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 23011 ב' מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה :קורס

 מבולבלים? את המרצה? םהתחיל הסמסטר ולא הבנת

 !סדר תנו לנו לעשות לכם

 לבחינה מלאההקורס המקוון מהווה הכנה 

 .להצלחה בבחינהכדי שתעמדו ביעדים )ממ"נים/ממ"חים( עד  שבוע למידהסידרנו לכם לו"ז לפי 

בדיקת נושא  11יחידה   השביעיו השישימפגש ה - 7-5שבוע 

 השערות

 132-78 יםעמוד OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

 צפה/י בסרטונים: -למידה והבנת החומר  – ראשון שלב

  דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1837   28:06 השערות 11 ליחידה מבוא

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1603 המבחן ועוצמת החלטה טעויות: 11 ליחידה מבוא

  דקות 08:05

value-P התוצאה מובהקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1602   54:02 דקות  

 תלויים ובלתי תלויים מדגמים 2 על השערות לבדיקת מבוא

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1598  17:03 דקות  

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1601 ידועה שונות אחת תוחלת על השערות בדיקת 11.1.1.1

 דקות 46:02

 ידועה לא השונות כאשר אחת תוחלת על השערות בדיקת 11.2.1

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1696   40:12 דקות 

11.2.1.2 P.value ידועה לא השונות כאשר אחת תוחלת על השערות בבדיקת התוצאה מובהקות 

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1698    22:04 דקות 

 תלויים בלתי במדגמים תוחלות הפרש על השערות בדיקת 11.1.2

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1702   47:06 דקות 

 תלויים בלתי במדגמים תוחלות הפרש על השערות בדיקת 11.2.2

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1699   33:06 דקות 

 תלויים בלתי במדגמים ידועות לא שונויות תוחלות הפרש על השערות בדיקת תרגיל 11.2.2.1

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1700   08:11 דקות 

 (תלויים) מזווגים ידועה לא שונות תוחלות הפרש על השערות בדיקת 11.2.3

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1701   47:10 דקות 

 דק ie/1703http://openbook.co.il/OnlineCourse/Mov 55:13 אחת פרופורציה על השערות בדיקת 11.3.1

 תלויים בלתי במדגמים פרופורציות הפרש על השערות בדיקת 11.3.2

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1704   11:11 דקות 

   דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1705 40:02 אחת שונות על השערות בדיקת 11.4.1

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1706  05:05  שונויות שתי על השערות בדיקת 11.4.2

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1707 שונויות שתי על השערות בדיקת תרגיל 11.4.2.1

 דקות 22:06

 (דקות 50 -ו דקות )שעה 011סה"כ כ 
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 (01וממ"ח  31 )לפני פתרון ממ"ן 11ליחידה עיבוד והטמעת החומר  מסכם לותרג– שני שלב

 התרגול מתבסס על ממנים משנים קודמות 

 צפה בסרטון באתר )לחץ על הסמן: זה לא משנה... –לבד, הצלחת או לא הצלחת  תונסה לפתור את השאל

חשוב לנסות לבד ללא צפיה בפתרון  –התרגול והעמקת הידע מומלץ לעבור לפתור את התרגילים בממ"ן  לאחר

באתר,  רק לאחר מכן לנסות לפתור את התרגיל לבד ולצפות בפתרונות )לא משנה אם הצלחת או לא( לחוברת 

 המטלות המעודכנת בסמסטר הנוכחי.

 

 שאלה 
מעוניינים לבדוק אם מאזניים חדשים שהגיעו למעבדה מכוילים היטב. לשם כך נלקחה כמות חומר במשקל 

 100פעמים במאזניים החדשים. לפי פרסומי היצרן של המאזניים, בשקילת  25גרם, ונשקלה  100)ידוע( של 

 וההתפלגות נורמלית. גרם 3.2גרם יש סטיית תקן של 

היטב ? נסח את  מכויליםגרם. האם ניתן להסיק שהמאזניים  101.6א.  במדגם התקבל משקל ממוצע של 

   .0.05ההשערות ובדוק ברמת מובהקות 

 ? הסבר. 0.1, 0.01ב.   האם ניתן להגיע לאותה מסקנה, ללא חישוב נוסף, עבור רמות המובהקות 

גרם  2ג.   במבחן מסעיף א, מהו הסיכוי לגלות שהמאזניים אינם מכוילים היטב, אם למעשה יש להם הטיה של 

 כלפי מעלה ?

 שאלה 
 מוצרים. 24יום עם סטיית תקן של מוצרים ל 120בשיטת ייצור קיימת מייצר עובד בממוצע 

 . 10% -מנהל המפעל מציע שיטת תמריצים כדי להגביר את התפוקה ב

 הוחלט לערוך בדיקה מדגמית כדי לבדוק את יעילות השיטה.

 ינים שההסתברות להחליט בטעות שהשיטה יעילה לא תעלה יא. מהו גודל המדגם שיש לבדוק אם מעונ

 ?0.97תהיה לפחות  10% -יטה אכן מגבירה את התפוקה ב, וההסתברות לגלות שהש0.05על 

. 126ב. השיטה הופעלה על מדגם מקרי של עובדים בגודל שמצאת בסעיף א', ונמצא כי ממוצע המדגם הוא 

 ?0.01מהי מסקנת הבדיקה ברמת מובהקות 

 ג. מהי הטעות האפשרית במסקנה מסעיף ב ומהי הסתברותה?

 שאלה 
 .15וסטיית התקן  185ות ממוצע רמת הכולסטרול באוכלוסייה הוא על פי נתוני משרד הבריא

 ארגון למניעת מחלות לב טוען שרמת הכולסטרול הממוצעת באוכלוסייה גבוהה יותר.

