תשע"ז 1027

יתות ה'-ו'
כִּ ָ

שֵׁ ם פְּ ָר ִטי _______ :שֵׁ ם ִמ ְּשפָחָ ה_________:
יתה ________ :שֵׁ ם בֵׁ ית הַ סֵׁ פֶר_______________:עִ יר בֵׁ ית הַ סֵׁ פֶר________:
כִ ָ
גּורים שֶ לְָּך________________________________:
כְּ תֹובֶ ת הַ ְּמ ִ
ְּיל ִָדים י ְָּק ִרים ,
ְְּּברּוכִ ים הַ בָ ִאים לַשַ עֲשּועֹון הַ ִחידֹות " ֶקנְּּגּורּו".
בּוע ִמ ְּש ַת ְּתפִ ים בַ שַ עֲשּועֹון זֶה עֹוד ְּיל ִָדים ַרבִ ים בְּ גִ י ְּלכֶם בִ ְּמ ִדינֹות שֹונֹות בָ עֹולָם.
הַ שָ ְַּ
אֹותן טֹוב וְּ ַרק ָאז פִ ְּתרּו וְּ הַ ְּש ִחירּו בְּ טֹופֶס הַ ְּתשּובֹות ֶאת הַ ְּתשּובָ ה הַ נְּכֹונָה.
לִפְּ נֵׁיכֶם ְּ 33ש ֵׁאלֹותִ .ק ְּראּו ָ

שּותכֶם שָ עָ ה ו ֶָרבַ ע.
ל ְִּר ְּ
ָאנּו ְּמ ַקוִ וים שֶ ִתפְּ ְּתרּו בְּ הַ צְּ לָחָ ה ֶאת הַ ְּש ֵׁאלֹות וְּ שֶ ֵׁתיהָ נּו מֵׁ הַ ִה ְּש ַת ְּתפּות ְַּבשַ עֲשּועֹון.
נֹורא.
ִאם ל ֹא ַת ְּספִ יקּו לְּסַ יֵׁים הַ כֹול ,ל ֹא ָ
צֶ וֶות ֶקנְּגּורּו ְּמ ַאחֵׁ ל ָלכֶם הַ צְּ לָחָ ה!
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בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  3נקודות.
 .1ארבעהְּכרטיסיםְּמסודריםְּברצףְּהבא:
איזהְּרצףְּלאְּניתןְּלקבלְּאםְּנחליףְּמקוםְּרקְּלשניְּכרטיסים? ְּ
ְּ

)(C

)(A

)(B

)(D

)(E
 .2לזבובְּישְְּּ6רגלייםְּ,לעכבישְּישְְּּ8רגלייםְּ.השלימוְּאתְּהמשפטְּהבא:
לְּ3-זבוביםְּולְּ2-עכבישיםְּישְּאתְְּּאותוְּמספרְּרגלייםְּכמוְּלְּ9ְּ-תרנגולותְּולְּ ....-
 6חתולים )(E

 5חתולים )(D

חתולים (C) 4

 3חתולים )(B

 2חתולים )(A

 .3לדנהְּישְְּּ4חלקיםְּכאלהְְּּ:
איזוְּתמונהְּדנהְּלאְּיכולהְּליצורְּמאותםְּארבעתְּחלקים? ְּ
ְּ

)(B

)(C

)(E

)(A

)(D

ְּ
ְּ

 .4יובלְּיודעְּשְּ1111ְּ×1111ְּ=ְּ1234321ְְְּּּ:
אםְּכךְּ,מהיְּהתוצאהְּשלְּהתרגילְְּּ?ְּ2222ְּ×1111ְְּּ:
(E) 4321234

(D) 2468642

(C) 2234322

(B) 2345432

(A) 3456543

ְּ
ְּ
ְּ
ְּ
2
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 .5בכוכבְּלכתְּישְְּּ13אייםְּוְּ12-גשריםְּ.כעתְּכלְּהגשריםְּ
פתוחיםְּלתנועה.
מהוְּהמספרְּהקטןְּביותרְּשלְּגשריםְּ,שחייביםְּלהיותְּ
סגוריםְּכדיְּלעצורְּאתְּהתנועהְּביןְּהאיְְּּAלביןְּהאיְְּּ ?B
ְּ
ְּ
(E) 5

