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 תרגילים מהמאגר

  רשימה של ציונים שהתקבלו בכיתה מסוימת: כםלפני .1

10   ,8   ,2   ,2   ,7   ,7   ,6   ,6   ,6   ,2   ,8   ,8   ,6   ,7   ,8   ,2 

 את הציונים בטבלת שכיחויות.  וסדר .א

 .וון הציונים? נמקמהו חצי .ב

 את ממוצע הציונים בכיתה.  וחשב .ג

 דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים.  וסרטט .ד

בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה. מהי ההסתברות  .ה

 ?  7 -שציונו גבוה מ

 

ת הציונים של תלמידים בכיתה מתוארת התפלגו כםבטבלה שלפני  .2

 מסוימת.

 

 .%20היא    6השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון          

 את מספר התלמידים בכיתה. וחשב .א

 .7את מספר התלמידים שקיבלו ציון   וחשב .ב

 .ומהו הציון השכיח? נמק .ג

 .ומהו חציון הציונים? נמק .ד

 תה.את ממוצע הציונים בכי וחשב .ה

 ?9מהי השכיחות היחסית )באחוזים( של התלמידים שקיבלו ציון  .ו

 

דיאגרמת מקלות המתארת את התפלגות הציונים בתנ"ך  כםלפני .3

 בכיתה  מסוימת.

 כמה תלמידים בכיתה? .א

 מהו ממוצע הציונים בתנ"ך בכיתה? .ב

 .ומהו חציון הציונים? נמק .ג

 .ומהו הציון השכיח? נמק .ד

 יתה.בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכ

 מהי ההסתברות שציונו נמוך מהממוצע? .ה

 שווה  9 -האם ההסתברות שציונו גבוה מ .ו

 .ו?  נמק6 -להסתברות שציונו נמוך מ

 )כולל(?  9 -ל  6מהי ההסתברות שציונו בין   .ז

 

 10 9 8 7 6 5 4 ציון

מספר 

 התלמידים
2 1 6 x 6 5 3 
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מתוארת ההתפלגות של מספר הילדים  כםבטבלה שלפני .4

 מסוים.במשפחה ביישוב 

  

 

 

 

 דיאגרמת מקלות של התפלגות מספר הילדים במשפחה ביישוב. וסרטט .א

 את מספר הילדים הממוצע למשפחה ביישוב. וחשב .ב

 .ומהו חציון מספר הילדים במשפחה? נמק .ג

 .ומהו המספר השכיח של ילדים במשפחה? נמק .ד

בוחרים באקראי משפחה אחת מהיישוב .  מהי ההסתברות  .ה

 ילדים ? 3ילדים או  2שנבחרה יש או  שבמשפחה

 ילדים ? 3 -מהי השכיחות היחסית של המשפחות שבהן יש יותר מ .ו

 

בבחירות לעירייה התמודדו שש רשימות.  תוצאות הבחירה  .5

 מתוארות 

 .כםבדיאגרמת העיגול שלפני

 הרשימות מסומנות באותיות:  א ,  ב ,  ג ,  ד ,  ה ,  ו .

 לה רשימה  ה?איזה אחוז מן הקולות קיב .א

 .וה  יש רוב בעירייה? נמק -האם לגוש הרשימות  ג ,  ד  ו .ב

 רשימה מבין וד  הקימו גוש.  מצא -רשימות  ב  ו .ג

       הרשימות האחרות, שאם היא תצטרף לגוש זה  היא 

 את כל האפשרויות(. מותיתן לו רוב בעירייה )רש

ב  הקימו גוש.  בוחרים באקראי מצביע  -רשימות  א  ו .ד

חד מאוכלוסיית המצביעים לעירייה. מהי ההסתברות א

 ב? -שהוא הצביע עבור הגוש של הרשימות  א  ו

 

במדינה מסוימת נערך מפקד אוכלוסין.  התפלגות התושבים  .6

 .כםלחמשת המחוזות של המדינה מתוארת בדיאגרמת העיגול שלפני

 המחוזות מסומנים בדיאגרמה באותיות:  א ,  ב ,  ג ,  ד , ה.

 חוז  א  ובמחוז  ג  יש אותו מספר תושבים.במ .א

 ג?  -איזה אחוז מן התושבים נמצא בכל אחד מהמחוזות  א  ו

 בוחרים באקראי אדם במדינה. מהי ההסתברות שהוא .ב

 או  למחוז ג?  ,או  למחוז ב  ,שייך למחוז א       

 ?מיליון תושבים.   כמה תושבים יש במדינה  1.5במחוז ב  יש    ג.  

