
  הצגת נתונים וחוקיות :  חמישיפרק 

 סטטיסטיקהלמבוא 

  לאות ובדיאגראמותבהצגת נתונים בט  5.1

 ,איכותיהוא ובאמצעות החושים מהעולם מתקבל ו מקבלים חנאנהראשוני שהמידע 

בחוץ "; "הפרח אדום": לדוגמה. מדידה ואספירה על ידי כלומר מתואר באופן מילולי ולא 

  ".יםהלחם טע"; "הריח נעים"; "אני רעב"; "חם

של מדידה ועיבוד , על ידי ספירה, מידע זמננו מתרגם יותר ויותר את ה-אדם בןאולם ה

; C°28 –טמפרטורת האוויר ;  תלמידים37בכיתה :  לדוגמה.כמותי הנתונים שבידינו למידע

  . %20 - מחיר הלחם עלה ב; ש" קמ80  המכונית נוסעת במהירות של

באמצעות , כמותיבאופן  ומבוטאים יםהנמדדבנתונים ל מדובר "בכל הדוגמאות הנ

ההצגה המספרית מאפשרת השוואה מדויקת יותר של גודל ועוצמה של פריטי . מספרים

 גדול 'מספר התלמידים בכיתה א. 35 – 'בכיתה ב,  תלמידים37 'בכיתה א: לדוגמה. המידע

חות היום פ. 26° והיום היא 28°הטמפרטורה אתמול הייתה ; 'ממספר התלמידים בכיתה ב

  .חם מאשר אתמול

 : הערכים השתנותמעקב אחרי –הוא שאנו מעוניינים בו של המידע המאפיין הנוסף 

ואפילו , משתנה מיום ליוםהיא ,  אינה קבועההטמפרטורה (הערך משתנה בזמןלפעמים 

הטמפרטורה בחיפה שונה מזו  (משתנה ממקום למקוםלפעמים הוא , )משעה לשעה

  לשינוי בגודלבהתאם משתנה הערך  גודל במקרים אחרים, )באילתששבירושלים וזו שונה מזו 

מהירות , גילו משתנה עם משקל התלמיד :כדוגמה (א שיכול להיות מכל סוג שהו,אחר

משתנה עם שינוי הגובה מעל האוויר לחץ , כמות הדלק המוזרמת למנוע משתנה לפיהמכונית 

  ).כן הלאה ופני הים

  . בפרקים הקודמיםשהכרנו המשתנהים במושג לתיאור של השתנות ערכים משתמש

, אותו אנו מכנים, תלות של משתנה אחד במשתנה אחרמדובר בבדוגמאות שהבאנו 

מים ם או גורלמרות שגם משתנה זה עשוי להיות תלוי בגור( משתנה בלתי תלוי ,לצורך העניין

  .)אחרים

 הנתונים   .סטטיסטיקההוא ה תחום הידע העוסק באיסוף נתונים כמותיים וניתוחם       

 למשל התפלגות הגילים, יכולים להיאסף מכל האוכלוסייה עליה מעוניינים לקבל את המידע

או על ידי דגימת חלק , במדינת ישראל לפי נתוני מרשם התושבים במשרד הפנים

 כמו מדגם הצריכה המשפחתית שנעשה על ידי הלשכה המרכזית –מהאוכלוסייה 

  .רמת המחייה או על ידי הסוקרים השונים בתקופת הבחירותלסטטיסטיקה לשם קביעת 
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באיטלקית" סטטיסטיקה"השם  נהוגים. מדינה– stato: מקורו היו אוכלוסיה מפקדי

גם בתנ ונזכרים העתיק בעולם עת. ך"כבר לקב עזר ככלי אך  השימוש בנתונים סטטיסטיים

בסוף המאה ה ראשיתו וכלכלית חייב. 17-מדיניות חברתית הטבע מהלך התפתחות מדעי

ומגוון רב מידע וניתוח וצר צורך בעיבוד ה, החברה השימוש19-ובמאה  התרחב

ומדע רבים לענפי כלכלה אוכלוסיה (דמוגרפיה-בסטטיסטיקה תעסוקה, חינוך, מידע על

ורפואה,  וכספיםכלכלה וביטוחד"וכ מיםמודרנית יקהז פיואפילו, ביולוגיה התח כל

ורבים אחרים בשהאלה   ותיטות סטטיסטינעזרים

      

י         

  ו     

    נ    

       

ו -   ,)   

   .

המאפיינים של המחלקות  יכולים .  הנתונים הנאספים ממוינים לפי מחלקות שונות

ארץ מוצא או , סוג התעסוקה, מקום מגורים, מצב משפחתי, כמו מין, איכותייםלהיות 

  . 'ווכ, או ארץ ייצור עבור מוצרים, צבע, וסוג, העדפה פוליטית עבור בני אדם

המאפיינים של המחלקות  יכולים .  הנתונים הנאספים ממוינים לפי מחלקות שונות

ארץ מוצא או , סוג התעסוקה, מקום מגורים, מצב משפחתי, כמו מין, איכותייםלהיות 

  . 'ווכ, או ארץ ייצור עבור מוצרים, צבע, וסוג, העדפה פוליטית עבור בני אדם

, רמת הכנסה, שנות לימוד, משקל, גובה, כמו גיל, כמותייםהמאפיינים יכולים להיות גם 

  .שנות ותק בעבודה וכדומה

, רמת הכנסה, שנות לימוד, משקל, גובה, כמו גיל, כמותייםהמאפיינים יכולים להיות גם 

  .שנות ותק בעבודה וכדומה

, תיאור מילוליאפשר לעשות זאת ב. כמה אופניםלמסור ב   את המידע הממוין אפשר 

  .כלומר מסירת המידע במילים

, תיאור מילוליאפשר לעשות זאת ב. כמה אופניםלמסור ב   את המידע הממוין אפשר 

  .כלומר מסירת המידע במילים

תלמיד אחד חוגג אותו , יבתשר תלמידים יום הולדת 5 - ל בכיתה מסוימת   1 דוגמה

, באייר נולדו 4, בניסןאף אחד לא נולד , באדר – 5, בשבט – 4, בטבת – 3, בכסלו – 2, בחשוון

    .  באלול 2, באב 3, בתמוז 6, בסיוון – 2

 טבלה בה –טבלת שכיחויות ב     אבל בדרך כלל נעדיף לקבל את המידע כאשר הוא מוצג 

  .מספר הפעמים שבה היא התקבלהכלומר , להמצוינת ליד כל מחלקה השכיחות ש

במקרה שלנו (המחלקות את רושמים , זוכ בהצגה

 בעמודה – את השכיחויותו, בעמודה אחת) חודשי השנה

  .טבלההאחרת של  

 -  

קריאת הערכים מהטבלה היא תמציתית ומהירה 

, הסקת מסקנותונוחה יותר , מאשר מהסיפור, יותר

  .שמירת המידעללהעברה ו

בעל השכיחות החודש הוא  תמוז שערכנובטבלה       

אנחנו מבטאים זאת בקיצור .  של ימי הולדתהגבוהה ביותר

כאשר (או השכיחים , השכיח. השכיח הוא תמוזבמילים 

הוא המחלקה בעלת השכיחות ) יש יותר מאחד כזה

  .הגבוהה ביותר

מספר ימי     חודש  
 הולדת

 5  תשרי
  1 חשוון
 2 כסלו
 3 טבת
 4 שבט
 6 אדר
 0 ניסן
 4 אייר
 3 יווןס

 8 תמוז
 3 אב

 2 אלול

 סטטיסטיקהלמבוא 

ויכול להיות , ) מספריםהמחלקות מתוארות על ידיכאשר (שכיח יכול להיות מספר ה   הערה

  ).  מו שם מפלגה כשמדובר בתוצאות בחירותכ( גם כל מאפיין אחר
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להציג אפשר , כדי לקבל התרשמות מהירה מטבלת הנתונים

דיאגראמת  או (דיאגראמת מוטותאפי על ידי אותה באופן גר

 קובעים קנה מידה כך שהשכיחות הגבוהה y  -על ציר: עמודות

 x - ועל ציר, ביותר בטבלה תתאים לגובה הרצוי של הדיאגראמה
כשעל , בוחרים מספר נקודות המציינות את המחלקות השונות

. בגובה השכיחות המתאימה) או עמוד(" מוט"כל אחת מהן ניצב 

                                                                                                                                .)ים( את השכיח) מציינים(  ביותר מציין)ים( הגבוה)ות(מוטה

  

מספר נתונים עבור כל בה אנו רושמים , טורית-רבאפשר ליצור גם טבלת שכיחויות  

  .'משולשת וכו, ולהציג אותה בדיאגראמת מוטות כפולה, מחלקה

 לחשבון החשמל של תצרפמ חברת החשמל  2 דוגמה 

הצרכן דיאגראמת עמודות המתארת את צריכת החשמל 

משך בעונות השונות ב) ואט שעהו-  קילו–ש "בקו(שלו 

  . האחרונותשניםה שלוש 

מידע פחות , דרך כללב, למרות שהדיאגראמה נותנת

גובה המוטות , למשל, בדוגמה זו(מדויק מאשר הטבלה 

היא מאפשרת התרשמות מידית , )ש"מעוגל למאות קו

  .מהנתונים

, 2003 -כמו שהייתה ב, 2004 -נשארה ב") השכיח("כך רואים מיד שצריכת השיא 

  צריכה עלהב כלהשסך קל לראות גם .  בה היה שיא הצריכה בקיץ2002וזאת לעומת , בחורף

  . וכן הלאה , 2003 - למרות ירידה קלה בצריכה בסתיו ב, בשנים אלה משנה לשנה

  בעיות ומטלות, תרגילים  

  .המידע שבמשפטים הבאים הוא מידע כמותי או איכותי .1
 :כמותיהמידע סמנו את המשפטים המכילים את ה   

  .ש" קמ60 –מהירות המכונית )  ב  .המכונית נוסעת מהר  )  א

  .ש" קמ90הכדור נבעט במהירות )  ד  . הכדורגלן בעט בכדור בחוזקה   ) ג

  .בכיתה יותר בנות מאשר בנים )  ו  . תלמידים 38בכיתה   )ה

  .ביום שישי השיעורים מסתיימים מוקדם   )  ז

  .ביום שני השיעורים מסתיימים בדיוק בצהריים   )  ח

  .אביב -המכוניות נפגשו באמצע הדרך מחיפה לתל  )ט

    .98 –ממוצע הציונים של תמיר )  א"י;                  נתן תלמיד טוביו  )י

 סטטיסטיקהלמבוא 
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 .ציינו מי מהמשתנים תלוי בשני. איפה לדעתכם יש תלות בין המשתנים .2
  ; צריכת הדלק במנוע- מהירות המכונית ) א

 ;השקעה בלימודיםה -  ציוני הבגרות) ב
 ; שנות לימוד המקצוע מספר-משכורת העובד )        ג

  ; מחיר הבד-  אחוז הכותנה בבד)   ד    

  .ירות המוצרכ מ- השקעה בפיתוח המוצרה)       ה

  : תלמידי כיתה היו 30 ציוניהם בבחינה של. 3

8, 10, 6, 7, 4, 10, 9, 4, 7, 7, 5, 8, 10 ,9 ,6, 10 ,6 ,6 ,4 ,5 ,7 .8 ,9 ,10 ,6 ,8 ,7 ,5 ,7, 9  

   .ותהציגו את התפלגות הציונים בטבלת שכיח  ) א    

  .הציגו את הטבלה בדיאגראמת מוטות  )ב

 ?מה הציון השכיח  )ג

 8572בעד מפלגת הירוקים הצביעו .  מפלגות5בבחירות לאגודת הסטודנטים השתתפו .  4

 בעלי 10,890  - בעד מפלגת העצלנים ,  מצביעים5365  -בעד מפלגת הכתומים , בוחרים

 . בוחרים12,900 – םמצטייני קולות ובעד ה3,873 –בעד החרוצים , זכות בחירה

 .נתונים בטבלת שכיחויות את הערכו  )א

  .טבלה בדיאגראמת מוטותהציגו את ה  )ב

 ?מה פשר עובדה זו? מה השכיח  )ג

הטילו , 6 – עד 1 - כדי לבדוק את תקינותה של קוביית משחק שעל פאותיה המספרים מ  . 5

 :היו כדלקמן) המספרים שעל הפאה העליונה(התוצאות .  פעמים28אותה 

  3 ,3, 2 ,6 ,4 ,1 ,1 ,3 ,5 ,2 ,1 ,4 ,3 ,6 ,6 ,5 ,1 ,2 ,5 ,1 ,4 ,4 ,3 ,1 ,2 ,6 ,4 ,1.  

