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 _______________________________ _:מיועד גם למין נקבה
כְּ תֹובֶ ת הַ ְּמ ִ
ְּיל ִָדים י ְָּק ִרים
בְּ רּוכִ ים הַ בָ ִאים לְּשַ עֲשּועֹון הַ ִחידֹות " ֶקנְּּגּורּו".
הַ שָ בּועַ ִמ ְּש ַת ְּתפִ ים בְּ שַ עֲשּועֹון זֶה עֹוד ְּיל ִָדים ַרבִ ים בְּ גִ י ְּלכֶם בִ ְּמ ִדינֹות שֹונֹות בָ עֹולָם.
לִפְּ נֵׁיכֶם ְּ 30ש ֵׁאלֹות.
אֹותן טֹוב וְּ ַרק ָאז פִ ְּתרּו וְּ הַ ְּש ִחירּו בְּ טֹופֶס הַ ְּתשּובֹות ֶאת הַ ְּתשּובָ ה הַ נְּכֹונָה.
ִק ְּראּו ָ

שּותכֶם שָ עָ ה ו ֶָרבַ ע.
ל ְִּר ְּ
ָאנּו ְּמ ַקוִ ים שֶ ִתפְּ ְּתרּו בְּ הַ צְּ לָחָ ה ֶאת הַ ְּש ֵׁאלֹות וְּ שֶ ֵׁתיהָ נּו מֵׁ הַ ִה ְּש ַת ְּתפּות בַ שַ עֲשּועֹון.
נֹורא.
ִאם ל ֹא ַת ְּספִ יקּו לְּסַ יֵׁים הַ כֹול ,ל ֹא ָ
צֶ וֶת ֶקנְּגּורּו ְּמ ַאחֵׁ ל ָלכֶם הַ צְּ לָחָ ה!
אין להיעזר במחשבון או בכל כלי עזר אחר.

כיתה ז ח 8108

בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  3נק' ,תשובה שגויה – מורידים  34/נק'
 .0מהו הערך של הביטוי:
?
(A) 18
(B) 19
(C) 20
(D) 34
(E) 36

כיתה ז ח 8108

 .8כאשר האותיות של המילה  MAMAנכתבות במאונך זו מעל זו ,למילה זו יש קו אנכי של סימטריה:

לאיזו מבין המילים הבאות יש גם קו סימטריה אנכי כאשר היא נכתבת במאונך?
(A) ROOT
(B) BOOM
(C) BOOT
(D) LOOT
(E) TOOT
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 .3למשולש שווה צלעות יש אותו היקף כמו למשולש שאורכי צלעותיו הם 01 ,5 9ו  .00-מהו אורך הצלע
במשולש שווה הצלעות?
(A) 6
(B) 9
(C) 10
(D) 11
(E) 27
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 .4באיזה מספר צריך להחליף את המילה  starכדי שיתקבל שוויון:
(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 12
(E) 15
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 .5בלוחות הגדר של איתמר יש חורים .בוקר אחד נפלה הגדר על הרצפה.
איזו גדר ראה איתמר על הרצפה?

)(A

)(B

)(C

)(D

)(E
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 .6בני הבנאי הרכיב מדרגות שגובה כל מדרגה הוא  04ס"מ ,ועומק כל מדרגה הוא  04ס"מ ,כפי שמוצג
בתרשים .כמה מדרגות הוא צריך להרכיב מהקומה הראשונה לקומה השנייה שנמצאת מעליה בגובה  3מטר?

(A) 8
(B) 10
(C) 15
(D) 20
(E) 25
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 .7לוח משחק מכיל בחלקו העליון מכל כדורים (שנופלים מטה) ושורות של מיכשולים (מסומנים בנקודות שחורות).
כדור נופל מהמכל ופוגע בדרכו מטה במכשולים .בכל פעם שכדור פוגע במכשול הוא מוסט לימין או לשמאל וממשיך
במסלול הנפילה .בתמונה שלפניכם נראה מסלול אפשרי אחד עבור כדור שנופל.
כמה מסלולים שונים מובילים לתיבה ?B

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6
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 .7מלבן גדול מורכב מ  8-מלבנים קטנים זהים .אורך המלבן הקטן הוא  01ס"מ .מהו היקף המלבן הגדול?

ס"מ
ס"מ )(B
ס"מ )(C
ס"מ )(D
ס"מ )(E
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)(A
)(B
)(C
)(D
)(E

 .8בתרשים מוצג מלבן שמידותיו  00 × 6ובתוכו שני עיגולים .
כל אחד מהעיגולים נוגע בשלושה צדדים של המלבן .מהו המרחק בין המרכזים של שני העיגולים?