 

מספר הילדים 

 במשפחה
1 2 3 4 5 

 2 6 12 8 4 המשפחות מספר 
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כרטיסי הגרלה. הפרסים   500במסיבת פורים במפעל מסוים נמכרו    .7

 שחולקו 

 שעוני קיר. 25חופשות סוף שבוע,  10מחשבים,  4מכונית,  1: היובהגרלה         

 מהי ההסתברות לזכות במכונית? .א

 מהי ההסתברות לזכות בשעון קיר? .ב

 מהי ההסתברות לזכות בפרס כלשהו? .ג

 מהי ההסתברות לא לזכות כלל בפרס? .ד

 

 זורקים שתי קוביות משחק רגילות.  .8

 ?12מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה   .א

 ?7ת יהיה  מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביו .ב

 מהי ההסתברות ששתי הקוביות יראו אותו מספר? .ג

 ?9 -מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה  גדול מ .ד

 ?6מהי ההסתברות שבדיוק קובייה אחת תראה  .ה

 ?6ל היותר קובייה אחת תראה ומהי ההסתברות שלכ .ו

 

גיל ומתן משחקים בסביבון חנוכה, שעליו מסומנות האותיות  נ ,  ג ,  ה ,    .9

 פ . 

אם באחד  :בכל תור מסובב השחקן את הסביבון פעמיים.  גיל מנצח

 :הסיבובים הסביבון נופל על  נ  ובסיבוב האחר הוא נופל על  ג. מתן מנצח

 אם בשני הסיבובים הסביבון נופל על  פ. 

 . וריקנים יש אותו סיכוי לנצח?   הסבהאם לשני השח

 

זורקים שני מטבעות. לכל מטבע צד אחד עם תמונה וצד אחר עם   .10

 מספר.

 מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו אותו צד? .א

 מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו צדדים שונים? .ב

 ת שלפחות אחד מהמטבעות יראה תמונה?מהי ההסתברו .ג

 מהי ההסתברות שבדיוק אחד מהמטבעות יראה תמונה? .ד

 

ב.  רולטה א  מחולקת לשלוש גזרות שוות, ועליהן  -נתונות שתי רולטות,  א  ו  .11

חולקת לארבע גזרות:  גזרה אחת .  רולטה ב  מ3 -ו  2,   1המספרים   רשומים 

היא  
4

1
. גזרה שנייה היא 1עיגול, ועליה רשום המספר     

2

1
 עיגול, ועליה רשום  

. שתי הגזרות האחרות הן  2המספר  
8

1
 עיגול כל אחת, על אחת מהן רשום   

 (.סרטוט ו)רא 4מספר  ועל השנייה רשום   3מספר  
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 מסובבים כל רולטה פעם אחת.

 מהי ההסתברות ששתי הרולטות ייעצרו על אותו מספר? .א

מהי ההסתברות שרולטה א  תיעצר על מספר גדול מהמספר שעליו תיעצר  .ב

 רולטה ב?

 ?5 מהי ההסתברות שסכום המספרים שעליהם ייעצרו שתי הרולטות יהיה  .ג

 ?3 -טה א  וגם רולטה ב  ייעצרו על מספר קטן ממהי ההסתברות שגם רול .ד

ורולטה ב    ,2 -מהי ההסתברות שרולטה א  תיעצר על מספר גדול מ .ה

 ?2 -תיעצר על מספר קטן מ

 

כדורים ירוקים.  5 -ו  ,כדורים שחורים 2כדורים צהובים,   3בכד יש    .12

וציאים באקראי כדור אחד, מחזירים אותו לכד ושוב מוציאים באקראי כדור מ

 אחד.

 מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב? .א

 מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצאו כדורים באותו צבע? .ב

 מהי ההסתברות שתחילה הוצא כדור ירוק ואחריו כדור שחור? .ג

 א ירוק ואחד הוא שחור?מהי ההסתברות שאחד משני הכדורים שהוצאו הו .ד

 מהי ההסתברות שבדיוק אחד משני הכדורים שהוצאו הוא שחור? .ה

 

 אבנים שונות.    28במשחק דומינו    .13

 .    6,  5,  4,  3,  2,  1,  0על כל אחת מהאבנים רשומים שניים מבין המספרים 

 ומינו נראות כך :אבני הד
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 אבני הדומינו. 28בוחרים באקראי אבן אחת מבין 

 6  , 6 מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני המספרים  .א

?  

 מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שווים )"דאבל"(? .ב

 7ים שסכומם הוא מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספר .ג

? 

מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שמכפלתם היא  .ד

6? 

מהי ההסתברות שבדיוק אחד המספרים הרשומים על האבן שבוחרים יהיה המספר  .ה

4? 

רשום על שלוש  1ם: המספר על הפאות של קובייה רשומים שלושה מספרי  .14

רשום על פאה אחת. מטילים את  3והמספר  ,רשום על שתי פאות  2פאות, המספר 

 הקובייה פעם אחת.

 מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי? .א

 ?3 -מה ההסתברות לקבלת מספר הקטן מ .ב

 ?3 -מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי הקטן מ .ג

 ?3 -מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי שאיננו קטן מ .ד

דיו של מטבע, כך שעל כל צד דגד רשם את שתי אותיות שמו, ג, ד, על שני צ  .15

 מטיל את המטבע פעמיים.רשומה אות אחת. גד 

 על אותיות שמו של גד בסדר הנכון?ייפול מה ההסתברות שהמטבע  .א

 ות שמו של גד בדיוק בסדר ההפוך?אותיעל ייפול מה ההסתברות שהמטבע  .ב

 פעמיים על אותה אות? ייפולמה ההסתברות שהמטבע  .ג

 על שתי אותיות שונות בזו אחר זו?ייפול מה ההסתברות שהמטבע  .ד

ודקים את זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. בכל הטלה ב  .16

 סכום המספרים הרשומים על הקוביות.

 לו מספרים יכולים להתקבל כסכום?יא .א

 .5 -את כל האפשרויות לקבלת סכום השווה ל מורש .ב

 .כםאת חישוביו ? פרט11מהו הסיכוי לקבל סכום  .ג

 מהו סכום המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר?  .ד

 מהו סיכוי זה? .ה

זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את   .17

 הרשומים על הקוביות )המספר הגדול פחות הקטן או השווה(. הפרש המספרים 

 לו מספרים יכולים להתקבל כהפרש?יא .א

 .2 -את כל האפשרויות לקבלת הפרש השווה ל מורש .ב

 .כםאת חישובי ו? פרט0ל הפרש ו הסיכוי לקבמה .ג

 מהו הפרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר?  .ד

https://www.openbook.co.il/
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 מהו סיכוי זה? .ה

 תלמידים. כאשר מדדו את הגובה של כל התלמידים נמצא כי: 35תה יש יבכ  .20

  ס"מ. 150הגובה הממוצע של הבנים היה 

 ס"מ. 140גובה הממוצע של הבנות היה ה

.  3:4תה זו הוא  יידוע כי היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בכ .א

 כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה?

 תה?ימהו הגובה הממוצע של כל תלמידי הכ .ב

 , הופיעו שתי דיאגרמות.2005ודש יוני בחשבון החשמל שקיבלה משפחת איתן בח  .21

שעה )קוט"ש( לדיאגרמה א מתארת את צריכת החשמל של משפחת איתן בקילוואט 

 (.2005עד מאי  2005)ינואר  2005בכל אחד מהחודשים שקדמו לחודש יוני בשנת 

בכל  ,דיאגרמה ב מתארת את הצריכה החודשית הממוצעת בקוט"ש של משפחת איתן

 (.2004 -, ו 2003,  2002אחת מעונות השנה בשלוש השנים הקודמות )

 עונת החורף כוללת את החודשים דצמבר, ינואר, ופברואר.

 עונת האביב כוללת את החודשים מרץ, אפריל, ומאי.

 עונת הקיץ כוללת את החודשים יוני, יולי, ואוגוסט.

