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 !ליםכל הזכויות שמורות לאתר תרגי
 

 יצירת קבוצות נתונים -(99)נלקח משיעור 

 .כ"סה כיתות וחמש בשכבה תלמידים 925 ישנם כ"בסה, ד בשכבת הספר בבית .א

 3'ד בכיתה, תלמידים 25 ישנם 2'ד בכיתה, תלמידים ושלושה שלושים ישנם 9'ד בכיתה

 תלמידים כמה. תלמידים עשרים ישנם 4'ד ובכיתה תלמידים ושבעה עשרים ישנם

 ? 5'ד בכיתה

 

 

 

 

 

 

, לביאות ושתי אריות 5 ישנם החתולים במרחב. חיות של שונות קבוצות ישנן בקרקס .ב

 .ירפות'ג 8-ו, דובים שלושה, מאולפים פילים 6 ישנם בנוסף

 .לקבוצות החיות את חלקו
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 !ליםכל הזכויות שמורות לאתר תרגי
 

 יצירת קבוצות נתונים-(א99)נלקח משיעור 

 כי נמצא. הליטוף בפינת מגדלים מחמד חיות של יםסוג אילו בדקו שירי של בכיתתה .א

 .חתולים וחמישה צבים 3, אוגרים 4, ארנבות 3 ישנן

 .לקבוצות החיות את חלקו

 

 

 

 

 

 

 .בובות 33 -ל מקום יש בחנות הצעצועים מדף על .ב

 בובות ושלוש ה'הנינג צבי בובות 99, דובי בובות 6, ברבי בובות 5  המדף על היום ישנן

 .םרובוטריקי של

 ?המדף על סיפור של צעצוע בובות כמה
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 !ליםכל הזכויות שמורות לאתר תרגי
 

 יצירת קבוצות נתונים-(ב99)נלקח משיעור 

 99, כדורגל שחקני של תמונות עם קלפים 33 לו יש. שונות תמונות עם קלפים 68 לדני .א

 וכמות לי אכפת דובוני של תמונות על קלפים 5, קולנוע שחקני של תמונות עם קלפים

 ?לדני היו זמרים תמונות עם קלפים כמה, זמרים של תמונות עם קלפים של מסוימת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למנה צלחות 25, למרק צלחות 98, שונים מסוגים צלחות 83 במטבח היו לאימא .ב

 לאירועים שנשמרו לקינוח צלחות לאמא היו, בנוסף. ראשונה למנה צלחות 29-ו עיקרית

 ?מיוחדים לאירועים נשמרו צלחות כמה. מיוחדים
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 !ליםכל הזכויות שמורות לאתר תרגי
 

 יצירת קבוצות נתונים-(ג99)נלקח משיעור 

רעות החליטה למיין את הצעיפים שלה לפי , צעיפים צבעוניים 933לרעות ארון עם  .א

-צעיפים תכולים ו 22, צעיפים סגולים 93, צעיפים ורודים 29צבעים ומצאה כי יש בארון 

 ?כמה צעיפים לרעות בארון. כל השאר הם צעיפים שחורים. צעיפים אדומים 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זרעים 25, זרעים מסוג פטרוזיליה 93ישנם . זרעים מסוגים שונים 73לה ישנם במשת .ב

כל השאר היו זרעי . זרעים של נענע 29-זרעים של פרחי כלניות ו 8, מסוג פרח צבעוני

 .בצל ירוק

 ?כמה זרעים של בצל ירוק יש במשתלה

 


