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    1027 -קנגורו 

 
יָתות    1027תשע"ז          ו'-ה'כִּ

ם ָרִטי שֵׁ ם: _______ פְּ ָפָחה שֵׁ  _________ :ִמשְּ
ם: ________ ִכיָתה ית שֵׁ ֶפר בֵׁ ית ִעיר:_______________ַהסֵׁ ֶפר בֵׁ  ________ :ַהסֵׁ
תֹוֶבת גּוִרים כְּ ָך ַהמְּ  :________________________________ ֶשלְּ

 
ָלִדים ָקִרים יְּ   ,יְּ

 
ּגּורּו" ַהִחידֹות ַלַשֲעשּועֹון ַהָבִאים רּוִכיםבְְּּ  ."ֶקנְּ

ִפים ַהָשבּועְַּ ַתתְּ ָלִדים עֹוד ֶזה ַבַשֲעשּועֹון ִמשְּ ֶכם ַרִבים יְּ ִגילְּ ִדינֹות בְּ  .ָבעֹוָלם שֹונֹות ִבמְּ
יֶכם נֵׁ לֹות 33 ִלפְּ אֵׁ אּו. שְּ ַרק טֹוב אֹוָתן ִקרְּ רּו ָאז וְּ ִחירּו ִפתְּ ַהשְּ טֹו וְּ שּובֹות ֶפסבְּ שּוָבה ֶאת ַהתְּ כֹוָנה ַהתְּ  .ַהנְּ

 

ֶכם  שּותְּ  .ָוֶרַבע ָשָעה ִלרְּ
 

ַקִווים ָאנּו רּו מְּ תְּ ָלָחה ֶשִתפְּ ַהצְּ לֹות ֶאת בְּ אֵׁ יָהנּו ַהשְּ ֶשתֵׁ פּות וְּ ַתתְּ ַהִהשְּ  .ַשֲעשּועֹוןבְַּ מֵׁ

ִפיקּו לֹא ִאם ַסיֵׁים ַתסְּ  . נֹוָרא לֹא, ַהכֹול לְּ

 
גּורּו ֶצֶוות ל ֶקנְּ ַאחֵׁ ָלָחה ָלֶכם מְּ  !ַהצְּ
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    1027 -קנגורו 

 
 נקודות. 3 –שאלה. כל שאלות 01בפרק שלפניכם יש 

 
 :הבאְּברצףְּמסודריםְּכרטיסיםְּארבעה  .1

 

ְּ?כרטיסיםְּלשניְּרקְּמקוםְּנחליףְּאםְּלקבלְּניתןְּלאְּרצףְּאיזה

ְּ

(A)     (B)    (C)   

 

(D)               (E)    

 

 שלימוְּאתְּהמשפטְּהבא:הְּ.רגליים8ְְּּישְּלעכביש,ְּרגליים6ְְּּישְּלזבוב .2

ְּ....-ולְּתרנגולות9ְְּּ-לְּכמוְּרגלייםְּמספרְּאותוְְּּאתְּישְּעכבישים2ְּ-ולְּזבובים3ְּ-ל

 

(A)  2 חתולים       (B)  3 חתולים (C)  4חתולים      (D)  5 חתולים (E)  6 חתולים 
 

 :ְְּּכאלהְּחלקים4ְְּּישְּלדנה .3

ְּ?חלקיםְּארבעתְּמאותםְּליצורְּיכולהְּלאְּדנהְּתמונהְּאיזו

ְּ

(A)               (B)                        (C)  

 

(D)                    (E)  
ְּ
ְּ

 1111ְּ×1111ְּ=1234321ְְְְְּּּּּ:שְּיודעְּיובל .4

 ְְּּ?2222ְּ×1111ְְְּּּ:התרגילְּשלְּהתוצאהְּמהי,ְּכךְּאם

 

(A) 3456543    (B) 2345432    (C) 2234322    (D) 2468642    (E) 4321234 
ְּ
ְּ
ְּ
ְּ
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ְּהגשריםְּכלְּכעת.ְּגשרים12ְּ-וְּיםאי13ְְּּישְּלכתְּכוכבב .5

 .לתנועהְּפתוחים

ְּלהיותְּשחייבים,ְּגשריםְּשלְּביותרְּהקטןְּהמספרְּמהו

ְּ?BְּלביןְּהאיAְּהאיְְּּביןְּהתנועהְּאתְּלעצורְּכדיְּסגורים

 

