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 'ו-'ד: כיתה

 DataGrapher: יישומון

 ובייצוגים נוספיםגרף עמודות ב םהצגתואיסוף נתונים : נושא סטטיסטי

 עינת גיל: כתיבה ופיתוח

 הרצוי והמצוי – סקר חיות מחמד

 'ו-'דות כיתל DataGrapher בעזרתחקר נתונים 

 רקע

או , וזה באמת התגשם, עיראלאדין כאשר היה צאולי אמר " אם היתה לי חיית מחמד היא היתה קוף"

  להיות : כל אחד מאיתנו יש רצונות וחלומותוכמו אלאדין יש ל. לפחות כך מספר הסרט

 כולנו יודעים שלצד, אבל(. אתם תשלימו)עוד שנה   שיהיה לי  ,כשאהיה גדול

 פערשאותו אפשר לכנות גם כ, בזמן עכשיו הבדל בין החלום והמציאותהחלומות לעתיד יש לפעמים 

 . בתחום של חיות מחמד –ננסה לגעת בחלומות שלכם אך גם במציאות בפעילות זו  .ין הרצוי למצויב

 

 שאלות כלליות

 ? איזו חיית מחמד הייתם אתם רוצים לגדל לו ניתנה לכם האפשרות .1

  

  

מה מעניין אתכם לגבי חיות מחמד  ?אול ילדים אחרים לגבי גידול חיותמה הייתם רוצים לש .2

 ?וגידולן

  

  

 ?והיו רוצים לגדל, אילו חיות מחמד הייתם חושבים שילדים בכיתתכם מגדלים, שערו .3

  

  

  



 יישומוניםחקר נתונים משולב  

 
 

__________________________________________________________________________ 

 /http://ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 יישומון

יש לאסוף נתונים מהילדים אך ראשית  ,(נתוניםהמציג ) DataGrapher  בעזרתות שאלאת ה נבדוק

 .בכיתה

 םנתוני

שיש לילדים את הנתונים לפעילות זו נאסוף בכיתה בעזרת עריכת סקר כדי ללמוד מהן חיות המחמד 

עברו . ילדים בכל קבוצה 2-3התחלקו לקבוצות של  .היו יכולים ול – לגדל היו רוציםילדים  ואיזו חיה

 :את השאלות כולל את עצמכם ילדים חמש עשרהושאלו  בין הילדים בכיתה

            ?ד שיש לךמהן חיות המחמ .1

 ?מהן חיות המחמד שהיית רוצה לגדל .2

 :(אם יש יותר מחיה רשמו אותה באותו תא בטבלה) מלאו את הנתונים בטבלת איסוף נתונים הבאה

מחמד שהייתי הת חיו ת מחמד שיש ליחיו ה/שם הילד 'מס

 רוצה לגדל

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

11.    

11.    

12.    

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=204
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 .את הנתונים שאספתם נכניס למציג הנתונים בצורה של טבלת שכיחויות

בטבלת שכיחויות סופרים את מספר הפעמים שערך מסוים מופיע באיסוף ? מהי טבלת שכיחויות

 :למשל .במענה לשאלה מסוימת, הנתונים

אוגר פור את כל הפעמים שמופיע נס -" חיית המחמד שיש לי"כדי לדעת מה השכיחות של אוגר כ

השכיחות של אוגר כחיית  -פעמים  4אם ספרנו  ."חיות המחמד שיש לי"בטבלת איסוף הנתונים בטור 

  .4לילדים היא  שישמחמד 

 (.1איור ) DataGrapher -לצורך הכנסת נתונים היכנסו ליישומון מציג הנתונים 

 

 

 (.משתניםהצירים והשמות  ,כותרות הגרף)שימו לב שיש להקליד באנגלית את השמות 

  

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

 .DataGrapher-ב יצוגים שונים יצירת לצורך נתונים הקלדת 1 איור

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=204
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 .Children and pets חיות מחמד – ((Graph Title שם הגרףהקלידו את 

 Petsחיות מחמד  –( (X X Axis Labelשם ציר  הקלידו את

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

לחצו על ו  (Dog –למשל כלב )שם סוג אחד של חיית מחמד באנגלית  –( (Row 1 שורה שםבהקלידו 

 .נוספים חיות מחמד נוספותכדי להוסיף שמות  

 ( have pet)  חיית מחמדלהם ילדים שיש ' מס –הקלידו , ((Column 1 הראשונה בעמודה

 . להוספת עמודות לחצו על ו

 want)ילדים שרצו בחיית המחמד ' מס –הקלידו את שם המשתנה , ((Column 2 השניהבעמודה 

pet .) 

