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 'ה-'ד: כיתה

 DataGrapher: יישומון

 גרף עמודות כפולב םהצגתואיסוף נתונים : נושא סטטיסטי

 עינת גיל: כתיבה ופיתוח

 והצגת נתונים בגרף על יישובים וילדים

 'ה-'ות דכיתל DataGrapherבעזרת חקר נתונים 

 רקע

סיפור שמזמין ללה זוהי התח." .על הר אחד בישוב אחד גרו כמה משפחות ולהן כמה וכמה ילדים"

 תופעותעל כיצד ניתן ללמוד הוא מתקשר לשאלה . המבוססים על נתונים אמיתיים, המשכים מעניינים

אפשר , בספרים או באתרים שונים אפשר לקרוא .נתוניםאת הציג ולכתוב סיפור שבו נ, מסביבנו

דרכים  נןאולי ישו, במגרש הספורט או באירועים קהילתיים לצלם תמונות, ולשאול משפחותלטייל 

ונכתוב  ים לגביהם בטבלה ובגרףינקרא ונרכז נתונים מספר, בפעילות זו נכיר ישובים בגליל? נוספות

 . המשך לסיפור

 שאלות כלליות

יישובים אחרים דומים או אתם סבורים שהאם ? מה מעניין אתכם לדעת לגבי יישובים אחרים בארץ

מה הייתם רוצים ללמוד על ? במה דומים ובמה שונים אם כן, בו אתם גריםיישוב בהשוואה לשונים 

 ?יישובים אחרים במקומות אחרים בארץ

ללמוד ולחקור אך תוכלו כמובן , בפעילות זו נחקור את מספר הילדים והמשפחות בישובים בגליל

 .'היכן ממוקם וכו, כמו באיזה גובה נמצא כל יישוב דברים נוספים

 יישומון

שפותח על ידי איגוד המורים  יישומון, (נתוניםהמציג ) DataGrapherזרת אלו בעות ננסה לבחון שאל

  .בסוגי ייצוגים שונים בעזרתו ניתן להציג כמה משתנים וכמה קטגוריות(. NCTM)ב "למתמטיקה בארה

 ?DataGrapherכיצד נבנה גרף בעזרת 

  נתונים

אך , יישובים באתר המועצה האזורית משגבל הע ממידע יאספוהנתונים שנעזר בהם לפעילות זו 

 .באינטרנט ניםתוכלו להשתמש גם באתרים ומקורות מידע על אזורים אחרים הזמי

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=204
http://www.misgav.org.il/page_13865


 יישומוניםחקר נתונים משולב  

 
 

__________________________________________________________________________ 

 /http://ymath.haifa.ac.il  וך היסודימרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינ

כדי ללמוד . שאולי עדין לא ביקרתם בהםומות זוהי הזדמנות להכיר חבל ארץ יפה וללמוד על מק

 "מספר משפחות" ם שלנתוני תצטרכו להיכנס לאתר המועצה ולתעד, ולמצוא את הנתונים הנדרשים

 . מציג הנתוניםבישובים  8-מ "מספר ילדים"ו

 .(1איור ) DataGrapher -מציג הנתונים יישומון ל היכנסוהכנסת נתונים  לצורך

 .DataGrapher-איסוף נתונים בטבלה לצורך יצירת גרף עמודות ב 1 איור

 

 (.כגון שמות צירים ומשתנים) שימו לב שיש להקליד באנגלית את השמות

 .Families and children in villages :ביםמשפחות וילדים בישו – ((Graph Title שם הגרףהקלידו את 

 .Villages :ישובים –( (X X Axis Labelשם ציר  הקלידו את

  . Quantity :כמות –( (Y Y Axis Labelשם ציר  הקלידו את

קטגוריות 
 משתנה

הוספת 
 עמודות

 שם משתנה
 

 הוספת 
 שורות

סימון משתנה 
 להצגה בגרף

 

סוגי ייצוגים 
 הצגת גרף נוספים

גרף ייצוג 
 עמודות

ייצוג 
 חדש

 כותרות הגרף
 והצירים

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=204
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ולהוספת שורות לחצו ( Avtalyon –למשל אבטליון )שם ישוב באנגלית  –( (Row 1 שורה שםבהקלידו 

  .ישובים נוספיםכדי להוסיף שמות  על 

; children)ילדים ' ומס ((families ;Column 1)משפחות ' מס –שמות המשתנים הקלידו  עמודהב

Column 2)) . להוספת עמודות לחצו על .  

