כל שאלה מזכה ב  3נקודות
קטְּנְּים מ–?7
ספְּ ְּריםְּשְּ ְּ
מ ְּ
 .1בְּאְּיזְּהְּעְּנְּןְּמּוצְּגְּיםְּ ְּרקְּ ְּ

)(C

)(D

)(B

)(A

)(E

קיםְּהבאיםְּהּואְּחְּלְּקְּמְּהְּשְּ ְּרשְּ ְּרת?
 2אְּיזְּהְּמְּהְּחְּלְּ ְּ

)(D

)(C

)(B

)(A
)(E

שקְּלְּהְּבְּןְּקְּנְּגּור?
מ ְּ
ימאְּקְּנְּגּורּוְּהּואְְּּ52ק"גְּ.מְּהְּ ְּ
א ְּ
שקְּלְּהְּשְּלְּ ְּ
מ ְּ
אימְּאְּקְּנְּגּורּוְּּובְּנְּהְּקְּנְּגּורְּיְּחְּדְּהּואְְּּ60ק"גְּ ְּ.
קלְּםְּשְּלְּ ְּ
ש ְּ
מ ְּ
ְּ ְּ.3

 112קילוגרמים )(E

 56קילוגרמים )(D

 30קילוגרמים ) 8 (Cקילוגרמים ) 4 (Bקילוגרמים )(A

אריןְּגְּזְּ ְּרהְּחְּלְּקְּאְּחְּדְּמְּהְּלּוחְְּּהְּבְּאְּ:
ְּ.4קְּ ְּ

ארין? ְּ
היֹותְּהְּחְּלְּקְּשְּגְּזְּ ְּרהְּקְּ ְּ
קיםְּאְּינֹוְּיְּכֹולְּלְּ ְּ
מבְּיןְּהְּחְּלְּ ְּ
אְּיזְּהְּ ְּ
)(E

)(D

)(C

)(A

)(B

מסֹוףְּהְּתֹור
חילְּתְּהְּתֹורְּוְּעֹומְּרְּהּואְּהְּשְּנְּיְּ ְּ
ת ְּ
מ ְּ
שבְּיעְּיתְּ ְּ
היאְּהְּ ְּ
ירזְּ ְּ
מדּוְְּּ12יְּלְּ ְּדיםְּ.לְּ ְּ
ְּ.5.בְּתֹורְּלְּגְּןְּהְּחְּיֹותְּעְּ ְּ
ירזְּלְּעֹומְּר?
מ ְּדיםְּבְּתֹורְּבְּיןְּלְּ ְּ
כְּמְּהְּיְּ ְּל ְּדיםְּעֹו ְּ

(E) 6

(D) 5

(C) 4

(B) 3

(A) 2

ספְּרְּ .
מ ְּ
איםְּזּוגֹותְּגְּ ְּרבְּיְּםְּשְּעְּלְּיהְּםְּכְּתּובְּאֹותֹוְּ ְּ
ת ְּ
 .6אְּ ְּריאְּלְּמְּ ְּ
תמּונְּה?
איםְּמְּהְּגְּ ְּרבְּיְּםְּשְּבְּ ְּ
ת ְּ
כְּמְּהְּזּוגֹותְּגְּ ְּרבְּיְּםְּהּואְּיּוכְּלְּלְּהְּ ְּ

(E) 3

(D) 4

(C) 5

(B) 6

(A) 8

משּולְּשְּ
חיםְּהְּמֹופיעְּיםְּגְּםְּבְּ ְּ
איםְּבְּתֹוְךְּהְּמְּלְּבְּןְּ,לְּ ְּלאְּהְּפְּ ְּר ְּ
מצְּ ְּ
חיםְּשְּנְּ ְּ
מכְּלְּהְּפְּ ְּר ְּ
ספְּהְּצּוףְּ ְּ
ְּ.7הְּ ְּדבֹורהְּמְּאיְּהְּאְּ ְּ