    ?5ההופעה של המספר מה שכיחות    )א  

  .את טבלת השכיחויות של כל המספריםרשמו   )ב  

  ?)התוצאות השכיחות: או(מה התוצאה השכיחה   ) ג  

  .נמקו? ה תקינהיהקובי, לדעתכם, האם  ) ד       

  2008-2006 -שנרשמו בקיבוץ הגושרים שבגליל העליון ב) מ"במ(להלן טבלת כמויות הגשם    .6

 כ"סהאוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמברחודש / שנה
2007-2008- - 78.6 78.3108.280.9 22.6- 3.4-- - 372
2006-2007-  60.0 33.0 46.0138.0188.071.015.03.0-- - 554
2005-2006- 30.0 94.0 141.0109.081.0 17.0132.0--- - 604

  .הציגו טבלה זו בדיאגראמת עמודות משולשת  

 סטטיסטיקהלמבוא 
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   2007לפי קבוצות גיל ומין בשנת ) באלפים(התפלגות אוכלוסיית ישראל להלן טבלת   .7

    )2008לפי השנתון הסטטיסטי משנת (

     נשים          גברים           סך הכל      קבוצת הגיל     

0-4                       731            375           356  
5-9                       684            351           333  

10-14                   621            318           303  
15-19                   581            297           284  
20-24                   570            290           280  
25-29                   544            273           271  
30-34                   534            268           266  
35-39                   458            228           229  
40-44                   393            194           199  
45-49                   382            185           197  
50-54                   372            178           193  
55-59                   352            168           184  
60-64                   251            119           132  
65-69                   199            91             108  
70-74                   177            78             99  
75-79                   142            60             82  
80-84                   109            42             67  
85-89                   54              22             32  
90-94                   19              7               12  
95                      +5                2               3  

  3,631        3,549         7,180       סך הכול                                   

  ?בין הנשים? בין הגברים? מהי קבוצת הגיל השכיחה באוכלוסיית ישראל כולה  )  א

 .  ציירו דיאגראמת עמודות לתיאור המבנה הגילי של אוכלוסיית ישראל)    ב
  .   נסו לתאר במילים מה שאתם לומדים מהסתכלות בדיאגראמה)    ג

 סטטיסטיקהלמבוא 

  ותיהיחסית והצגשכיחות   5.2

אלא בשיעור היחסי של שכיחות כל , במצבים רבים מעוניינים לא בשכיחויות עצמן

כך הוא המצב כאשר רוצים להשוות את הנעשה בשתי אוכלוסיות . מחלקה באוכלוסייה כולה

או כשמדובר ביחסי הכוחות , למשל את שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה במדינות שונות, שונות

  . בין מפלגות שונות

השכיחות היחסית של מחלקה  – לשכיחות יחסית זו מתרגמים את השכיחות למטרה

  .מסוימת היא היחס בין השכיחות שלה לסך כל השכיחויות של כל האוכלוסייה

כדי לקבוע .  למועצת הסטודנטים תוצאות בחירותו שבסעיף הקודם הובא4   בבעיה 1דוגמה 

) השכיחויות(חלטים של הקולות את חלוקת המושבים במועצה יש לתרגם את המספרים המו
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    שנסמנו, סכם תחילה את סך כל הקולותנלשם כך . )שכיחויות יחסיות(למספרים יחסיים 

  :M -ב

M = 12,900 + 3,873 + 10,890 + 5,365 + 8,572 = 41,600 

  : Mי חלוקת כל שכיחות בסך הכל "נחשב שכיחות יחסית לכל מפלגה ע

   
8572

41600
= 0.21,  

5365

41600
= 0.13,  

10890

41600
= 0.26, 

3873

41600
= 0.09, 

12900

41600
= 0.31

וזאת מפני שמקובל לבטא ,  לאחר הנקודה העשרוניתמספרים אלה מעוגלים לשתי ספרות

אלא במקרים בהם השכיחויות היחסיות הן שברים פשוטים (שכיחויות יחסיות באחוזים 

  :כך נקבל את טבלת השכיחויות היחסיות).  במיוחד

  יםמצטיינה  החרוצים  העצלנים  הכתומים  הירוקים  המפלגה

  12,900  3,873  10,890  5365  8572  קולות' מס

  כיחותש
  יחסית

0.21  0.13  0.26  0.09  0.31  

  שכיחות
  יחסית
  באחוזים

21% 13% 26% 9% 31% 

 הן המוחלטות  השכיחויות  אם  . הכל-סך טור  בדרך כלל מוסיפים לטבלת השכיחויות 

M1, M2,…,Mn   סך הכל שלהן הואM = M1 + M2 + …+ Mn ,  והשכיחויות היחסיות הן

  המנות
f1 = 

M1

M
, f2 = 

M2

M
, ..., fn = 

Mn

M      

  כלומר ,מנת הסכום היא סכום המנות, גבי החילוקלפי חוק הפילוג ל

f1 + f2 + ... + fn = 
M1 + M2 + ... + Mn

M
= 

M

M
= 1   

  .%100או , 1סכום השכיחויות היחסיות הוא , לכן

רצוי לבדוק כל טבלת שכיחויות יחסיות שמקבלים או עוסקים בה אם היא מקיימת תנאי 

  .)100% -כמובן ששגיאות העיגול עלולות לגרום סך כל השונה מעט מ (זה

 סעיף הקודם תתקבל טבלתשב לדת בחודשים השוניםימי ההומטבלת שכיחות  2דוגמה 

  : השכיחויות היחסיות

      

 כ"סהלולא אבתמוזסיווןאיירניסןאדרשבטטבתכסלוחשווןתשרי  חודש     
 41 2 3 8 3  4 0 6 4 3 2 1 5  שכיחות

שכיחות יחסית 
9.87.319.57.34.9100 7.39.814,60 4.9 12.22.4 באחוזים

 סטטיסטיקהלמבוא 
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את טבלת השכיחויות היחסיות אפשר להציג גם 

דיאגראמה זו תהיה זהה בצורתה . בדיאגראמת מוטות

ורק קנה , לדיאגראמת המוטות של השכיחויות המוחלטות

  . יהיה שונהyהמידה שלה בציר 

נראית דיאגרמת העמודות של תוצאות   , לדוגמה, כך  

כאשר במקום שמות המפלגות מופיעים , הבחירות

  :סידורייםמספריהן ה

 מקובלת להצגת שכיחויות יחסיות היא על ידי דרך

העיגול : )דיאגרמת עוגההנקראת גם   (דיאגראמת עיגול

וכל ,  מהאוכלוסייה100%כלומר , כולו מייצג את השלם

שגודלה היחסי , מחלקה מיוצגת על ידי גיזרה של העיגול

מכיוון ששטח גזרה . עיגול הוא כגודל השכיחות היחסיתב

,  ביחס ישר לגודל הזווית המרכזית של הגזרהנמצא

שטח ידי - מיוצגת הן עלהיחסית של כל מחלקהשכיחות ה

מכיוון . גודל הזווית שלהידי -הן עלהמייצגת אותה ו הגזרה

של כל אחוז , 360° שסך כל הזוויות סביב מרכז העיגול הוא

  יחסית שכיחות  של כך  , 3.6° יוצג על ידימחסית ישכיחות 

  . וכדומה54° גיזרה בת - 15%ל ,  36° תתאים גיזרה בת10%של 

זווית הגזרה המייצגת ,  %nאם השכיחות היחסית של מחלקה מסוימת היא , כלומר

  : אותה תהיה
¹Ý = 

360Ý

100
*n

  

בזכות צורתן הקומפקטית , צבעיות מקובלות מאוד במצגות- דיאגראמות עיגול רב

ה כמו השוואת גובה העמודות למרות שההשוואה בין גודל הגזרות אינה כה ברור, והאסתטית

    .בדיאגראמת עמודות

שב נח, 1עבור התפלגות קולות  הבוחרים שבדוגמה  לשרטט דיאגרמת עיגולכדי   3דוגמה 

. ות השונותפלגות המייצגות את המגזראחת מהמרכזית של כל הזווית תחילה את ה

  :מהנוסחה שלעיל נקבל את הזוויות המתאימות

 סטטיסטיקהלמבוא 

  

 
  

  
 = מ צ ט י י נ י ם ¹

360Ý

100
*31 = 111.6Ý  
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  : ואכן, הזוויות שחישבנומעלות נסכם את ,  טעינו בחילוקכדי לבדוק שלא

 .כנדרש, 360 = 111.6 + 32.4 + 93.6 + 46.8 + 75.6

בית ספרי מבחן ציוני  מוצגים שמשמאלבדיאגרמת   4ה דוגמ

מצוין גם , פרט לגזרת הנכשלים, כשבכל גזרהמתמטיקה ב

   .)מעוגל לאחוזים שלמים (האחוז המתאים

   : הן, במעלות, תהזוויות המתאימו

13 –מצוין  30 –טוב מאוד , 46.8 = 3.6 3.6=108 ,  

18 –ומספיק , ) רבע עיגול–מיידי  (90 –טוב  3.6 = 64.8.  