(C) 3

(D) 4

(B) 2

(A) 1

 .6דנהְּ,שחרְּוסיגלְּיצאוְּלהליכהְּבשורהְּזוְּאחרְּזוְּ.דנהְּצעדהְּראשונהְּ,שחרְּבאמצעְּוסיגלְּ
אחרונהְּ.
דנהְּשוקלתְְּּ533ק"גְּיותרְּמשחרְּ.שחרְּשוקלתְְּּ1,333ק"גְּפחותְּמסיגל.
איזוְּמהתמונותְּהבאותְּמייצגתְּאתְּהסדרְּהנכוןְּשבוְּהלכוְּדנהְּ,שחרְּוסיגל? ְּ

)(B

)(A

)(D

)(C

)(E
 .7לקובייהְּמיוחדתְּישְּמספרְּעלְּכלְּפאהְּ.סכוםְּהמספריםְּעלְּכלְּשתיְּפאותְְּּנגדיותְּבקובייהְּ
שווהְּ.אםְּידועְּכיְּחמישהְּמהמספריםְּהםְּ5,6,9,11,14ְּ:איזהְּמספרְּיהיהְּעלְּהפאהְּ
השישית?
ְּ

ְּ

(E) 15

(D) 13

(C) 8

(B) 7

(A) 4

 .8דניאלְּרוצהְּלצבועְּאתְּהריבועיםְּבמלבןְּכךְּששלישְּ
מהריבועיםְּיהיוְּצבועיםְּבכחולְּוחציְּמהריבועיםְּיהיוְּצבועיםְּ
בצהובְּ.אתְּהריבועיםְּהנותריםְּייצבעְּבאדום.
כמהְּריבועיםְּיהיוְּצבועיםְּבאדום? ְּ
ְּ
(E) 5

(D) 4

(C) 3

(B) 2

(A) 1
3
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 .9בזמןְּשדורְּפותרְְּּ2חידותְּבתחרותְּ"קנגורו"ְּמצליחְּנדבְּלפתורְְּּ3חידות.
דורְּונדבְּפתרוְּיחדְּבסךְּהכלְְּּ33חידות.
בכמהְּחידותְּיותרְּפתרְּנדבְּמדור? ְּ
(E) 9

(C) 7

(D) 8

(A) 5

(B) 6

ְּ.01אסףְּקיפלְּדףְּניירְּ,ובעזרתְּמחוררְּניקבְּעלְּהדףְּהמקופלְּחורְּאחדְּ
בלבדְּ.לאחרְּמכןְּהואְּפרסְּאתְּהדףְּבחזרה.
הדףְּהלאְּמקופלְּמוצגְּבתמונה.
ְּ
איזוְּמהתמונותְּהבאותְּמראהְּאתְּקוויְּהקיפולְּשלאורכןְּקיפלְּאסףְּאתְּדףְּהנייר? ְּ

)(D

)(E

)(C

)(B

)(A

בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  4נקודות.
 .00חנותְּרהיטיםְּמודרניתְּמוכרתְּספותְּ,
מושביםְּלשנייםְּוכסאותְּכאשרְּכולםְּ
מיוצריםְּמיחידותְּזהותְּכמוְּשמוצגְּ
בתמונהְּ.רוחבְּהספהְּהואְְּּ223ס"מְּ
כוללְּהמשענותְּלידייםְּורוחבְּהמושבְּ
לשנייםְּהואְְּּ163ס"מְּ(כוללְּהמשענותְּ
לידיים)ְּ.
מהוְּרוחבְּהכיסאְּ(כוללְּהמשענותְּלידיים)? ְּ
ְּ
 120ס"מ ( 100 (Eס"מ ) 90 (Dס"מ )(C

 80ס"מ )(B

 60ס"מ)(A

ְּ.02חמישהְּמפתחותְּמתאימיםְּלחמישהְּ
מנעוליםְּ.המספריםְּעלְּהמפתחותְּ
מתאימיםְּלאותיותְּעלְּהמנעולים.
מהְּרשוםְּעלְּהמפתחְּהאחרון? ְּ
(E) 824

