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 ____________________ ֵׁשם:_

 ___________________ ִּכָּתה:_

 __________________ ַּתֲאִריְך:_

בהצלחה!

ִליִלִיים, ִגיַמְטִרָיה, ּפֶֶרק ג - ִמְסָּפִרים ְשׁ

ִאסּוף ְוִאְרגּון ֶׁשל ְנתּוִנים  
)נֹוְׂשִאים 10 - 12(  

ֻדְגָמאֹות_ִלְמִׂשימֹות_ְלִמְבָדק

  קֹוָמה ַאְרַּבע

  קֹוָמה ָׁשלׄוׁש

  קֹוָמה ְׁשַתִים

  קֹוָמה ַאַחת

  קֹוָמת ְּכִניָסה

  ַחְניׄון א'

  ַחְניׄון ב'

  ַחְניׄון ג'

ֵרי קֹומֹות ַּבַקְניֹון.  ִלְפֵניֶכם זּוגֹות ֶׁשל ִמְסְפּ  .1

ָכל זּוג ֶאת ִמְסַּפר ַהקֹוָמה ַהְנמּוָכה יֹוֵתר. ַהִקיפּו ְבּ  

ַמֲעִלית ַהַקְניֹון,  ים ַהִנְמָצא ְבּ לּוַח ַהַמָקִשׁ ֵהָעְזרּו ְבּ  

ַעל-ִּפי ַהצֶֹרְך.  

קֹוָמה 0    |    קֹוָמה 1קֹוָמה 1-    |    קֹוָמה 0

קֹוָמה 2    |    קֹוָמה 3-קֹוָמה 2-    |    קֹוָמה 1-

קֹוָמה 3-    |    קֹוָמה 1-קֹוָמה 1-    |    קֹוָמה 1

    



ה. ח. ב. ש. 145© ה.

ֶּפֶרק גדוגמאות למשימות למבדק

ִמִלים ּוִבְסָפרֹות ֶאת ַהֶטְמֵּפָרטּוָרה ֶׁשהּוא ְמַצֵין.  ְתבּו ְבּ ִמַתַחת ְלָכל ַמְדחֹם ִכּ א.   .2
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 ___________________ ִמִלים: ְבּ
 __________________ ִבְסָפרֹות: 
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 ___________________ ִמִלים: ְבּ
 __________________ ִבְסָפרֹות: 
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 ___________________ ִמִלים: ְבּ
 __________________ ִבְסָפרֹות: 
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 ___________________ ִמִלים: ְבּ
 __________________ ִבְסָפרֹות: 

ִּכְתבּו ֶאת ַהֶטְמֵּפָרטּורֹות ֵמַהֶטְמֵּפָרטּוָרה ַהְנמּוָכה ְּביֹוֵתר ַלֶטְמֵּפָרטּוָרה ַהְגבֹוָהה ְּביֹוֵתר. ב.   

 ___________        ___________        ___________        ___________   
ַהֶטְמֵּפָרטּוָרה ַהֶטְמֵפָרטּוָרה       

ַהְנמּוָכה ְּביֹוֵתר ַהְגבֹוָהה ְּביֹוֵתר     
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ִּכְתבּו ַּבִמְׁשְּבצֹות ֶאת ַהִמְסָּפִרים ַהַמְתִאיִמים.  .3

-10 -9 -8 -5 -4 -2 -1 0 1 2 6 7 10
...

ֵני ַהִמְסָּפִרים. ָכל ִמְסֶגֶרת ֶׁשִלְפֵניֶכם ַהִקיפּו ֶאת ַהִמְסָּפר ַהָגדֹול יֹוֵתר ִמֵּבין ְשׁ ְבּ  .4

5        |       2
1

0        |       -4
2

-9        |       6
3

-5        |       -10
4

-1        |       1
5

-8        |       -4
6

 

ְתבּו ֶאת ָהֵעֶרְך ַהִמְסָּפִרי ֶׁשל ָּכל אֹות.  ִכּ  .5

ש:__________ח:__________ט:__________

ק:__________פ:__________י:__________

ת:__________ע:__________נ:__________

 

ִּכְתבּו ֶאת ָהֲעָרִכים ַהִמְסָּפִרִיים ֶׁשל ֵצרּוֵפי ָהאֹוִתיֹות. א.   .6

כ"ב:_________ט"ו:_________

ע"ז:_________ס"ה:_________

רל"ו:________שצ"א:________

ת"א_________קמ"ד:________
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ִּכְתבּו ֶאת ֵצרּוף ָהאֹוִתיֹות ַהְמֻקָּבל ֶׁשל ָּכל ִמְסָּפר. ב.   

