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 'ו-'ה: כיתה

 GoogleForm / GoogleDocs: יישומון

 חקרנית נתוניםפעילות חקר : נושא סטטיסטי

 עינת גיל: פיתוח

 .לפחות לתלמיד אחד מכל קבוצה Gmailהפעילות מצריכה חשבון : הערה

 'חלק א – כדי ללמוד על העולם מחקר וסקר

 'ו-'הות כיתל GoogleDocsבעזרת חקר נתונים 

 רקע

עוזרת ותורמת ללימוד תחומים ( האחות הגדולה של חקר נתונים)בעולם של הגדולים סטטיסטיקה 

ילמד ולכן זה לא מפליא שכמעט כל אחד ש. גיאוגרפיה וכלכלה, וסוציולוגיה, רבים כמו ביולוגיה

בטבלה או  –בחשבון החשמל יצטרך לפרש נתונים סטטיסטיים יעיין יקרא בעיתון או , באוניברסיטה

מקוון שאלון בעצמכם תצרו אלא , לא רק תקראו נתונים שמשהו אחר אסף ופרסםבפעילות זו . בגרף

בעזרת הנתונים שתאספו תדעו על הנושא  .תאספו נתוניםובעזרתו , נושא המעניין אתכםלגבי 

 . כל זאת תעשו בעזרת כלי של גוגל. םמאשר ידעתם קודיותר המעניין אתכם 

 

 

 

 

 

 

 .(GoogleDocs)בעזרת טופס במסמכי גוגל איסוף נתונים  1 איור
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 שאלות כלליות

 .מסגרת נערך וציינו מהו ובאיז, אם כן ?או ערכתם מחקרבסקר  םהאם השתתפת .1

  

   

   

 

 ?בבית הספרויום ה-היום חקר נתונים יכול לעזור לכם בחיילדעתכם כיצד  .2

  

  

     

 

והסבירו , כתבו את הנושאים ?לדעת את דעת חברכם עליהםו אלו נושאים מעניינים אתכם לחקור .3

ככל שתבחרו נושא מעניין יותר כך הממצאים עשויים להיות יותר , זכרו .אתכםמדוע הם מעניינים 

 .מעניינים עבורכם
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 גיבוש שאלות השאלון

מה , על מגוון נושאים אנשים לדעתם כלומר לשאול –שאלון הוא כלי מחקר בעזרתו ניתן לערוך סקר 

, כלומר)שאלות השאלון נגזרות . 'וכובבית מה יש להם , רצונותיהםמהם , שלהם התנהגותההרגלי 

 . מאחוריו תוהשאלה הכללית העומד, נושא המחקר( ..יוצאות מתוך

מבחינת פעילות מהן האפשרויות הקיימות  –השאלה  ניצבה, גדן זהבסקר תרבות הנוער באו, למשל

אלו מתקני , למשל –נבדקו כמה היבטים , לגבי השאלה הגדולה הזו? נוער מאורגנת במקומות שונים

עד כמה ילדים שונים הולכים לפעילות נוער , עד כמה נעשה שימוש במתקנים, ספורט ותרבות קיימים

 .ועוד מתמאורגנת בשכונה במידה וקיי

  כי, ניסוח השאלה חשוב. באותו נושא ניתן ליצור שאלונים שונים הבודקים היבטים אחרים של הנושא

 .שאלות בניסוח שונה עשויות לתת תשובות שונות

 . או יותר שאלות 5לגביו בחרו נושא אחד מבין הנושאים שהעליתם וגבשו  .4

 :לניסוח שאלות שאלוןהבאים  טיפיםהיעזרו ב

  עשוי לתת ממצא  העליחשבו על התשובות המתקבלות ונסחו שאלה שסיכום התשובות

 .שאינכם יודעים את התשובה לגביו מעניין

 כדי שהעונים על השאלה יבינו במדויק את כוונתכם, הקפידו על ניסוח נכון וברור. 

  לא" כן"מכיוון שהתשובות אליהן הינן " האם"המעיטו בניסוח שאלות ." 

  מייוליצור שאלון אנונ, לשאול לשם הילדיםמומלץ שלא . 

 

 תשובות אפשריות מה היא בודקת שאלה

1.    

2.    

3.    
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 תשובות אפשריות מה היא בודקת שאלה

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

11.    