 ונובמבר.עונת הסתיו כוללת את החודשים ספטמבר, אוקטובר, 

 

 דיאגרמה ב דיאגרמה א

  

 ?2004מה הייתה סך הכול צריכת החשמל של משפחת איתן בשנת  .א

 ?2002מה הייתה צריכת החשמל החודשית הממוצעת בשנת  .ב

 ?2005מה הייתה הצריכה החודשית הממוצעת של משפחת איתן באביב  .ג

 בסעיף ג גדולה או קטנה םאם הצריכה החודשית הממוצעת שחישבת וקבע .ד

שעה היא לבכמה קילוואט   ו, וחשב2004מהצריכה החודשית הממוצעת באביב 

 גדולה או קטנה.
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דשי האביב בארבע ואת הצריכה החודשית הממוצעת של משפחת איתן בח וחשב .ה

 .2005עד  2002 -השנים מ

 

חד הגובה של כל התלמידים הנוכחים בכיתה. נמצא בכיתה מסוימת נמדד יום א   .22

 ס"מ. 150ס"מ, והגובה הממוצע של הבנות הוא  160כי הגובה הממוצע של הבנים הוא 

באותו יום היו חסרים שני תלמידים. כאשר הם הגיעו לכיתה למחרת, מדדו את גובהם, 

יע, הגובה וממוצע הגבהים של הבנים וממוצע הגבהים של הבנות חושבו מחדש.  במפת

הממוצע של הבנות לא השתנה, וגם הגובה הממוצע של הבנים לא השתנה )לעומת 

 הממוצעים שחושבו יום קודם(.

נתון שאחד מהתלמידים שהיו חסרים היא בת, והשני הוא בן. יובל אמר שגובהו  .א

 .וריס"מ. האם יובל צודק? הסב 160של הבן הוא 

ס"מ. מה  164בהו של אחד מהם הוא אם שני התלמידים שהיו חסרים הם בנים, וגו .ב

 .וגובהו של התלמיד השני? נמק

 לב: אין קשר בין סעיף א לבין סעיף ב. מושי

 

מציגים מידע על הייצוא ממדינת הדלנד.  שם המטבע במדינה זו  כםהגרפים שלפני .23

 הוא הד.
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 ?1998ל הייצוא )במיליוני הדים( ממדינת הדלנד בשנת וכ מה היה סך .א

 ?2000מה היה הייצוא של מיץ פירות )במיליוני הדים( מהדלנד בשנת  .ב

 ?2000לשנת  1999משנת  ,בכמה אחוזים גדלו הכנסותיה של הדלנד מייצוא .ג

היו מוצרי הטקסטיל )הכותנה  2000איזה חלק מכל היצוא ממדינת הדלנד בשנת  .ד

 והצמר(?

 

 בארבע קבוצות: 10עד  1 -דיאגרמות המתארות שכיחות של ציונים מ 4לפניכם   .27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השכיח/שכיחים בכל אחת מהקבוצות.של רשמו את הציון   .א

 מספר הנבדקים בכל אחת מהקבוצות?    ומה  .ב

 מהו החציון בכל קבוצה?  .ג

 ממוצע הציונים בקבוצה ב? וממוצע הציונים בקבוצה א, ומה ומה  .ד

 

 

 

 במבחן ארצי התקבלו התוצאות הבאות:  .28

 ציון

 שכיחות א ב

 ציון

 ציון

 שכיחות שכיחות ד

 ג

 ציון
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 (.55 -מהתלמידים נכשלו במבחן )קיבלו פחות מ 30% 

 . 70  -ל 55עברו את המבחן בציון שנע בין  30%

 .80 -ל 71עברו את המבחן בציון שנע בין  20%

 .90 -ל 81נע בין עברו את המבחן בציון ש 10%

 .90 -קיבלו ציון מעל ל 10%

 חלקים שווים.  10 -לפניכם עיגול המחולק ל  .א

 היעזרו בחלוקה הזו וייצגו את חמש הקבוצות בדיאגראמה.       

 רשמו בכל חלק מה הוא מייצג.      

 שם של תלמיד ,מתוך רשימת הנבחנים ,מה ההסתברות לבחור באופן אקראי  .ב

 ?70חן בציון שמעל שעבר את המב      

    שם של תלמיד שנכשל בבחינה  ,מתוך רשימת הנבחנים ,מה ההסתברות לבחור באופן אקראי  .ג

 (?55 -)קיבל ציון פחות מ      

 .95הסבירו מדוע הממוצע אינו יכול להיות   .ד

 

מבחנים במהלך השנה. כדי לקבל תעודת ארבעה " נערכים הראלבבית ספר " .30

 לפחות. 75ציון ממוצע של לקבל תלמיד ה הוקרה, על

במבחן הראשון. ַהציעו שתי אפשרויות לציונים בשלושת המבחנים  40יוסי קיבל  .א

 או יותר.  75שהממוצע של יוסי יהיה כדי  הבאים

 לכל אחת משתי האפשרויות שהצעתם בסעיף א מצאו את החציון ואת השכיח. .ב

 . האם הוא יוכל0 -ב לון, ונאמר לו כי ציונו במבחן זה ייחשמשה נעדר במבחן הראש .ג

 הסבירו.  ?75ממוצע של ללהגיע 

 . מה הציון במבחן האחרון אם80, 72, 60שלושת הציונים הראשונים של גיל הם:  .ד

 ? 78וא הממוצע שלו ה

 

31.  