(D) 823

(C) 284

(B) 282

(A) 382
ְּ

4
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 .13גיאְּכתבְּאתְּכלְּהמספריםְּמְּ1-עדְְּּ23בשורהְּאחתְּברצףְּוקיבלְּאתְּהמספרְּהבאְּ:
ְּ1234567891311121314151617181923שבוְְּּ31ספרותְּ.לאחרְּמכןְּהואְּמחקְְּּ24מהספרותְּ,
כךְּשהמספרְּשנוצרְּ(משבעְּהספרותְּשלאְּנמחקו)ְּהואְּהגדולְּביותרְּהאפשריְּ ְּ.
מהוְּהמספרְּשנוצר? ְּ
(E) 9818192

(D) 9912345

(C) 9781920

(B) 9567892

ְּ (A) 9671819

ְּ

 .14נועהְּרוצהְּלהכניסְּאתְּהמבנהְּהבנויְּמקוביותְּשלְְּּ1סמ"קְּ
בקופסהְּבצורתְּתיבהְּ.לפניכםְּמידותְּשלְּחמשְּתיבותְּ.
איזוְּמהתיבותְּהיאְּהקטנהְּביותרְּשמתאימהְּלמבנה?

(E) 4 × 4 × 5

(D) 4 × 4 × 4

(C) 3 × 4 × 5

(B) 3 × 5 × 5

(A) 3 × 3 × 4

 .15לידְּכלְּשורהְּכתובְּסכוםְּהמספריםְּהמופיעיםְּבהְּומתחתְּלכלְּעמודהְּ
כתובְּסכוםְּהמספריםְּהמופיעיםְּבה.
איזוְּאמירהְּנכונה? ְּ
ְּ

 aגדול מ(C) d-

 bשווה ל(B) c-
 cגדול מ(E) b-

 aשווה ל(A) d-
 aקטן מ(D) d-

ְּ
 .06תומרְּיצאְּלטיולְּרגליְּבהריםְּלמשךְּחמישהְּימים.
בכלְּיוםְּהחלְּמהיוםְּהשניְּהואְּהלךְְּּ2ק"מְּיותרְּמאשרְּביוםְּהקודםְּלוְְּּ.המרחקְּהכוללְּ
שעברְּתומרְּבמשךְּחמישהְּימיםְּהיהְְּּ73ק"מ.
איזהְּמרחקְּעברְּתומרְּביוםְּהרביעיְּשלְּהטיול? ְּ
ְּ
 16ק"מ )(E

 15ק"מ )(D

 14ק"מ )(C

 13ק"מ )(B

 12ק"מ )(A

5
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ְּ.07במשולשְּהראשוןְּמופיעהְּתמונהְּשלְּקנגורוְּ.הקוויםְּהמקווקוויםְּמשמשיםְּכמראותְּבהןְּ
משתקפתְּדמותְּהקנגורו.
ְּ2ההשתקפויותְּהראשונותְּמוצגות .איךְּתיראהְּההשתקפותְּבמשולשְּהמוצל?

ְּ

)(C

ְּ

)(A

)(B

)(D

)(E

 .18לאריאלְּישְּסכוםְּכסףְּמסויםְּושלושהְּמוטותְּקסמיםְּ.בכלְּאחדְּמהמוטותְּהואְּיכולְּ
להשתמשְּרקְּפעםְּאחת.

המוטְּהזהְּמוסיףְּשקלְּאחד:

ְּהמוטְּהזהְּמכפילְּאתְּהכמותְּ:

ְְְּּּ,המוטְּהזהְּמורידְּשקלְּאחדְּ

ְּ ,

ְּ .
ְּ
ְּ
6
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ְּ
באיזהְּסדרְּעליוְּלהשתמשְּבמוטותְּבכדיְּלהשיגְּאתְּסכוםְּהכסףְּהגדולְּביותר?ְּ ְּ

()A

()B

()C

()D

()E

ְּ.09לרפאלְּישְּשלושהְּריבועיםְּמהםְּהואְּהרכיבְּאתְּהצורהְּשבתמונה.
אורךְּהצלעְּשלְּהריבועְּהראשוןְּהואְְּּ2ס"מְּ,אורךְּהצלעְּשלְּהריבועְּ
השניְּהואְְּּ4ס"מְּוקדקודוְּמונחְּבמרכזְּהריבועְּהראשון.
אורךְּהצלעְּשלְּהריבועְּהאחרוןְּהואְְּּ6ס"מְּוקדקודוְּמונחְּבמרכזְּ
הריבועְּהשניְּ,כפיְּשנראהְּבתמונה.
מהוְּשטחְּהצורה? ְּ
 6סמ"ר )(E