ספְּהְּצּוף? ְּ
היאְּאְּ ְּ
חיםְּ ְּ
מכְּמְּהְּפְּ ְּר ְּ
ְּ

(E) 13 (D) 14 (C) 19 (B) 22 (A) 26

(E) 9

(D) 8

(C) 7

(B) 6

(A) 5

כל שאלה מזכה ב  4נקודות
שעְּ ְּריםְּ,כְּדְּיְּשְּהעְּכְּבְּרְּ ְּלאְּיּוכְּלְּלְּצְּאתְּמְּהְּמְּבֹוְך
מישְּהְּ ְּ
מתֹוְךְּחְּ ְּ
שנְּיְּםְּ ְּ
סגֹורְּ ְּ
ְּ.9טֹוםְּהְּחְּתּולְּצְּ ְּריְךְּלְּ ְּ
סגֹור?
שעְּ ְּריםְּטֹוםְּצְּ ְּריְךְּלְּ ְּ
ְּאְּיזְּהְּ ְּ

 3ו(E) 5 -

 3ו(C) 4 -

 5ו(D) 4 -

 2ו(B) 3 -

 2ו(A) 1 -

מתֹואְּרְּבְּצְּיּורְּ .
מקְּפְּלְּתְּדְּףְּנְּיְּרְּפְּעְּמְּיְּםְּוְּאְּזְּגֹוזְּ ְּרתְּאֹותֹוְּ,כְּפְּיְּשְּ ְּ
ְּ.10עְְּּדיְּ ְּ
ְּ
תסְּיְּםְּלְּגְּזֹור?
היּוְּלְּהְּאְּחְּ ְּריְּשְּ ְּ
ְּכְּמְּהְּפְּיסֹותְּנְּיְּרְּיְּ ְּ

(E) 6

(D) 5

(C) 4

(B) 3

(A) 2

חיםְּעְּלְּהְּשּולְּחְּןְּבְּעְּ ְּרמְּהְּ,כְּפְּיְּשְּמּוצְּג.
קלְּפְּיםְּבְּצּו ְּרתְּ ְּריבּועְְּּמּונְּ ְּ
מישְּהְּ ְּ
ְּ.11חְּ ְּ
קלְּףְּהְּאְּחְּרֹוןְּ .
קלְּףְּהעְּלְּיֹוןְּוְּעְּדְּהְּ ְּ
חיםְּ,מְּהְּ ְּ
קלְּףְּ,לְּפְּיְּהְּסְּדְּרְּשְּבֹוְּהְּםְּמּונְּ ְּ
קלְּףְּאְּחְּ ְּריְּ ְּ
מ ְּרימְּהְּ ְּ
לְּיאְּתְּ ְּ
ְּ
קלְּפְּים?
מ ְּרימְּהְְּּליאְּתְּאְּתְְּּהְּ ְּ
בְּאְּיזְּהְּסְּדְּרְּ ְּ

(E) 5-2-3-1-4

(D) 5-3-2-1-4

(C) 4-5-2-3-1

(B) 5-2-3-4-1

(A) 1-2-3-4-5

איםְּבְּפְּינֹותְּנְּגְּ ְּדיֹותְּשְּלְּהְּלּוחְְּּ .
מצְּ ְּ
תיכְּתְּגְּבְּינְּהְּנְּ ְּ
ְּ.12עְּכְּבְּרְּוְּחְּ ְּ
תמּונְּהְּ.בְּכְּמְּהְּ ְּד ְּרכְּיםְּשֹונֹותְּיְּכֹולְּהעְּכְּבְּרְּלְּהְּגְּיעְְּּאְּלְּהְּגְּבְּינְּה? ְּ
העְּכְּבְּרְּיְּכֹולְּלְּנּועְְּּבְּכְּיוּונְּיםְּכְּפְּיְּשְּמּוצְּגְּבְּ ְּ
ְּ

