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 פעילות תוצאות גולמיות ומעובדות

 

הבחנה בין תוצאות גולמיות למעובדות והבנת הצורך בהמרת תוצאות גולמיות  -חלק א 

 למעובדות 

 

 תוצאות הכוללות את כל החזרות לפני חישוב הממוצע -תוצאות גולמיות 

 תוצאות שבוצעו בהן חישובי ממוצע וסטיית תקן -תוצאות מעובדות 

 

מוצגות תוצאות של ניסוי חקר הבודק את השפעת משך זמן הרתחת שום  'ו ב 'בסעיפים א

דרך מדידת המשתנה התלוי נעשתה באמצעות מדידת קוטר עיכוב  . E. coliעל גדילת חיידקי 

 .E. coliגדילת החיידקים )אזור ללא חיידקים( בצלחות בהם גודלו חיידקי 

 

 א.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משך זמן 

 הרתחה )דק'(

ממוצע קוטר עיכוב 

 ס''מ(חיידקים )
 סטיית תקן

0 3.3 0.577 

3 2.11 1.018 

6 0.33 0.289 

9 0.55 0.256 

12 0.42 0.518 

15 0.372 0.34 

משך זמן 
 דק'()הרתחה 

 קוטר עיכוב חיידקים )ס''מ(

 ממוצע 3חזרה  2חזרה  1חזרה 

 2.3.2 2..3 2..3 4..6 ללא הרתחה

 ...3 . 2 3.22 דק' 2

 7.22 44..7 44..7 .7.44 דק' 4

 7.00 7.0 7.22 22..7 דק' 9

 7.63 7.344 . 7 דק' 3.

 7.2.3 .7.44 7 7.60 דק' 0.
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 בסעיף א מוצגות תוצאות גולמיות /מעובדות כי_____________________________ ..

 . בסעיף ב מוצגות תוצאות גולמיות/מעובדות כי_____________________________3

גולמיות או  -ם להעביר את התוצאות הנ"ל לגרף, אילו מבין התוצאות . אילו נתבקשת2

 ולקורא את התוצאות בצורה ברורה יותר? נמק ויציג -מעובדות 

.במאמר מדעי מציגים בחלק התוצאות את התוצאות הגולמיות/מעובדות ובחלק הנספחים 6

 נמקו את התוצאות גולמיות/מעובדות.

 

 וצאות גולמיות למעובדותהעברת ת - חלק ב

 . E.coliבעבודת ביוחקר נבדקה השפעת ריכוז  המלח במצע גידול ,על גדילת חיידקי  

הנמדדת באמצעות מכשיר  מידת העכירות של המצע, אהמדד לגדילת החיידקים הו

  .E.coliספקטרופוטומטר. כל ריכוז מלח נבדק בארבע מבחנות בהם גודלו חיידקי 

 

 מוצגות תוצאות הניסוי שהופיעו בנספחי עבודת הביוחקר: כםלפני

 6חזרה  2חזרה  3חזרה .חזרה  )%( ריכוז המלח 

0 0.159 0.004 0.072 0.088 

0.5 0.098 0.14 0.054 0.028 

0.9 0.549 0.635 0.545 0.653 

..3 0.018 0.068 0 0.104 

1.5 0.096 0.022 0.007 0.064 

2 0.083 0.03 0.016 0.023 

2.5 0.174 0.14 0.133 0.015 

 

 נמקו גולמיות/מעובדות. ןהתוצאות המוצגות ה ..

 .ממוצע לחזרות וחשב .3

  .את אחוז סטיית התקן וחשב .2

 .את התוצאות בטבלה חדשה וגיהצ .6

 את התוצאות לגרף. וריהעב .0

 


