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ֵחֶקר ְנתּוִנים

ְׁשִמי:
ִמְבָּדק

 ַהּתַלְִמיִדים ּבְכִּתָה ג' ִהתְַחּלְקּו לִׁשְּתֵי ְקבּוצֹות לְִפי ְמקֹום ְמגּוֵריֶהם:
 ּבְִקבּוָצה ַאַחת ָהיּו ּתַלְִמיִדים ַהּגִָרים ּבִׁשְכּונַת ָהֲאָרזִים, ּובְַּקבּוָצה ָהַאֶחֶרת 

 ָהיּו ּתַלְִמיִדים ַהּגִָרים ּבִׁשְכּונַת ַהּבְרֹוׁשִים. 
ּכָל ְקבּוָצה ּבְָדָקה ּבְאֹותֹו יֹום ַאַחר ַהָּצֳהַריִם ֶאת ִמְסַּפר ָהֲאנָׁשִים ַהְּמבְַּקִרים 

 ּבְַאְרּבָָעה ְמקֹומֹות ִצּבּוִרּיִים ּבַּׁשְכּונָה ׁשֶּלָּה.
ּתֹוְצאֹות ַהּבְִדיָקה ֶׁשל ּכָל ְקבּוָצה ֻמָּצגֹות ּבִַּדיַאגְָרמֹות ֶׁשּלְִפנֵיכֶם.

 ִמְסַּפר ָהֲאנִָׁשים ּבְַּמקֹומֹות 
ַהִּצּבּוִרִּיים ּבְִׁשכּונַת ָהֲאָרזִים

 ִמְסַּפר ָהֲאנָׁשִים ּבְַּמקֹומֹות 
ַהִּצּבּוִרִּיים ּבִׁשְכּונַת ַהּבְרֹוׁשִים
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ַהְּמקֹומֹות ַהִּצּבּוִרִּייםַהְּמקֹומֹות ַהִּצּבּוִרִּיים

0

5

10

15

20

25

30

35

ּבְנּו ַטבְלַת ׁשְכִיֻחּיֹות ׁשֶל ִמְסַּפר ָהֲאנָׁשִים ׁשֶּבְִּקרּו ּבְַּמקֹומֹות ַהִּצּבּוִרּיִים   .1
 ּבִׁשְכּונַת ָהֲאָרזִים.

ּכִתְבּו ּכֹותֶֶרת ַמתְִאיָמה ּבְֹראׁש ּכָל ַעּמּוָדה, וְַהׁשְלִימּו ֶאת ַהַּטבְלָה לְִפי 
ַהִּדיַאגְָרָמה ַהַּמתְִאיָמה.
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ֲענּו ַעל ְסַמְך ׁשְּתֵי ַהִּדיַאגְָרמֹות:  .2

א. ּכַָּמה ֲאנָׁשִים ּבְִּקרּו ּבְִמגְַרׁש ַהְּסּפֹוְרט ּבִׁשְכּונַת ָהֲאָרזִים? 

ּכַָּמה ֲאנָׁשִים ּבְִּקרּו ּבִַּמְרָּפָאה ּבִׁשְכּונַת ַהּבְרֹוׁשִים?  ב. 

ַמהּו ַהְּטוָח ׁשֶל ִמְסַּפר ָהֲאנָׁשִים ׁשֶּבְִּקרּו ּבְִמקֹומֹות ִצּבּוִרּיִים ּבִׁשְכּונַת  ג. 

ַהּבְרֹוׁשִים? 

ַמהּו ַהָּמקֹום ַהִּצּבּוִרי ׁשֶּבֹו ִמְסַּפר ָהֲאנָׁשִים ַהּׁשָכִיַח ּבִׁשְכּונַת ַהּבְרֹוׁשִים? ד. 

ַמהּו ַהָּמקֹום ַהִּצּבּוִרי ׁשֶּבֹו ִמְסַּפר ָהֲאנָׁשִים ַהּׁשָכִיַח ּבִׁשְכּונַת ָהֲאָרזִים?  ה. 

ּכַָּמה ֲאנָׁשִים ּבְַסְך ַהּכֹל ּבְִּקרּו ּבְַאְרּבַַעת ַהְּמקֹומֹות ַהִּצּבּוִרּיִים ּבִׁשְכּונַת  ו. 

 ָהֲאָרזִים? 

ּכִתְבּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּפתְרֹון: 

ַהִאם ִמְסַּפר ָהֲאנָׁשִים ׁשֶּבְִּקרּו ּבְִמגְַרׁש ַהְּסּפֹוְרט ּבִׁשְכּונַת ָהֲאָרזִים ּגָדֹול  ז. 

 ִמִּמְסַּפר ָהֲאנָׁשִים ׁשֶּבְִּקרּו ּבְִמגְַרׁש ַהְּסּפֹוְרט ּבִׁשְכּונַת ַהּבְרֹוׁשִים? 

 ִאם ּכֵן, ּבְכַָּמה? 

ּכִתְבּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּפתְרֹון: 

 ח.  ָמה ּדֹוֶמה ּבִַּדיַאגְָרמֹות?

 ט.  ָמה ׁשֹונֶה ּבִַּדיַאגְָרמֹות?
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לְִפנֵיכֶם ַטבְלַת ׁשְכִיֻחּיֹות ׁשֶל ּגְָדלֵי ַהִּמׁשְָּפח ֹות ּבְכָל ַהִּדירֹות   .3 
ּבְבִנְיָן ַרב–קֹומֹות ַהּנְִמָצא ּבִׁשְכּונַת ָהֲאָרזִים.

ִמְסַּפר ַהִּמׁשְָּפחֹות ּגֶֹדל ַהִּמׁשְָּפָחה

5 2 נְָפׁשֹות

4 3 נְָפׁשֹות

7 4 נְָפׁשֹות

9 5 נְָפׁשֹות

5 6 נְָפׁשֹות

ּכַָּמה ִּדירֹות יֵׁש ּבַּבִנְיָן ַהּזֶה?  א. 

ַצּיְרּו ִּדיַאגְָרַמת ַעּמּודֹות לַּנְתּונִים ׁשֶּבַַּטבְלָה. ב. 

ת
חֹו

ּפ
ׁשְ

ּמ
 ַה

ּפר
ִמְס

ּגֹדֶל ַהִּמׁשְָּפָחה