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 6

ְּ
תמּונְּהְּשְּלְּפְּנְּיכְּם.
מלְּפְְּּניםְּכְּמֹוְּבְּ ְּ
ְּ.13ארבעְּ ְּרצּועֹותְּארּוגֹותְּזֹוְּבזֹוְּ,וְּנְּ ְּראֹותְּ ְּ
סתְּכְּלּוְּעְּלְּיְּהְּמְּאְּחֹור? ְּ
ת ְּ
אםְּ ְּ
ת ְּראּוְּ ְּ
תמּונְּהְּ ְּ
אְּיזֹוְּ ְּ

)(D

)(C

)(B

)(A

)(E

מבְּנְּיםְּבְּצְּבְּעְּכְּחֹולְּ ,
אםְּנְּצְּבעְּאְּתְּהְּ ְּ
איםְּבְּנּויְּמְּאְּ ְּרבְּעְּקּובְּיֹותְּזְּהֹותְּּומּו ְּדבְּקֹותְּזֹוְּלזֹוְּ ְּ.
מבְּנְּיםְּהְּבְּ ְּ
ְּ.14כְּלְּאְּחְּדְּמְּהְּ ְּ
היְּהְּהְּשְּטְּחְּהְּצְּבּועְְּּהְּקְּטְּןְּבְּיֹותר?
מבְּנְּהְּיְּ ְּ
לְּאְּיזְּהְּ ְּ

)(C

)(D

)(A

)(B

)(E

סימְּןְּהְּשאְּלְּה? ְּ
מסּומְּןְּבְּ ְּ
תמּונְּהְּ.מְּהּוְּאֹו ְּרְךְּהְּצְּדְּהְּ ְּ
היםְּכְּפְּיְּשְּמּוצְּגְּבְּ ְּ
יחיםְּמְּלְּבְּנְּיְּיםְּזְּ ְּ
מכּוסְּהְּבְּאְּ ְּר ְּ
ְּ.15הְּ ְּרצְּפְּהְּ ְּ

(6 )Aמטר

)(Bמטר 8

)(Cמטר 10

)(Dמטר 11

)(Eמטר 12

מתְּחְּנְּתְְּּ"קְּנְּג"ְּ לְּתְּחְּנְּתְּ"קְּנְּגּור" יֹוצְּאתְּבְּשְּעְּהְְּּ6:00בְּבֹוקְּרְּוְּעֹוצְּ ְּרתְּבְּדְּ ְּרְךְּבְּשְּלֹושְּתְּחְּנֹותְּ
ְּ.16הְּ ְּרכְּבְּתְּ ְּ
נֹוסְּפֹות.
הגְּיעְּהְּלְּתְּחְּנְּת "קְּנְּגּור" ְּבשְּעְּהְְּּ23:00
מצְּיְּנְּיםְּאְּתְּשעתְּהְּגְּעהְּשלְּהרכבתְּלתחנהְּ.הְּ ְּרכְּבְּתְּ ְּ
ספְּ ְּריםְּהְּכְּתּובְּיםְּבְּכְּלְּתְּחְּנְּהְּ ְּ
מ ְּ
הְּ ְּ
אחְּרֹונֹות?
שתְּיְּהְּתְּחְּנֹותְּהְּ ְּ
בְּאֹותֹוְּהְּיֹוםְּ.מְּהּוְּמְּשְְּךְּהְּזְּמְּןְּשְּלְּהְּ ְּרכְּבְּתְּבְּיןְּ ְּ

 6שעות )(E

שעות (D) 5

שעות (C) 4

שעות (B) 3

שעות (A) 2

כל שאלה מזכה ב  5נקודות
שיםְּּופְּרֹותְּ ְּ.
ְּ.17בְּחְּ ְּוהְּיְּשְּ ְּרקְּכְּבְּ ְּ
ספְּרְּהְּפְּרֹות.
מ ְּ
מ ְּ
שיםְּגְּדֹולְּבְּ ְּ8-
ספְּרְּהְּכְּבְּ ְּ
מ ְּ
ְּ
שיםְּ ְּ.
ספְּרְּהְּכְּבְּ ְּ
מ ְּ
מ ְּ
ספְּרְּהְּפְּרֹותְּשְּוְּהְּלְּחְּצְּיְּ ְּ
מ ְּ
ְּ
איםְּבְּחְּוְּה? ְּ
מצְּ ְּ
כְּמְּהְּבְּעְּלְּיְּחְּיְּיםְּנְּ ְּ

