:עיר בית הספר_________:
כתובת המגורים שלך________________________________ :
ילדיםיקרים,
ברוכים הבאים לשעשועון החידות הבין-לאומי "קנגורו".
השבוע משתתפים בשעשועון זה עוד ילדים רבים בגילכם במדינות שונות בעולם.
לפניכם  30שאלות .קראו אותן היטב ,פתרו והקיפו בעיגול את התשובה הנכונה.
לרשותכם שעה ורבע.
עליכם להספיק בזמן זה לפתור כמה שיותר שאלות .לזוכים יוענקו פרסים.
אנו מקווים שתפתרו בהצלחה את השאלות ושתיהנו מההשתתפות.
צוות קנגורו מאחל לכם הצלחה!
בפרק שלפניכם יש  10שאלות .כל שאלה–  3נקודות.

 .1תחרות הקנגורו מתקיימת כל שנה ביום חמישי השלישי של חודש מרץ .מהו התאריך
הראשון האפשרי של התחרות בכל שנה?
 21במרץ )ד(

 22במרץ )ה(

 20במרץ )ג(

 15במרץ )ב(

 14במרץ )א(

" .2פביולה" היא אניית מכולות הנושאת  12,500מכולות .אם נצמיד את כל המכולות זו
לצד זו ,הן ישתרעו לאורך  75ק"מ .מהו אורכה של מכולה אחת?
 160מ' )ד(

 600מ' )ה(

 60מ' )ג(

 16מ' )ב(

 6מ' )א(

.3באיור שלפניכם ,האותיות
 a,b,cמייצגות את אורך הקווים.
סמנו את האי-שוויון הנכון:
𝑎 < 𝑏 < 𝑐 )ה(

𝑎 < 𝑐 < 𝑏 )ד(

𝑐 < 𝑎 < 𝑏 )ג(

𝑏 < 𝑐 < 𝑎 )ב(

𝑐 < 𝑏 < 𝑎 )א(
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 .4איזה מבין השברים הבאים נמצא באמצע בין  2/3ל?4/5-
6
15

5

) 8ה(

3
4

)ד(

)ג(

7

) 8ב(

11
15

)א(

 .5במספר  2014הספרה האחרונה גדולה יותר מסכום שלושת הספרות האחרות .לפני כמה
שנים היה מצב דומה?
) 11ה(

)5ג(

) 7ד(

) 1א(

) 3ב(

 .6באיור שלפניכם שני משושים משוכללים .צלעות המשושה המשוכלל
הגדול ארוכות פי  2יותר מצלעות המשושה המשוכלל הקטן .שטח המשושה
הקטן הוא  4סמ"ר.
מהו שטחו של המשושה הגדול?
 8סמ"ר )ה(

 12סמ"ר )ג(

 10סמ"ר )ד(

14סמ"ר )ב(

 16סמ"ר )א(

 .7אם ידוע כי ) , a  11( 12אזי מתקיים:
א a .מספר חיובי גדול מאוד
ב a .מספר חיובי קרוב לאפס
ג a .מספר שלילי קרוב לאפס
ד a .קרוב לאחד
ה a .מספר שלילי וגדול מאוד בערך מוחלט
13

 .8דני סרטט ריבוע במערכת צירים .אחד האלכסונים נמצא על ציר ה X-וקדקודיו הם:
( )-1 ,0ו .)5 ,0( -באיזו נקודה מבין הנקודות הבאות נמצא קודקוד נוסף של הריבוע?
)) (3, −1ה(

)) (3,5ד(

)) (2, −6ג(

)) (2,3ב(

)) (2,0א(

 .9בכפר מסוים ,היחס בין מספר הגברים המבוגרים למספר הנשים המבוגרות הוא ,2:3
והיחס בין מספר הנשים המבוגרות למספר הילדים הוא  .8:1מהו היחס בין מספר
המבוגרים (הגברים והנשים) למספר הילדים?
) 40: 3ה(

) 12: 1ד(

) 13: 1ג(

) 10: 3ב(

) 5: 1א(
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 .10ההיקף של הגלגל הגדול באופניים שבציור הוא  4.2מטר .ההיקף
של הגלגל הקטן הוא  0.9מטר .ברגע מסוים השסתומים של שני
הגלגלים נמצאים בו-זמנית בנקודה הכי נמוכה שלהם .האופניים
מתגלגלים לצד שמאל .כעבור כמה מטרים יהיו שני השסתומים שוב
בנקודה הכי נמוכה שלהם בו-זמנית?
) 37.8ה(

