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 ‚ ‰˙ÈÎ– ˙Â„È„Ó  

 ≈Á˜Ï‚  �  דיאגרמות   

        1111    בדקבדקבדקבדקמִ מִ מִ מִ 
     סרגל:ציוד

  

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

  )' נק50(   .ת סו� השנהמסי�

   :אי$י� המקומות ה�תר היה לסמ� מקו$ אחד מ�כל תלמיד מ"ְל  •  

  . ס"מתנ, חו� הי$, ריכה�, יתה	, פרהס�יתחצר �, הספר�יתל$ �א"    

  : אהדיאגרמה ה�ני$ שאספה �ַ את הנת"המורה הציגה  •  

  
  ‚ ‰˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙ ÏÚ Û„ÚÂÓ‰ ÌÂ˜Ó‰1  ‰�˘‰ ÛÂÒ ˙·ÈÒÓÏ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

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

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

  .ÈÒÓ‰ ÌÂ˜Ó·‰ הציר האופקי מתאר את   .א

  .ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ הציר האנכי מתאר את   .ב

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ Â¯Á·˘·ÏÎ ‰ ˙˘˘Ó „Á‡Â˜Ó ˙ÂÓ  הדיאגרמה מתארת את   .ג

 ÂÚˆÂ‰˘Ï ˙ÎÈ¯Ú‰�˘‰ ÛÂÒ ˙·ÈÒÓ .  

   ˙6ÌÈ„ÈÓÏ? ס"מתנה �ַ חרו לערו� את המסי�מה תלמידי$ � 	  .ד
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ה$ את  לערו� �ַ חר"ר של תלמידי$ �ַ ס.ש מקומות שאותו ִמ $ יהִא   .ה

   לא/  	� ?ההמסי�

  .‰È· ÌÏÂ‡-˙È· ¯ˆÁÂ ¯ÙÒ‰-¯ÙÒ˙?  מקומותיל"אֵ   

   ˙ÌÈ„ÈÓÏ 4? הכל אחד ממקומות אל �חר"מה תלמידי$ �	  

   ˙0ÌÈ„ÈÓÏ? יתה	ת סו� השנה �ַ  לערו� את מסי�חר"מה תלמידי$ �	  .ו  

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

 ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰Ó¯‚‡È„· ‰�ÈÈˆ ‰¯ÂÓ‰"‰˙ÈÎ·" ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙Á‡ È‰ÂÊ˘ ÔÂÂÈÎÓ 

ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÂÚˆÂ‰˘ . ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ó¯‚‡È„‰ Ï˘ È˜ÙÂ‡‰ ¯Èˆ· ÔÈÈˆÏ ˘È

Ï‡˘Ó· ˙ÂÚˆÂÓ‰ . ¯Á· ‡Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó „Á‡ Û‡˘ Â‡¯È ‰Ó¯‚‡È„‰ È‡¯Â˜˘ ·Â˘Á

‡·ÂÊ ˙Â¯˘Ù.  

   ˙35ÌÈ„ÈÓÏ? 1גיתה 	מה תלמידי$ �	  .ח  

 ˘ÈÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ1 ‰ÂÂ˙‰ ‚? � זה מתו� הדיאגרמהיצד גילית$ נת"	

‰Ó¯‚‡È„·˘ ˙Â„ÂÓÚ‰ ÏÎ ˙Â‚ˆÈÈÓ˘ ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ÌÂÎÒÏ.  

  . תשובה זו מתבססת על ההנחה שכל תלמידי הכיתה השתתפו במשאל:הערה    

  .אפשר לדעת וינמק�יד יכתוב שאייש לקבל כתשובה נכונה ג$ א$ תלמ    
  

  ··¯ÎÈ‰? 1גיתה ת סו� השנה של 	תיער� מסי�, לדעתכ$, היכ�  .ט  

‰ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡· Â¯Á·˘ Ì„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ˘ ÔÂÂÈÎÓ ‰ÎÈ¯·· Í¯ÚÈ˙ ‰·ÈÒÓ . מק"נַ 

˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· Â¯Á·˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓÓ ÏÂ„‚.  

