
 69

 ‚ ‰˙ÈÎ– ˙Â„È„Ó  

 ≈Á ≈Á ≈Á ≈Á˜Ï˜Ï˜Ï˜Ï‚ ‚ ‚ ‚  -  דיאגרמותדיאגרמותדיאגרמותדיאגרמות        

  2 בדקִמ 
  

  )'נק 24(    .תלמידי�ה בחירות למועצת  ערכ�2כיתה ג�  . 1

ל ש� את ליד �עמדי� �את שמות התלמידי� המ�ה�יתה ח ה כתבה על ל�המורָ   

  .מ�עמדוחרי� �ה�ר ס!ִמ 
  

  .ה�וחרי� ��ספר הִמ עמדי� �רשימת שמות התלמידי� המ� ִ� וננ�ת�ִה   . א
  
ני� שעל י הנת�!'על" תלמידי�העמדי� למועצת מ�הטבלת " את שלימ�הַ   . ב

  .חהל�

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  תלמידי�העמדי� למועצת מ�הטבלת 

  ˘ÚÏ‡  Ô¯  ÚÂ¯È  ‰Ú�  ‰¯È„  „�‰  עמד� התלמיד המ�ֵ( 

  7  12  3  16  8  8  ו �חר�ר התלמידי� ש�ס!ִמ 
      

    .ת* ו� � – ידי� למועצת תלמידי�י תלמי� שנֵ בחריתה נִ ל �מ�  . ג

  ¯Ú�Â Ô‰? 2יתה ג מ��בחרשנִ תלמידי� הי שנֵ ה� ִמ   
  

  ·˘È¯‰? יותר של תלמידי�מספר הקט* �ה חר�יזו תלמידה �אֵ �  . ד
  

  ·¯ÈÚÂ ? יותר של תלמידי�ר הקט* �ס!ִמ ה חר�יזה תלמיד �אֵ �  . ה
  

Ò˘˙ ¯„‡ ‡Î ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ"Ê  
  

Ì‰· ÌÈ¯ÁÂ·‰ ¯ÙÒÓÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÂÓ˘   

  ‰�„  – 8   ÈÚÂ¯ – 3  

  „ÚÏ‡ – 8   ‰Ú�  – 12    

   Ô¯  – 16  ‰¯È˘ – 7 

  _________________ : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי/
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  .תלמידי�הבה את מועצת ט ולכ* עזועדת קיש�שתת0 �נעה החליטה לִה   . ו

  „�‰? מקומהמי יישלח ִ�   

‰˙ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ‰ ‰· Â¯Á·˘ ‰„ÈÓÏ . חירתכ��את  יר�ס�הַ   

‰�„ ‡È‰ ‰Ú� È¯Á‡.  

  
  .עההצ� �ַ שתתפ�יתה ִה י ה�ל תלמידֵ �  . ז

  �  .ר בתפע� אחת עב�* �ר �ע� אחת עב�!: עמיי�יע !צ� ִה ל תלמיד

  �   ˙27ÌÈ„ÈÓÏ ? 2כיתה גי� �מה תלמיד

ÍÒÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â�·‰ ÏÈ·˘· ÂÚÈ·ˆ‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÎ ÍÒ  .* זהיצד גילית� נת��ֵ  יר�ס�הַ   

Ï ‰ÂÂ˘ ÌÈ�·‰ ÏÈ·˘· ÂÚÈ·ˆ‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÎ -27.  

  
טבלת "עזרת יה* �ל לענות עשאפשראות שאלות בות ה�תש� לַ תאימ�הַ   . ח

  ".תלמידי�העמדי� למועצת מ�ה

  
  ?ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ¯ÙÒÓ Â˙Â‡ Â¯Á· ˙·Â Ô· ÂÏÈ·‡: שאלה  •  

  .דנהבאלעד ��: בהתש�    
  

  ? Ô¯· Â¯Á· ‡Ï ‰˙ÈÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰ÓÎ: שאלה  •  

  ?ÈÚÂ¯·Â „ÚÏ‡· Â¯Á· ‰˙ÈÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰ÓÎ 'או       

  . תלמידי�11 :בהתש�    
  

  ? ·Â¯Á·˘ ‰Ï‡Ó ‰Ú�· Â¯Á·˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ÏÂ„‚ ‰ÓÎ ·„�‰: שאלה  •  

  ?‡ÙÒÓ ÏÂ„‚ ‰ÓÎ·· Â¯Á·˘ ‰Ï‡Ó ‰Ú�· Â¯Á·˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯„ÚÏ 'או       

   . תלמידי� יותר4'ְ� : בהתש�    

  .ייתכנו שאלות אחרות מאלה המוצעות כא*: הערה  

  

  )' נק40(   . לדתויו� ה�ִלכבוד קנות ספר לכל תלמיד  החליט ועד ההורי� לִ 3כיתה ג�  . 2

  �  .רכושיזה ספר קריאה ִל י השאלה אֵ יתה לג�ֵ י ה�קרב תלמידֵ שאל �ער/ ִמ נ/ לש� 

  : אי�ה�הספרי� י* �ֵ אחד ִמ בחור ספר לִ תר היה לכל תלמיד מ�  

     .לשי�י ואמיל וה�'ינג'ג, ונת ואנטו*צ!!ִ , נהרת הזמ*ִמ , ח המוחורת �חב�  

  :אהטבלה ה� �ַ ני� הציג�את הנת�  
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Ì˘  
¯ÙÒ‰   

 ÏÈÓ‡
ÌÈ˘Ï·‰Â 

 ˙�ÂÙˆÙ
ÔÂË�‡Â 

 ˙¯‰�Ó
ÔÓÊ‰ 

˙¯Â·Á  
ÁÂÓ‰ ÁÎ 

‚'‚�È'È 

 תיקו* טעות

  וחרי�ר התלמידי� ה�ס!ִמ   ש� הספר

  7  ח המוחורת �חב�

  9  מ*נהרת הזִמ 

  3  צפונת ואנטו*ִ! 

