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 ƒÓ˜„· 1  
  

 ≈Á ˜Ï‚ - ˙ÂÓ¯‚‡È„  
  

  סרגל   :ציוד

  

היכ� לערו� את י השאלה לג�יתה י ה�קרב תלמידֵ ערכה משאל � 1גיתה המורה של �  .1

  )'נק 50(   .ת סו� השנהמסי�

   :אי#י� המקומות ה�תר היה לסמ� מקו# אחד מ�כל תלמיד מ!לְ  •  

  . ס"מתנ, חו� הי#, הריכ�, יתה�, הספר%יתחצר �, הספר%יתל# �א!    

  : אהדיאגרמה ה�ני# שאספה �ַ את הנת!המורה הציגה  •  

  
  __________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  אולם   חצר  כיתה  בריכה  חוף הים     ס"מתנ     
  הספר- בית הספר-בית          

  

    ?„a ‰Ó‰Ó¯‚‡È» : דיאגרמה וענ!�ַ  וננ!ת�ִה  •  

      _________________________________  הציר האופקי מתאר את    .א  
    
      __________________________________  הציר האנכי מתאר את    .ב  
    
      __________________________________  הדיאגרמה מתארת את    .ג  

  

  מקום 

  המסיבה
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

מספר 
  התלמידים

  _________________  : ש#

  _____: כיתה

  ___________: תארי�



    66

    _______________  ? ס"מתנה �ַ חרו לערו� את המסי�מה תלמידי# ��   .ד  
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ה# את לערו� �ַ  חר!ר של תלמידי# �ַ ס.# יש מקומות שאותו ִמ הִא   .ה

   לא/ ��  ?ההמסי�

    ________________________________________  ? מקומות יל!אֵ     

    __________________  ? הכל אחד ממקומות אל� חר!�מה תלמידי# �    
  

    __________  ? יתה�ת סו� השנה �ַ לערו� את מסי� חר!מה תלמידי# ��  .ו  
  

  ?"יתה��ַ "ת דיאגרמה את האפשר!ציינה המורה �ַ , לדעתכ#, עַ מד!  .ז  

      ___________________________________________________    

      ___________________________________________________    

      ___________________________________________________    
  

    _________________________________  ? 1גיתה �מה תלמידי# ��  .ח  

    _______________________  ? � זה מתו� הדיאגרמהיצד גילית# נת!�    

      ___________________________________________________    
  

    _____________  ? 1גיתה ת סו� השנה של �תיער� מסי�, לדעתכ#, יכ�ה  .ט  

    _______________________________________________  . מק!נַ     

      ___________________________________________________    
  

  .תו� טבלה מתאימהדיאגרמה �ני# ש�ַ את הנת! רגנ!2  .י  

  וחרי#ה�התלמידי#  .רסִמ   המקו# המסי�

                                    

                            *      

                                    

                                    

                                    

                                    

  
  .אותו מעל הדיאגרמה שמ!דיאגרמה וִר # לַ ֵש  ציע!הַ    .יא  
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  )'נק 50(  . נאישעות ה.ְ ִ�  יתתוי �על תלמידֵ  עדפותיות המ!עיל!ני# על ה.רועי אס� נת!  .2

  

  ר התלמידי#ס.ִמ   תעיל!ג ה.ְ ס!

  30  טלוויזיהפייה �ְצ 

  10    גי#ח!

  12  ריאהְק 

  0  6י ח!משחקֵ 

  17  י מחשבמשחקֵ 

  
  .עמ!דותדיאגרמת טבלה ְ� ני# ש�את הנת! רגנ!2  .א

  
      

  
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                          

  
  : עזרת הדיאגרמה וענ!שנית� להשיב עליה� ְ� , שאלות 3 סח!נַ  .ב

     _____________________________________________     :שאלה •

      _____________________________________________   :בהתש!  
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     _____________________________________________     :שאלה •

      _____________________________________________   :בהתש!  

     _____________________________________________     :שאלה •

      _____________________________________________   :בהתש!  

  
   .הדיאגרמה �עזרתשאלה שלא נית� להשיב עליה  סח!נַ  .ג

     ________________________________________________     :שאלה

  
    _   ?כיתתו של רועיר התלמידי# ְ� ס.ִמ  ה!הדיאגרמה מַ  .י% על# נית� לדעת הִא  .ד

    ___________________________________  . עַ ד!מ יר!ס�הַ , # לאִא  •

    ___________________________________________________     

של ְ�כיתתו מה תלמידי# � שמ!טבלה וִר דיאגרמה או �ַ �ַ  וננ!ת�ִה , �# �ִא  •

    _____________________________________________     .רועי

       ___________________________________  ? ר זה הגיוניס.# ִמ הִא  •

� של ל �גדול �ר ס.ִמ צג מ!דיאגרמה בַ טבלה !יצד ייתכ� ש�� יר!ס�הַ  •

  . של רועי הית�תלמידי# �ַ 

    ___________________________________________________    

    ___________________________________________________    
  
    

     )'קנ 5(   תשאלת רש�  

יק של ר המד!ס.ִמ הי הדיאגרמה או הטבלה את .% וע עלקרי# נית� לק�ִמ  יל!אֵ �  .3

  ?!ְבֵאיל! ִמקרי# הדבר לא נית� שאלי#הנִ 

    _________________________________________________________      

    _________________________________________________________    

    _________________________________________________________    

‰ÁÏˆ‰·!  


