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.
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בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  3נק' ,תשובה שגויה – מורידים  34/נק'
 .1במשפחה שלי לכל ילד יש לפחות שני אחים ולפחות אחות אחת
מהו מספר הילדים הקטן ביותר שיכול להיות במשפחה שלי?

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7
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 .2חלק מהטבעות שבתמונה יוצרות שרשראות הכוללות את הטבעת האדומה.
כמה טבעות יש בשרשרת הארוכה ביותר?

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7
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 .3אורכי שתי צלעות של משולש הם  5ס"מ ו  2-ס"מ .אורך הצלע השלישית הוא מספר שלם ואי זוגי.
מה מבין הבאים יכול להיות האורך של הצלע השלישית.
 3ס"מ )(A
 4ס"מ )(B
 5ס"מ)(C
 6ס"מ )(D
 7ס"מ )(E
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 .4המרחק מהחלק העליון של החתול הישן על הרצפה עד לחלק העליון של החתול היושב על השולחן הוא
 151ס"מ .המרחק מהחלק העליון של החתול היושב על הרצפה עד לחלק העליון של החתול הישן על השולחן
הוא  111ס"מ.
מהו גובה השולחן?

 150ס"מ )(E
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 140ס"מ )(D

 130ס"מ )(C

 120ס"מ )(B

 110ס"מ )(A

 .5סכומם של חמישה מספרים שלמים עוקבים הוא
מהו המספר האמצעי?

.

)(A
(B) 5
)(C
)(D
)(E
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 .6נתונים שלושה משושים חופפים.
האותיות  Z,Y,Xמייצגות בהתאמה את השטח הצבוע באפור בכל אחד מהמשושים . C,B,A
איזו מהטענות הבאות נכונה?

)(A
)(B
)(C
)(D
כל אחד מהם בעל שטח שונה )(E
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 .7ירדן אספה  42תפוחים 61 ,משמשים ו 91 -דובדבנים.
היא רוצה לחלק את כל הפירות לערימות זהות.
מהו המספר הגדול ביותר של ערימות שהיא יכולה ליצור?

(A) 3
(B) 6
(C) 10
(D) 14
(E) 42

כיתה ט י 8102

 8.בתרגיל חיבור פתור נכונה ,הוחלפו חלק מהספרות באותיות P, Q, R :וS -

מהו הסכום?P + Q + R + S :

(A) 14
(B) 15
(C) 16
(D) 17
(E) 24
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 .9מהו הסכום של  25%מ 2118 -ו 2118% -מ? 25 -

(A) 1009
(B) 2016
(C) 2018
(D) 3027
(E) 5045
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 .01בתמונה שלפניכם צריך להגיע מנקודה  Aלנקודה  Bתוך התייחסות לחצים.
בכמה מסלולים שונים תוכלו לעשות זאת?

)(A
(B) 6
)(C
)(D
(E) 6
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בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  /נק' ,תשובה שגויה – מורידים נקודה אחת
 .11שני בניינים ממוקמים ברחוב אחד במרחק של  251מטר זה מזה.
בבניין הראשון מתגוררים  111תלמידים ,ובבניין השני  151תלמידים.
היכן צריך למקם תחנת האוטובוס ,כך שהמרחק הכולל אותו יצטרכו ללכת כל הדיירים משני הבניינים מתחנת
האוטובוס לבניינים שלהם ,יהיה הקטן ביותר האפשרי?

מול הבניין הראשון )(A
 100מטר מהבניין הראשון )(B
 100מטר מהבניין השני )(C
מול הבניין השני )(D
בכל מקום בין הבניינים )(E
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 015 .08מספרים נכתבו בשורה:
333444455555

(כל מספר  nכתוב  nפעמים).

כמה מהמספרים שנכתבו מתחלקים ב ?3
(A) 4
(B) 12
(C) 21
(D) 30
(E) 45
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 .13שמונה חצאי -עיגולים חופפים משורטטים בתוך ריבוע שאורכו  4יחידות אורך.
מהו שטחו של החלק הלבן של הריבוע?

)(A
)(B
(C) 6
(D) 3
(E) 3
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 .01ביום מסויים  11רכבות נסעו בין שתיים מהעיירות הבאות  Q :ו P, O, N, M -
 01רכבות יצאו מעיירה  Mאו הגיעו אליה .
 01רכבות יצאו מעיירה  Nאו הגיעו אליה .
 01רכבות יצאו מעיירה  Oאו הגיעו אליה .
 01רכבות יצאו מעיירה  Pאו הגיעו אליה .
כמה רכבות נסעו מעיירה  Qאו אליה ?

(A) 0
(B) 10
(C) 20
(D) 30
(E) 40
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 .15באוניברסיטה למדעי הרוח ניתן ללמוד שפות ,היסטוריה ופילוסופיה.
 35%מהסטודנטים הלומדים שפות ,לומדים אנגלית.
 13%מכלל הסטודנטים באוניברסיטה לומדים שפה שאינה אנגלית.
אין סטודנט שלומד יותר משפה אחת.
מה אחוז הסטודנטים הלומדים שפות באוניברסיטה?

(A) 13 %
(B) 20 %
(C) 22 %
(D) 48 %
(E) 65 %
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 .16אורי רצה לקנות ספר ,אבל לא היה לו כסף .הוא קנה אותו בעזרת תמיכה של אביו ושני אחיו.
אביו נתן לו מחצית מהסכום שניתן לו על ידי שני אחיו .אחיו הבכור נתן לו שליש ממה שנתנו לאורי האחרים.
האח הצעיר נתן לו  11שקלים .מה היה מחיר הספר?