)(A
)(B
)(C
)(D
)(E
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 .01אורך הצלע של הריבוע  ABCDהוא  3ס"מ .נקודות  Mו N -נמצאות על צלעות  ABו AD -ככה ש  CM -ו-
CN
מחלקות את הריבוע ל 3-חלקים שווי שטח.
מה אורכו של קטע ?DM

ס"מ )(A
ס"מ )(B
ס"מ )(C
ס"מ )(D
ס"מ )(E
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בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  /נק' ,תשובה שגויה – מורידים נקודה אחת
 .11יעל פתרה נכון תרגיל כפל של שני מספרים דו-ספרתיים .אחר כך היא הסתירה שלוש ספרות כפי שמוצג
בתמונה.

מהו הסכום של אותן שלוש ספרות שיעל הסתירה?

(A) 5
(B) 6
(C) 9
(D) 12
(E) 14

כיתה ז ח 8108

 .01נתון מלבן שמחולק ל  31-ריבועים זהים .ידוע כי המלבן מכיל יותר משורה אחת של ריבועים.
טל צבע את כל הריבועים שהיו בשורה האמצעית.
כמה ריבועים הוא לא צבע?
(A) 20
(B) 30
(C) 32
(D) 35
(E) 39
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 .02ניר רוצה לדעת את משקלו של ספר חשבון בדיוק של חצי גרם .במשקל שניר משתמש בו יש סולם של
 01גרם.
מהו המספר הקטן ביותר של העותקים של ספר חשבון ,שניר צריך לשקול יחד כדי לגלות את משקלו של
הספר בדיוק של חצי גרם?
(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20
(E) 50
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 .04אריה מסתתר באחד משלושה חדרים .על הדלת של חדר מספר  0רשום "האריה נמצא כאן".
על דלת של חדר מספר  1רשום "האריה לא כאן".
על דלת של חדר מספר  2רשום ""2 × 1 = 2 + 1
רק אחד משלושת המשפטים הכתובים על הדלתות הוא נכון .באיזה חדר מסתתר האריה?
בחדר (A) 0
בחדר (B) 8
בחדר (C) 3
זה יכול להיות בכל חדר )(D
זה יכול להיות בחדר  0או בחדר (E) 8
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 .05סתיו ציירה קו שבור בצורת " זיג-זג" בתוך מלבן שיצר את הזוויות בגדלים הבאים :
.

מהו גודלה של הזווית המסומנת בסימן "?"

)(A
)(B
)(C
)(D
)(E
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 .05שי רוצה לרשום רשימת מספרים ראשוניים הקטנים מ  011-באמצעות כל הספרות  0,1,2,3, 4כאשר
מותר להיעזר בכל ספרה פעם אחת בלבד (ואין להיעזר בספרות אחרת) .איזה מהמספרים הבאים יופיע
בוודאות ברשימה של שי?

(A) 2
(B) 5
(C) 31
(D) 41
(E) 53
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 .06הפרסומת הבאה הופיעה במלון באיים קאריביים 241" 9ימי שמש בכל שנה!"
על פי הפרסומת ,מהו המספר הקטן ביותר של ימים ,שתומר צריך להישאר במלון בשנת  1107כדי להיות
בטוח שיש שני ימי שמש רצופים ?

(A) 17
(B) 21
(C) 31
(D) 32
(E) 35
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 .08דרך נקודה  Xשמחוץ למלבן העבירו ישר המקביל לאחת מצלעותיו.
נקודות  Aו –  Bנמצאות על אותו הישר.
סכום שטחי שני המשולשים המוצלים הוא  01סמ"ר .מה שטחו של המלבן?

 18סמ"ר )(A
 20סמ"ר )(B
 22סמ"ר )(C
 24סמ"ר )(D
תלוי במיקום של Bו(E) A -
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 .09גולן כתב את המספרים  0עד  8בלוח משובץ ( 2 × 2כל מספר פעם אחת בלבד).
הוא חישב את הסכום בכל אחת מהשורות ובכל אחת מהעמודות בלוח .לפניכם חמשה סכומים שקיבל גולן9
 01,02,04,05ו.06-
מה חייב להיות הסכום השישי?