  : יכולנו ללכת באחת משתי דרכים, לו רצינו לחשב גם את הזווית עבור גזרת הנכשלים

  כשלים הואלכן שיעור הנ. 100% סכום כל השכיחויות היחסיות באחוזים הוא :'דרך א

100%- (30%+25%+18%+13%) = 14%  

  .°6.314 = 450.°והזווית המתאימה היא בת 

  :במעלות,  הזווית שנותרה היא:'דרך ב

360 - (46.8+108+90+64.8) = 360-309.6 = 50.4  

אבל . שנבחנועלינו לדעת את מספר התלמידים , כדי לדעת את השכיחויות המוחלטות   

 11אם ידוע לנו שמספר הנכשלים הוא , למשל.  מוחלטת אחתאפשר להסתפק גם בשכיחות

  : נו יכולים לחשב את המספר הכולל של נבחנים מנוסחת האחוזאנח

11 = 0.14M , אחרי עיגול(כלומר (M = 79 .0.18-ואז נדע ש תלמידים קיבלו   14 ≈ 79

0.25, "מספיק"ציון  0.3, "טוב" קיבלו ציון 20 ≈ 79              , "אודטוב מ" קיבלו 24 ≈ 79

0.13 -ו   ."מצוין" קיבלו 10 ≈ 79

  בעיות ומטלות, תרגילים

שהיא  ומספר הקולות, 5%היא " יהיה טוב"היחסית של המצביעים למפלגת השכיחות   .1

  ?כמה אנשים השתתפו בבחירות. 155,000קיבלה היה 

  :גובהיהן של כל המתעמלות במועדון ספורט נרשמו בטבלה  .2 
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  .פי נתוני הטבלה רשמו את שכיחות ההופעה של כל גובה- על  )א

  . המתעמלותירשמו את טבלת השכיחות היחסית של גובה  )ב

  . ' תלמידות כיתה ז20 רשומות מידות נעליים של דלהלןבטבלה   .3

  ;רשמו את שכיחות ההופעה של כל מידה, פי נתוני הטבלה-על   )א  

  .חות היחסית של הופעת כל מידהמצאו את השכי   )ב  

  .רשמו את ערכי השכיחות היחסית באחוזים    )ג  

 

 
  

  . ' תלמידי כיתה י50בטבלה רשומות מידות הבגדים של   . 4

  

  

  

  

  

  

  

  ;רשמו את שכיחות ההופעה של כל מידה, פי נתוני הטבלה-  על)א  

  .מצאו את השכיחות היחסית של הופעת כל מידה )ב  

  .שכיחות היחסית באחוזיםרשמו את ערכי ה  )ג  

  : תלמידים40להלן רשימת ציוני המבחן במתמטיקה בכיתה מסוימת בת   . 5

  

 סטטיסטיקהלמבוא 

  

  

  

  

  

  שאינם מאורגנים באופן המאפשר הסקת מסקנות מהיר , נתונים גולמייםאלה הם 

  :ארגנו את הציונים במחלקות לפי החלוקה )   א
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  ).90-100(ומצויין ) 80-89( מאוד טוב, )-7970(טוב , )60-69(מספיק , )0-59(נכשל 

  .ערכו טבלת שכיחויות מתאימה  )א

 .חשבו ורשמן את השכיחויות היחסיות  )ב

  
  נכשל
< 60 

  מספיק
60 - 70  

  טוב
70 - 80  

  טוב מאוד
80 - 90  

  מצוין
 <90  

שכיחות 
         יחסית

שכיחות 
יחסית 
  באחוזים

     

 .הציגו את התפלגות הציונים בדיאגראמת עמודות  )ג

 .  התפלגות הציונים בדיאגראמת עיגולהציגו את  )ד

  שמשמאל מציגה את דיאגראמת העמודות הכפולה   .6

, השכיחות היחסית של ציוני המבחן עבור שתי כיתות        

   . תלמידים40כאשר בכל כיתה , 5- ' י- ו1-'י

חשבו את שכיחויות הציונים בכל אחת מהכיתות   )א

   .והציגו אותן בטבלה

ב מתארת את "האם דיאגראמת העיגול הרצ  )ב

 ?איזו מהן? התפלגות הציונים באחת משתי הכיתות
  

  

  

  

  

  

  

    

  : היו כדלקמן6 – עד 1 -קובייה שעל פאותיה המספרים מ תוצאות הטלת.    7

3 ,3, 2 ,6 ,4 ,1 ,1 ,3 ,5 ,2 ,1 ,4 ,3 ,6 ,6 ,5 ,1 ,2 ,5 ,1 ,4 ,4 ,3 ,1 ,2 ,6 ,4 ,1.  

  .טבלת השכיחויות היחסיות לכל המספריםאת רשמו   )א

  .ציירו דיאגרמת מקלות עבור התוצאות)     ב          

  .ציירו דיאגרמת עיגול עבור התוצאות)    ג           

 סטטיסטיקהלמבוא 
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 סטטיסטיקהלמבוא 

,  ית של נתוניםפהצגה גראשונות לשיטות ההונותיהן של  בשיחה על יתרונותיהן וחסר.8

טען אחד התלמידים כי דיאגראמת העוגה נוחה במיוחד להמחשת התוצאות 

  .נמקו? מה דעתכם על טענה זו. האפשריות של הבחירות לכנסת

ת העברי בעמוד זה ואת " בי–ף "אלהרשמו את טבלת שכיחות ההופעה של כל אות של  .9

נניח שבידכם עמוד שכתב כותב ספר זה בכתב סתרים בו כל . חסית השכיחות היתטבל

האם יש לכם רעיון איך תוכלו להשתמש בטבלה כדי לנסות . אות מוחלפת בסימן אחר

    ?ולפענח כתב סתר זה
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 תיאור הגרפיה

  תיאור גרפי של קשר בין משתנים  5.3

כלומר להצגת ,     מישור הקואורדינאטות משמש לא רק להצגה של נתונים סטטיסטיים

  . אלא גם כדי לתאר באופן גרפי קשרים בין כמויות משתנות כלשהן, שכיחויות

 22בתאריך  מטר 1באורך ניצב טיל מוט האורך הצל שתלמידים בירושלים מדדו את     דוגמה

  :וסיכמו את מדידותיהם בטבלה הבאה, בשעות שונות של היום)  לילההיום והשוויון (במרץ  

 מ"אורך הצל בס שעה

07:00  
08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00 

350  
180  
120  
80  
65  
55  
65  
80  

120  
180  
350      

  

  :הם הציגו את מדידותיהם בדיאגראמת מוטות

  

  

                                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ומחליף את מגמת , ללא קפיצות, מכיוון שידוע שהצל משתנה באופן רציף

הציע אחד התלמידים להשלים את , ההתקצרות במגמת התארכות רק בצהריים

וכך לקבל אומדן גם לאורך הצל בזמנים בהם לא , הגרפי על ידי קו שבורהתיאור 

  :נמדד

05
010
051
002

053

052
003

7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 ה ע ש 

ל צ ה  ך ר ו א 
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גם התיאור הגרפי שלה , "חלקה" שמכיוון שהשתנות אורך הצל היא נהטע התלמיד

 את התיאור הוהציע, ולהיראות כקו עקום אחד ולא כקו שבור" חלק"צריך להיות 

  :הבא

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13 ומשקלן של גובהן ערכו טבלה של ,לבדוק את הקשר בין הגובה למשקלכדי   2דוגמה

  :במועדון מתעמלות  

מינהלינהיתכרמימיתטובה חוהזיוה ורדהדרליהדגליהבלהאלה שם

154 150 148151157 148150154149148147160155 מ"גובה בס
 58 58 57 53 51 55 60 49 55 48 55 5049ג"משקל בק

05
010
051
002

053

052
003

7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 ה ע ש 

ל צ ה  ך ר ו א 

05
010
051
002

053

052
003

7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 ה ע ש 

ל צ ה  ך ר ו א 
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  :בגרף הבאנתונים הוהציגו את 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .גרףבכאשר לכל מתעמלת מתאימה נקודה 

, המשקל עולה עם הגובה, כמגמה כללית להסיק את המסקנה שאפשרמהתיאור הגרפי 

  .הבדלים בין נערה לרעותה למרות שייתכנו

541 051 551 061 ה ב ו ג 
54

05

55

06
ל ק ש מ 

ה ו ח 

ה נ י ל ה ו י ז 

ה ל א 

ר ד ה 

ה ב ו ט 

 לרוב הנתונים משקל(קיים קשר , גובה ומשקל, ברור שבין שני המשתניםמהגרף :  שימו לב

. אולם אי אפשר להסיק מה משקל המתעמלת בעלת גובה נתון, )כבד יותר לבנות גבוהות יותר

    .אולם משקל שונה, )מ" ס148 ( אותו גובה –הדר וטובה ,  אלה–לשלוש בנות , כך

  ,  בעיות ומטלותתרגילים

 ) צלסיוסבמעלות(יורק -מתואר גרף של טמפרטורת האוויר בניו  1בשרטוט   .1

  .  בשעות שונות של יממה מסוימת

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1שרטוט              
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  .18,  12, 6,  2: טמפרטורת בשעההפי הגרף את - מצאו על) א  

  ? 3°C; 0°C; 4°C;  1° C    -באיזו שעה הייתה הטמפרטורה שווה ל)  ב  

  ?נמוכה ביותרה? גבוהה ביותרהבאיזו שעה הייתה הטמפרטורה   ) ג  

  ? 0°C -באלו שעות הייתה הטמפרטורה נמוכה מ ) ד  

 מסומן x –בציר .  מתואר אורך היום בחודשים שונים בעיר מסוימת2בשרטוט   .2

  .)בדקות ( אורך היום הראשון של כל חודש– y –ובציר , מספר החודש

  ? דקות750?  דקות600הוא  בחודש הראשוןבאיזה חודש אורך היום )  א  

  ? דקות850   

  ? דקות600 - קצר מ?  דקות700 -ו מחודשי השנה היום ארוך מבאל)  ב  

  ?אוקטוברב 1?  יוליב 1?  מאיב 1?  מרץב 1? בינואר 1 - מה אורך  היום ב)  ג  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

                     2שרטוט                                                        
 וסכמו) טמפרטורה ואחוזי לחות( האוויר עקבו במשך שבוע אחרי נתוני מזג)  א   .3

  .בטבלה אותם  

  :תארו את הקשרים הבאים באופן גרפי  ) ב

היום בשבוע ) 3היום בשבוע  והטמפרטורה    ) 2  הטמפרטורה והלחות) 1

  .והלחות

  .תארו את הקשרים שלעיל באופן גראפי)   ג

 ?  האם תוכלו להסיק מסקנות כלשהן מהגרפים שציירתם)ד
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 קשר באמצעות נוסחה

   נוסחה אלגבריתבאמצעותהניתן קשר בין משתנים הצגת   5.4

 לשאלא גם , להמחשה לא רק של נתונים שהתקבלו במדידהמשתמשים בתיאור גרפי 

    .נתונים המתקבלים על ידי שימוש בנוסחה

  . y = 2x ה הנוסח המבוטא באמצעותy - ו xקשר בין המשתנים גרפי באופן תאר נ

. yמתאימים של הערכים ה אתנחשב בנוסחה  תםידי הצב-ל ועxל ש ערכים מספרנבחר 

  .בתחום שבו מעוניינים xשל מספיק ערכים  חשוב לבחור , כדי שהתיאור יהיה מדויק יותר

4-)2(2

2-)1(2

632

=−⋅=

=−⋅=

y      2x

y      1x

y     3x

−=

−=

=

                     