 24שקלים )(A
 26שקלים)(B
 28שקלים )(C
 30שקלים)(D
 32שקלים)(E
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 .17כמה קיימים מספרים תלת-ספרתיים בעלי התכונה הבאה:
אם נמחק את הספרה האמצעית יתקבל מספר דו ספרתי ששווה לתשיעית מהמספר התלת ספרתי המקורי?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

כיתה ט י 8102

 .18כמה פעמים צריך להופיע האיבר

בתוך השורש הריבועי ,כדי שהתוצאה תהיה נכונה ?
√

(A) 5
)(B
)(C
)(D
)(E
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 .19כמה ספרות יש בתוצאה של התרגיל:

(A) 2017
(B) 2018
(C) 4035
(D) 4036
(E) 4037
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 .81במצולע בעל  8102צלעות בו הקדקודים ממוספרים מ  0עד  8102העבירו שני אלכסונים.
אחד האלכסונים מחבר את הקדקוד ה 02 -עם הקודקוד ה – .0102
האלכסון האחר מחבר את הקדקוד ה – 0102 -עם הקודקוד ה – .8111
כמה קדקודים יש בכל אחד משלושת המצולעים שהתקבלו?

983 1001
983 1001
982 1001
982 1000
983 1002
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(A) 38
(B) 37
(C) 38
(D) 37
(E) 37

בפרק שלפניכם יש  01שאלות .כל שאלה–  5נק' ,תשובה שגויה – מורידים  54/נק'

 .21על לוח רשומים מספרים שלמים ,כאשר אחד מהם הוא המספר .2118
סכום של כל אותם המספרים השלמים הוא  .2118המכפלה של כל אותם המספרים השלמים היא גם .2118
איזה מבין המספרים הבאים יכול להיות מספר המספרים הרשומים על הלוח?
(A) 2016
(B) 2017
(C) 2018
(D) 2019
(E) 2020
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 .22נתונים ארבעה מספרים חיוביים.
נבחר שלושה מהם ,נחשב את הממוצע שלהם ולאחר מכן נוסיף את המספר הרביעי.
נוכל לעשות פעולה זו בארבע דרכים שונות .התוצאות שתתקבלנה הן  23 ,21 ,17ו  29 -בהתאמה.
מהו המספר הגדול ביותר מבין ארבעת המספרים?
(A) 12
(B) 15
(C) 21
(D) 24
(E) 29
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 ... ,נמצאות על הקו כך ש
 .83הנקודות
עבור כל מספר שלם לא שלילי . n
?
מהו אורך הקטע

והנקודה

היא נקודת האמצע של הקטע

(A) 171
(B) 341
(C) 512
(D) 587
(E) 683
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 .81שני מעגלים בעלי מרכז משותף ובעלי רדיוסים  0ו 9 -יוצרים טבעת.
בתוך הטבעת מסורטטים  nמעגלים ללא חפיפה ,שמשיקים לשני המעגלים שיוצרים טבעת.
לפניכם הדוגמא למצב בו .n=1
מהו הערך הגדול ביותר האפשרי עבור ? n

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
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 .85ליד כל קדקוד של מצולע בעל  18צלעות ,מופיע מספר השווה לסכום המספרים הכתובים ליד שני
הקדקודים הסמוכים.
שניים מהמספרים נתונים בתמונה.
איזה מספר יש לכתוב ליד הקדקוד ? A

(A) 2018
(B) -20
(C) 18
(D) 38
(E) -38
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 .26דנה מציירת רשת מלבנית של  12ריבועים על נייר משובץ .חלק מהריבועים צבועים בשחור .בכל ריבוע
ריק היא כותבת את מספר הצלעות המשותפות עם הריבועים השחורים שיש לאותו ריבוע ריק.
בתמונה מוצגת דוגמא.

דנה עושה אותו מהלך ברשת מלבנית עם  2118ריבועים.
מהו הערך המרבי שהיא יכולה להשיג כתוצאה מסכום כל המספרים ברשת?
(A) 1262
(B) 2016
(C) 2018
(D) 3025
(E) 3027
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 .27שבע קוביות קטנות הוצאו מקובייה ( 3 × 3 × 3ראה תמונה).
אנחנו חותכים את הקובייה לאורך המישור העובר במרכז הקובייה
והניצב לאחד מארבעת האלכסוניו הגדולים.
איך ייראה החתך?

)(A

)(B

)(C

)(D

)(E
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 .82כל מספר מקבוצת המספרים { }1,2,3,4,5,6כתוב בדיוק פעם אחת בתוך תא אחד של טבלה .3 × 2
בכמה דרכים ניתן לעשות זאת כך שבכל שורה ובכל עמודה סכום המספרים
יתחלק ב ? 3 -
(A) 36
(B) 42
(C) 45
(D) 48
מספר אחר )(E
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 .89יונתן הכין קובייה גדולה על ידי הדבקת קוביות קטנות זהות ,ואז צבע חלק מהפאות של הקובייה הגדולה.
אחותו נוי שמטה את הקובייה והיא התפרקה לקוביות מקוריות קטנות.
ל  45 -מהקוביות הקטנות לא היתה אף לא פאה אחת צבועה.
כמה פאות מהקובייה הגדולה צבע יונתן?

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6
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 .31שני מיתרים  ABו AC -נמצאים במעגל שקוטרו  .ADידוע כי :
 81ס"מ =. AB
מה אורכו של המיתר ? BD

6

,

 3 ,ס"מ =,EC

(A) √3
)(B
(C) 3
(D) √3
√(E) 3
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