 

 כלי טכנולוגי

עריכה ושיתוף , בפעילות זו נעשה שימוש בכלי מחקר

נאסוף  ובעזרתם, (Google Docs)של מסמכי גוגל 

 .ארגן אותם בגרףנתונים ונ

יש , Google Formלצורך הכנת טופס איסוף הנתונים ב 

 .לפחות לאחד מחברי הקבוצה, Gmailצורך בחשבון 

 

  נתוניםבניית טופס איסוף ה

 .  שתצרומהכיתה דרך השאלון מילדים  יאספוהנתונים לפעילות זו 

 Driveלחצו על  Gmailאו לחילופין אם אתם כבר ב  Gmailחשבון  בעזרת, לגוגל דרייב שלכםהיכנסו 

 : (2 איור) בסרגל העליון

 (.Google Drive)כיצד להגיע לכונן גוגל  2 איור

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/%23&followup=https://drive.google.com/&ltmpl=drive
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  (3איור )* צורלחצו על 

 לחצו על , במידה ויש לכם גרסה באנגלית*

 

 

 

 (4איור ) *טופסבחרו בסוג מסמך 

 לחצו על , במידה ויש לכם גרסה באנגלית* 

 

 

 

 .ועקבו אחר ההוראות (של שרון מרגולין) בסרטון ליצירת טופס בגוגלצפו במידת הצורך 

 .בכונן גוגליצירת מסמך  3 איור

 .בכונן גוגל טופסיצירת  4 איור

http://www.youtube.com/watch?v=3q1FYCDXehY
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. בפעילות 3וצרו שאלות שאלון בהתבסס על השאלות שניסחתם בשאלה , בחרו כותרת ועיצוב לטופס

 (.5-ו 4ראו איור ) קרוב לודאי שתצטרכו לשנות ולהתאים את השאלות לתבנית הקיימת בטופס

 :למשל אם נושא הסקר שלכם הינו חיות מחמד בכיתה ניתן לנסח שאלה בדומה למופיע כאן

 

 

 .יצירת שאלת סקר בטופס גוגל 5 איור

 

אותן אתם מוזמנים לנסות  סוגי שאלותכמה  קיימיםבטפסי גוגל 

 :הינן השימושיות ביותר עבור סקר כיתתי. ולהכיר

 למשל ) מאפשרת בחירה מתוך כמה אפשרויות: בחירה מרובה

 (.4שאלה על חיות מחמד באיור 

 למשל, מאפשרת סימון של כמה אפשרויות: תיבת סימון: 
 .בטופס גוגל סוגי שאלות 6 איור
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 למשל, בחירת אחת מתוך רשימה נגללת: בחר מתוך רשימה: 

 

 

 

 למשל, כלפי משהוהמאפשרת לדרג יחס או עמדה  :קנה מידה: 

 

 

 -ו ,   לחצו על, בחירת הסוג ואפשרויות המענה עליה, סיום ניסוח השאלהעם 

, שבסרגל העליון  -ב אחרי סיום בניית השאלון ובדיקתו. להוספת שאלת נוספת

 במרוכז אותו תשלח או הכיתתי באתר אותו שתשים, למורה קישור  העבירכדי ל לחצו על 

 .(6איור ) הכיתה לילדי

כדי לאפשר לתקן ולעדכן את , מלץ להוסיף את חברי הקבוצה הנוספים ואת המורה כשותפי עריכהומ

 .הטופס על ידי כל אחד מהם
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 .העתקת הקישור אליו והוספת שותפי עריכה, טופס גוגלשליחת  7 איור

  



 יישומוניםחקר נתונים משולב  

 
 

__________________________________________________________________________ 

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

 'ו-'ה: כיתה

  GoogleForm / GoogleDocs: יישומון

 חקרנית פעילות חקר נתונים: נושא סטטיסטי

 עינת גיל: פיתוח

 .לפחות לתלמיד אחד מכל קבוצה Gmailמצריכה חשבון ו', פעילות המשך לחלק א: הערה

 'חלק ב –מחקר וסקר כדי ללמוד על העולם 

 'ו-'ות הכיתל GoogleDocsבעזרת חקר נתונים 

 רקע

בין אם זה חברות הנותנות שירותים . החלטות רבות קורות בעולם בעקבות איסוף נתונים וניתוחם

בין אם אלו מחקרים . או איזה מוצר אהוב במיוחד, ומעוניינות לדעת מהי שביעות הרצון של הלקוח

סקרים ומחקרים . מתי צריכת החשמל גבוהה יותר ועוד ,הרגלים או עמדות, הבודקים דפוסי חשיבה

 .ארגונים וחברות, ממלאים תפקיד חשוב בחיי היום יום של חוקרים

יצרתם טופס כדי בה  "'חלק א – העולם על ללמוד כדי וסקר מחקר"מהווה פעילות המשך ל, פעילות זו

בניתם אותן המעניינות אתכם ו ניסחתם שאלות. בנושא שבחרתם, הלאסוף נתונים מחברכם בכית

ותסיקו מהם מסקנות את הנתונים שנאספו  תנתחו, תמלאו את השאלוניםבחלק זה . לתוך טופס מקוון

 .תציגו בכיתה ןאות

 השערות

כתבו את ? מה עשויים להיות הממצאים לשאלון הסקר שהכנתם בהתייחס לשאלות השונות .1

 .והסבירו, השערתכם
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 נתוניםאיסוף 