(A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 24 (E) 28

איםְּ :
קיםְּהְּבְּ ְּ
שלֹושְּתְּהְּחְּלְּ ְּ
ְּ.18גְּזְּרּוְּצּו ְּרהְּלְּ ְּ

אְּיזֹוְּמְּהְּצּורֹותְּהְּבְּאֹותְּהְּיְּתְּהְּהְּצּו ְּרהְּשְּגְּזְּרּו?

)(D

)(E

)(C

)(A

)(B

שתְּיְּדְּבְּשֹותְּ.לְּכְּלְּהְּגְּמְּלְּיםְּיְּחְּדְּיְּשְּבְּסְְּךְּהְּכּולְְּּ14
ְּ.19בְּגְּןְּהְּחְּיֹותְּיְּשְְּּ10גְּמְּלְּיםְּ.לְּחְּלְּקְּמְּהְּגְּמְּלְּיםְּיְּשְּדְּבְּשְּתְּאְּחְּתְּּולְּחְּלְּקְּיְּשְּ ְּ
דְּבְּשֹותְּ .
שתְּיְּהְּדְּבְּשֹות?
ספְּרְּהְּגְּמְּלְּיםְּ,בְּגְּןְּהְּחְּיֹותְּ,בְּעְּלְּיְּ ְּ
מ ְּ
מְּהְּ ְּ

(E) 5

(D) 4

(C) 3

(B) 2

(A) 1

 .20שלֹושהְּסנאיםְּ:אּלֹוןְּ,בֹועזְּוגידיְּאספּוְְּּ7אֱ גֹוזיםְּבסְךְּהכֹולְּ.
כלְּאחדְּאסףְּלפחֹותְּאֱ גֹוזְּאחדְּובסה"כְּכלְּאחדְּאסףְּמספרְּשֹונהְּשלְּאֱ גֹוזיםְּ .
אּלֹון אסףְּהכיְּפחֹותְּאֱ גֹוזיםְּ,בֹועזְּאסףְּהכיְּהרבהְּאֱ גֹוזְּיםְּ ְּ.
ְּ ְּ
כמהְּאֱ גֹוזיםְּאסףְּגידי?

(E) 5
ְּ
ְּ

(D) 4

(C) 3

(B) 2

(A) 1

ממֹוטְּהְּדְּגְּלְּבְּנְּקּודְּהְּהְּגְּבֹוהְּהְּבְּיֹותרְּשְּלְּהְּאְּ ְּרמֹון.
קעּוְּחְּצְּיְּ ְּ
ישטּוְּאֹותֹוְּבְּדְּגְּלְּ.הְּםְּתְּ ְּ
ק ְּ
ְּ.21עְּידֹוְּוְּעֹוזְּבְּנּוְּאְּ ְּרמֹוןְּחֹולְּוְּ ְּ
הגְּיעְְּּלְּגֹובְּהְּשְּלְְּּ20ס"מְּמְּעְּלְּ
חתֹוןְּשְּלְּהְּדְּגְּלְּ ְּ
הגְּיְּעְּלְּגֹובְּהְּשְּלְְּּ80ס"מְּמְּעְּלְּהקרקעְּוְּהְּקְּצְּהְּהְּתְּ ְּ
הְּקְּצהְּהְּעְּלְּיֹוןְּשְּלְּהְּדְּגְּלְּ ְּ
הְּקְּ ְּרקְּע.
מְּהְּגֹובְּהֹוְּשְּלְּאְּ ְּרמֹוןְּהְּחֹול?

