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 דרך הצגת התוצאות –פעילות 

טו יבפעילות זו מוצגות תוצאות מניסוי במעבדה. אתם תבחנו דרכים שונות להצגת התוצאות ותחל

 על הדרך הנכונה. כמו כן, תשימו לב לכותרות, יחידות, צירים ועוד.

 

 חלק א

הניסוי בניסוי בדקו השפעה של ריכוז תמיסת סוכרוז על המשקל של גלילי תפוח אדמה. תוצאות 

 מוצגות בטבלה שלפניכם:

 ו ה ד ג ב א

מספר 

 מבחנה

ריכוז תמיסת 

 (Mהסוכרוז )

משקל 

הגלילים 

בתחילת 

 הניסוי )גרם(

משקל 

הגלילים 

בסוף הניסוי 

 )גרם(

השינוי 

במשקל 

 הגלילים

 )גרם( 

השינוי היחסי 

במשקל 

 הגלילים

 )אחוזים(

1 1.1 1..1 9..2 1.29- 91.12- 

9 1.0 1.21 1.12 1.29- 11.11- 

1 1.2 1..3 1.21 1.12- 2.10- 

1 1.1 1.11 1.22 1.13- 1.29- 

2 1.9 1... 1.2. 1.11- 9.2. 

3 1.1 1..2 1.10 1.99- 2.01 

0 1.1 1.12 1.12 1.13- ...1 

 

 . מהי הכותרת המתאימה לטבלה?1

 השפעת ריכוז תמיסת הסוכרוז על משקל גלילי תפוח אדמה.ב. 

 תמיסת הסוכרוז על שיעור האוסמוזה בגלילי תפוחי אדמה.השפעת ריכוז א. 

 ל גלילי תפוח אדמה?קהאם ריכוז תמיסת הסוכרוז משפיע על משג. 

השפעת המשקל ההתחלתי של גלילי תפוח אדמה על שינוי במשקלם בריכוזים שונים של תמיסת ד. 

 סוכרוז.

 ו?-. כיצד התקבלו התוצאות בעמודות ה ו2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 . נתונים המופיעים באלו עמודות נציג בתצוגה גרפית? נמקו3

 עמודה א ועמודה ד.  א.

 עמודה א ועמודה ו.  ב.

 .הועמודה  בעמודה  ג.

 . וועמודה  בעמודה  ד.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 ת?. איזה סוג גרף מתאים להצגת התוצאו4

  .XYגרף פיזור  א.

  גרף קווי. ב.

 גרף עמודות.  ג.

 גרף עוגה.  ד.

 

 ?x. איזה משתנה יופיע בציר 5

 מספר המבחנה. א.

 ריכוז תמיסת הסוכרוז. ב.

 השינוי היחסי במשקל הגלילים )%(. ג.

 (.Mריכוז תמיסת הסוכרוז ) ד.

 

 ?y. איזה משתנה יופיע בציר 6

 משקל הגלילים בסוף הניסוי )גרם(. א.

 .השינוי במשקל הגלילים )גרם( ב.

 השינוי היחסי במשקל הגלילים )%(. ג.

 (.Mריכוז תמיסת הסוכרוז ) ד.

 

 חלק ב

 התאימו בין הגרף ובין הטעות המצויה בו:

 

 הטעות

 סוג הגרף לא מתאים

 אינו בקנה מידה מתאים X-ציר ה

 ולהיפך yמופיע כציר  xציר 

 חסרה כותרת לגרף

 בציריםחסרות יחידות 

 אינו מתאים xציר 

 הגרף

 גרף א

 גרף ב

 גרף ג

 גרף ד

 גרף ה

 גרף ו
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 חלק ג

 העתיקו את הנתונים בטבלה לתוך גיליון אקסל. .1

 לתוצאות. הקפידו על כל הפרטים הנחוצים.בנו גרף מתאים  .9

 תארו את התוצאות המופיעות בגרף, על פי הדגשים הבאים: .1

 , ללא פירוט של הערכים בכל נקודה ונקודה.xתארו את מגמת השינוי בגרף בטווחים של ערכי ציר  -

 תארו שינויים במגמת הגרף )מתון/תלול יחסית ל...( וציינו את הערך בו חל השינוי במגמה. -

 ציינו את נקודות המקסימום/מינימום בגרף. -

 אל תכללו הסבר של התוצאות בתיאורן. -

 הקפידו לציין יחידות מתאימות. -

 ב גרף גרף א

 ד גרף גגרף 

 וגרף  הגרף 
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 חלק ד

 . מהי הדרך המתאימה להצגת התוצאות בעבודת הביוחקר שלכם? נמקו1

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דות וכותרות מתאימות. . הציגו את תוצאות הביוחקר שלכם. הקפידו על ציון יחי9

 

 של חלק ג.  1. תארו את התוצאות שהצגתם. על פי הכללים המופיעים בסעיף 1