 שכיחות חיות המחמדזה הזמן להקליד את  – ולחיות המחמדלמשתנים  ,ציריםל עתה משיש שמות

שבחרו  ילדיםאת מספר  הקלידו. בטבלה

 4למשל אם . במציג הנתונים בחיית המחמד

ולילד אחד יש , רוצים כלבענו שהם ילדים 

  :(2איור ) כלב הקלידו

  ועבר, לאחר שכל הנתונים סוכמו והוקלדו

 סעיף ארגון הנתונים כדי לארגן את המידעל

 . יצוגיםישאספתם בשני סוגי 

 

 ארגון הנתונים

 . בדיאגרמת עוגהנציג תחילה את הנתונים , נארגן את הנתונים בשני סוגי ייצוגים

 העמודוי מעל ה סימון שיש, במציג הנתוניםדאו ו have pet" "( 2איור) , 

   הסמל של דיאגרמת עוגה על לחצו ו 

  

 

 לחצו תצוגת גרף הדיאגרמה  תלהצג 

רוצים כל היו שיש להם ור ילדים הקלדת מספ 3 איור

 מחמדחיית 
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  ושהיו רוצים של התפלגות הילדים שיש להם חיית מחמד  גרף העמודותעתה משרואים את

 :הוסיפוחיית מחמד 

  ערך ותוית 

 ת אחוזים ותוי, או לתלמידים שלמדו אחוזים

  הוסיפו מקרא לגרף 

  

 דיאגרמת עוגה –ניתוח נתונים 

, (have pet)הילדים בכיתתכם של חיית המחמד שיש לי  את נתוניה המציג הדיאגרמההסתכלו על 

 :וענו על השאלות הבאות

 .רשמו לפחות שתי מסקנות? על החיות שילדים מגדלים מה ניתן להסיק מהגרף .4

  

  

  

 

על ידי ( want pet)עוגה של התפלגות הילדים שרוצים חיות מחמד הציגו עתה את דיאגרמת ה .5

לחיצה על                                                    ולתצוגה  want pet -סימון וי בעמודת 

 

 .רשמו לפחות שתי מסקנות? רוצים לגדלעל החיות שילדים  מה ניתן להסיק מהגרף .א
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 דותבגרף עמו ארגון הנתונים

 

 . חזרו לטבלת השכיחויות בהן הקלדתם את הנתונים

 בחרו כעת בהצגת הנתונים בגרף עמודות .1

 -ו" "have pet ותהעמודשתי וי מעל  סמנו .2

"want pet"  

 לחצו תצוגת גרף  .3

 

 – חיות המחמד שמגדלים אותן והיו רוצים לגדל אותןשל  גרף העמודותעתה משרואים את  .4

 :הוסיפו

 הוסיפו מקרא לגרף  .א

 (או אחוזים ותוית לתלמידים שלמדו אחוזים)ובמידת הצורך ערך ותוית  .ב

  

 

 גרף עמודות –ניתוח נתונים 

 : מספר החיות שילדים היו רוציםומספר החיות שילדים מגדלים בגרף המציג את התבוננו  .6

ם לא וא, אם אתם עדין מחזיקים בהםובדקו  4בשאלה הסתכלו על המסקנות שניסחתם  .א

 :לחיית המחמד שילדים מגדלים או הוסיפו להן בהתייחס, עדכנו אותן

   

   

ואם , ובדקו גם כן אם אתם עדין מחזיקים בהם 5הסתכלו על המסקנות שניסחתם בשאלה  .ב

 :היו רוציםלחיית המחמד שילדים או הוסיפו להן בהתייחס , לא עדכנו אותן
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האם יש . יתתכם מול חיות המחמד שהיו רוצים לגדלהשוו בין חיות המחמד שיש לילדים בכ. א .7

 .פרטו מהם הפערים? פערים בין המצוי והרצוי בתחום של חיות המחמד אצל ילדים בכיתתכם

  

  

  

   