__________:16__________:24__________:38

__________:87_________:152_________:320

  

בּו ֶאת ָהֲעָרִכים ַהִגיַמְטִרִיים ֶׁשל ַהִמִלים ֶׁשִלְפֵניֶכם. ַחְשׁ  .7

ַחָסה :________ֲאַבִטיַח :_______ַאָגס :_________

ַתּפּוַח :________ָּבָצל:_________ִקיִוי :_________

ַהִגיַמְטִרי  ֶׁשָהֵעֶרְך  ַהִמָלה  ִמְסֶגֶרת ֶאת  ְּבָכל  ַהִקיפּו  ַהִגיַמְטִרִיים,  ָהֲעָרִכים  ֶאת  ְלַחֵׁשב  ְּבִלי  א.   .8

ֶׁשָלה ָגדֹול יֹוֵתר.

ׁשֹוָפר        |        ָּפָרׁש 
1

קֹול         |        קֹוף  
2

ָׁשַרק         |        ָׁשַמר  
3

ִמְׂשָחק         |        ַמְחֵׁשב  
4

ָׁשר         |        ָׁשב 
5

ֵחֶלק         |        ֲחלֹום  
6

ַּבֲחרּו ְּבַאַחת ַהִמְסְגרֹות, ְוַהְסִּבירּו ֵּכיַצד ְּפַעְלֶתם. ב.   

 __________________________________________________________   
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ַּבִּכָתה ָּבְדקּו ַמִהי עֹוַנת ַהָׁשָנה ָהֲאהּוָבה ְּביֹוֵתר ַעל ַהַתְלִמיִדים.   .9

ָּכל ַתְלִמיד ְוַתְלִמיָדה ָּכְתבּו ֶאת ֵׁשם ָהעֹוָנה ֶׁשֵהם אֹוֲהִבים ְּביֹוֵתר.  

ִלְפֵניֶכם ְּבִחירֹות ַהַתְלִמיִדים.  

 ָאִביב  ָאִביב  ָאִביב  ַקִיץ ְסָתו  חֶֹרף

 ַקִיץ ַקִיץ חֶֹרף ָאִביב  ַקִיץ ַקִיץ

 חֶֹרף ָאִביב  ְסָתו  ַקִיץ חֶֹרף ַקִיץ

 חֶֹרף ְסָתו  ַקִיץ ַקִיץ ָאִביב  ַקִיץ

 ַקִיץ חֶֹרף ָאִביב  ָאִביב  ַקִיץ חֶֹרף

ַאְרְגנּו ֶאת ַהְנתּוִנים ַּבַטְבָלה ֶׁשִלְפֵניֶכם. א.   

ִמְסַּפר ַהַתְלִמיִדיםעֹוַנת ַהָׁשָנה 
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ֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות ֶׁשִלְפֵניֶכם. ב.   

 ____________________ ֵאיזֹו עֹוָנה ִהיא ָהֲאהּוָבה ְּביֹוֵתר ַעל ַתְלִמיֵדי ַהִּכָתה?  _   

  _________ ְּבֵאיזֹו עֹוָנה ָּבֲחרּו ִמְסָּפר ָגדֹול יֹוֵתר ֶׁשל ַתְלִמיִדים: ַּבחֶֹרף אֹו ָּבָאִביב?  _   

 ______________________________________________ ְּבַכָמה יֹוֵתר?     

 __________________ ְּבֵאיזֹו עֹוָנה ָּבֲחרּו ַהִמְסָּפר ַהָקָטן ְּביֹוֵתר ֶׁשל ַתְלִמיִדים?  _   

ַּבִּכָתה ָּבְדקּו ֵאיזֹו ַחַית ַמְחָמד רֹוִצים ַהַתְלִמיִדים ְלַגֵדל ַּבִּכָתה.  .10

ַהְנתּוִנים ֻרְּכזּו ַּבִדיַאְגָרָמה ֶׁשִלְפֵניֶכם.  

ַחיֹות ַמְחָמד ְלִגדּול ַּבִּכָתה

ִמְסַּפר ַהַתְלִמיִדים 

אֹוֵגרֵׁשם ַהַחָיה ַאְרֶנֶבת   ַעְכָּבר   ָדג   ֻתִּכי    
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ֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות ֶׁשִלְפֵניֶכם.  

 __________________________________ ְּבֵאיזֹו ַחָיה ָּבֲחרּו ְׁשמֹוָנה ַתְלִמיִדים?  _  

 _____________________________________ ַּכָמה ַתְלִמיִדים ָּבֲחרּו ְּבַאְרֶנֶבת?  _  

 ___________________________________ ְּבֵאיזֹו ַחָיה ַהַתְלִמיִדים לֹא ָּבֲחרּו?  _  

 ____________ ְּבֵאיזֹו ַחָיה ָּבֲחרּו ִמְסָּפר ָגדֹול יֹוֵתר ֶׁשל ַתְלִמיִדים: ְּבַעְכָּבר אֹו ְּבאֹוֵגר?  _  

ְּבַכָמה יֹוֵתר?__________________________________________________    
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ִלְקַראת סֹוף ַהָׁשָנה ִהְתַּבְקׁשּו ָּכל ַתְלִמיֵדי ִּכָתה ג'1 ִלְבחֹר ָמקֹום ִלְמִסַּבת ַהִסיּום.   .11

ָתה. ִלְפֵניֶכם ַהְּבִחירֹות ֶׁשל ָּכל ַתְלִמיֵדי ַהִכּ  

ִמְסַּפר ַהַתְלִמיִדים ְמקֹום ַהְמִסָּבה 

4אּוַלם ֵּבית ַהֵסֶפר

6ַּפְרק

4ֲחַצר ֵּבית ַהֵסֶפר

12ְּבֵרָכה

8חֹוף ַהָים

ַאְרְגנּו  ֶאת ַהְנתּוִנים ַּבִדיַאְגָרָמה ֶׁשִלְפֵניֶכם ְּבֶהְתֵאם ַלְנתּוִנים ֶׁשַּבַטְבָלה. א.   

