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 !ליםכל הזכויות שמורות לאתר תרגי
 

 כפולה עמודות דיאגרמת

ראשי הערים קיימו ישיבת הנהלה משותפת על מנת לדון בכמות צריכת המים להשקייה  .א

 .3121ובשנת  3122העירונית בשנת 

 ירושלים וחולון  , ון לציוןראש, תל אביב: הערים שהשתתפו היו 

 : ענו על השאלות הבאות 

 

 מה מסמל כל אחד מצירי הדיאגרמה .2

 , ירושלים הייתה העיר היחידה שלא הצטמצמה במהלך השנים .3

 .כתבו את מיקומה המתאים של העיר בדיאגרמה

 ראשון לציון במקום : מיקומי הערים בבזבוז הינו  .4

 אביב ולבסוף -תל, אחריה חולון , הראשון

 .כתבו את שמות הערים בדיאגרמה –ירושלים 
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 !ליםכל הזכויות שמורות לאתר תרגי
 

 דיאגרמת עמודות כפולה-(א32)נלקח מתרגול 

 .. 3'וד 2'לפניך דיאגרמה המתארת את מספרי מידת המכנסיים  של תלמידי כיתות ד .א

 תוכלו לענות על השאלות, בעזרת הדיאגרמה 

 לובשים 2'כמה תלמידים בד. א

 _______? ___23מכנסיים במידה     

 מהי מידת המכנסיים  שהכי הרבה . ב

 ? _________________תלמידים לובשים  אותה     

 ? ____________3'כמה ילדים לומדים בכיתה ד. ג

 חבר שאלה שאפשר למצוא לה . ד

 _________________________________. תשובה בדיאגרמה   

 חבר שאלה שאי אפשר לענות. ה

 _________________________. אגרמהעליה בעזרת הדי    
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 !ליםכל הזכויות שמורות לאתר תרגי
 

 דיאגרמת עמודות כפולה-(ב32)נלקח מתרגול 

 לפניכם דיאגרמה המתארת את ספירת העיריה בעיר חצובלה כל כמויות החתולים  .ב

 .3124,3123בשכונות בין השנים 

 :ענו על השאלות הבאות

 כמה חתולים לבנים היו בשכונת  .2

 _____? ____ 3124החלוצים בשנת 

 מה ניתן לומר על מגמת החתולים בשכונות  .3

 ? 3124-ל 3123חלוצים וראשונים משנת , ציונים

___________________________________ 

 כמות החתולים נשארה דומה , מדוע לדעתכם .4

 ?בשכונת נווה ארזים משנה לשנה ולא עלתה

___________________________________ 

 ? 3124לשנת  מה כמות החתולים בעיר .5

_____________________________________ 
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 !ליםכל הזכויות שמורות לאתר תרגי
 

 דיאגרמת עמודות כפולה-(ג32)נלקח מתרגול 

 לפניכם דיאגרמה המתארת את התפלגת גבהי הבנים והבנות  .ג

 ".אשלים"בבית ספר ' בשכבת ד

 :ענו על השאלות הבאות

 ? _______מהו טווח הגובה השכיח ביותר בשכבה .2

 ?___________יש בשכבה 252-256ם כמה תלמידים שגובה .3

 ? _______________כמה תלמידים בשכבה .4

 ? _________מהו תחום הגובה שבו נמצאים רוב תלמידי השכבה .5

 ?   _____________כמה תלמידים שגובהם הוא הכי נמוך יש בשכבה .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