422y      2x

212y      1x

002y      0x

=⋅==

=⋅==

=⋅== =⋅=

  :נוח לארגן את הנתונים בטבלה

x 3  2  1  0  1-  2-  

y 6  4  2  0  2-  4-  

  .כל זוג של נקודות סמוכות בקטע ישרבמערכת הצירים ונחבר ) y , x(נסמן את הנקודות 

   מהווה תיאור גראפי שנוצר באופן כזההקו 

   . y - וx של הקשר בין המשתנים

  .ישרקו קטע של מתקבל שלנו במקרה    :הערה

  

  

  

  קשר בין המשתנים נתאר באופן גרפי את ה    2וגמה ד

  |y = |x. נוסחה ה באמצעותהמבוטא 

  :ערכיםטבלת  מלאתחילה נ

  

x 3  2  1  0  1-  2-  3-  

y 3  2  1  0  1  2  3  

1 2 3 4-1-2-3

1

2

3

4

5

6

-1

-2

-3

-4

x

y
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   .םקטעיבמערכת הצירים ונחבר אותם ב) y , x(נסמן את הנקודות 

קטעים הבנוי משני , קיבלנו קו שבור

   .ישרים

  

  

  

  

  

 )וללא התנגדות אוויר(גוף הנופל נפילה חופשית ת של מהירוהיקה כי זידוע מהפי  3דוגמה 

v = g נפילה נתונה על ידי הנוסחה מתחילת ה שניות tלאחר  t , כאשר המהירותv  נמדדת 

ואילו הדרך , 9.8 -ל בקירוב השווההוא קבוע תאוצת הנפילה החופשית  g -במטרים לשנייה ו

  :ידי הנוסחה- עללתו  נתונה השניות הראשונות לנפי t-שהגוף עובר ב) במטרים(

  

שהם ערכים חיוביים ( t עבור מספר ערכי זמן  המהירות והדרךאחרי שמחשבים את ערכי

  x-ציר על כאשר, באופן גרפיהן באמצעות הטבלה והן ת אלו  נוסחאואפשר להמחיש ,)בלבד

   :מספר השניות מתחילת הנפילה  את ניםמציי

S = 
g*t

2

2

1 2 3 4 5-1-2-3-4-5

1

2

3

4

5

-1
x

y

  

  מהירות             מרחק    )שניות(  זמן
 )מטר(         ) בשנייה' מ(

         1           
         2  
         3    

         4  
         5  
         6  
         7  
         8 

   9.8                 4.9  
   19.6               19.6  
   29.4              44.1  
   39.2              78.4  

   49.1              122.5  
   58.8              176.4  
   68.6              240.1  
   78.4              313.6   
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  :t   בזמןSהדרך של תלות לתאר באופן גרפי את הבאופן דומה אפשר 

 קשר באמצעות נוסחה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בעיות ומטלות, תרגילים

  )בשעות(זמן ה – t  -ו) מ"בק(דרך ה – sכאשר , s = 60t: נוסחהה נתונה  .1

  ;t=2  ;t=3.5  ;t=5 עבור הזמנים   s  את ערכימצאו )  א  

  .s = 240:   אם נתוןt  אתמצאו)  ב  

  .y = 2x – 1: נוסחהה נתונה  .2

  .x = 1; -0.5; 1.5; -2 עבור yמצאו את הערך של )         א

  .    y = -9; 5; -1:    שעבורוxמצאו את הערך של )         ב

   .x כנגד ערכי   yהשתמשו בערכים שמצאתם כדי ליצור טבלה של ערכי )         ג

  . את הטבלה שיצרתםתארו באופן גרפי)  ד       

  ?מה קיבלתם.  הטבלההמתארות אתנקודות הנסו להעביר קו חלק דרך )  ה   

 .                             :נוסחהה נתונה  .3

  .p(3)  ,p(-12)  ,p(2.1)  :חשבו את)  א

  .p(x) = 0  ;p(x) = 2.4  ;p(x) = -9:   אם ידוע שxמצאו את הערך של )  ב

  .p – ו xבין המשתנים שקשר תארו באופן גרפי את ה) ג

  .  y = x2 + 2x:  ידי הנוסחה-  מוגדר עלy - וxהקשר בין   .4

    ורשמו4 עד 4- -  השלמים מx עבור ערכי  y - י המצאו את ערכ)  א

  .      אותם בטבלה

  .טבלה שמצאתםהנקודות המתאימות לאת סמנו במישור קואורדינאטות )  ב

  ?מה קיבלתם. שסימנתםנקודות הנסו להעביר קו חלק דרך )   ג

(x) = 
1
3

p (2x + 1) 
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 קשר ביןותארו בה באופן גרפי את הבכל אחד מהסעיפים הכינו מערכת צירים   . 5

  :המשתנים  

 קשר באמצעות נוסחה

x4y =x3y −=   )                          ב)     א

)                   ד|)     ג x|2y ⋅−=3x2y +=  

)      ו                     )     ה 2xy =1x4y +−=    

x
2
1y =1xy 2 −=   )                          ח)     ז

) מחזור(תנודה שלמה אחת ) מטוטלת של שעון קיר, למשל(הזמן בו מבצעת מטוטלת    .7

   :נתון על ידי הנוסחה 

   

  

  . אורך המטוטלת במטרים-  L - הוא המחזור בשניות  וTכאשר   

  כדי לקבל נוסחה פשוטה יותר לתלות של      π ≈ 3.14 , g ≈ 9.8השתמשו בקירוב    )א

  .T(L)  לת באורכה           מחזור המטוט

  והשתמשו במחשבון מדעי, הציבו את הערכים המספריים של המקדמים:  הנחייה

 )Lבחרו מספר ערכים נוחים של (ל "הנ הכינו טבלה המתארת את התלות  )ב
 .את השתנות המחזור עם התארכות המטוטלת פיגרבאופן ו תאר  )ג

 

 

  

T = 2È
L

g
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 סדרות וחוקיות

   ות נתונות ותיאורן האלגבריסדר מציאת תבניות ב   5.5

סקרן האדם  להביןמאופיו הוא חי את העולםומתעניין ורוצה תופעה . שבו ללמוד כדי

לגלות, מסוימת ומנסה תצפיות סדרת ההוא עורך חוקיות כזו. לפיה  זושסדרה חוקיותאת

לקרות העומד את ולשער העולם את להבין לו שלבים. עוזרת זו מורכב מכמה בדרך : לימוד

התוצאות סדרת איסוף וסידור שלב הוא הראשון הוא שלב הסקת. השלב השני השלב

הכללית החוקיות לגבי שנצפו התופעה מהמקרים הפרטיים של זההמסקנות נקראשלב

הכללהיסק –אינדוקציה מהחוקיות, )מן הפרט אל מסקנות הסקת הוא השלישי והשלב

שייצפוהכללית ל הבאים זה נקראגבי המקרים הפרטיים הכללהיסק –דדוקציהשלב מן

הפרט   ). אל

        

        

           

         

       )   

         

   )       

 

,  היא קבוצת מספריםסדרה מספרית? נגדיר תחילה את מושג הסדרה במתמטיקה

 הסדרה .'שלישי וכו, אבר שני,  אבר ראשון–לפי סדר  הסדורים, הנקראים אברי הסדרה

 סדרת מספרי ימי –ים שראינו בסעיפים הקודמים כמו סדרות הנתונ, יכולה להיות סופית

  ):5.1סעיף (ההולדת הסדורה לפי חודשי השנה 

5, 1, 2, 3, 4, 6, 0 , 4, 3, 8, 3, 2  

 ):5.2 בסעיף 7שאלה (ה י הטלות קובי28או סדרת התוצאות של 

3 ,3 ,2 ,6 ,4 ,1 ,1 ,3 ,5 ,2 ,1 ,4 ,3 ,6 ,6 ,5 ,1 ,2 ,5 ,1 ,4 ,4 ,3 ,1 ,2 ,6 ,4 ,1  

  . כאשר נתון כלל המורה איך לעשות זאתאינסוף ל גם להימשך     סדרה יכולה

  , …,4 ,3 ,2 ,1: ברור איך להמשיך את סדרת המספרים הטבעיים, למשל, כך

  , …,8 ,6 ,4 ,2: את סדרת המספרים הזוגיים

  . …,7 ,5 ,3 ,2: או את סדרת המספרים הראשוניים

  .a)  לא שלם( מספר  בפיתוח העשרוני שלהספרות שלאחר הנקודהסדרת    1ה דוגמ

 = a   . …3 ,3 ,3 ,3 ,3מתקבלת הסדרה הקבועה ,              כאשר
1

3

a  .…,1 ,7 ,5 ,8 ,2 ,4 ,1 ,7 ,5 ,8 ,2 בלת הסדרה המחזוריתקמת       ,     כאשר 

מה יהיה בה לא ניתן לצפות שגם  (מחזורית-איבלת הסדרה הק  מתa = πואילו כאשר  

  :)המספר הבא

 = 
2

7

1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3… 

כאשר , naסדרת המספרים , כלומר (a)  כלשהו( מספר של סדרת החזקות הטבעיות    2ה דוגמ

n = 1, 2, 3, …:(  

  .…1 ,1 ,1 ,1 ,1מתקבלת הסדרה הקבועה , a = 1שר כא
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  .  …,1+ ,1- ,1+ ,1- : מתקבלת הסדרה המתחלפת, a = -1שר כא

  .… ,64 ,32 ,16 ,8 ,4 ,2 :מתקבלת סדרת החזקות הבינאריות,  a = 2שר כא

 - )ַסָּמן(ואינדקס ,  אות המסמנת את הסדרהדיי-לנוהגים לסמן את אברי הסדרה ע

   . לשני וכן הלאה– 2,  לאבר הראשון1: המסמן את מקומו של האבר בסדרההמספר הסידורי 

 לאות המסמנת את (index) וןן תחתסמכסימון מקובל הוא לכתוב את המספר הסידורי 

 הוא a ,a2 ה הסדרסמן את האבר הראשון שלמ a1אזי , a, למשל, אם אות זו היא: הסדרה

 a  הסדרה  י  של-n  - סמן את האבר המ an  - ובאופן כללי ,  השלישי-   a3,  שלההאבר השני

  ).האבר הכלליהמכונה גם (

  :אבריה יהיו, Nות אם נסמן את סדרת המספרים הטבעיים בא, כך

N1 = 1, N2 = 2, N3 = 3, ….  

  :יהיו אבריה, pואם נסמן את סדרת הראשוניים באות  

p1 = 2, p2 = 3, p3 = 5, p4 = 7, p5 = 11….  