ְּ

ְּ

 (A) 1                (B) 2                     (C) 3               (D) 4                    (E) 5 
 

ְּוסיגלְּבאמצעְּשחר,ְּראשונהְּצעדהְּדנה.ְּזוְּאחרְּזוְּבשורהְּלהליכהְּיצאוְּוסיגלְּשחר,ְּדנה .6

 .ְּאחרונה

 .מסיגלְּפחותְּג"ק1,333ְְּּשוקלתְּשחר.ְּמשחרְּיותרְּג"ק533ְְּּשוקלתְּדנה

ְּ?וסיגלְּשחר,ְּדנהְּהלכוְּשבוְּהנכוןְּהסדרְּאתְּמייצגתְּהבאותְּמהתמונותְּאיזו

(A)                 (B)                      

(C)                 (D)  

(E)  

ְּבקובייהְּנגדיותְְּּפאותְּשתיְּכלְּעלְּהמספריםְּסכוםְּ.פאהְּכלְּעלְּמספרְּישְּמיוחדתְּהילקובי .7

ְּהפאהְּעלְּיהיהְּמספרְּאיזה5,6,9,11,14ְּ:ְּהםְּמהמספריםְּחמישהְּכיְּידועְּאם.ְּשווה

 ?תהשישי

(A) 4                (B) 7                     (C) 8               (D) 13                   (E) 15 
ְּ

ְּששלישְּכךְּבמלבןְּהריבועיםְּאתְּלצבועְּרוצהְּדניאל .8
ְּצבועיםְּיהיוְּמהריבועיםְּוחציְּבכחולְּצבועיםְּיהיוְּמהריבועים

 .באדוםְּייצבעְּהנותריםְּהריבועיםְּאת.ְּבצהוב
ְּ?באדוםְּצבועיםְּיהיוְּריבועיםְּכמה
ְּ

ְּ

(A) 1                (B) 2                     (C) 3               (D) 4                    (E) 5 
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 .חידות3ְְּּלפתורְּנדבְּמצליח"ְּקנגורו"ְּבתחרותְּחידות2ְְּּפותרְּשדורְּבזמן .9

 .חידות33ְְּּהכלְּבסךְּיחדְּפתרוְּונדבְּדור

ְּ?נדבְּמדורְּפתרְּיותרְּחידותְּכמהב

(A) 5                (B) 6                     (C) 7               (D) 8                    (E) 9 
 

ְּאחדְּחורְּהמקופלְּהדףְּעלְּניקבְּמחוררְּובעזרת,ְּניירְּדףְּקיפלְּאסףְּ .01

 לאחרְּמכןְּהואְּפרסְּאתְּהדףְּבחזרה.ְּ.בלבד

 .בתמונהְּמוצגְּמקופלְּהלאְּהדף

ְּ
ְּ?הניירְּדףְּאתְּאסףְּקיפלְּשלאורכןְּהקיפולְּקוויְּאתְּמראהְּהבאותְּמהתמונותְּאיזו

 

(A)   (B)    (C)   (D)    (E)        

 
 נקודות. 4 –שאלה. כל שאלות 01לפניכם יש בפרק ש

 

,ְּספותְּמוכרתְּמודרניתְּרהיטיםְּחנות  .00
כאשרְּכולםְְּּוכסאותְּלשנייםְּמושבים
ְּשמוצגְּכמוְּזהותְּמיחידותְּמיוצרים
ְּמ"ס223ְְּּהואְּהספהְּרוחב.ְּבתמונה
ְּהמושבְּורוחבְּלידייםְּהמשענותְּכולל

ְּהמשענותְּכולל)ְּמ"ס163ְְּּהואְּלשניים
 ְּ(.לידיים
ְּ?(לידייםְּהמשענותְּכולל)ְּהכיסאְּרוחבְּמהו
ְּ

 (A)60 ס"מ       (B) 80 ס"מ     (C) 90 ס"מ      (D) 100 ס"מ      (E( 120 ס"מ  

 

ְּלחמישהְּמתאימיםְּמפתחותְּחמישהְּ .02

ְּהמפתחותְּעלְּהמספרים.ְּמנעולים

 .המנעוליםְּעלְּלאותיותְּמתאימים

ְּ?האחרוןְּהמפתחְּעלְּרשוםְּמה

 
 