ראו . זה הזמן להקליד את ערכי המשתנים בטבלה –עתה משיש שמות לצירים למשתנים ולישובים 

 :(2איור ) לדוגמה

 .דוגמה להקלדת נתונים במציג הנתונים 2איור   

על  יישובים באתר המועצה האזורית משגבה תהקישו במפ, כדי ללמוד ולמצוא את הנתונים הנדרשים

במציג " םמספר ילדי"ו" מספר משפחות"ותעדו את הנתונים , שתבחרו יםיישובה 8-כל אחד מ

יהיו חסרים  באתרחלק מהישובים לגבי יתכן ש (.2איור )דוגמה של הישוב אבטליון עזרו ביה. הנתונים

על כן נסו לאתר את המידע בדרך אחרת או בחרו בישוב  .ילדיםהמספר המשפחות או מספר  פרטים

 .אחר

 

 

  

מידע על לחצו ל

דרך  אבטליון

 הקישור למעלה

 (.משגב עצה האזוריתמוה באדיבות) משגב אזוריתה במועצה ישובים 3 איור

http://www.misgav.org.il/page_13865
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 ארגון הנתונים

 את העמודותו נמס DataGrapher -במציג הנתונים  הצגת הגרףלצורך 

מספר  זהבמקרה )שימו לב מה צבע המשתנים  .תרצו להציג בגרףש

 לחצותצוגת גרף ל (.משפחות באדום ומספר ילדים בכחול

 

 :(ישובים 4במקרה הזה רק לגבי ) להראות למשל כך הגרף עשוי

 

 

  

לחזרה 
לטבלת 
איסוף 
 הנתונים

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=204
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  נתונים ניתוח

 :וענו על השאלות הבאות, ישוביםה שמונתהמציג את נתוני  העמודותהסתכלו על גרף 

 .רשמו לפחות שתי מסקנות ?מהגרף מה ניתן להסיק, "מספר משפחות"התמקדו במשתנה  .א .1

  

  

 :אם למדתם דבר נוסף כתבו אותו כאן. השוו את המסקנות שכתבתם עם זוג ילדים נוסף .ב

   

  

 

 .רשמו? מה תוכלו להסיק לגבי מספר הילדים בישובים השונים". מספר ילדים"שתנה מב התמקדו .2

  

  

 

  :למספר ילדים התבוננו במספר משפחות בהשוואה .3

חסת לשני יה המתיכתבו מסקנ ?מה תוכלו לומר על הנראה בגרף המציג את שני המשתנים .א

 .המשתנים

  

  

  

 בהשוואהמספר הילדים הפער בין ם שערו מה יכולות להיות הסיבות לכך שבחלק מהישובי .ב

  .ובחלק מהיישובים הפער קטן למספר המשפחות גדול
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 .את השערתכם חישבו והציעו דרך בעזרתה תוכלו לבדוק .ג

  

  

בדקו את הטענה הזו על ידי הוספת ? יש יותר ילדיםהממוקמים גבוה שביישובים  יתכןהאם  .4

נתונים  אספו והציגו, לצורך זה. (village height)גובה היישוב  –שלישית  בעמודה משתנה נוסף

וי והציגו רק את -כדי להקל על ההשוואה סמנו ב .באתר המועצה קודם בדקתםשמהישובים 

 .מספר ילדים וגובה היישוב

 :במידת האפשר והוסיפו גרף נמקו את ממצאיכם? תםימה גיל

  

  

  

 .הציגו את הממצאים בגרף. ובדקו אותם הציעו אותם לכתה, הוסיפו שאלות המעניינות אתכם .5

  

  

וסיפו אותם לגרף עבור אתרו נתונים מתאימים וה? כמה משפחות וילדים יש בישוב בו אתם גרים .6

הסבירו ? מסקנותיכם הקודמותאת או מחלישים הנתונים החדשים /תורמים ו האם. הישוב שלכם

 .כיצד

  

  

האם יש ילדים שמצאו ממצאים ? לכםהמסקנות ש במה דומות או שונותדונו עם חבריכם  .7

 ?מה יכולה להיות הסיבה? הסותרים את המסקנות שלכם
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 מדריך למורה

 והצגת נתונים בגרף על יישובים וילדים

 'ה-'ות דכיתל DataGrapherבעזרת חקר נתונים 

 מטרת הפעילות

ארגון , ילדים מספר משפחות ומספר חקר, (בגליל)מישובים איסוף נתונים  היאפעילות המטרת 

הפעילות מאפשרת לגלות מגמות  .והסקת מסקנות מהגרף( בודד וכפול)הנתונים בגרף עמודות 

 -במקרים של תלמידים מתקדמים וכן , וכן לישוב בו הילד גר, להשוות בין ישובים שונים, בנתונים

תרי רשויות המתעדכנים מעת לעת בא, כל זאת בהקשר של נתונים אמיתיים. בין משתניםלבחון קשר 

 .מקומיות באינטרנט

 הרחבה על הכלי

DataGrapher הייצוגים . ינו יישומון המאפשר הקלדת נתונים ויצירת ייצוגים למספר משתנים ומקריםה