  
  .ה מתאימהתו� טבלדיאגרמה �ני$ ש�ַ  את הנת"רגנ"2  .י  

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

˙È· ÌÏÂ‡ -¯ÙÒ‰  
˙È· ¯ˆÁ-¯ÙÒ‰  

‰˙ÈÎ  
‰ÎÈ¯·  

ÌÈ‰ ÛÂÁ  
�˙Ó"Ò  
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4  
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12  
9  
6  

  . אותו מעל הדיאגרמהשמ"דיאגרמה וִר $ לַ  ֵש ציע" הַ   .יא  
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  )' נק50(  . 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  5י ח"משחֵק 

  17  י מחשבמשחֵק 

  
  .עמ"דותדיאגרמת טבלה ְ� ני$ ש� את הנת"רגנ"2  .א

  אפשר לציי� את המספרי$ בציר האנכי ג$ במרווחי$ שוני$: הערה  
  ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒÓ       .מרווחי$ יהיו שווי$בתנאי שה, אלו שציינו בפתרו�מ  

  
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                          

  
  : עזרת הדיאגרמה וענ"שנית� להשיב עליה� ְ� ,  שאלות3 סח"נַ  .ב

   ?Â˙˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙ ÏÚ ˙Ù„ÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È‰ÓÈÚÂ¯ Ï ˘  :שאלה •

  ˆÈÊÈÂÂÏË· ‰ÈÈÙ‰ :בהתש"  

 È˜Á˘Ó
·˘ÁÓ 

 È˜Á˘Ó
ıÂÁ 

‰‡È¯˜ ÌÈ‚ÂÁ  ‰ÈÈÙˆ
‰ÈÊÈÂÂÏË· 

 ‚ÂÒ
ÚÙ‰˙ÂÏÈ 
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   ?È„ÈÓÏ˙Ó „Á‡ Û‡˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È‰Ó ‰· ¯Á· ‡Ï ÈÚÂ¯ Ï˘ Â˙˙ÈÎ  :שאלה •

  ıÂÁ È˜Á˘Ó :בהתש"  

   ?‰‡ÈÓ ‰˙Â‡· ÌÈÙÈ„ÚÓ ÈÚÂ¯ Ï˘ Â˙˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˘È Ì„‰  :שאלה •

  .‡ÂÏ‡Î ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÈ :בהתש"  

  
   .דיאגרמה ה�עזרת שאלה שלא נית� להשיב עליה סח"נַ  .ג

   ?‡ÈÚÂ¯ Ï˘ Â˙˙ÈÎÓ È�Â¯ ÛÈ„ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÂÊÈ  :שאלה

  
  Ï‡ ?כיתתו של רועיר התלמידי$ ְ� ס. ִמ ה" הדיאגרמה ַמ .י� על$ נית� לדעת הִא  .ד

‡È‡- ÈÚÂ¯ Ï˘ Â˙˙ÈÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ Â‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù. עַ  מד"יר"ס�הַ , $ לאִא  •

„·Ï· ˙Á‡ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÓÈÒ „ÈÓÏ˙ ÏÎ˘ ¯Ó‡� ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ. ˜ÏÁ˘ ‰‡¯�Î 

Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÙ„ÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯ÙÒÓ Â�ÓÈÒ ‰˙ÈÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó.   

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

  _____________________________________________   .רועי

. ÍÒ-ÏÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÎ - ‡Â‰ ‰Ó¯‚‡È„‰ ˙Â„ÂÓÚ ÈÙ69? ר זה הגיוניס.$ ִמ הִא  •

 ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓÎ È�ÂÈ‚‰ Â�È‡ ‰Ê ¯ÙÒÓı¯‡· ‰˙ÈÎ·.   

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

·ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ ‚ˆÂÓ ‰Ó¯‚‡È„·Â ‰Ï·Ë .  של רועיהית	תלמידי$ �ַ 

 ˙Á‡ ˙Â¯˘Ù‡Ó ¯˙ÂÈ Â�ÓÈÒ ‰˙ÈÎ‰ È„ÈÓÏ˙Ó ‰ÓÎ˘ ÔÂÂÈÎÓ ÈÚÂ¯ Ï˘ ‰˙ÈÎ·

Ì‰ÈÏÚ ˙Ù„ÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ.  

   

     )'נק 5(   תשאלת רש�  

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

�˘‡Ï˘ ˜ÈÂ„Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡‰ ÌÈÏ  ?"ְבֵאיל" ִמקרי$ הדבר לא נית� שאלי$הנִ 

ÏÚ-‰Ó¯‚‡È„‰ Â‡ ‰Ï·Ë‰ ÈÙ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Ó ˙Á‡· ˜¯ ¯Á· ÌÈÏ‡˘�‰Ó „Á‡ ÏÎ Ì‡ 

„· Â‡ ‰Ï·Ë· ˙ÂÚÈÙÂÓ‰‰Ó¯‚‡È .˙Á‡ ˙Â¯˘Ù‡Ó ¯˙ÂÈ· Â¯Á· ÌÈÏ‡˘�‰Ó ‰ÓÎ Ì‡ ,È‡-

ÏÚ ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡-ÌÈÏ‡˘�‰ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ ‰¯Ó‚‡È„‰ Â‡ ‰Ï·Ë‰ ÈÙ.  