  13  י'ינג'ג

  5  לשי�אמיל וה�
  

  .דיאגרמת מוטותטבלה ְ� ני� ש� את הנת�רגנ�9  . א
  

‚ ‰˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙ ÏÚ Û„ÚÂÓ‰ ¯ÙÒ‰3 ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ˙�˙ÓÎ   
      

  
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                              

  

  :שלימ� והַ בדיאגרמה טבלה�ַ  וננ�ת�הֵ   . ב

  ˘ÈÁ·Ï ÂÚˆÂ‰˘ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙ÂÓ¯‰ הציר האופקי מתאר את   •

  ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ הציר האנכי מתאר את  •

  

  . אותו מעל הדיאגרמהשמ�דיאגרמה וִר � לַ  ֵ( ציע�הַ   .ג

¯ÙÒÓ  
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ 

  
13  
12  
11  
10  

9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0 
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  ימות

  השבוע
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

מספר 

  התלמידים

  .*עליההדיאגרמה וענו עזרת  לענות עליה* �שאפשרשאלות שֵתי  �ַח�ר  . ד
  

  ?ÈÎ È„ÈÓÏ˙Ï ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ˙�˙ÓÎ ¯Á·� ¯ÙÒ ‰ÊÈ‡3˙‰ ‚: שאלה  •  

  .Â‰ ¯Á·�˘ ¯ÙÒ‰'‚�È'È‡ ‚: בהתש�    
  

  ?ÌÈ¯ÙÒ‰ Ï‡˘Ó· ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰ÓÎ: שאלה  •  

  . ˙37ÌÈ„ÈÓÏ: בהתש�    

  
  .הדיאגרמהעזרת  לענות עליה �שאי אפשר ה שאל�ַח�ר  . ה

  ˙‡ ÌÈÙÈ„ÚÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ ÚÂ„Ó‚ ¯ÙÒ‰ '‚�È' ˙¯‰�Ó ¯ÙÒ‰ È�Ù ÏÚ È

ÔÓÊ‰ ?  

  

  )'נק 36( .ת סו0 השנהע לחגוג את מסי�שב�יזה יו� �ַ ֵא  �רוִלבח  רצ�1כיתה ג�   . א   .3

    �  .קרב התלמידי�שאל � ִמ / ערכ�לש� 

  .דיאגרמה �רגנ�ני� ִא את הנת�    

  

  דיאגרמת היו� המועד� למסיבת הסיו�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ראשו*  שני   שלישי  רביעי  מישיח  שישי    
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  :דיאגרמה וענ� �ַ וננ�ת�ִה     

 ÈÎ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ‰Ù„Ú‰‰ ˙‡1 ÌÂÈ‰ È·‚Ï˙‰ ‚? מה מתארת הדיאגרמה  . 1

 ˙·ÈÒÓÏ ÌÈ‡˙Ó‰‰�˘‰ ÛÂÒ.  

2 .  �   ˙5ÌÈ„ÈÓÏ ?יו� שלישי �חר�מה תלמידי� �

3 .  �   ˙6ÌÈ„ÈÓÏ? יו� חמישי �חר�מה תלמידי� �

  ˘·˙/ ‡ÊÎ ÌÂÈ ÔÈ‰ ? ו לא �חר א0 לא תלמיד אחד� היו� שה�מַ   . 4

  È�˘ ÌÂÈ? יותרר התלמידי� הגדול �ס! ִמ חר���ו  היו� שה�מַ   . 5

  

  : הבאהטבלההארגנו את הנתוני� שבדיאגרמה בתו/    .ב  

  וחרי�ר התלמידי� ה�ס!ִמ   �ת הסי�מסי�עד0 לִ היו� המ�

  3  אשו*ִר 

  11  שני

  5  שלישי

  7  רביעי

  6  שיחמי

  8  שישי

  0  תש�
   

  
     )'נק 3(   תשאלת רש�  

 וִרשמ� הִא� אפשר לדעת ַמה� ִמס!ר התלמידי� 3ִהת�וננ� ַ�דיאגרמה שִ�מ;ימה   .4

  .�1כיתה ג

  *��מה, ִא�  ?_______________________________________________  

 È‡ -‚ ‰˙ÈÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ Â‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡1 ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ .ַהס�יר� ַמד�ע, ִא� לא  

 „ÈÓÏ˙ ÏÎ˘ ¯Ó‡�„·Ï· ˙Á‡ ˙Â¯˘Ù‡· ¯Á· ˙ÂÚˆÂÓ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Ó.  

‰ÁÏˆ‰·!  