) 25.2ד(

)12.6ג(

) 4.2א(

) 6.3ב(

בפרק שלפניכם יש 10שאלות .כל שאלה– 4נקודות.
 .11סבתא ,בתה ונכדתה שמו לב שהשנה סכום הגילים שלהן הוא  .100אם כל אחד
מהגילים שלהן הוא חזקה של המספר  ,2באיזו שנה נולדה הנכדה?
) 2013ה(

) 2012ד(

)2010ג(

) 2006ב(

) 1998א(

 .12תום תלה כמה ציורים מלבניים על הקיר .הוא תקע מסמר בקיר
בגובה  2.5מטר מהרצפה וחיבר חוט שאורכו  2מטר בין שתי פינות של
כל תמונה .איזו מבין התמונות הבאות תהיה הקרובה ביותר לרצפה?
(רוחב בס"מ  Xאורך בס"מ).
) 160 × 100ה(

) 160 × 60ד(

)120 × 90ג(

) 120 × 50ב(

) 60 × 40א(

 .13שישה בנים חולקים ביחד דירה עם שני חדרי אמבטיה .הם משתמשים בכל אחד מחדרי
האמבטיה החל מהשעה .7:00
אף פעם אין יותר מאדם אחד בחדר אמבטיה .הזמנים שכל אחד מהם שוהה בחדר
האמבטיה הם 9 :דקות 11 ,דקות 13 ,דקות 18 ,דקות 22 ,דקות ו 23-דקות.
מה השעה המוקדמת ביותר שכל השישה יכולים לסיים את השימוש בחדרי האמבטיה?
) 8:03ה(

) 7:51ד(

) 7:50ג(

) 7:49ב(

) 7:48א(

 .14שטחו של החלק הצבוע בתוך המתומן המשוכלל שווה ל 3-סמ"ר.
מהו שטחו בסמ"ר של כל המתומן?

14סמ"ר )ה(

12סמ"ר )ד(

 8 2סמ"ר )ג(

9סמ"ר )ב(

 8 + 4 2סמ"ר )א(
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 .15סוג חדש של תנין התגלה באפריקה .אורך הזנב שלו הוא שליש מכל אורכו .אורך ראשו
 93ס"מ ,והוא מהווה רבע מאורכו של התנין ללא הזנב .מהו אורכו בס"מ של התנין כולו?
) 186ה(

) 490ג(

) 372ד(

)558א(

) 496ב(

 .16בקובייה שלפניכם ,סכום המספרים על כל זוגות הפאות הנגדיות שווה.
המספרים שאנו לא רואים בתמונה הם כולם מספרים ראשוניים .מהו
המספר שכתוב על הפאה הנגדית לפאה שעליה מופיע המספר ?14

)23ה(

) 17ג(

) 19ד(

) 11א(

) 13ב(

 .17קרן צעדה  8ק"מ במהירות  4קמ"ש .לאחר מכן היא רצה במהירות  8קמ"ש .כמה זמן
רצה קרן אם המהירות הממוצעת הכוללת שלה הייתה  5קמ"ש?
 40דקות )ה(

 35דקות )ד(

 20דקות )ב(

 30דקות )ג(

 15דקות )א(

 .18במשחק שחמט ,ניצחון מזכה בנקודה ,שוויון (תיקו) מזכה בחצי נקודה והפסד אינו
מזכה בנקודות ( 0נקודות) .שחקן שחמט שיחק  40משחקים וצבר  25נקודות .בכמה גדול
מספר המשחקים שבהם ניצח השחקן ממספר המשחקים שבהם הוא הפסיד?
) 15ה(

) 12ד(

) 7ב(

)10ג(

) 5א(

 .19שלוש אחיות ,דנה ,נועה ויעל ,רצו לקנות שלושה כובעים זהים .לדנה היה חסר שליש
מהסכום ,לנועה היה חסר רבע מהסכום וליעל היה חסר חמישית מהסכום .הן המתינו
להנחת סוף העונה ורק אז ,כשירד המחיר ב ,₪ 9.40 -הן לקחו את כל הכסף שהיה ברשותן
וקנו לכל אחת מהן כובע .לאחר הקנייה לא נשאר להן כלל כסף.
מה היה המחיר של כובע אחד לפני ההנחה?
)₪ 112ה(