מטר. מה יהיה הממוצע אחרי שדני שגובהו  1.6ילדים הוא   3ממוצע הגבהים של  א. 

 קבוצה?העזב את    , 1.8

 1.5מטר. יוסי הצטרף לקבוצה, והממוצע נשאר  1.5ילדים הוא  4 ממוצע הגבהים של .ב

 מה גובהו של יוסי? מטר. 

מטר. גדי הצטרף, וכעת הממוצע של שלושת  1.7ממוצע הגבהים של שני ילדים הוא  .ג

 . מה גובהו של גדי?מטר 1.6הוא הילדים  

 

32.  

          .24שגילה הצטרפה דנה לשלוש הנשים שנה.  20נשים הוא  3הגיל הממוצע של   א. 

 הנשים?ע מה ממוצע הגילים של ארב 
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שנה. לאחר ששני אנשים חדשים הצטרפו  20אנשים הוא  3הגיל הממוצע של  .ב

שנה. ַהציעו שתי אפשרויות לגילים של שני  22 -גדל הגיל הממוצע ל  לקבוצה 

 המצטרפים.

לים אפשריים . רשמו גי32ואחר בן  16אחד הוא בן  -אנשים  4ידוע כי בקבוצה של  .ג

 של

 . 25כך שהממוצע יהיה  ,שאר אנשי הקבוצה       

 

תלמידים. בגלל מיעוט  12 לומדים 2ובכיתה יא ,תלמידים 20לומדים  1בכיתה יא .33

 לט לאחד את שתי הכיתות.  התלמידים הוח

. מה הממוצע של 84היה  2ובכיתה יא 76היה  1ממוצע הציונים באנגלית בכיתה יא .א

  ?בכיתה המאוחדת באנגליתהציונים  

מה הממוצע של  .70היה  2, ובכיתה יא90היה  1ממוצע הציונים בספרות בכיתה יא .ב

 ?באנגלית בכיתה המאוחדתהציונים  

. הממוצע של הציונים בכיתה 78היה  1ממוצע הציונים במתמטיקה בכיתה יא .ג

 ?2מה היה הממוצע בכיתה יא. 75המאוחדת היה 

 

מממוצע ציוני  2/3שב כך: וי במתמטיקה יחהמורה רונית קבעה שהציון השנת .35

 מציון המבחן המסכם. 1/3השנה, ועוד  המבחנים במשך

a.  :90, 75, 83, 72הציונים של רועי במבחנים במתמטיקה שהתקיימו במשך השנה הם ,

 מה הציון השנתי של רועי? .96ציונו של רועי במבחן המסכם הוא . 100

 75. היא מעוניינת לקבל ציון שנתי של 66ממוצע הציונים של יעל במשך השנה הוא  .ב

לפחות. מה צריך להיות הציון של יעל במבחן המסכם כדי שהציון השנתי שלה יהיה 

75? 

. מה הציון השנתי הגבוה 90, 55, 95, 50, 70הציונים של עמוס במשך השנה הם:  .ג

 ביותר שיוכל לקבל?

 

 .בוציםבטבלה הבאה מוצגת התפלגות מספר הילדים במשפחה באחד הקי .38

מספר הילדים 

 במשפחה
0 1 2 3 4 5 

מספר  -השכיחות 

 המשפחות 
6 7 20 ? 8 2 

 

. כמה משפחות 40%ילדים היא  2השכיחות היחסית של המשפחות שיש להן  .א

 בקיבוץ?

 ילדים יש בקיבוץ? 3כמה משפחות עם  .ב

 כמה ילדים בממוצע יש בכל משפחה? .ג

 מה החציון? .ד
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 .ילדים במשפחה באחד הקיבוציםבטבלה הבאה מוצגת התפלגות מספר ה .39

מספר הילדים 

 במשפחה
0 1 2 3 4 5 

מספר  -השכיחות 

 המשפחות 
6 7 20 ? 8 2 

 

. כמה משפחות 40%ילדים היא  2השכיחות היחסית של המשפחות שיש להן  .ה

 בקיבוץ?