, ולסמן את אבריה, 0במקרים מסוימים נוח יותר להתחיל את ספירת הסדרה במספר   הערה

  .  וכן הלאה…,a0, a1, a2, a3באותיות , לפי הסדר

חוקיות  המשימה הראשונה היא לגלות , כשרוצים לטפל באופן מתמטי בסדרה נתונה

  . כלומר כלל מתמטי שלפיו אפשר לתאר את הסדרה, מתמטית

  .  נעדיף את הכלל הפשוט ביותר,כאשר ייתכנו כמה כללים כאלה

, 2ביום השני את התוצאה , 1  במדידה מסוימת קיבלנו ביום הראשון את התוצאה 3דוגמה 

  ?ומה הלאה? תהיה התוצאה ביום הרביעי, לדעתכם, מה. 3וביום השלישי את התוצאה 

יענה , אלא אם הוא מתמטיקאי, אפשר להמר על כך שכל מי שתשאלו אותו שאלה זו

הפשוטים שני הכללים ,  1,2,3מבין כל הכללים שעולים בדעתנו לבניית הסדרה , ואכן. 4: מיד

או הכלל , וכל אבר אחר בסדרה הוא המספר העוקב לקודמו 1 - ביותר הם הכלל שמתחילים ב

ושניהם מתארים את סדרת המספרים , nשל הסדרה הוא פשוט המספר  n -שהאבר ה

 .… ,5 ,4 ,3 ,2 ,1        הטבעיים 

  :  כלל החיבור הבאלמשל. אבל ייתכנו גם הסברים אחרים

לפי .  האברים שקדמו לווכל אבר אחר בסדרה הוא סכום שני, 2 -ו 1מתחילים במספרים 

י כלל זה נראית "והסדרה המתוארת ע, 4 ולא 5יהיה האבר הרביעי בסדרה דווקא , כלל זה

   .… ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1  :כך
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לפי , למשל . בדרכים אחרותם ג3 ,2 ,1, ת אותה סדרת מספרים פשוטהאיכולנו לקבל 

  : העשרוני של השברשוםריכאשר נסתכל בשלוש הספרות הראשונות של ה, 1דוגמה 

111

900
=0.123333   

  .3יהיה דווקא ) וכל האברים שאחריו(האבר הבא בסדרה , בהסתכלות זו

 כאשר –אותה תוצאה יקבל חזאי מזג אוויר שמשתמש במספרים לתיאור השמיים 

   . גשם3 -  עננים ו– 2המספר ,  מסמל שמיים בהירים1המספר 

קרה מחר היא מה  שִימאוד לדבוק בכלל שהתחזית הטובה ביותר למהמכיוון שנוח 

שגם למחרת להניח סביר , יום מעונן ויום גשום, יום נאה החזאי שאחריינחש , שקרה היום

  . 3לנחש שהאבר הרביעי יהיה אף הוא כלומר  ,ירד גשם

שמספר הכללים האפשריים לתאר ולהמשיך סדרה סופית של מספרים הוא  אף, כאמור

  .  אם יש לנו הנחייה אחרת אלא נעדיף את הכלל הפשוט ביותר, אינסופי

אומר כיצד  האבריה הראשונים בצירוף כללאפשר לתאר חוקיות של סדרה על ידי 

  . האברים שקדמו לומ את האבר הבא בסדרה מקבלים

. 1 ומוסיפים בכל צעד 1 -מתחילים ב, למשל, ת המספרים הטבעייםסדרכדי לקבל את 

 2 -  נתחיל ב–לזוגיים . 2ם בכל צעד  ומוסיפי1 - מתחילים ב–זוגיים -כדי לקבל את האי

  . a  - ונכפול בכל צעד את האבר האחרון בa  -  נתחיל ב– aלחזקות של . 2ונמשיך בצעדים של 

  . ננסה לבטא אותו בנוסחה,  הסדרהך להמשכללהכאשר גילינו את 

 מתבצע באמצעות הוספת ההתקדמות מאבר כלשהו לאבר הבאהמספרים הזוגיים בסדרת 

            :2המספר 

                                                a1       a2         a3       a4  …  an

   a2 = a1 + 2,   a3 = a2 + 2,  a4 = a3 + 2,  …., a100 = a99 + 2 

  an+1 = an + 2:  בצורת הנוסחה כללית אפשר לרשום, כלומר

  :bבבסיס  החזקות תבסדר

          a1         a2            a3           a4  …      an

                                       a2 = a1 b,  a3 = a2 b,   a4 = a3 b, …..  a100 = a99 b 

an+1=bהיא הנוסחה  ,כלומר an .  
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ובאמצעותן אנחנו יכולים להמשיך את  התקדמותנוסחאות נוסחאות כאלה נקראות 

  . הסדרה שהתחלתה נתונה

 המבטאת באופן ישיר נוסחה ישירהך אחרת לתיאור חוקיות של סדרה היא על ידי דר

  . n על ידי ביטוי אלגברי במשתנה  של הסדרהn - את האבר ה

  , an = n היאסדרת המספרים הטבעיים הפשוטה ל הנוסחה

  , an = 2nסדרת המספרים הזוגיים היא 

  .an = 2n - 1  זוגיים היא-וסדרת המספרים האי

    .an  = anניתנים על ידי הנוסחה  ) 2דוגמה  (aדרת החזקות של  אברי ס

וחודש נוסף עד שהארנבת , לזוג ארנבות שרק נולד לוקח חודש להיות בוגרים  4דוגמה 

כמה זוגות של ארנבות יהיו . הארנבת ממשיכה להמליט כל חודש זוג נוסף. מתחילה להמליט

  ? חודשים12לאחר 

  . הדור הראשון–  רק זוג אחד של ארנבותבתחילת החודש הראשון יהיה

  .בסוף החודש הראשון יהיה עדיין רק זוג אחד של ארנבות

 זוגות 2 =1 + 1 יהיו כבר ואז , בסוף החודש השני הארנבת האם ממליטה זוג ארנבות

   .של ארנבות

 זוגות 3 = 2 + 1יהיו ו,  ייוולד זוג ארנבות נוסף לזוג הוותיקבסוף החודש השלישי

   .תארנבו

ילדיהם וזוג נוסף , זוג אחד לזוג הוותיק:  זוגות ארנבות2רביעי ייוולדו החודש הבסוף 

  . זוגות5 = 3 + 2ויהיו ביחד , הבכורים

לחמישה זוגות אלה יתווספו כעבור חודש ילדיהם של שלושת הזוגות שיהיו בני חודשיים 

  .  זוגות3 + 5 = 8וכך יהיו , ויותר
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דש יתווספו לזוגות שהיו בסוף החודש שעבר זוגות צאצאים כמספרם בסוף כל חו, וכך

    .לפני חודשייםכלומר כמספר הזוגות , של הזוגות שהגיעו לגיל חודשיים ויותר

נקבל סדרה ששני אבריה , an - בn- את מספר זוגות הארנבות בסוף החודש ה אם נסמן 

 כלומר , לו  יםדמוקה האברים   שני שווה לסכום  בהכל אבר ו a1 = 1, a2 = 1 הראשונים הם 

   .an+1 = an + an-1שלה היא   התקדמותהנוסחת 

  .י'סדרת פיבונאצזה נקראת  התקדמותסדרה הנבנית לפי כלל 

ירדו פיבונאצאנאול    ( 'י

       

   י

  '   

  

מפיזה  שהתפרסם) 1250-1170ליאונארדו היה מתמטיקאי איטלקי

העשרונית  לשיטה תרומתו למעבר במערבובעיקר בשל אותה הראשון שפרסם פרובס, היה

מהשלישי ואילך .1202בשנת" יהספר החשבונ" הסדרה  ,55 ,34 ,21 ,13 ,8  ,5 ,3 ,2 :אברי

פיבונאצנקראים …89 פיבונאצ, ימספרי רבות בטבעי 'סדרת מתאימה לתיאור תופעות

ל גם    .הידוע" יחס הזהב"וקשורה

  בעיות ומטלות, תרגילים

   :ים שבאיורכדורים סדרות קבוצות המתאימות סדרות הבאותלאלו מה   . 1

 an = 2nסדרת הזוגיים  ) א

 an = 2n-1זוגיים -סדרת האי)  ב

   an = n2סדרת הריבועים  )  ג

   an = n3סדרת המעוקבים  )  ד

 המחושבים, "המספרים המשולשים"סדרת )  ה
 = an   : פי הנוסחה- על         

n(n + 1)
2

כמה כדורים יהיו בקבוצת הכדורים                       )א   .2

  ?4השביעית בסדרה שבאיור     

   ? 14. כמה בקבוצה מס  )ב   

  ?  כדורים30באיזו קבוצה יהיו   )ג  

   ? כדורים75באיזו יהיו   )ד  

  .2 האיור ל לגבי"כנ    .3

נים                    ונסו לצייר שלוש קבוצות קוביות  שיתאימו לשלושת האברים הראש  .4

  .של סדרת המעוקבים  

  ?2 .מה המספר העשירי בסדרת המספרים מס )  א   . 5

  ?4. מה המספר העשירי בסדרת המספרים מס   )ב

  .4.   וגם לסדרה מס2. מצא מספר שמשתייך גם  לסדרה מס   )ג

 סדרות וחוקיות
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 שניים ליד כל – אנשים 6ליד שולחן מלבני יכולים לשבת .  6

  . אחת מצלעות האורך ואחד ליד כל אחת מצלעות הרוחב 

שלושה ? כמה אנשים יוכלו לשבת ליד שני שולחנות) א

   ?  שולחנותn?  שולחנות10? שולחנות  

    ."דצד לצ"כאשר השולחנות מוצמדים , ל"כנ  ) ב

  :שכת סדרות המספרים הבאותלהמ) מילוליים(הציעו כללים   .7

 …17 ,12 ,8 ,5 ,3 ,2)  ג      …1 ,2 ,3 ,2 ,1  )א
 .…5 ,4- ,3 ,2- ,1) ד    …1 ,3 ,2 ,1 ,3 ,2 ,1  )ב

 היוחסיןלכן הדורות באילן . ם בלבדֵא ישבעוד שלזכר , לנקבת הדבורים גם אם וגם אב     .8

  שני ; סבתום סבו ושני הורי ֵא; שני הורי אמו; אמו;  עצמוהוא: הםזכר דבורים  של

  .וכן הלאה, שני הורי אם סבתו ואם אב סבו, סבו ורי אםה

 . שרטטו אילן יוחסין בן חמישה דורות לזכר הדבורים  )א

 ?  היוחסיןבאילן בכל דור) זכרים ונקבות(כמה דבורים   )ב

האם אתם מזהים את החוקיות במספרים   )ג

  . נמקו ?אלה  

 סדרות וחוקיות

ו מלבני המקופל לשניים נקרא פוליגיליון דפוס      .9

) רבע( קיפול נוסף יוצר מתכונת קווארטו, )עלה, דף(

מלא מדפיסים   דפוסגיליוןבמתכונת של . וכן הלאה

 בצידו – 2 'ואת עמ,  בצידו האחד של הדף1' את עמ

  . האחר

מדפיסים בצד אחד של הדף את  פוליובמתכונת     

מה סדר . 3 - ו2 את –השני   ובצד4 - ו1העמודים 

מה יהיה הסדר ? ההדפסה במתכונת קוארטו

  ?    ) קיפולים3( במתכונת אוקטאבו 

היה איש  אלברכט דירר 16 -בן המאה ההצייר הגרמני    .10 

מופיע  באחד התחריטים שיצר .אשכולות ועסק גם במתמטיקה

כמו , ששתיים מהן ריקות משבצות 16 מספרים בן ברקע ריבוע

, הריבועתוכלו למצוא את הכלל לפיו בנה דירר את האם  :באיור

  ?ולהשלים את שתי המשבצות החסרות

1 2

ח י ע ח י ע ח י ע ח י ע 
ע כ ג ע כ ג ע כ ע ח י ע ח י 
י נ ח י ל ח י ל ח י ף ך ,ף ך מ 
נ ה ב נ ה ב ב ב 

1 4? ?