)₪36ד(

)₪28ג(

 p,r,q .20הם מספרים שלמים חיוביים ו-
) 42ה(

) 36ד(
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 . p +מה מהבאים שווה ל-
) 10ב(

) ₪12א(

prq
) 6א(
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בפרק שלפניכם יש 10שאלות .כל שאלה– 5נקודות.
 .21במשוואה  , N × U × (M + B + E + R) = 33כל אות מייצגת ספרה שונה
מבין הספרות  . 0,1,2,...9כמה אפשרויות שונות קיימות לבחירת ספרות לאותיות?
) 60ה(

)48ד(

) 30ג(

) 24ב(

) 12א(

 .22מהו המספר המינימלי של קטעים שצריך להוסיף באיור כך שמכל
אחת מ  7 -הנקודות יצאו מספר שווה של קטעים?

) 10ה(

)9ד(

) 6ג(

) 5ב(

) 4א(

 .23בתמונה שלפניכם מוצגת אותה קובייה המצולמת
משתי זוויות שונות .הקובייה בנויה מ 27-קוביות קטנות,
חלקן שחורות וחלקן לבנות .מה המספר הגדול ביותר
האפשרי של קוביות שחורות?
) 10ה(

)9ד(

) 8ג(

) 7ב(

) 5א(

 .24באי מיוחד יש צפרדעים בצבע ירוק או בצבע כחול .מספר הצפרדעים הכחולות גדל ב-
 60%באותו זמן שמספר הצפרדעים הירוקות קטן ב .60% -מסתבר שהיחס בין הצפרדעים
הכחולות לצפרדעים הירוקות נשאר באותו הגודל אך התהפך(כלומר ,היחס בין הצפרדעים
הכחולות לירוקות הפך להיות היחס בין הצפרדעים הירוקות לכחולות) .מהו אחוז השינוי
במספר הצפרדעים הכולל באי?
) 50%ה(

) 40%ד(

) 30%ג(

) 20%ב(

) 0%א(

 .25תום כתב במחברת כמה מספרים שלמים ,חיוביים ושונים שלא עוברים את המספר
 .100הוא שם לב שהמכפלה של כל המספרים שכתב לא מתחלקת ב.18-
כמה מספרים לכל היותר הוא כתב?
) 90ה(

) 69ד(

)68ג(

) 17ב(

) 5א(

כיתות ט  -י

 .26כל שלושה קודקודים של קובייה יוצרים משולש .כמה משולשים כאלה יש שהם אינם
נמצאים באותה הפאה של הקובייה?
) 40ד(

) 48ה(

)32ג(

) 16א(

) 24ב(

 .27בסרטוט שלפניכם PT ,משיק למעגל C
שמרכזו  PS .Oהוא חוצה זווית .TPR
מה גודלה זווית ?TSP

אי אפשר לדעת )ה(

) 60°ג(

) 75°ד(

) 30°א(

)45°ב(

 .28אם נכתוב את כל המספרים ה 7-ספרתיים שאפשר ליצור מהספרות  ,1-7ונסדר אותם
לפי סדר עולה ,נקבל רשימה של מספרים .את הרשימה הזו אפשר לחלק (תוך שמירה על
הסדר העולה של המספרים) לשתי רשימות כך שתהיה כמות שווה של מספרים בכל אחת
מהן.
מהו המספר האחרון ברשימה שכוללת את המחצית הראשונה של המספרים?
) 4376521ה(

) 4352617ד(

) 4123567ג(

) 3765421ב(

) 3512467א(

 ABC .29הוא משולש שבו  6=ABס"מ 8=AC ,ס"מ,
 10=BCס"מ ו M -היא האמצע של  MAED .BCהוא
ריבוע MD .חותך את  ACבנקודה  .Fמצאו את השטח
של המרובע .AFDE
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 2014 .30אנשים עמדו בשורה .כל אחד מהם היה או שקרן (שתמיד משקר) או אביר
(שתמיד דובר אמת) ,וכל אחד מהם אמר את המשפט הבא" :יש יותר שקרנים מצד משמאל
שלי מאשר אבירים בצד ימין שלי".
כמה שקרניםעמדו בשורה?
) 2014ה(

) 1008ד(

)1007ג(

) 1ב(

) 0א(