בין חיות המחמד , לחוסר הפערים שמצאתםאולי גם מה יכולות להיות הסיבות לפערים ו .ב

  . רוהסבי? שילדים מגדלים לבין חיות המחמד שילדים רוצים

  

  

  

  

והפערים שמצאתם בין המצוי והרצוי , או שונות המסקנות שלכם ותדונו עם חבריכם במה דומ .8

מה ? האם יש ילדים שמצאו ממצאים הסותרים את המסקנות שלכם .בתחום של חיות מחמד

 ?יכולה להיות הסיבה
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 השוואה בין ייצוגים –ניתוח הנתונים 

 :השוו בין הייצוגים שחקרתם

 ? הייצוגים השונים בהם ארגנתם את הנתונים למחקר שלכםמהם היתרונות והחסרונות של  .9

   

   

   

 

 ? דיאגרמת עוגה לעומת גרף עמודות בו ארגנתם את הנתונים קודםמתי תעדיפו להשתמש ב .11
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 מדריך למורה

 הרצוי והמצוי –סקר חיות מחמד 

 'ה-'דות כיתל DataGrapherבעזרת חקר נתונים 

 מטרת הפעילות

מהילדים בכיתה בנושא חיות המחמד שמגדלים ילדם ואלו שהיו מטרת הפעילות היא איסוף נתונים 

הפעילות . והסקת מסקנותובדיאגרמת עוגה ( בודד וכפול)ארגון הנתונים בגרף עמודות , רוצים לגדל

ל ת ממצאים אמיתיים עלהמירו לטבלת שכיחויות לחקור ולגלו, לבצע תהליך איסוף נתוניםמאפשרת 

 .לצד המציאות המתאפשרת בנושא זה, שיש לילדים בנושא גידול חיות המחמדהחלומות 

 

 הרחבה על הכלי

DataGrapher הייצוגים . הינו יישומון המאפשר הקלדת נתונים ויצירת ייצוגים למספר משתנים ומקרים

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

 :כהכנה לפעילות נסו והכירו את מציג הנתונים על אפשרויותיו השונות

 הוסיפו שורות ותנו להן שמות 

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

 כיצד זה משפיע, םאו מקסימו/תנו ערך מינימום ו 

 נסו ייצוגים שונים 

 

 הרחבות אפשריות

אשר למדו שימוש באחוזים ניתן להשתמש באחוזים בשני סוגי  לתלמידים, אפשרויות נוספות

ולבחון מה היתרונות  –להעתיקן למסמך , כמו כן ניתן להציג נתונים בכמה צורות הייצוגים. הייצוגים

 .הן בעבודה קבוצתית והן בדיון בכיתה, של כל צורת ייצוג לנושא הנחקר
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 DataGrapherשימוש ב  הקשר לתוכנית הלימודים  לשתי הפעילויות העושות

 פעילות כיתה נושא אפלט 

 יצירת, איסוף נתונים 5

 כפול עמודותגרף 

חקר נתונים ו

באמצעות 

DataGrapher 

הקלדת : יצירת גרפים מסוגים שונים

לתת שמות , שמות משתנים, נתונים

,  כפולבודד וגרף עמודות יצירת . לצירים

 השוואה לדיאגרמת עוגה

ות מחמד סקר חי: ה-ד (ו-)ה -ד

 בין הרצוי למצוי

 וילדים יישובים על: ה-ד

 בגרף  נתונים והצגת

 

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

 :ל במשרד החינוך"לת

   89 91 -' עמ נתונים חקר ד

 (שעות 4) נתונים חקר -

 דיון; שונות יםבדרכ נתונים של וייצוג ארגון, איסוף -

 ; נתונים קבוצות יצירת; בנתונים

 .כפולה עמודות מתדיאגר; עמודות דיאגרמות: ייצוגים

 במסגרת ויפעל נתונים חקר ילמד התלמיד

 העלאת, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך

 של וניתוח הצגה, ארגון, איסוף, השערות

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים

     111-118'  עמ  נתונים חקר ה

 ;  נתונים של קבוצות בין והשוואה ניתוח ארגון, איסוף -

 ודיאגרמת( יחסית שכיחות של טבלאות כולל) טבלאות -

 (כפולה כולל) עמודות

 במסגרת ויפעל נתונים חקר ילמד התלמיד

 העלאת, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך

 של וניתוח הצגה, ארגון, איסוף, השערות

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים

 