  (E) 824         (D) 823          (C) 284         (B) 282            (A) 382 
ְּ  
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:ְּהבאְּהמספרְּאתְּוקיבלְּברצףְּאחתְּבשורה23ְְּּעד1ְּ-מְּהמספריםְּכלְּאתְּכתבְּגיא .13

,ְּמהספרות24ְְּּמחקְּהואְּמכןְּלאחרְּ.ספרות31ְְּּשבו1234567891311121314151617181923ְּ

ְּ.ְּהאפשריְּביותרְּהגדולְּהואְּ(נמחקוְּשלאְּהספרותְּמשבע)ְּשנוצרְּשהמספרְּכך

ְּ?שנוצרְּספרהמְּמהו

 
 (A)  9671819       (B) 9567892     (C) 9781920     (D) 9912345     (E) 9818192ְּ

ְּ
 

ְּק"סמ1ְְּּשלְּמקוביותְּהבנויְּהמבנהְּאתְּלהכניסְּרוצהְּנועה .14

 .ְּתיבותְּחמשְּשלְּמידותְּלפניכם.ְּתיבהְּבצורתְּבקופסה

 ?למבנהְּשמתאימהְּביותרְּהקטנהְּהיאְּמהתיבותְּאיזו

 
 
(A) 3 × 3 × 4        (B) 3 × 5 × 5    (C) 3 × 4 × 5    (D) 4 × 4 × 4    (E) 4 × 4 × 5 
 

ְּעמודהְּלכלְּמתחתוְּבהְּהמופיעיםְּהמספריםְּסכוםְּכתובְּשורהְּכלְּליד .15

 .בהְּהמופיעיםְּהמספריםְּסכוםְּכתוב

ְּ?נכונהְּאמירהְּאיזו

ְּ

(A) d-שווה ל a                    (B) c-שווה ל b                (C) d-גדול מ  a 

                         (D) d-קטן מ a               (E) b-גדול מ  c 

ְּ
 .ימיםְּחמישהְּלמשךְּבהריםְּרגליְּלטיולְּיצאְּתומר  .06

ְּהכוללְּהמרחק.ְְּּלוְּהקודםְּביוםְּמאשרְּיותרְּמ"ק2ְְּּהלךְּהואְּהשניְּמהיוםְּהחלְּיוםְּבכל

 .מ"ק73ְְּּהיהְּימיםְּחמישהְּבמשךְּתומרְּשעבר

ְּ?הטיולְּשלְּהרביעיְּביוםְּתומרְּעברְּמרחקְּאיזה

ְּ
 

(A) 12 ק"מ       (B) 13 ק"מ (C) 14 ק"מ      (D) 15 ק"מ (E) 16 ק"מ  
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ְּבהןְּכמראותְּמשמשיםְּהמקווקוויםְּהקווים.ְּקנגורוְּשלְּתמונהְּמופיעהְּהראשוןְּבמשולשְּ .07

 .רווהקנגְּדמותְּמשתקפת

 ?המוצלְּבמשולשְּההשתקפותְּתיראהְּאיך .מוצגותְּהראשונותְּההשתקפויות2ְּ

ְּ
ְּ

 

(A)         (B)  (C)  
 
 

(D)     (E)  
 
       

 
ְּיכולְּהואְּמהמוטותְּאחדְּבכל.ְּקסמיםְּמוטותְּושלושהְּמסויםְּכסףְּסכוםְּישְּלאריאל .18

 .אחתְּפעםְּרקְּלהשתמש

ְּ,המוטְּהזהְּמורידְּשקלְּאחדְּ,ְְְּּּ :אחדְּשקלְּמוסיףְּהזהְּהמוט

ְּ.ְּהמוטְּהזהְּמכפילְּאתְּהכמות:ְּ
ְּ
ְּ
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ְּ
ְּדיְּלהשיגְּאתְּסכוםְּהכסףְּהגדולְּביותר?ְּבאיזהְּסדרְּעליוְּלהשתמשְּבמוטותְּבכ

 

     (B)                (A) 

 

 (D)             (C) 

 

       (E)     

 

 מהםְּהואְּהרכיבְּאתְּהצורהְּשבתמונה.ְּריבועיםְּשלושהְּישְּלרפאלְּ .09

ְּהריבועְּשלְּהצלעְּאורך,ְּמ"ס2ְְּּהואְּהראשוןְּהריבועְּשלְּהצלעְּאורך

 .הראשוןְּהריבועְּזבמרכְּמונחְּוקדקודוְּמ"ס4ְְּּהואְּהשני

ְּבמרכזְּמונחְּוקדקודוְּמ"ס6ְְּּהואְּהאחרוןְּהריבועְּשלְּהצלעְּאורך

 .בתמונהְּשנראהְּכפי,ְּהשניְּהריבוע

ְּ?הצורהְּשטחְּמהו

 