ֵׁשם ַהִדיַאְגָרָמה: __________________________

____   ____   ____   ____   ____  
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ֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות ֶׁשִלְפֵניֶכם, ְוִכְתבּו ֶאת ַהְּפָרִטים ַּבִדיַאְגָרָמה ֶׁשָלֶכם. ב.   

 _________________________________ ַמהּו ַהֵׁשם ַהַמְתִאים ַלִדיַאְגָרָמה? _   

 _______________________________________ ָמה ְמַצֵין ַהִציר ָהָאְפִקי? _   

ָמה ְמַצֵין ַהִציר ָהֲאָנִכי?________________________________________  _   

 _______________________ ַּכָמה ַתְלִמיִדים ָּבֲחרּו ַלֲערְֹך ֶאת ַהְמִסָּבה ַּבַּפְרק?  _   

ְּבֵאיֶזה ָמקֹום ָּבֲחרּו ַהִמְסָּפר ַהָגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשל ַתְלִמיִדים? _________________  _   

 _____________________ ַהִאם ֵיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשָּבֲחרּו אֹותֹו ִמְסָּפר ֶׁשל ְיָלִדים?  _   

 ______________________________________ ִאם ֵּכן, ְּבֵאילּו ְמקֹומֹות?     

ַּכָמה ַתְלִמיִדים ֵיׁש ְּבִכָתה ג'1? ___________________________________  _   

 __________________________________ ַהְסִּבירּו ֵּכיַצד ִגִליֶתם ָנתּון ֶזה.     

ַּבִּכָתה ָּבְדקּו ַּכָמה ַתְלִמיִדים נֹוְלדּו ְּבָכל ֶאָחד ֵמָחְדֵׁשי ַהָׁשָנה.

ִלְפֵניֶכם ַהְנתּוִנים ֶׁשֶנֶאְספּו. 

ִּכְסֵלו - 4 ַתְלִמיִדים _ ֶחְׁשָון - 2 ַתְלִמיִדים_ _ ִתְׁשֵרי - 4 ַתְלִמיִדים  _

ֲאָדר - 2 ַתְלִמיִדים _ ְׁשָבט - 3 ַתְלִמיִדים_ _ ֵטֵבת - 0 ַתְלִמיִדים_ _

ִסיָון - 3 ַתְלִמיִדים _ ִאָיר - 5 ַתְלִמיִדים_ _ ִניָסן - 1 ַתְלִמיד_ _

ֱאלּול - 6 ַתְלִמיִדים _ ָאב - 2 ַתְלִמיִדים_ _ ַתמּוז - 4 ַתְלִמיִדים_ _

 .12

ַסְרְטטּו ִדיַאְגָרָמה ְלֵתאּור ִמְסַּפר ַהַתְלִמיִדים ֶׁשנֹוְלדּו ְּבָכל ֶאָחד ֵמָחְדֵׁשי ַהָׁשָנה. א.   

ֶּבֶצת ְתַיֵצג ֶיֶלד אֹו ַיְלָדה  צֹות. ָּכל ִמְשׁ ְבּ ִׂשימּו ♥! ָּכל ַעמּוָדה ְתַיֵצג חֶֹדׁש ֶאָחד ְוֻתְרַּכב ִמִמְשׁ   
ֶׁשנֹוְלדּו ְּבחֶֹדׁש ֶזה.

ַמהּו ַהֵׁשם ַהַמְתִאים ַלִדיַאְגָרָמה? _________________________________  _   

 ___________________________ ָמה ְמָתֵאר ַהִציר ָהָאְפִקי ֶׁשל ַהִדיַאְגָרָמה?  _   

? ___________________________ ָמה ְמָתֵאר ַהִציר ָהֲאָנִכי ֶׁשל ַהִדיַאגָרָמה  _   
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ֵׁשם ַהִדיַאְגָרָמה: __________________________

ֶעְזַרת ַהִדיַאְגָרָמה, ַוֲענּו ֲעֵליֶהן. ֵאלֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲענֹות ֲעֵליֶהן ְבּ ֵתי ְשׁ רּו ְשׁ ַחְבּ ב.   

 ________________________________________________ ֵאָלה 1:  ְשׁ _   

 _________________________________________________ ְתׁשּוָבה:     

 _________________________________________________ ֵאָלה2:  ְשׁ _   

 _________________________________________________ ְתׁשּוָבה:     