 ילדים יש בקיבוץ? 3כמה משפחות עם  .ו

 כמה ילדים בממוצע יש בכל משפחה? .ז

 מה החציון? .ח
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           קוט"ש 100 -בקוט"ש   )ד( קטנה  1,000קוט"ש   )ג(    1,050קוט"ש   )ב(   13,800)א(   .21

 ט"שקו 1,000)ה(  

 ס"מ 156)א( כן   )ב(   .22

 31%)ד(    12.4%מליוני הדים   )ג(  3.8מליוני הדים   )ב(  27.1)א(   .23

)א(   .24
6

1
)II(p)I(p    ב( לא   )ג( כן. מאורע(III 

 לשתיהן סיכויים שווים. .25

 ק"ג 81ק"ג והגדול ביותר  40ק"ג   )ב( המשקל הקטן ביותר הוא  60-ק"ג  ו 42)א(  .26

 ק"ג 60ק"ג והשכיח הוא  56.5)ד( החציון הוא    3(  )ג        
 .10הציון השכיח הוא  בקבוצה ב.  6 -ו 5יש שני ציונים שכיחים:  בקבוצה א )א(   .27

 .1השכיח הוא  בקבוצה דהשכיחות של כל הציונים זהה.   בקבוצה ג               

 .7 -, ב5.5 -)ד( א   5 -, ד5.5 -, ג7 -ב ,5.5 -)ג( א   50 -, ד50 -, ג 55 -, ב30 -)ב( א             
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    בכל שלושת המבחנים 100)ג( כן, אם יקבל   85 -ו 90, 90 ;  60 -ו 100, 100 :)א( למשל   .30

      100)ד(   

 1.4)ג(    1.5)ב(    1.5)א(    .31

 25,27או   26, 26 :)ג( למשל   31,19או  25 , 25  :)ב( למשל    21)א(    .32

 70)ג(    82.5)ב(     79)א(    .33

 2ק"ג   )ד(  8)ג( כאשר כל המשקולות הן של      7)ב(    4.5)א(    .34

 81.333)ג(    93)ב(     88)א(    .35

 )א(  .36
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 ו ה ד ג ב א כיתה

 40 30 35 32 36 40 למידים בכיתהמספר הת

 4 15 7 8 9 5 מספר התלמידים שנעדרו

 10% 50% 20% 25% 25% 12.5% אחוז התלמידים שנעדרו

   22.5%)ב( בכיתה ה   )ג(                   

 2)ד(    2.2)ג(    7)ב(    50 )א(  .38

 (ב)   54.2% )א(  .39

 כיתות יב כיתות יא כיתות י כיתות ט כיתות ח כיתות ז הכיתה

מספר 

 תלמידים 

 בשכבה

85 50 62 54 44 30 

 מספר עולים          היבשת
 אחוז מסך כל    

 העולים     

    13.4% 189 אסיה

 2.5% 35 אפריקה

 55% 779 אירופה

 27.3% 386 אמריקה

 1.8% 26 אוקיאניה

  1415 סך הכול
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אחוז 

מתלמידי 

 ביה"ס

26.2% 15.4% 19.1% 16.6% 13.5% 9.2% 

 0.907)ד(     0.227  )ג(   

 )ב(    0.36  )א(  .40

)ג(  

 לא

   60, קטן 80( גדול ב)   70 -חציון    50  )א(  .41

 50.33  )ו(   100 )ה(    100  )ד(    50.25 )ג(    100  )ב(   100  )א(  .42

 80 )ג(     80  )ב(    85והחציון:  78הממוצע:   )א(  .43

  88.4 לא    )ד(    )ג(  .44

 3%)ד( רחל, רון     )ה(    1.93-)ג(    1.883-)ב(   1.975-  )א(  .45

 )א(   .46

 

 

 

 

 

 

 

 )ה( לא, החציון מראה זאת.     60)ד(     60)ג(     68.1   )ב(                    

 

 סוג תגובה
מספר החיוגים     

 משפחת כהן  של

אחוז מכלל        

 החיוגים

 50% 250 קשר תקין

 20% 100 אין תשובה

 25% 125 הקו מקולקל

 5% 25 תפוס

 100% 500 סה"כ
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