 16סמ"ר )(D

 27סמ"ר )(C

 51סמ"ר )(B

 32סמ"ר )(A

ְּ
ְּ.21ארבעהְּשחקניםְּכבשוְּשעריםְּבמשחקְּכדורידְּ.כלְּאחדְּמהםְּהבקיעְּמספרְּשונהְּשלְּ
שעריםְּ.מביןְּהארבעהְּנדבְּהבקיעְּאתְּמספרְּהשעריםְּהנמוךְּביותר.
אםְּידועְּכיְּשלושתְּהשחקניםְּהאחריםְּהבקיעוְְּּ23שעריםְּיחדְּ,מהוְּהמספרְּהגדולְּביותרְּ
שלְּשעריםְּשנדבְּהיהְּיכולְּלהבקיע? ְּ
ְּ
ְּ (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6
7
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בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  5נקודות.
ְּ .21ה"מבנה"ְּמורכבְּמְּ2-קוביותְּאפורותְּוקובייהְּאחתְּלבנהְּאשרְּמחוברותְּיחדְּכפיְּשמוצגְּ
.
בתמונה:
איזוְּקובייהְּניתןְּלבנותְּמ"ְּ9-מבנים"ְּכאלו? ְּ
ְּ

)(C

)(B

)(A

)(E

)(D

ְּ

ְּ
ְּ

 .22אתְּהספרותְְּּ1,2,3,4,5צריךְּלמקםְּבחמשתְּהתאיםְּשבציורְּ,בדרךְּהבאה:
מתחתְּלכלְּמספרְּיהיהְּכתובְּמספרְּגדולְּממנוְּוגםְּמימיןְּלכלְּמספרְּיהיהְּ
כתובְּמספרְּגדולְּממנוְּ .
ְּ
בכמהְּדרכיםְּשונותְּאפשרְּלמקםְּאתְּהמספרים? ְּ
(E) 8

(D) 6

(C) 5

(B) 4

ְּ (A) 3

ְּ

 .23שמונהְּקנגורוְּעמדוְּבשורהְּכפיְּשמוצגְּבתמונה:
ְּ
בשלבְּמסויםְּשניְּקנגורוְּשעמדוְּפניםְּאלְּפניםְּהחליפוְּמקומותְּבעזרתְּקפיצותְּ .
ההחלפותְּהאלהְּנמשכוְּעדְּשלאְּנשארוְּשניְּקנגורוְּשעמדוְּפניםְּאלְּפנים
כמהְּהחלפותְּנעשו? ְּ
ְּ
(B) 10
(C) 12
(D) 13
(E) 16

(A) 2
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ְּ.24ענברְּצריכהְּלבחורְּחמישהְּמספריםְּשוניםְּככהְּשכאשרְּהיאְּתכפילְּבְּ–ְְּּ2חלקְּמהםְּואתְּ
האחריםְּתכפילְּבְּ–ְְְּּּ,3מספרְּהתוצאותְּהשונותְּשתקבלְּיהיהְּהקטןְּביותרְּהאפשריְּ.
מהוְּהמספרְּהקטןְּביותרְּשלְּתוצאותְּשענברְּיכולהְּלהשיג? ְּ
ְּ
ְּ (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
ְּ

ְּ

ְּ
.25הצורהְּשבתמונהְּמורכבתְּמאריחיםְּבצורתְּמשולשיםְּוריבועיםְּ
באפורְּובלבן.
כמהְּאריחיםְּלכלְּהפחותְּחייביםְּלהחליףְּכדיְּשהתבניתְּתיראהְּ
אותוְּהדברְּמכלְּאחדְּמארבעתְּהכיווניםְּהמוצגים? ְּ
ְּ
שלושהְּמשולשיםְּוריבועְּאחד )(A
משולשְּאחדְּושלושהְּריבועים )(B
משולשְּאחדְּוריבועְּאחד )(C