ע כ י ע כ ע כ י ע כ 
ח ך ל י ע כ י ע ח י 
ך ח ל ל ח י ע ח י ע 
כ נ י ע י ע י ע ח י ע 

י ע כ י ע כ י ע כ 
כ י כ ע י ע ע כ ג 
ל ח ך ל ח ך ל ח 
ח ח ך ל ח ך ל ח 

ע כ י ע כ ע כ י ע כ 
ח ך ל י ע כ י ע ח י 
ך ח ל ל ח י ע ח י ע 
כ נ י ע י ע י ע ח י ע 

י ע כ י ע כ י ע כ 
כ י כ ע י ע ע כ ג 
ל ח ך ל ח ך ל ח 
ח ח ך ל ח ך ל ח 

ע כ ג ע כ ג ע כ ג 
ח ע ח י ע ח י ע י ע 
כ י ע כ כ ג ד כ ג ד 
ג כ ח י ח י ח י ח י 

ק א ר ק א ר ק 
ן ו ם ו ן ו ם ן ו 
י ע י ע ח י ע 
ס ה ב ס ה ב ס 

? ?

? ?

? ?

? ?

  .ריבוע קסםצייר מכונה דירר מסוג זה שריבוע   :הערה
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 *                                            הרחבה  - )סדרה חשבונית(סדרה בהפרש קבוע    5.6  

  ):במטר לשנייה( קיבלנו סידרת ערכים למהירות הגוף הנופל נפילה חופשית 5.4בסעיף 

 9.8, 19.6, 29.4, 39.2, 49.0, 58.8, 68.6, 78.4…   

 לאבר מוסיפים, בל את האבר הבא בסדרהכדי לק: לסדרה זו התקדמותקל למצוא כלל 

כלומר , סידרה שנבנית באופן כזה). g  הכבידהזהו קבוע (9.8האחרון את המספר הקבוע 

  . סדרה חשבונית נקראת, סדרה הנבנית על ידי הוספת מספר קבוע בכל שלב

, 1 -בה מתחילים ב, הסדרה החשבונית הפשוטה ביותר היא סדרת המספרים הטבעיים

גם סדרת המספרים .  כדי לקבל את המספר הבא1 כל פעם את המספר הקבוע ומוסיפים

 הן סדרות …,7 ,5 ,3 ,1 ,זוגיים-   וגם סדרת המספרים האי...,8 ,6 ,4 ,2הטבעיים הזוגיים 

 הזוגיים - אך הן נבדלות באבר הראשון , 2 כאשר התוספת בכל שלב היא –חשבוניות 

  . 1 -ם בזוגיים מתחילי-  ואילו האי2 - מתחילים ב

המספר את  כאן מוסיפים בכל שלב –היא סדרה חשבונית  ,… ,6 ,7 ,8גם סדרה כמו 

  . 1-השלילי 

בעוד שהסדרות החשבוניות הקודמות , סדרה יורדתבמקרה הזה הסדרה החשבונית היא 

    .סדרות עולותהיו 

  ? איך לכתוב את הנוסחה הכללית של סידרה חשבונית

  . a1כלומר מהו ,  להתחילבאיזה מספר צריך לדעתראשית 

 , an, י -n -המידע השני שצריך לקבל הוא הגודל הקבוע שעלינו להוסיף במעבר מהאיבר ה

  :התקדמותהנוסחת מתקבלת , dמסמנים גודל זה באות  אם. an+1, לאבר הבא

an+1 = an + d 
  ,במיוחד

a2 = a1 + d   

a3 = a2 + d = a1 + 2d  

a4 = a3 + d = a1 + 3d…   

    לאבר הראשון כדי לקבל את האבר d מספר הפעמים שמוסיפים את – ברור וההמשך

    והוא,  י- n -הוא כמספר הצעדים שיש לעשות כדי להגיע מהמספר הראשון למספר ה י-n -ה

n - 1 , ולכן הנוסחה לאבר ה- n -י בסדרה החשבונית היא :  

an = a1 + (n - 1)d  

  חשבונית וסדרה גיאומטריתהסדר
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  חשבונית וסדרה גיאומטריתהסדר

  .d  או של   a1נוסחה זו נכונה ללא קשר לסימן של

 מ וגובה כל" ס10 מדרגות הוא 71ם מדרגות בן ֶר  גובה המדרגה התחתונה של ֶג1דוגמה 

  ?מה גובה המדרגה העליונה? מה גובה המדרגה החמישית. מ" ס17  הואמדרגה אחרת

  a1=10  a2 = a1 + 17 = 27, , a3 = a2 + 17 = 44  :סדרת הגבהים היא 

  . d = 17ה סדרה חשבונית ב כלומר,  וכן הלאה  

   d16 + 10 = 17a = 282  - וd4 + 1a = 5a = 78לכן   

   ).מ"בס(הם הגבהים המבוקשים   

תמורת  ₪ 100,000במבצע מכירות של סוכנות מכוניות נמכרת מכונית שמחירה   2דוגמה 

 ימה. ללא רבית ₪ 5,000של  םחודשייוהיתרה בתשלומים  ₪ 40,000תשלום ראשון של 

  ? ומתי ייפרע החוב במלואויתרת החוב בכל חודש

אחרי כל  ₪ 5000 - וחוב זה פוחת ב,  60,000₪נותר חוב של לאחר התשלום הראשון   

  : אנחנו מקבלים כך את הסדרה היורדת. תשלום

a1 = 60,000, a 2= 55,000, a3 = 50,000, ….  

ההפרש הוא ו, a1 = 60,000 :החודש הראשון בתחילתהוא החוב ההתחלתי האבר  כאשר

 :היא, n -החודש ה בתחילתהחוב , n - לאבר הנוסחה הולכן , d = -5,000: תשלום החודשיה

an = 60,000 – 5,000(n - 1)  

  :  ונקבל את המשוואהan = 0נציב בה  , יתאפס החובמתי כדי למצוא מנוסחה זו 

0 = 60,000 – 5,000n + 5,000 = 65,000 – 5,000n  

  .לאחר התשלום הראשון  שנהכלומר , n = 31שפתרונה הברור  

  :לעתים רוצים לדעת את הסכום של סדרה חשבונית סופית

 בנוסף לנר ,כלומר" בית הלל" אנו מדליקים נרות בחנוכה לפי תקנות  3דוגמה 

עד שמונה ', שני נרות בערב השני וכו, נר אחד בערב הראשוןמדליקים , משהַש

  ? ך כל החנוכהל מדליקים במשוכמה נרות בסך הכ. נרות בערב השמיני

  , ללא הַשָמש  36 = 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1: החשבון הוא די קל 

  .44 -מגיעים ל,  נרות הַשָמש8ואם מוסיפים  את 
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,  שמונה נרות בערב הראשון– "בית שמאי"נקטנו בשיטת  אילואותו החשבון היה נכון גם 

  . וכן הלאה עד נר אחד בערב השמיני,  בשני–שבעה 

אלא , נמשך חג החנוכה לא שמונה ימים בלבד אילונראה שהחשבון היה קשה הרבה יותר 

 בכפר בגרמניה לפני יותר 'חשב גם מורה בכיתה ג, לפי המסופר, כך בערך. מאה ימים

  . 100 עד 1 -שנתן לתלמידיו לסכם בשיעור את המספרים מ, ממאתיים שנה

קארל , אותו תלמיד. ניות ספורותהכריז אחד הילדים את התשובה תוך ש, להפתעתו

לאחד , בעידודו של אותו מורה, גדל והיה, ילד פלא בן למשפחת איכרים ענייה, פרידריך גאוס

  .מגאוני המתמטיקה בכל הדורות

שליאחד מה  קארלשגיו המתמטיים הידועים הרבים

 בניית מצולע משוכללהיה)1777-1855(גאוספרידיריך

שכל צלעו, כלומר שוותכזה 17בעל) תיו שוות וכל זוויותיו

בסרגל ומחוגה בלבד   . צלעות

   

    

)    

 

כדי להסביר את רעיון שיטת הסיכום של הסדרה 

לפני שהמורה הספיק , החשבונית שגאוס הקטן מצא מיד

 –נחשוב על שני אחים המדליקים נרות חנוכה , ללמד אותה

בערב . "בית שמאי"והשני לפי , "בית הלל"האחד לפי 

 2+7בערב השני ידליקו ,  נרות1+8הם ידליקו הראשון 

 נרות בערב 8+1וכן הלאה עד , 3+6 –בשלישי , נרות

 9בכל אחד משמונת ערבי החנוכה ידליקו , כלומר. האחרון

ולכן כל ,  נרות72=98ל ידליקו שניהם וובסך הכ, נרות

  .  נרות72/2=36אחד מהם ידליק 

 

 

 

 

 

 

 

 

36    +    36   =      8 9 = 72  



  .  ימים100כך יכולנו לעשות גם לו נמשך חנוכה 

  : מסמן את המספר הכולל של הנרותSאם 

    S = 1 + 2 + 3 +  4 + … + 97 + 98 + 99 + 100             ) בית הלל"לפי"(  

  )"בית שמאי"לפי  (    S = 100+ 99+ 98+ 97+ … + 4 +  3 +  2 + 1  : אבל גם

  :וכשמחברים את שני הסכומים

2S = (1+100)+(2+99)+(3+98)+…+(98+3)+(99+2)+(100+1) = 100 101  

  ולכן     
S = 

100*101

2
= 5,050

  :  משבצותn×(n+1)את ההנמקה שלעיל נוכל להדגים גם על ידי מלבן של 

n

n +1   

  

  

  

  

  

  

  

  . a1, a2,, …, an, אותה שיטה פועלת גם כשמדובר בסדרה חשבונית כלשהי

  :כשמחברים את שני הסכומים

S = a1 + a2 +  a3+,,, + an-2 + an-1+an  

S = an + an-1 + an-2+… + a3 +a2 + a1

  2S = (a1+an)+(a2+an-1)+(a3+an-2)+…+(an-1+a2)+(an+a1)מקבלים          

בו מתקדמים צעד ,  כי במחובר הראשון–כל ביטוי בסוגריים באגף ימין שווה לקודמו 

לכן כל .  נגרע אותו הפרש,בו נסוגים צעד אחד,   ובמחובר השניdנוסף ההפרש ,  אחד בסדרה

  מחוברים  nומכיוון שיש כאן , )a1+an (- כלומר ל, הביטויים בסוגריים שווים לראשון שבהם

