
  הנחיות –2010גירסת אופיס  EXCELשרטוט גרפים באמצעות תוכנת 

  

על מסמך זה יפרט את השלבים והפעולות שיש לבצע במטרה לסייע בידכם ליצור גרפים באמצעות המחשב, 
  להוסיף לו את קו המגמה ולחשב על פיו את הנדרש. פיזור (נקודות),מנת לסרטט גרף 

  
רת מחדל של גיליון האקסל מימין לשמאל. מומלץ (לא חובה להפוך בתהליך התרגום של התוכנה נקבעה ברי

את הכיוון על ידי בחירה בשורת הלחצנים העליונה ב"פריסת עמוד" ואז לחיצה על לחצן "גיליון מימין 
  לשמאל" מה שיהפוך את כיוון הגיליון בכל לחיצה.

  
ם מימין לשמאל. ניתן לשנות את בתהליך התרגום של התוכנה נקבעה ברירת מחדל של שרטוט גרפיכמוכן, 

  ברירת המחדל כך שבאופן קבוע גרפים ישורטטו משמאל לימין באופן הבא:
  
 פתח גיליון של אקסל  .א

 "בחר בלחצן "קובץ" ובחר ב"אפשרויות  .ב

  

  
  



  לחץ על מתקדם וגולל למטה ל"כיוון ברירת מחדל" וסמן את משמאל לימין –תיפתח החלונית הבאה 
  

  
  

  את הכיוון עבור כל גרף בנפרד כפי שיתואר בהמשךניתן גם להפוך 



  הנחיות -שרטוט גרפים 
  פתח את תוכנת הגיליון האלקטרוני "אקסל" במחשב בגיליון חדש. .1
(בגירסא עברית יש להקליד  הקלד את הנתונים לגיליון האלקטרוני בשורות או בעמודות לפי בחירתך .2

 .)ו בעמודה קודמת לנתתוני הציר האנכיי הציר האופקי יהיויש להקפיד שנתונ מימין לשמאל

  לכל שורה או עמודה לפי הצורך (ראה דוגמא)ויחידות הקפד לתת שם  .3
  

 

בצע את כל החישובים הנדרשים באמצעות הגיליון האלקטרוני (למי שמכיר את כללי התפעול של  .4
  הדוגמא להלןהגליון) או ידנית לפי בחירתך עד שתגיע למצב בו כל הנתונים מופיעים בטבלה לפי 

  

 

  ערכי הציר האופקי וערכי הציר(ים) האנכי(ים) –סמן את התאים על פיהם ייבנה הגרף  .5
 

  שורת הלחצנים בחר בתרשים פיזור בתפריט אנגלי) וב Insertבתפריט העליון בחר בהוספה ( .6
  ) ”XY(scatter)(באנגלית "

   
                       

 

t 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

X(t) 0 0.027 0.059 0.094 0.134 0.177 0.224

t 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

X(t) 0 0.027 0.059 0.094 0.134 0.177 0.224

v(t) 1.475 1.675 1.875 2.075 2.25

v^2(t) 2.175625 2.805625 3.515625 4.305625 5.0625



 –תפתח חלונית ובה יוצגו הנקודות של הגרף. עבור עם העכבר לאזור התרשים ולחץ לחצן שמאלי  .7
  פריסה. –הגרף יסומן. בחלונית העליונה בחר באזור התרשימים 

  

וקבע את כותרות התרשים, כותרות הצירים, הסר את המקרא, קבע (במידה ונדרש) את מאפייני 
 רשת."הצירים", האם להוסיף בתרשים קווי 

  
בהוספת כותרות לצירים יש לבצע את הפעולה בנפרד עבור הציר האופקי ועבור הציר האנכי (ראה  .8

. מומלץ להוסיף גם קווי תרשים). בבחירת הציר האנכי יש לקבוע בנוסף את צורת הכותרת המתאימה לך
  רשת אנכיים ראשיים (אקסל מעלה גרף עם קווי רשת אופקיים ראשיים בלבד)

  

  
  
  



זה תוכל להפוך את כיוון הגרף לכיוון משמאל לימין. לחץ על לחצן "צירים" תפתח חלונית ובחר  בשלב .9
  בשורה התחתונה "אפשרויות נוספות...."

  

   
  

  הסר את הסימון של "ערכים בסדר הפוך" –תיפתח החלונית הבאה 
  

  



  
  

  יניאריהוסף את קו המגמה על ידי לחיצה על הוספת קו מגמה ובחירה בקו מגמה ל .9

 
  בחר באפשרויות של קו המגמה ובחלונית שתפתח קבע את המאפיינים הבאים .10

  

  
  

  
  
  
  

  עבור בראשיתל חייבהאם קו המגמה   .א
  
 

הארכת קו המגמה קדימה ואחורה לפי   .ב
  הצורך

  
  
 

  ה של קו המגמהאהצגת המשוו  .ג
  
 

בריבוע   Rהצגת מקדם המיתאם   .ד
שמציין את מידת התאמתו של קו 

שנבחר (בד"כ גרף  המגמה לסוג הגרף
  ליניארי)

וודא שהגרף מכיל את כל הפרטים הנדרשים (במידה וחסרים פרטים השלם אותם כעת במחשב  .11
  , ושפר את העיצוב על פי הבנתך והכרתך את התוכנה.או לאחר מכן ידנית)

 



  הדפסה" תפתח חלונית משמאל עם תצוגה מקדימה של מה שיודפס  –בחר בלחצן עליון "קובץ  .12

  
 

 דה והתצוגה המקדימה תואמת את הנדרש, לחץ על לחצן "הדפס"במי .13

  
הצעות פי מיטב ידיעתי והבנתי ואשמח לקבל הערות, הארות ובעיקר הנחיות אלו נכתבו על  .14

  ואשמח לעדכן לפי הענין. שיפוריםל
  

  אבי רהב