(E) 60

(D) 55

(B) 45

(C) 50

(A) 40

שעְּהְּ ְּריבּועְּים:
ת ְּ
ְּ.22לְּפְּנְּיכְּםְּ ְּ

שחֹו ְּרים;
חלְּיףְּאֹוהְּדְּאְּתְּכְּלְּהְּ ְּריבּועְּיםְּהְּאְּפֹו ְּריםְּבְּ ְּ
שחֹו ְּריםְּבְּלְּבְּנְּים;ְּאְּחְּ ְּריהְְּּהְּ ְֱּ
חלְּיפְּהְּאְּתְּכְּלְּהְּ ְּריבּועְּיםְּהְּ ְּ
מיתְּהְּ ְֱּ
שיתְּ,עְּ ְּ
ְּרא ְּ
תקְּבְּלְּה?
ה ְּ
חלְּיףְּ ְּרזְּאְּתְּכְּלְּהְּ ְּריבּועְּיםְּהְּלְּבְּנְּיםְּבְּאְּפֹו ְּריםְּ.אְּיזֹוְּצּו ְּרהְּסֹופְּיתְּ ְּ
ואְּחְּ ְּריְּכּולְּםְּ,הְּ ְֱּ
)(B

)(A

)(D

)(C
)(E

תמּונְּה)ְּ ְְְּּּ.
שבְּצֹותְּאְּרֹוְךְּ( ְּלאְּכְּלְּהְּלּוחְְּּנְּ ְּראהְּבְּ ְּ
מ ְּ
מלּוחְְּּ ְּ
ְּ.23לְּפְּנְּיכְּםְּחְּלְּקְּ ְּ
ְּ
ספְּ ְּריםְּבְּתֹוְךְּהְּ ְּריבּועְְּּהְּיְּהְּשְּוְּהְּל64-
מ ְּ
סכּוםְּאְּ ְּרבְּעְּתְּהְּ ְּ
שבְּצותְּצְּמּודֹותְּבְּלּוחְְּּ,כְְּךְּשְּ ְּ
מ ְּ
גְּלְּעְּדְּבְּחְּרְּ ְּריבּוְּעְּשְּלְּאְּ ְּרבְּעְּ ְּ
מצְּאְּבְּ ְּריבּועְְּּשְּנְּבְּחְּר?
איםְּנְּ ְּ
ספְּ ְּריםְּהְּבְּ ְּ
מ ְּ
אְּיזְּהְּמְּהְּ ְּ
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מים.
סימֹונְּיםְּאְּדּו ְּ
שנְּיְּאְּ ְּ
סימֹוןְּלְּבְּןְּאְּחְּדְּלְּ ְּ
סימֹונְּיםְּלְּבְּנְּיםְּוְּאְּ ְּ
שלֹושְּהְּאְּ ְּ
סימֹוןְּאְּדֹוםְּאְּחְּדְּלְּ ְּ
ירהְּאְּ ְּ
מ ְּ
מ ְּ
מיכְּלְּ ְּ
מכֹונְּהְּשְּלְּ ְּ
ְּ.24הְּ ְּ

סימֹוןְּאְּחְּדְּלְּבְּן:
מיםְּוְּאְּ ְּ
סימֹונְּיםְּאְּדּו ְּ
שלֹושְּהְּאְּ ְּ
מיכְּלְּ ְּ
לְּ ְּ

שימּושְּ
הישְּאְּרְּלְּהְּאְּחְּ ְּריְּהְּ ְּ
סימֹונְּיםְּשְּיכֹולְּלְּ ְּ
תרְּשְּלְּאְּ ְּ
ספְּרְּהְּקְּטְּןְּבְּיֹו ְּ
מ ְּ
מיםְּ.מְּהּוְּהְּ ְּ
מכֹונְּהְּשְּלֹושְּפְּעְּ ְּ
שתְּמְּשְּתְּבְּ ְּ
מ ְּ
היאְּ ְּ
ְּ
מכֹונְּה?
בְּ ְּ
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