(A) רסמ"  32       (B) רסמ"  51     (C) רסמ"  27       (D) רסמ"  16       (E) רסמ"  6  

ְּ
ְּשלְּשונהְּמספרְּהבקיעְּמהםְּאחדְּכל.ְּכדורידְּבמשחקְּשעריםְּכבשוְּשחקניםְּארבעהְּ .21

 .ביותרְּהנמוךְּהשעריםְּמספרְּאתְּהבקיעְּנדבְּהארבעהְּמביןְּ.שערים

ְּביותרְּהגדולְּהמספרְּמהוְּ,יחדְּשערים23ְְּּהבקיעוְּהאחריםְּהשחקניםְּשלושתאםְּידועְּכיְּ

ְּ?להבקיעְּיכולְּהיהְּשנדבְּשעריםְּשל

ְּ
(A) 2              (B) 3               (C) 4               (D) 5                (E) 6ְּ
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 נקודות. 5 –שאלה. כל שאלות 01בפרק שלפניכם יש 

 
ְּשמוצגְּכפיְּיחדְּמחוברותְּאשרְּלבנהְּאחתְּוקובייהְּאפורותְּקוביות2ְּ-מְּמורכב"ְּמבנה"הְּ .21

 .   :בתמונה

ְּ?כאלו"ְּמבנים"9ְּ-מְּלבנותְּניתןְּיהיקובְּאיזו

ְּ

(A)  (B)  (C)  

  

(D)  (E)  

 
ְּ

 :הבאהְּבדרךְּ,שבציורְּהתאיםְּבחמשתְּלמקםְּצריך1,2,3,4,5ְְּּהספרותְּאת  .22

ְּיהיהְּמספרְּלכלְּמימיןְּוגםְּממנוְּגדולְּמספרְּכתובְּיהיהְּמספרְּלכלְּמתחת

ְּ.ממנוְּגדולְּמספרְּכתוב

ְּ
ְּ?המספריםְּאתְּלמקםְּאפשרְּשונותְּדרכיםְּבכמה

ְּ
ְּ

(A) 3              (B) 4               (C) 5               (D) 6                (E) 8ְּ

ְּ

 תמונה:בְּשמוצגְּכפיְּבשורהְּעמדוְּקנגורוְּשמונה .23

ְּ

ְּ.קפיצותְּבעזרתְּמקומותְּהחליפוְּפניםְּאלְּפניםְּשעמדוְּקנגורוְּשניְּמסויםְּבשלב

 פניםְּאלְּפניםְּשעמדוְּקנגורוְּשניְּנשארוְּלאשְּעדְּנמשכוְּהאלהְּההחלפות

ְּ?נעשוְּהחלפותְּכמה

ְּ
(A) 2               (B) 10             (C) 12          (D) 13          (E) 16 
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ְּואתְּמהםְּחלק2ְְּּ–ְּבְּתכפילְּהיאְּשכאשרְּככהְּשוניםְּמספריםְּחמישהְּלבחורְּצריכהְּענברְּ .24

 .ְּהאפשריְּביותרְּהקטןְּיהיהְּשתקבלְּהשונותְּהתוצאותְּמספר,3ְְְּּּ–ְּבְּתכפילְּהאחרים

ְּ?להשיגְּיכולהְּשענברְּתוצאותְּשלְּביותרְּהקטןְּהמספרְּמהו

ְּ
(A) 1              (B) 2               (C) 3               (D) 4                (E) 5ְּ

ְּ
ְּ

ְּוריבועיםְּמשולשיםְּבצורתְּמאריחיםְּתמורכבְּשבתמונהְּהצורה .25

 .ובלבןְּבאפור

ְּתיראהְּשהתבניתְּכדיְּחליףלהְּחייביםְּהפחותְּלכלְּאריחיםְּכמה

ְּ?המוצגיםְּהכיווניםְּמארבעתְּאחדְּמכלְּהדברְּאותו

ְּ
ְּ

 