 .ופיקטוגרף, דיאגרמת עוגה, פיזור, גרף עמודות: האפשריים הם

 :(1זרו באיור היע) על אפשרויותיו השונות מציג הנתוניםאת  נסו והכירוכהכנה לפעילות 

 הוסיפו שורות ותנו להן שמות 

 תנו להן שמות והציגו את הגרף עם ובלי אחד המשתנים, הוסיפו עמודות 

 כיצד זה משפיע, או מקסימות/תנו ערך מינימום ו 

 נסו ייצוגים שונים 

 

 שאלות ופרטים שחשוב להתייחס אליהם

או , ולהיכנס לאתר המועצה משגב ,להקליד נתוניםוהיכולת , בדקו שלכל התלמידים גישה לאינטרנט

 . לחילופין לאתר איסוף נתונים אחר עליו תחליטו

  :שימו לב

אנו מסתכלים על גרף עמודות הכפול  3מתמקדות במשתנה אחד בעוד שבשאלה  2-ו 1ות שאל

ככל שיש יותר משפחות מספר הילדים )לנסות ולראות אם יש קשר בין המשתנים עשויים התלמידים ו
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דבר זה יכול . על התלמידים לשער מה עשויה להיות הסיבה, של שאלה זו' בסעיף ב. (גדל למשל

 .דת ועוד, לקחת לכיוונים שונים ומעניינים הקשורה בתרבות בכלל או מיקרו תרבות של ישוב מסויים

, ייםדתדפוסים תרבותיים או קשור במספר הילדים למשפחה אם ה. מעודד חשיבה ויצירתיות' סעיף ג

 ?אך כיצד ניתן לבדוק מיקרו תרבות בישוב, ינת הדבר באתרי הישובים באינטרנטאולי בח

, דרך הבדיקה .שעשויה מופרכת או הגיונית בעיני ילדים שונים, מכוונת לבחינת טענה 4שאלה 

 .עשויה לזמן ממצאים מעניינים, בעזרת הוספת משתנה נוסף למציג הנתונים

ניתן לרכז את השאלות על . את הילדים לשאול ולבדוק פונה לנושאים נוספים המעניינים 5שאלה 

 .הלוח ולדון בשאלות מעניינות מעבר לבדיקה העצמאית של התלמידים

בהנחה שהם גרים מחוץ לאזור )מופנים התלמידים לאסוף מידע לגבי הישוב שלהם  7-ו 6בשאלות 

גם כאן מעניין לדון  ?ם הנתונים יהיו דומים או שונים למסקנות הקודמות של התלמידיםאה(. זה

 . הן בקבוצות והן בפורום הכיתתי  - בממצאים

 

 הרחבות אפשריות

מתקדמות יותר מבחינת החשיבה הסטטיסטית ניתן לבדוק בעזרת גרף הפיזור , אפשרויות נוספות

(Line )להעתיקן , צורות הייצוגיםכמה כמו כן ניתן להציג נתונים ב. המאפשר לבדוק קשר בין משתנים

קבוצתית והן /הן בעבודה אישית, ולבחון מה היתרונות של כל צורת ייצוג לנושא הנחקר –למסמך 

 .בדיון בכיתה
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 DataGrapherהקשר לתוכנית הלימודים  לשתי הפעילויות העושות שימוש ב 

 פעילות כיתה נושא יישומון 

 יצירת, איסוף נתונים 5

 כפול עמודותגרף 

חקר נתונים ו

באמצעות 

DataGrapher 

הקלדת : יצירת גרפים מסוגים שונים

שמות  מתן, שמות משתנים, נתונים

 כפולבודד וגרף עמודות יצירת . לצירים

 (אפשר גם משולש)

 ד-ג

 ה-ד

  סקר חיות מחמד: ד-ג

 יישובים על: ה-ד

 נתונים והצגת וילדים

פעילות חקר  –בגרף 

 המובנ

 

באגף , תוכנית הלימודים למתמטיקה פעילות זאת נותנת מענה לנושאים הבאים בחקר נתונים מתוך

 :ל במשרד החינוך"לת

   80 09 -' עמ נתונים חקר ד

 (שעות 4) נתונים חקר -

 דיון; שונות בדרכים נתונים של וייצוג ארגון, איסוף -

 ; נתונים קבוצות יצירת; בנתונים

 .כפולה עמודות דיאגראמת; עמודות דיאגרמות: ייצוגים

 במסגרת פעלוי נתונים חקר ילמד התלמיד

 העלאת, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך

 של וניתוח הצגה, ארגון, איסוף, השערות

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים

     119-198'  עמ  נתונים חקר ה

 ;  נתונים של קבוצות בין והשוואה ניתוח ארגון, איסוף -

 (כפולה כולל) עמודות ודיאגרמת טבלאות -

 במסגרת עלויפ נתונים חקר ילמד התלמיד

 העלאת, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך

 של וניתוח הצגה, ארגון, איסוף, השערות

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים

 