ים טפסקישורים של הל היכנסו, בכיתה של כל הקבוצותאיסוף הנתונים השתתפות בתהליך לצורך 

   (.1איור )ה יבתצוגת צפי גוגל בכונן  (ין לא מלאתםיאם עד) ומלאו אותםבאתר הכיתתי  השונים

 .הנתונים מכל הטפסים שמולאו יתאספו בטופס סיכום

 

 

 .טופס למילוי בתצוגת צפיה 1 איור

 

 ארגון הנתונים

סיכום לחצו על על ידי כל הילדים בכיתה שמילאו את השאלון הצגת הנתונים שנאספו לצורך 

 . גוגל מסמכיבשיצרתם התשובות לטופס 

 

 .קבלת סיכום תגובות לשאלון, עריכהטופס בתצוגת  2 איור
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 :למשל. אחוזיםו שכיחות -נתונים מספרייםולשמאלם , הגרפים אותם תקבלו יהיו מכמה סוגים

 :דיאגרמת עוגה

  

 

 

 

 :גרף עמודות אנכי

 

 

 

 

 

 :גרף עמודות אופקי

 

  



 יישומוניםחקר נתונים משולב  

 
 

__________________________________________________________________________ 

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

  ניתוח נתונים

 :הסקרשל ממצאי  דף הסיכוםהסתכלו על 

 מהנתונים הנובעות עיקריות מסקנות כתבו. א .1

  

  

  

  

  

 מהנתונים הנובעות משנית חשיבות בעלות מסקנות כתבו. ב 

  

  

  

 

 .הסבירו? האם המסקנות תאמו להשערות שלכם .2

  

  

  

 

כדי לקבל מענה טוב הקיימות כיצד הייתם משנים את השאלות , בהתייחס לממצאים שקיבלתם. א .3

 ?יותר לנושא ולשאלה הכללית ששאלתם
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אלו שאלות נוספות הייתם שואלים כדי לקבל מענה טוב יותר לנושא ולשאלה הכללית . ב

 ?ששאלתם

  

  

  

 

 .הסבירו? בסוגי הגרפים ובמספרים מספק אתכם –האם ארגון הנתונים הקיים . א .4

  

  

  

 .הסבירו מדוע? כיצד הייתם רוצים לארגן את הנתונים אחרת, אם אינו מספק. ב

  

  

  

 

לא  ,למשל)כיצד הייתם מציעים לבדוק באמצעות חקר נתונים אם הנושא הנחקר באופן שונה  .5

 ?(בהכרח בסקר
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 ממצאים דיווח

חסו יהתי. כדי להציג את המחקר וממצאיובגוגל או מצגת שיתופית  Power Pointצרו מצגת  .6

 :(רצוי כשקופית לכל נקודה) לנקודות הבאות

 נושא ושאלה כללית ששאלתם 

  (באופן שניסחתםאותן מדוע ניסחתם : רשות)שאלות השאלון 

 השערות 

 (גרףבמידת האפשר העתיקו ) נתונים וארגונם בגרף 

  מסקנות המתבססות על הנתונים 

 ניסוח השאלות כדי לענות טוב יותר על / מה הייתם משנים בדרך עריכת הסקר : רפלקציה

 .שאלה כללית/הנושא המעניין אתכם

 

 

 

 .יצירת מצגת שיתופית בכונן גוגל 3 איור
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 הצגה

מהן תוכלו ללמוד  ,אחרותשל הקבוצות ההצגות לוהקשיבו , הציגו את נושא המחקר שלכם בכיתה

 .כיצד לערוך סקר ומחקר ולהציגו באופן ברור

 

 

 

 

 

 

 

  

 .גוגל במסמכישיתופית של ממצאי המחקר והסקר המצגת ה בניית 2 איור
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 מדריך למורה

 'ב-ו' חלק א –מחקר וסקר כדי ללמוד על העולם 

 'ו-'ות הכיתל GoogleDocsבעזרת חקר נתונים 

 מטרת הפעילות

יוצרת כל קבוצת תלמידים שאלון מקוון בו תהליך חקר נתונים רב שלבי מטרת הפעילות היא 

ממצאי הסקר מתעדכנים ומתועדים . העושים את הפעילות מילדי הכיתהנתונים במסגרתו נאספים 

על התלמידים להציג את  .מתוך ייצוגים גרפים ומספריים על הילדים לפרש ולהסיק מסקנותובקובץ 