  :כלומר,  2S = n(a1 + an)מתקבלת הנוסחה  , כאלה

S = 
n(a1 + an)

2
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S = 
500*(2+1000)

2
= 25,500

S = 
500*(1+999)

2
= 25,000

S = 
40*(420+225)

2
= 12,900

, 1,000 עד 2 - כלומר מ,  המספרים הזוגיים הראשונים500  כדי לחשב את סכום 4דוגמה 

  : ונקבלa1 = 2, an = 1,000, n = 500 נציב בנוסחת הסכום

                               

  2 - וכפל ב, 500 עד 1-   יכולנו לקבל תוצאה זו גם מחישוב סכום המספרים הטבעיים מ:הערה

, 999 עד 1 - כלומר מ,  זוגיים  הראשונים- המספרים האי500כדי לחשב את סכום     5דוגמה 

  : ונקבל  a1 = 1, an = 999, n = 500נציב בנוסחת הסכום     

  

- כל אבר בסדרת המספרים האי: הדוגמה הקודמתיכולנו לקבל תוצאה זו גם מ    :הערה

       זוגיים קטן -  האי500לכן הסכום של ,  מהאבר המתאים בסדרת הזוגיים1-זוגיים קטן ב

  . הזוגיים500 מסכום 500 -ב

 5 - מטר וכל קומה נמוכה ב24.א  קומות גובה הקומה הראשונה הו40בבניין בן     6דוגמה 
  ? מה גובה הבניין. מ מזו שתחתיה"ס  

    .n = 40  ו  a1= 420, d = -5בה , ברור שמדובר כאן בסדרה חשבונית יורדת 

  :כלומר את גובה הקומה העליונה, a40נחשב תחילה את  , כדי להשתמש בנוסחת הסכום

a40 = a1+39(-5) = 420-195 = 225 .בנוסחה ולקבלעתה נוכל להציב :  

  , )מ"בס(                                                                                   

  . מטר129כלומר 

  בעיות ומטלות, תרגילים

  . 3 - כל אבר גדול מקודמו בו 7בסדרה חשבונית האבר הראשון הוא  .1

  ? של הסדרה17 -מהו האבר ה) א  

  ?100צא האבר איזה מקום בסדרה נמב) ב  

  . 100 הוא 7האבר השביעי בסדרה חשבונית שהפרשה .   2

  ?מה האבר הראשון בסדרה)       א

  ?555 באיזה מקום בסדרה נמצא המספר)       ב

  .85 והאבר העשירי הוא 4האבר הראשון בסדרה חשבונית הוא .  3

  ?מה הפרש הסדרה)       א

  ? סדרהמה סכום עשרת האברים הראשונים ב)       ב



  . 3 - וכל אבר גדול מקודמו ב)-7(בסדרה חשבונית האבר הראשון הוא  .4

  ? של הסדרה17 -מהו האבר ה) א  

  ?200איזה מקום בסדרה נמצא האבר ב) ב  

  . 100 הוא 17האבר השביעי בסדרה חשבונית שהפרשה .   5

  ?מה האבר הראשון בסדרה)       א

  ?780באיזה מקום בסדרה נמצא המספר )       ב

  .50- והאבר העשירי הוא 4האבר הראשון בסדרה חשבונית הוא .  6

  ?מה הפרש הסדרה)       א

  ? מה סכום עשרת האברים הראשונים בסדרה)       ב

   מושבים יותר 2בכל שורה שאחריה יש .  מושבים25בשורה הראשונה באולם .  7

  .  שורות11באולם . בקודמתהאשר     מ

  ?8רה בשוכמה מושבים )     א

  ?  מושבים35באיזו שורה יש )     ב

  ?כמה מושבים באולם)     ג

את קורות העץ מאחסנים בִמְרָבד הבנוי    .8

. זו כמו באיור על זומשכבות הקורות המונחות 

כמה קורות עץ במרבד שבשכבת הבסיס שלו 

  ? קורות12

  ?7ספרתיים שהספרה האחרונה שלהם היא  -מה סכום כל המספרים הדו.  9

  ?3 -ספרתיים המתחלקים ב-מה סכום כל המספרים התלת.  10

  .זוגיים ראשונים- מלבן שידגים את סכום שנים עשר המספרים האיושרטט.  11

  . an+2 = an+ 4 המעבראברי סדרה מקיימים את כלל  . 12

זוגיים מהווים סדרה חשבונית וגם -איהאברים במקומות ה הראו כי   )א     

 .הנמצאים  במקומות הזוגיים מהווים סדרה חשבונית  האברים  

 , אבריה הראשונים20מצאו את המשך הסדרה וחשבו את סכום   )ב

      ;  2- - ו1  (ii)   ;2 - ו1 (i) :כאשר שני האברים הראשונים שלה הם

(iii)  33 - ו-.   
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והאבר ,  מהאבר החמישי8 -בסדרה חשבונית האבר התשיעי גדול ב. 13

  ?מה הסדרה. מהאבר הרביעי 9ל פי ני גדוהשמי

 . פתרו משוואה שהנעלם בה הוא האבר הרביעי. חשבו את הפרש הסדרה  :הדרכה

   .1 - 3 + … + 93 – 95 + 97 – 99חשבו את הסכום  . 14

  . 37 הוא 83 - והאבר ה37 בסדרה חשבונית מסוימת הוא 37 -האבר ה. 15

  ?מה הפרש הסדרה  

  *                                        הרחבה   -  )יתגיאומטררה סד( קבוע יחססדרה ב   7.5  

החל מעוביו המקורי , ניירדף מ של "עובי בס, 1.7כמו שעשינו בסעיף , כאשר מחשבים

', שלוש פעמים וכו, פעמיים, ואחר כך כשהוא מקופל פעם אחת, שהוא עשירית המילימטר

  מתקבלת הסדרה

10-2, 2•10-2, 4•10-2, 8•10-2, 1.6•10-1, 3.2•10-1, 0.64, 1.28, 2.56…,…  

סדרה זו דומה מאוד לאותה סדרה המבטאת את 

ממציא משחק , לפי הסיפור, מספר גרגרי החיטה שביקש

גרגר אחד : כגמול על המצאתו שליט ההודימההשחמט 

ארבעה בשלישית וכן , שניים בשנייה, במשבצת הראשונה

 הסדרה .ה בכל משבצת כפליים מבקודמת–הלאה 

י שלה הוא מספר הגרגירים שהשליט –n -שהאבר ה

היא  nלהניח במשבצת מספר הבטיח לממציא הנחפז 

   :2סדרת החזקות של 

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128… 

אחרי כעשרים  צעדים , ושתיהן גדלו, בשתי הסדרות כל אבר גדול כפליים מקודמו

  :מסוג זהלמספרי ענק שמדהימים את מי שלא הורגל בסדרות 

שהעדיף מספר גרגרי חיטה על שק , הממציאש משוכנע  המלךהיה, לפי המשך הסיפור

 חיטהגרגרי   שק הוא ציווה על משרתיו להביא .השתגע, מלא זהב שהוצע לו מלכתחילה

אבל הספירה התארכה יותר ויותר וערימות הגרגירים תפחו יותר ויותר .. .ולהתחיל בספירה

  .  לעמוד בהבטחתושאינו יכול ודות והמלך נאלץ חיש מהר לה

הסדרה . מי שמכיר את חוקי החזקה אינו אמור להיות מופתע, בניגוד לאותו מלך אגדי

ומספר גרגרי החיטה שאמורים היו להיות מונחים על , an=2n-1 בה מדובר היא הסדרה

  , 103 < 1,024 = 210    נזכור כי , זה מספר  להעריך  כדי   .263: לכן,  הוא64 - המשבצת ה
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a1 = 1, a2 = 
1

2
, a3 = 

1

4
, a4 = 

1

8
, ...

an = ( 1

2 )
n-1

 

1
6

1

2

  ובמשבצת . כלומר במשבצת העשירית כבר היו אמורים להיות מונחים יותר מאלף גרגרים

  . 1018 = 6(103) -  יותר מ- 60 -ה

 של כל גרגר הוא וכשעובי, לו היה ניתן להניח מספר אגדי כזה של גרגרים זה על גבי זה

מיליון מיליוני  כלומר, טר מ1015הזה עולה על " עמוד הגרגרים"היה גובה ,  בלבדמ אחד"מ

היה לא " מעשי" יותר ...).מ בלבד" מיליון ק150נזכור שהמרחק מהארץ לשמש הוא  (מ"ק

. אלא לכסות בהם את המשבצת כולה, אחד על גבי קודמו, להניח את כל הגרגרים בעמוד ניצב

ובה היינו מקטינים כך את ג, מ"מכיוון שבריבוע שצלעו מטר יש מיליון משבצות שצלען מ

  !   מ"לגובה של מיליון ק" רק"העמוד פי מיליון ומגיעים 

לא רק באגדות למצוא אפשר מקודמו כפול בה כל אבר היא.  סדרה של חיידקים התרבות

כזו ריאלית לסדרה את עצמם: דוגמה הרבה יותר מכפילים פעמיםחיידקים ארבע  שלוש עד

מגבלותבשעה כמיקרון  אחרתנאי גידולמזון ו, מקוםולולא חיידק שגודלו היה אלפיתים

בכמה ימיםמכסה את) המילימטר הארץ    !). נסו לחשבפני כדור

          

       

,      ) 

    ) 

בו חומר רדיואקטיבי שהזמן משך : בתהליכי התפרקות של חמרים רדיואקטיביים  1דוגמה 

זמן מחצית החיים אם .  שלוזמן מחצית החייםמאבד מחצית מהכמות ההתחלתית שלו נקרא 

 פירוש הדבר הוא שאם ברשותנו ברגע זה גרם אחד של ,סוים הוא שנה אחתחומר משל 

 –כעבור שלוש שנים ,  רבע גרם–כעבור שנתיים , כעבור שנה יוותר ממנו רק חצי גרם, החומר

  . 'שמינית גרם וכו

  : אנו מקבלים כך את הסדרה היורדת

   .                         סחתה היאשנו

           

י   (     

 

ש החיים לאזמן מחצית המאוד בחומרים שנייה חלקי לחומר ונע בין מאוד מחומר ונה

עבור פולוניום     כמו יציבים ציבים) 214שנייה ה בחומרים ומיליארדי שנים עד למיליוני

אוראניום    .238כמו

בדוגמאות הראשונות יחס . בדוגמאות שראינו לעיל קיים יחס קבוע בין כל אבר לקודמו

יחס שאיננו דווקא , סדרות בהן קיים יחס קבוע בין האברים.     –ובאחרונה , 2זה היה 

   .  פוגשים במצבים שונים ורבים,כפליים או מחצית

ריבית שנתית המצטרפת אליו בסוף , בדרך כלל, סכום כסף המופקד בבנק נושא   2דוגמה 

. 1.05פירוש הדבר הוא שלאחר שנה הסכום גדל פי , למשל, %5אם מדובר בריבית של . השנה

שנה נוספת .  1,050₪לאחר שנה הוא יהפוך ל ,  1,000₪כך שאם הסכום ההתחלתי היה 

   .וכן הלאה,  1,102.5₪ -והוא יהיה ל, 1.05תגדיל גם סכום זה פי 
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  ,לאחר שנה                               - ל , %pבריבית של ,  יהפוךAסכום , באופן כללי

