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דף עבודה
קריאת גרפים
) (1הגרף לפניכם מתאר את השינויים במפלס הכנרת משנת  2004עד שנת . 2014

קו אדום עליון:

-208.80

מפלס מפני הים )מטר(

קו אדום תחתון:

-213.00

שנה

עיינו בגרף וענו על השאלות הבאות.
)א( באיזו שנה )בין השנים  (2014 – 2004היה מפלס הכנרת הגבוה ביותר ?
)ב( בכמה ירד מפלס הכנרת מתחילת שנת  2004ועד תחילת שנת ? 2007
)ג( באילו שנים )בין השנים  (2014 – 2004היה מפלס הכנרת
אך ורק מתחת לקו האדום התחתון ?
)ד( בין השנים  2011ו , 2012 -מה היה גדול יותר –
העלייה במפלס הכנרת או הירידה במפלס הכנרת ? נמקו תשובתכם.
)ה( באיזו שנה )בין השנים  (2004 – 2014הייתה הירידה התלולה ביותר במפלס הכנרת ?
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) (2בגרפים שלפניכם מוצגת טמפרטורת הקרקע בשני ימי קיץ במדבר ,בעומק של
 2.5ס"מ מתחת לפני הקרקע ,ובעומק של  10ס"מ מתחת לפני הקרקע.
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עיינו בגרפים וענו על השאלות הבאות.
)א( מהו ההפרש )בקירוב( בין הטמפרטורה המקסימלית ובין הטמפרטורה
המינימלית בעומק של  2.5ס"מ במהלך שני ימי הקיץ הנדונים ?
)ב( בשעות שבין  12בצהריים ל 6 -בערב ,באיזה עומק הטמפרטורה גבוהה
יותר :בעומק של  2.5ס"מ או בעומק של  10ס"מ ? נמקו.
)ג( באיזו שעה ההפרש בין הטמפרטורות בשני העומקים גדול מ 15 -מעלות
צלזיוס :ב 8 -בערב או ב 12 -בצהריים ? נמקו.
)ד( האם יש שעות במשך היום שבהן הטמפרטורה בעומק של  2.5ס"מ שווה
לטמפרטורה בעומק של  10ס"מ ? אם כן – מהן השעות בקירוב ?
אם לא – הסבירו.
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) (3הגרף שלפניכם מציג את כמות המשקעים שירדה בשתי ערים ,א ו -ב ,במהלך חודשי השנה.
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עיינו בגרף וענו על השאלות הבאות.
)א( מהו ההפרש בין כמות המשקעים בעיר א לבין כמות המשקעים בעיר ב בחודש דצמבר ?
)ב( באילו חודשים כמות המשקעים בשתי הערים הייתה זהה ?
)ג( באילו חודשים כמות המשקעים בעיר א הייתה גבוהה מכמות המשקעים בעיר ב ?
)ד( באיזה חודש היה ההפרש במשקעים הגדול ביותר ? נמקו.
)ה( באיזו עיר ההפרש בין כמות המשקעים המקסימלית לבין כמות המשקעים המינימלית
היה הגדול ביותר ? נמקו.
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) (4הגרף שלפניכם מציג את עקומת הגובה של בנים ובנות מגיל  10עד גיל . 18
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עיינו בגרף וענו על השאלות הבאות.
)א( באילו גילים משתווה גובה הבנים לגובה הבנות ?
)ב( בין אילו גילים הבנות גבוהות יותר מהבנים ?
)ג( מי צומח לגובה יותר מגיל  10עד גיל  – 18הבנים או הבנות ? נמקו.
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תשובות סופיות

)) (1א(
)ב(
)ג(
)ד(
)ה(

בשנת . 2004
בכ 2 -מטרים.
בשנת . 2009
העלייה במפלס הכנרת הייתה גדולה יותר.
בשנת . 2008

)) (2א(
)ב(
)ג(
)ד(

35C
בעומק  2.5ס"מ.
ב 12 -בצהריים.
כן .ב 9:00 -בבוקר וב) 21:00 -בערב(.
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)ב(
)ג(

 30מ"מ.
ביוני ובאמצע נובמבר.
בחודשים ינואר – מאי ובדצמבר.
בחודש מרץ .
בעיר ב .
בגיל  11ובגיל . 15.5
מגיל  11עד גיל . 15.5
במידה שווה.
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גבי יקואל
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טלפון04-8200929 :
ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה
 לכל הכיתות  לכל השאלונים  לכל הרמות