(A) 17
(B) 16
(C) 15
(D) 14
(E) 13
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 00 .81נקודות מסומנות משמאל לימין על קו ישר.
סכום של כל המרחקים בין הנקודה הראשונה לבין כל אחת מהנקודות האחרות הוא .8108
סכום של כל המרחקים בין הנקודה השנייה לבין כל אחת מהנקודות האחרות ,כולל המרחק מהנקודה הראשונה הוא
 .8111מה המרחק בין הנקודה הראשונה לבין הנקודה השנייה?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
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בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  5נק' ,תשובה שגויה – מורידים  54/נק'
 .80בשכבה בה יש  031תלמידים ( כאשר לכל אחד מהם יש זכות הצבעה) ,יש שלושה מועמדים המתמודדים
לתפקיד "הנציג למועצת התלמידים"  .רק תלמיד אחד יכול להיבחר.
לאליעד יש עד כה  13קולות ,ליואל יש  18קולות ו -לאורן יש  26קולות .
כמה קולות נוספים צריך אורן כדי להיבחר בוודאות?
)(A
)(B
)(C
)(D
)(E
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 .11התרשים שלפניכם מציג פריסה של תיבה.

מהו נפח התיבה?

 43סמ"ק )(A
 70סמ"ק )(B
 80סמ"ק )(C
 100סמ"ק )(D
 1820סמ"ק )(E
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 .83מור רוצה לכתוב מספרים בכל משבצת על היקף הטבלה  ,5 × 4ככה שכל מספר יהיה שווה
לסכום שני שכניו.
שניים מהמספרים נתונים בתרשים.
איזה מספר היא תכתוב בתא המסומן ב? X -

)(A
)(B
)(C
)(D
)(E
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 .84נאור ויובל מחליטים לערוך תחרות.
נאור רץ מסביב לבריכה המוצגת בתמונה ,ויובל שוחה לאורך הבריכה .מהירות הריצה של נאור גדולה פי  3ממהירות
השחייה של יובל .ידוע כי יובל שחה שש פעמים לאורך הבריכה באותו הזמן שנאור רץ מסביב לבריכה חמש פעמים.
מה רוחב הבריכה?

 25מטר)(A
 40מטר )(B
 50מטר )(C
 80מטר )(D
 180מטר )(E
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 .85רבקה עיצבה דגל של יונה מעופפת על רשת ריבועית כפי שמוצג בתמונה.
שטח היונה הוא  098סמ"ר.
קווים בהיקף של היונה הם או חלקים של מעגל או קטעים ישרים .מהם הממדים של הדגל?

 4ס"מ  6 xס"מ )(A
 8ס"מ  12 xס"מ )(B
 12ס"מ  20 xס"מ )(C
 16ס"מ  24 xס"מ )(D
 20ס"מ  30 xס"מ )(E
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 .86אבני דומינו מסודרות כראוי כאשר מספר הנקודות על חלקים הצמודים של אבני הדומינו זהה .מאור הניח
שישה אבני דומינו בשורה כפי שמוצג בתמונה .הוא יכול לעשות מהלך על ידי החלפת מיקום של שתי אבני
דומינו או על ידי סיבוב של אבן דומינו אחת .מהו המספר הקטן ביותר של מהלכים שהוא צריך לעשות כדי
להסדיר את שורת אבני הדומינו שבתמונה ?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
זה בלתי אפשרי )(E
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 .87הנקודות  N, M, Lנמצאות על הצלעות של משולש שווה צלעות  ABCככה ש  MLמאונך ל – ,AB
 LNמאונך ל –  NM ,ACמאונך ל – .BC
שטח המשולש  ABCשווה ל – .36
מהו שטח המשולש ? LMN

(B) 12 (C) 15 (D) 16 (E) 18
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(A) 9

 .17רמי ,מיכאל ואלירן יצאו לקניות .מיכאל בזבז רק  04%ממה שבזבז אלירן.
לעומת זאת ,רמי בזבז  51%יותר מאשר אלירן .יחד הם בזבזו  44שקלים .מה הסכום שבזבז רמי?

(A) 3
(B) 20
(C) 25
(D) 26
(E) 32
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 .89משי מתאמנת בקפיצה לרוחק .הממוצע של הקפיצות שלה עד כה הוא  3.81מ'.
לאחר שקפצה  2.88מ' הממוצע שלה גדל ל  2.70 -מ'.
מה המרחק שהיא צריכה לקפוץ בקפיצה הבאה כדי להגדיל את הממוצע שלה ל  2.71מ?
 3.97מטר )(A
 4.00מטר)(B
 4.01מטר)(C
 4.03מטר)(D
 4.04מטר)(E
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 .31במשולש שווה שוקיים  ABCהנקודות  K, Lנמצאות על צלעות  AB, BCבהתאמה.
נתון גם:
 AK=KL=LBוגם KB=AC
מה גודל הזווית ? ABC

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