  .לאחר שלוש וכן הלאה                               , לאחר שנתיים                            

: או( סדרה גיאומטרית נקראת, מאבר לאבר ביחס קבוע) או קטנה(הגדלה , סדרה כזו

  . סדרההמנת  והיחס הקבוע נקרא, )סדרה הנדסית

ית ובין אם זו אוכלוסי, בין אם זו אוכלוסיית חיידקים או אצות, גידול של אוכלוסייה

, שטח מחייה וכדומה, כל עוד גידול זה אינו מוגבל על ידי מקורות מזון, בעלי חיים ובני אדם

 נקבעת על ידי שיעור הילודה פחות שיעור ּהמתנהג בדרך כלל כסדרה גיאומטרית שמנת

  . התמותה

הרי האבר השני יהיה  , q -   ואת המנה בa1 -אם מסמנים את האבר הראשון של הסדרה ב

a1q  , 2  - אבר השלישי הa1q ,הנוסחה לאבר הנקבל את , ובאופן כללי- n של הסדרה  

  . an=a1qn-1  :הגיאומטרית

 היה a1בהם  האבר הראשון , כמו במקרים שלעיל, סדרה גיאומטרית יכולה להיות עולה

כמו , וזה קורה, סדרה גיאומטרית יכולה להיות גם יורדת. 1- הייתה גדולה מqחיובי והמנה 

אך ,  האבר הראשון חיובי והמנה חיוביתכאשר, אקטיבית-  של ההתפרקות הרדיו1 בדוגמה

  .1 - קטנה מ

מקבלים , לשניים ,בכל שלב,  ומקפלים אותוAכאשר מתחילים בדף נייר ששטחו   2דוגמה 

  : היורדת את הסדרהקופל המףעבור שטח הד

  

  .  הוא שטח הדף ההתחלתיAכאשר 

 וכלוסייה נמוך משעור התמותה והאת מדינה מסוימת יילוס שיעור הילודה באוכ   אם3דוגמה 

  דרה המתקבלת היאהס, קטנה באחוז אחד בכל שנה

0.99A, 0.992A, 0.993A, …  

  .  היא האוכלוסייה ההתחלתיתAכאשר 

   הסדרה–המצב הוא הפוך , נשים לב לכך שאם האבר הראשון הוא שלילי   הערה

  .   היא יורדת…,4- ,2- ,1-ואילו הסדרה , היא עולה                                     

הסדרה הגיאומטרית , q = -1)( …,1- ,1 ,1- .1כמו במקרה ,  היא שליליתqכאשר המנה 

  ".מתנדנדת" סימניה מתחלפים והיא –אינה סדרה עולה ואינה סדרה יורדת 



שמנתה: לסקרנים כבר באחד המסמכים המתמ7סדרה גיאומטרית טייםאנו מוצאים

האחד השתמרו מהעת הקדומה אשר על ידי" פפירוס רינד"והוא , החשובים ביותר שנכתב

העתק , ס"לפנה1650מס בסביבות שנתמלומד בשם אח הוא טענתו קדוםשלשלפי מקור

הפפירוס נמצא. בהרבה

     

     

   ו     '

       און הבריטייבמוז 

       

,      

)   

מכיל על לימוד84והוא המלמדות בעיות

על79בעיה מספר. המתמטיקה במצריים העתיקה ש7מספרת 49בהם היו משקי בית

תבואה שיכלו לייצר2301שאכלו , עכברים343 שטרפוחתולים  הקטיות16,807-  וגרעיני

כחצי ליטר נפח בת חיטה) מידת     ...של

  בעיות ומטלות, םתרגילי

מהאבות המייסדים של ארצות הברית , )1706-1790(בנימין פרנקלין  ברק-ממציא הכלי  . 1

  בדוגמה הבאה הלקוחה2הדגים את גידול הסדרה הגיאומטרית ביחס , של אמריקה

ארבעה , לכל אחד מאתנו יש שני הורים: שהוציא לאור) אלמנקים(מאחד מספרי השנה 

העריכו לאיזה מספר של אבות נגיע אם נלך .  סבי סבים וכן הלאה16, רבי סבים 8, סבים

נסו ? האם זה מתקבל על הדעת? )כאלף שנה( דורות 30היוחסין  כך אחורה באילן

  .להסביר

 . א מכסה כל שבועוצמח מים הגדל במהירות מכפיל את השטח אותו ה   .2

 במשך כמה זמן, בריכה בשישה שבועות אחד יכסה  אם ידוע שצמח

  ?יוכלו לכסות אותה שני צמחים

2

3
            - ל שוב  עולה  הוא  , ברצפה ופוגע  מסוים  מגובה  כשכדור גומי נופל  .3

מגדל גובהו מרפסת לאיזה גובה יגיע כדור שנפל מ.  הגובה שממנו נפל

  ? בפעם החמישית?יתשליש מטר לאחר שיפגע ברצפה בפעם ה20

נקודת דה שבצידה האחד של כשמטוטלת התלויה בחוט יוצאת מנקו   .4

היא מגיעה לנקודה הנמצאת בצידה ,  מהאנךαובזווית  A התלייה

כתבו את נוסחת הסדרה . לאנך 0.9α ובזווית נקודת התלייההשני של 

  .המתארת את מצבה של המטוטלת בסוף כל תנודה

  

  

וכל אחד , ה אנשיםחמישמכתב שרשרת נשלח בדואר האלקטרוני ל  .5

,  אותו לחמישה אנשים שעדיין לא קיבלו אותומהם מתבקש לשלוח

אם כולם מצליחים לעשות זאת תוך יום מאז הגעת . וכן הלאה

  ?תוך שבועיים? לכמה אנשים יגיע המכתב תוך שבוע, המכתב
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5 סיכום פרק

   סיכום   5.8

  גת נתוניםהצ

 טבלה בה מצוינת –בטבלת שכיחויות מידע סטטיסטי הממוין למחלקות נוהגים להציג 

 את המחלקות. כלומר מספר הפעמים שבה היא התקבלה,  שלההשכיחותליד כל מחלקה 

 . בעמודה האחרת של הטבלה–ואת השכיחויות , רושמים בעמודה אחת

  ).יכול להיות יותר מאחד כזה( ות הגבוהה ביותרהוא המחלקה בעלת השכיח, השכיח

  ):דיאגראמת עמודות או (דיאגראמת מוטותאפשר להציג את המידע גם באופן גראפי ב

 קובעים קנה מידה כך שהשכיחות הגבוהה ביותר בטבלה תתאים לגובה הרצוי y  - על ציר

כשעל ,  השונותבוחרים מספר נקודות המציינות את המחלקות x -ועל ציר, של הדיאגראמה

ביותר ) ים(הגבוה) ות(המוט. בגובה השכיחות המתאימה) או עמוד" (מוט"כל אחת מהן ניצב 

 .את השכיח)  מציינים(מציין

של מחלקה מסוימת היא היחס בין השכיחות שלה לסך כל השכיחות היחסית 

  .100%או , 1סכום השכיחויות היחסיות הוא  .השכיחויות של כל האוכלוסייה

דיאגראמה זו תהיה . טבלת השכיחויות היחסיות אפשר להציג בדיאגראמת מוטותגם את 

 yורק קנה המידה שלה בציר , זהה בצורתה לדיאגראמת המוטות של השכיחויות המוחלטות
  . יהיה שונה

דיאגרמת  (דיאגראמת עיגולדרך מקובלת אחרת להצגת שכיחויות יחסיות היא על ידי 

 וכל מחלקה מיוצגת על ידי,  מהאוכלוסייה100%כלומר ,  השלםהעיגול כולו מייצג את: )עוגה

  . שגודלה היחסי בעיגול הוא כגודל השכיחות היחסית, גזרה של העיגול

  : זווית הגזרה המייצגת אותה היא , %nאם השכיחות היחסית של מחלקה מסוימת היא 

¹Ý = 
360Ý

100
*n      

  תיאור גראפי של קשרים בין משתנים

מתאים של המשתנה הראשון  xם ביניהם כך שלכל ערך קשורי מספריים  משתניםשניאם 

ת המתאימות ובמישור הקואורדינאט (x; y)הנקודות אוסף  אזי,  של המשתנה השניy ערך

   .y - וxאת הקשר בין המשתנים  תאפיגרבצורה תאר מבאופן זה ים  המתקבל x, y לזוגות

  ות וחוקיותסדר

 –הסדורים לפי סדר , הנקראים אברי הסדרה,  היא קבוצת מספריםה מספריתסדר

 גם להימשך והיא יכולה,  הסדרה יכולה להיות סופית.'שלישי וכו, אבר שני, אבר ראשון

  . לאינסוף כאשר נתון כלל המורה איך לעשות זאת
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 המספר -) ַסָּמן(ואינדקס , י אות המסמנת את הסדרה"נוהגים לסמן את אברי הסדרה ע

סימון מקובל הוא לכתוב את המספר הסידורי  .המסמן את מקומו של האבר בסדרהסידורי ה

   . לאות המסמנת את הסדרה(index)כסמן תחתון 

המשימה הראשונה היא לגלות חוקיות  , כשרוצים לטפל באופן מתמטי בסדרה נתונה

ללים כאשר ייתכנו כמה כ. כלומר כלל מתמטי שלפיו אפשר לתאר את הסדרה, מתמטית

  .  נעדיף את הכלל הפשוט ביותר,כאלה

אפשר לתאר חוקיות של סדרה על ידי אבריה הראשונים בצירוף כלל האומר כיצד 

נוסחה המבטאת את הכלל להמשכת . מקבלים את האבר הבא בסדרה מהאברים שקדמו לו

 כפונקציה של האבר הקודם an+1והיא מתארת את האבר  התקדמותנוסחת נקראת , הסדרה

an ואולי גם של אברים קודמים .  

 המבטאת באופן ישיר נוסחה ישירה דרך אחרת לתיאור חוקיות של סדרה היא על ידי 

   .n של הסדרה על ידי ביטוי אלגברי במשתנה n - את האבר ה

 . סידרה חשבונית נקראת, בכל שלב dסדרה הנבנית על ידי הוספת מספר קבוע 

   an = a1 + (n - 1)d   והנוסחה הישירה   an+1= an+d  שלה היא התקדמותהנוסחת 

 =   .                                   האברים הראשונים בסדרה חשבונית היאn של  נוסחת הסכום
n(a1 + an)

2
S

סדרה : או(סדרה גיאומטרית  נקראת, מאבר לאבר ביחס קבוע) או קטנה(סדרה הגדלה 

an+1= an שלה היא ההתקדמותנוסחת . סדרהמנת ה  נקראq והיחס הקבוע  , )הנדסית q   

  . an=a1qn-1    והנוסחה הישירה

  .י'סדרת פיבונאצ  מאפיינת את an+1= an+an-1  ההתקדמותנוסחת 
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