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    1027 -קנגורו 

 
  1027תשע"ז          י-טכיתות 

 _________ :שם משפחה: _______ שם פרטי
 ________ :עיר בית הספר:_______________שם בית הספר: ________ כיתה

 :________________________________ כתובת המגורים שלך
 

 ילדים יקרים,
 

 ברוכים הבאים לשעשועון החידות "קנגורו".
  השבוע משתתפים בשעשועון זה עוד ילדים רבים בגילכם במדינות שונות בעולם.

 .ַהְנכֹוָנה ַהְתשּוָבה ֶאת ַהְתשּובֹות ְבטֹוֶפס ְוַהְשִחירּו ִפְתרּו ָאז ְוַרק טֹוב אֹוָתן ִקְראּו .שאלות 30לפניכם 

 שעה ורבע.שותכם לר 
 

 אנו מקווים שתפתרו בהצלחה את השאלות ושתיהנו מההשתתפות בשעשועון.

 אם לא תספיקו לסיים הכול, לא נורא.

 צוות קנגורו מאחל לכם הצלחה!
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 נקודות. 3 –שאלה. כל שאלות 01בפרק שלפניכם יש 

 

 המספרים שני של הסכום הוא מספר כל שלפנייך בתרשים .1

 המסומנת במשבצת להיות צריך מספר איזה .שמתחתיו

 ? שאלה בסימן

 

 

(A) 15               (B) 16                     (C) 17               (D) 18                   (E) 19 
 

 

 שמוצג כפי שקופה זכוכית חתיכת על קנגורו המילה את רשמה נטע .2

   .בתמונה

 ?סיבוב חצי אותה תסובב מכן ולאחר ימינה הזכוכית את תהפוך היא אם תראה היא מה

 

(A)              (B)        (C)   

 

             (D)    (E)       

 
 .ואפורים לבנים כוכבים עם קישוט הכינה לירון .3

 .ר"סמ 16-ו ר"סמ 9, ר"סמ 4,  ר"סמ 1 הם הכוכבים שטחי

  ?שבתמונה האפור החלק של הכולל השטח מהו

 

  

 

(A)  ר"סמ  9          (B) ר"סמ  10        (C) ר"סמ  12      (D) ר"סמ  11     (E) ר"סמ  13 
 

 .יורו 12 יש שלה האחים משלושת אחד לכל, יורו 24 יש למור .4

 כסף סכום יהיה שלארבעתם כדי שלה מהאחים אחד לכל לתת צריכה מור יורו כמה

 ?שווה

 

(A) 1               (B) 2                     (C) 3               (D) 4                   (E) 6 
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 לאורך מתגלגל עצמו הגלגל כאשר הגלגל מרכז של תנועה עקומת את מראה תמונה איזו .5

 ?המסלול

(A)  (B)  (C)   

   (D)           (E)      

 

 . במעגל רקדו בנות מספר .6

 .ללירון מימון והשמינית ללירון משמאל החמישית הייתה נטלי

 ?במעגל רקדו בנות כמה

 

(A) 11               (B) 12                     (C) 13               (D) 14                   (E) 15 
 
 

ע הקט אורך כאשר L לנקודה  K מנקודה ישר קו לאורך מסתובב 1 שרדיוסו מעגל .7

11KL .לנקודה יגיע הוא כאשר המעגל ייראה איך L? 

 

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

 

 .משחקים 9-ב ניצח ומתוכם משחקים 15 העונה כבר שיחק הוא. שחמט משחק מתן .8

 .לשחק משחקים 5 עוד העונה לו נותרו

 ?לו שנותרו המשחקים חמשת בכל ינצח הוא אם העונה שלו ההצלחה אחוז יהיה מה

 

(A) 60%               (B) 65%              (C) 70%              (D) 75%            (E) 80% 
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 .גברים היו המבוגרים מהאורחים 3/7 .ילדים היו החתונה מאורחי שמינית .9

 ?המבוגרות הנשים מהוות החתונה מאורחי חלק איזה

     (A)  
 

 
              (B) 

 

 
               (C) 

 

 
               (D)  

 

 
             (E)  

 

 
 