(A)   שלושהְּמשולשיםְּוריבועְּאחד                       (D)  ְּמשולשיםְּושלושהְּריבועיםשלושה  
(B) משולשְּאחדְּושלושהְּריבועים                        (E) שלושהְּמשולשיםְּושניְּריבועים  
(C) משולשְּאחדְּוריבועְּאחד 

ְּ

 .אדומהְּהיאְּאחתְּלפחותְּשנבחרְּגולות5ְְּּמכלְּ.ירוקותְּוגולותְּאדומותְּגולותְּרקְּשיְּתיקבְּ .26

 .ירוקהְּהיאְּאחתְּלפחותְּשנבחרְּגולות6ְְּּמכל

ְּ?להכילְּיכולְּשהתיקְּגולותְּשלְּביותרְּהגדולְּהמספרְּמהו

  (A) 11              (B) 10               (C) 9                (D) 8                    (E) 7 

ְּאוהבתְּואופיר3ְּ-בְּשמתחלקיםְּמספריםְּאוהבתְּדניאל,ְּזוגייםְּמספריםְּאוהבתְּנועה .27

ְּכדורים8ְְּּהמכילְּלסלְּבנפרדְּלכההְּהבנותְּמשלושתְּאחתְּכל.5ְּ-בְּשמתחלקיםְּמספרים

 .אוהבתְּשהיאְּהמספריםְּאתְּהסלְּמתוךְּלקחהְּאחתְּוכלְּמספריםְּעליהםְּכתוביםְּאשר

ְּלקחהְּואופיר45ְּ-ו24ְּ,33ְְּּהמספריםְּאתְּלקחהְּדניאל,52ְּ-ו32ְְּּהמספריםְּאתְּלקחהְּנועה

ְּבאיזהְּסדרְּניגשוְּהבנותְּלסל?ְּ.35-ו25ְּ,23ְּ

ְּ((Aְְְְְּּּּּנועה,ְּאופירְּודניאל
ְּ((Bְְְְְּּּּּהאופיר,ְּדניאלְּונוע
ְּ((Cְְְְְּּּּּדניאל,ְּנועהְּואופיר
ְּ((Dְְְְְּּּּּדניאל,ְּאופירְּונועה
ְּ((Eְְְְְְּּּּּּאופיר,ְּנועהְּודניאל

ְּ
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ְּשכלְּכךְּבתרשיםְּמשבצתְּבכלְּטבעיְּמספרְּלכתובְּרוצהְּנדבְּ .28

ְּבמשבצותְּהמספריםְּשניְּשלְּסכוםלְּהוושְּיהיהְּמספר

 .שמתחתיו

ְּיכולְּשנדבְּזוגיים-איְּמספריםְּשלְּביותרְּהגדולְּהמספרְּמהו

ְּ?םישרתבְּלכתוב

ְּ

(A) 4              (B) 5               (C) 6               (D) 7                (E) 8 

 

ְּבחלקםְּלהשתמשְּרוצהְּוהיאְּצבעונייםְּעפרונות4ְְּּישְּלהדסְּ .29

ְּלארבעְּשמחולקְּאיְּשלְּהמפהְּאתְּלצבועְּבשבילְּבכולםְּאו

 .בתמונהְּשנראהְּכפי,ְּמדינות

ְְּּ.זההְּהיהיְּמשותףְּגבולְּעםְּמדינותְּיתשְּשלְּהצבעשְּרוסא

 ?האיְּמפתְּאתְּלצבועְּיכולהְּהדסְּרכיםדְּבכמה

 

(A) 12              (B) 18              (C) 24             (D) 36              (E) 48 

 

 .מנורהְּיש6ְּ×6ְְְּּּלוחְּשלְּתאְּבכלְּ .31

 .משותפתְּצלעְּעםְּבתאיםְּנמצאותְּהןְּאם"ְּשכנות"ְּמנורותְּלשתיְּנקרא

 .ְּדולקותְּמהמנורותְּחלקְּבהתחלה

 .היאְּגםְּנדלקת,ְּדולקותְּשכנותְּמנורות2ְְּּלפחותְּלהְּשישְּהמנורְּכל,ְּדקהְּבכל

ְּלהבטיחְּכדיְּבהתחלהְּדלוקותְּלהיותְּשצריכותְּמנורותְּשלְּביותרְּהקטןְּהמספרְּמהו

ְּ?דלוקותְּיהיוְּהמנורותְּכלְּםיוסמְּשבשלב

ְּ

(A) 4              (B) 5               (C) 6               (D) 7                (E) 8ְּ