שלושהְּמשולשיםְּושלושהְּריבועים )(D
שלושהְּמשולשיםְּושניְּריבועים )(E
ְּ

ְּ.26בתיקְּישְּרקְּגולותְּאדומותְּוגולותְּירוקותְּ.מכלְְּּ5גולותְּשנבחרְּלפחותְּאחתְּהיאְּאדומה.
מכלְְּּ6גולותְּשנבחרְּלפחותְּאחתְּהיאְּירוקה.
מהוְּהמספרְּהגדולְּביותרְּשלְּגולותְּשהתיקְּיכולְּלהכיל? ְּ
(E) 7

(D) 8

(C) 9

(B) 10

(A) 11

 .27נועהְּאוהבתְּמספריםְּזוגייםְּ,דניאלְּאוהבתְּמספריםְּשמתחלקיםְּבְּ3-ואופירְּאוהבתְּ
מספריםְּשמתחלקיםְּבְּ.5-כלְּאחתְּמשלושתְּהבנותְּהלכהְּבנפרדְּלסלְּהמכילְְּּ8כדוריםְּ
אשרְּכתוביםְּעליהםְּמספריםְּוכלְּאחתְּלקחהְּמתוךְּהסלְּאתְּהמספריםְּשהיאְּאוהבת.
נועהְּלקחהְּאתְּהמספריםְְּּ32וְּ,52-דניאלְּלקחהְּאתְּהמספריםְְּּ33ְּ,24וְּ45-ואופירְּלקחהְּ
ְּ23ְּ,25וְּ.35-באיזהְּסדרְּניגשוְּהבנותְּלסל? ְּ

ְּ

נועהְּ,אופירְּודניאלְְְְְּּּּּ)ְּ )A
אופירְּ,דניאלְּונועהְְְְְּּּּּ)ְּ )B
דניאלְּ,נועהְּואופירְְְְְּּּּּ)ְּ )C
דניאלְּ,אופירְּונועהְְְְְּּּּּ)ְּ )D
אופירְּ,נועהְּודניאלְְְְְְּּּּּּ)ְּ )E

9
קנגורו 1027 -

ְּ.28נדבְּרוצהְּלכתובְּמספרְּטבעיְּבכלְּמשבצתְּבתרשיםְּכךְּשכלְּ
מספרְּיהיהְּשווהְּלסכוםְּשלְּשניְּהמספריםְּבמשבצותְּ
שמתחתיו.
מהוְּהמספרְּהגדולְּביותרְּשלְּמספריםְּאי-זוגייםְּשנדבְּיכולְּ
לכתובְּבתרשים? ְּ
ְּ

(E) 8

(D) 7

(C) 6

(B) 5

(A) 4

ְּ.29להדסְּישְְּּ4עפרונותְּצבעונייםְּוהיאְּרוצהְּלהשתמשְּבחלקםְּ
אוְּבכולםְּבשבילְּלצבועְּאתְּהמפהְּשלְּאיְּשמחולקְּלארבעְּ
מדינותְּ,כפיְּשנראהְּבתמונה.
אסורְּשהצבעְּשלְּשתיְּמדינותְּעםְּגבולְּמשותףְּיהיהְּזההְּ ְּ.
בכמהְּדרכיםְּהדסְּיכולהְּלצבועְּאתְּמפתְּהאי?
(E) 48

(D) 36

(C) 24

(B) 18

(A) 12

ְּ.31בכלְּתאְּשלְּלוחְְְּּּ6ְּ×6ישְּמנורה.
נקראְּלשתיְּמנורותְּ"שכנות"ְּאםְּהןְּנמצאותְּבתאיםְּעםְּצלעְּמשותפת.
בהתחלהְּחלקְּמהמנורותְּדולקותְּ.
בכלְּדקהְּ,כלְּמנורהְּשישְּלהְּלפחותְְּּ2מנורותְּשכנותְּדולקותְּ,נדלקתְּגםְּהיא.
מהוְּהמספרְּהקטןְּביותרְּשלְּמנורותְּשצריכותְּלהיותְּדלוקותְּבהתחלהְּכדיְּלהבטיחְּ
שבשלבְּמסויםְּכלְּהמנורותְּיהיוְּדלוקות? ְּ
ְּ

(E) 8

(D) 7

(C) 6

(B) 5

ְּ (A) 4
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