 
 117, אדומים כפתורים 203 יש .צבעוניים כפתורים עם קופסא יש למתמטיקה שלי למורה .10

 מהקופסא כפתור להוציא התבקשו התלמידים .כחולים כפתורים 28-ו לבנים כפתורים

 להיות בשביל כפתורים לקחת צריכים תלמידים כמה .להסתכל בלי השני אחרי אחד

 ?צבע אותו בעלי כפתורים שלושה לפחות שהוצאו בטוחים

(A) 3                (B) 6                     (C) 7               (D) 28                   (E) 203 
 
 

 נקודות. 4 –שאלה. כל שאלות 01בפרק שלפניכם יש 
 

11.  ABCD  טרפז .CDAB ||,20,50  CDAB .נקודה E 

 הטרפז את מחלק  DE שקטע ככה AB הצלע על נמצאת

ABCD  שטח שוות צורות לשתי. 

 .AE הקטע של אורכו את מצא

(A) 25                (B) 30                     (C) 35               (D) 40                   (E) 45 
 

  מהמספרים אחד בדיוק: הבאה התכונה את יש A טבעיים מספרים לכמה  .12

A+20 ו-A ספרות 4 בעל הוא? 

(A) 19                (B) 20                  (C) 38               (D) 39                (E) 40 
 

 צלעות לשתי אנכים שני הורידו צלעות שווה במשולש צלע כל מאמצע  .13

 שנוצר המשושה של השטח מהווה המשולש משטח חלק איזה .אחרות

 (? באפור צבוע)

 (A) 
 

 
                 (B) 

 

 
                   (C) 

 

 
              (D) 

 

 
                   (E) 

 

 
 

 
 .770 הוא ועוקבים חיוביים, שלמים מספרים שלושה של הריבועים סכום  .14

 ?המספרים שלושת מבין הגדול המספר מהו

(A) 15                (B) 16                  (C) 17              (D) 18               (E) 19 
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 אשר מסתובבים בלי להחליק. A ,B ,C מגלגלים  מורכבת הילוכים מערכת .15

 .מלאים סיבובים 5 מסתובב A גלגל כאשר מלאים סיבובים 4 מסתובב Bגלגל 

  .מלאים סיבובים 7 מסתובב C  גלגל כאשר מלאים סיבובים 6 מסתובב Bגלגל  

 .A גלגל של ההיקף את מצא  .מ"ס 30 הוא C גלגל של ההיקף

 

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

 
 בימים בשבוע פעמים שלוש בדיוק לרוץ רוצה הוא .שבועי ריצות לוח להכין רוצה אמיר  .11

 .רצופים בימים לרוץ רוצה לא הוא .קבועים

 ?לסדר אמיר יכול זמנים לוחות כמה

(A) 6                (B) 7                  (C) 9              (D) 10               (E) 35 
 
 

 .מדניאל גבוה הוא בו האורך באותו מאריאל נמוך ליאור .שונים גבהים יש אחים לארבעה  .17

 הממוצע והגובה מ"ס 184 הוא ליאור של הגובה .האורך באותו כן גם מדניאל נמוך אסף

 ?אסף של הגובה מה .מ"ס 178 הוא האחים כל של

 

(A) 160 cm            (B) 166 cm         (C) 172 cm         (D) 184 cm           (E) 190 cm 
 

 

 .פעמים 7 גשם ירד החג במהלך  .18

 .שמש הייתה הצהריים אחר אז בבוקר גשם ירד אם

 .שמש הייתה היום אותו של בבוקר הצהריים אחר גשם ירד אם

 .בשמש שטופים הצהריים אחר 6-ו בשמש שטופים בקרים חמישה היו כי ידוע אם

 ?החג נמשך הפחות לכל ימים כמה

 

(A) 7                (B) 8                  (C) 9              (D) 10               (E) 11 
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 שווה היה המספרים שסכום ככה 3X3 בטבלת מספרים שיבצה גלית  .19

 .2X2 הריבועים ארבעת בכל

 .בתמונה שמוצג כפי משובצים כבר בפינה במשבצות המספרים שלושת

 ? שאלה בסימן המסומנת במשבצת משובץ להיות צריך מספר איזה

 
(A) 5            (B) 4            (C) 1           (D) 0          (E) אי אפשר לדעת 

 
 סמוכים מספרים שני כל .2017  שווה   a, b, c, d, e, f, g  טבעיים מספרים שבעה סכום  .20

 ?286-ל שווה להיות יכול מהמספרים איזה .  1 ב מזה זה שונים

 (A) a או   g רק                   (B) b או   f רק                          (C) c או   e רק    