 . שעשו תוך התיחסות לתהליך החקר, בפני הכיתההממצאים 

ומעניין עבורם תוך התיחסות לכל שלבי לתלמידים ללמוד על נושא רלוונטי הפעילות מאפשרת 

 ,סקרהכמו כן מתבקשים הילדים בפעילות להסתכל באופן ביקורתי על ניסוח שאלות . המחקר

 .ולשמוע הצגות של קבוצות נוספות להציגו, להציע דרכים לשפרםהיצוגים שנבחרו על ידי גוגל ו

 

 הרחבה על הכלי

GoogleFrom אחד מכלי ינו הGoogleDocs להכין טפסים וסקרים ולהציג את תוצאותיהם  מאפשרו

 .בקובץ אקסל שיתופיבדף סיכום בו ייצוגים ויזואלים ומספריים וכן 

לפחות תלמיד ) ון בגוגלחשב ליצור נדרשוכן , עם טופס השאלון היכרותלערוך  יש, כהכנה לפעילות

ובהם יצירת  GoogleDocsכדי לקבל גישה לכלים השונים של , (אך עדיף לכולם, אחד בכל קבוצה

 .ושימוש בקבצים שיתופיים, טפסים
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 שאלות ופרטים שחשוב להתייחס אליהם

רצוי לתת זמן לכל  .לצורך מילוי הטופס וסיכום התשובות בדקו שלכל התלמידים גישה לאינטרנט

יש לרכז את הקישורים  (.יהיו יותר נתונים באופן זה)לפני תהליך הניתוח , יתה למלא את הטופסהכ

  .באופן שכל התלמידים יוכלו למלא את הסקרים של כל הקבוצות, לטפסים באתר הכיתתי

 

 הרחבות אפשריות

תלמידים  הערכה מעצבת לתלמידים בזמן בניית הסקר על ידי המורה וקבוצות הינן, אפשרויות נוספות

 . כיתות מספראו , לכל החברים בפייסבוק למשל, קהל היעד של הסקר תהרחב. זו לזו

היא , המגבלות של המידע המושג לאור השאלות שנשאלו לגביעריכת דיון  -לאחר הצגת הממצאים 

כיצד , מה לא נשאל ומעניין. היבטים מסוימים בנושא הנשאלרק שהרי כל סקר בודק  ,אפשרות נוספת

עשוי להוליד דיון  –ניתוחים אחרים לאפשרות לקבל תשובות על היבטים שונים או לנסח שאלות כדי 

לשותפים  – בקובץ האקסל של התגובות לטופס יניתוח נתונים נוסף אפשר. מעניין לתלמידים סקרניים

ניתן להגיע . תקדמים שבין המורים והתלמידים והבקיאים באקסלומיועד למ ,בעריכת הטופס בלבד

 .מתחת לכותרת מסמך הסיכום, "הצג את כל התשובות"לקובץ זה על ידי לחיצה על 

וממצאים מעניינים עוד יותר מהמתאפשר  מגוונות חקירותאלו כגון  יםמורים הרוצים להפיק מסקרל

היא תוכנה ויזואלית  'טינקר'. TinkerPlotsטית תוכנה הסטטיסבבכלי גוגל מומלץ להשתמש בכיתתם 

ודינמית שעוצבה כדי לפתח את החשיבה הסטטיסטית של ילדים ועל כן אפשרויות ארגון הנתונים בה 

 .(מצריכה רכישה)קלות ומגוונות 

  

https://www.keycurriculum.com/products/tinkerplots
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 GoogleDocsהעושות שימוש ב לפעילויות הקשר לתוכנית הלימודים  

 פעילות כיתה נושא יישומון 

5 GoogleDocs איסוף נתונים דרך : מעגל חקר נתונים

מסוגים  פרשנות גרפים, מילוי טופס סקר

 ונתונים מספרים שונים

 הנוער אגף: ו-ה ו-ה

 – הפנאי ותרבות

  נתונים פעילות חקר

6 GoogleDocs איסוף , שאלון בניית: מעגל חקר נתונים

פרשנות , נתונים דרך מילוי טופס סקר

 גרפים מסוגים שונים ונתונים מספרים

מחקר וסקר כדי : ו-ה ו-ה

 –ללמוד על העולם 

 'ב -ו' חלק א

 

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

 :ל במשרד החינוך"לת

 הערות נושא כיתה

     111-111'  עמ  נתונים חקר ה

 של קבוצות בין והשוואה ניתוח ארגון, איסוף -

 ;  נתונים

  עמודות ודיאגרמת טבלאות -

 ויפעל נתונים חקר ילמד התלמיד

, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך במסגרת

 הצגה, ארגון, איסוף, השערות העלאת

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים של וניתוח

( שעות 1) יחסית שכיחות, שכיחות ,נתונים חקר ו

   135' עמ

 ביצוע פרויקט חקר רב שלבי: חקר

 ויפעל נתונים חקר ילמד התלמיד

, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך במסגרת

 הצגה, ארגון, איסוף, השערות העלאת

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים של וניתוח

 