                        (D) d  רק                         (E) כל אחד מהמספרים    
 

 נקודות. 5 –שאלה. כל שאלות 01בפרק שלפניכם יש 
 

 . 18 לגיל ומתחת שונים שלמים גילאים בעלי ילדים ארבעה יש ליעקב  .21

 ?הגילאים סכום מהו, 882 הוא שלהם הגילאים מכפלת

 

 (A) 23                (B) 25                  (C) 27              (D) 31              (E) 33 
 

 פעמיים הקובייה את נטיל .2, 1, 0, -1,-2, -3: המספרים מופיעים הוגנת קובייה פני על .22

 ?שלילית תהיה המכפלה שתוצאת ההסתברות מה .התוצאות בין ונכפיל

(A) 
2

1
  (B) 

4

1
  (C) 

36

11
  (D) 

36

13
  (E) 

3

1
 

 

 שש בן מספר נקבל וככה פעמים שלוש אותו ונכתוב שרירותי ספרתי דו מספר קחינ  .23

 -ב מתחלק תמיד החדש המספר .ספרות

(A) 2                (B) 5                  (C) 7              (D) 9               (E) 11 
 

 יופיעו הסיסמה של הספרות .ספרות 7 בעלת מיוחדת בסיסמה להשתמש רוצה שלי חבר  .24

 .ברצף תמיד נכתבות המספר של הספרות ואותן הספרה כערך פעמים מספר אותו

 .1666666, 4444333 -לדוגמא

 ?לבחור יכול הוא שונות סיסמאות כמה

 
(A) 6                (B) 12                  (C) 10              (D) 7               (E) 13 
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 כך בתרשים משבצת בכל טבעי מספר לכתוב רוצה ליאור .25

 שנמצאים המספרים שני של הסכום יהיה מספר שכל

 .מתחתיו

 ?לכתוב יכול ליאור היותר לכל זוגיים-אי מספרים כמה

 

(A) 13                (B) 14                  (C) 15              (D) 16               (E) 17 
 

 לינוי חישבה את סכום הזוויות של מצולע קמור. .26

 .     היא פספסה אחת מהזוויות והתוצאה שהיא קיבלה הייתה 

  ת החסרה היא: הזווי

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

 
 .המעגל למרכז הפנים עם במעגל עומדים רקדנים שלושים  .27

 .לימין הרקדנים ושאר לשמאל מסתובבים מהרקדנים חלק" שמאל"ה פקודת אחרי

 .כאלה רקדנים עשרה היו. לשני אחד" שלום" אמרו פנים מול פנים נעמדו אשר הרקדנים

 .סיבוב חצי הסתובבו הרקדנים כל" סיבוב"ה פקודת לאחר ואז

 .לשני אחד" שלום" אמרו זה מול זה שנעמדו הרקדנים כל, ושוב

 ?השנייה בפעם שלום אמרו רקדנים כמה

 
(A) 10           (B) 20             (C) 8             (D) 15            (E) אי אפשר לדעת 

 
 

 .בתמונה שמתואר כפי, שונות משקלות מונחות מאזניים על  .28

 106-ו גרם 105, גרם 104, גרם 103, גרם 102, גרם 101 הן המשקולות

 .גרם

 הכבד הצד על מונחת גרם 106 ששוקלת שהמשקולת ההסתברות מהי

 (?הימני) יותר

  (A)  0.75            (B)  0.8           (C)  0.9            (D)  0.95           (E)  1 
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29. A ו-B  שמרכזו המעגל על המונחות נקודות  M. 

PB  בנקודה למעגל משיק B  . 

 שלמים מספרים הם  BM – ו  PA  המרחקים

6: ומתקיים PAPB  .יכול שונים ערכים כמה 

 ?MB הקטע אורך לקבל

(A) 0               (B) 2               (C) 4              (D) 6           (E) 8 
 
 

 

  ABC המשולש של  AC הצלע על נבחרה  D נקודה  .30

 אמצעי הן N – ו  M נקודות.  AB=DC  שמתקיים ככה

 אז NMC  אם. בהתאמה  BC – ו AD הקטעים

BAC  ל שווה - ? 

 

 

(A) 2             (B) 90             (C) 45            (D) 
2

90



        (E) 

60  

 

 
 

 