אנשים והתקבלה רמת כולסטרול של  120לבדיקת טענת הארגון נבדקה רמת הכולסטרול של מדגם מקרי של 

188. 

 ? נמק.0.02ארגון ברמת מובהקות א. האם התוצאות מאששות את טענת ה

ללא שינוי  190ב. בהמשך לסעיף א, חשב את עצמת המבחן אם רמת הכולסטרול הממוצעת באוכלוסייה היא 

 בסטיית התקן.

 שאלה 
 נתונות ההשערות: 

𝐻0: 𝜇 = 80 

𝐻1: 𝜇 = 70 

𝜎וכן נתון:  = 15 

�̅�אם  𝐻0עה הבא: דחה את רלבדיקת ההשערות נקבע כלל ההכ < 75. 
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 ?0.99גודל המדגם המינימלי הדרוש להשגת עוצמה של  א. מהו

 ב. עבור גודל המדגם שמצאת בסעיף א, מהי ההסתברות לטעות מסוג ראשון של המבחן שנקבע?

והסתברות לטעות מסוג ראשון שאינה עולה על  0.98ג. מהו גודל המדגם המינימלי הדרוש להשגת עוצמה של 

0.05? 

 שאלה 
נבדקים קיבלו תרופת הרגעה ונבדקה  16 .84ודק כושר ריכוז באוכלוסייה רגילה הוא ממוצע הציונים במבחן הב

 השפעת תרופה זו על הביצוע שלהם במבחן הריכוז. החוקר משער שבהשפעת התרופה יורד כושר הריכוז.

לגבי ציונים שהתקבלו במדגם התוצאות היו :

16

1

1299i

i

x


                

16
2

1

107,225
ii

i

x


    

 ?   0.05א. האם התוצאות מעידות על כך שהתרופה מפחיתה את כושר הריכוז, ברמת מובהקות 

 נסח את ההשערות ורשום את ההנחות הדרושות.   

 עבור התוחלת של הציון במבחן הריכוז של סמך תוצאות המדגם. 95%ב. מצא רווח סמך ברמת סמך 

בסעיף ב', ניתן להסיק כי בהשפעת התרופה חל שינוי בכושר הריכוז, ברמת ג. האם מתוך הרווח סמך שמצאת 

 ? הסבר. 0.01מובהקות 

 שאלה 
 . 4%בחברת התעופה "רקיע" אחוז המזוודות שהולכות לאיבוד הוא 

 לאחרונה שינתה החברה את נוהלי העבודה במטרה להקטין את אחוז המזוודות שאובדות.

מהן יגיעו ליעדן הוא יסיק כי  485מזוודות מקריות, ואם לפחות  500דוק א. מנהל התפעול בחברה החליט לב

 הנוהל החדש משיג את מטרתו.

 מהי רמת המובהקות של המבחן שהציע מנהל התפעול?

, כלומר עבור אילו פרופורציות  0.025, מהו המבחן המתאים ברמת מובהקות  500ב. עבור מדגם בגודל 

 , שהנוהל החדש מוריד את אחוז המזוודות שהולכות לאיבוד? 0.025מדגמיות יוחלט ברמת מובהקות 

, מה ההסתברות  2% -ג. בהמשך לסעיף ב', אם הנוהל החדש אכן מוריד את אחוז המזוודות האובדות ל 

 מזוודות, יגלה זאת? 500שמבחן שבו תיבדקנה 

, 2% -המזוודות האובדות לד. מהו גודל המדגם המינימלי שיבטיח, שאם הנוהל החדש אכן מוריד את אחוז 

, וההסתברות להחליט בטעות שהנוהל החדש מוריד את אחוז המזוודות 0.95ההסתברות לגלות זאת תהיה 

 0.01שהולכות לאיבוד תהיה 

 שאלה 
 ( :X( )להלן Cmבשני מדרונות נדגם עובי הקרקע )

Thichness 1 2 3 4 5 6 7 8 

 153 157 150 145 166 155 161 157 מדרון א

  159 146 156 157 149 150 143 מדרון ב

 

 .95%על סמך המדגם ממדרון א ברמת סמך  Xא. חשב רווח סמך לתוחלת 

 .95%על סמך המדגם ממדרון ב ברמת סמך  Xב. חשב רווח סמך לתוחלת 

 ג. איזה רווח מדויק יותר? איזה רווח בטוח יותר? נמק.

 . נמק.0.05ברמת מובהקות  160 -במדרון א שונה מ Xד. בדוק את ההשערה שתוחלת 

 . נמק.0.05במדרון ב ברמת מובהקות  Xבמדרון א שונה מתוחלת  Xה. בדוק את ההשערה שתוחלת 
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מתפלג  X, בהנחה ש0.1במדרון ב ברמת מובהקות  Xבמדרון א שונה משונות  Xו. בדוק את ההשערה ששונות 

 נורמלית. נמק.

 נמק מדוע. –רשום והסבר אותה. אם לא  –הי לצורך החישובים? אם כן ז. האם דרושה הנחה כלש

 שאלה 
מכוניות נבדק לחץ האוויר  7-( בצמיגים בקדמת כלי רכב בBarהאוויר )-במחקר מסוים נבדק ההבדל בין לחצי

 בשני הצמיגים הקדמיים. להלן רמות הלחץ שנמדדו:

Pressure 1 2 3 4 5 6 7 

 3 2.3 2.4 2.8 2.7 2.6 2.5 ימין

 2.9 2.8 2.5 2.6 2.9 2.9 3 שמאל

 ידוע שלחץ האוויר מתפלג נורמלית.

בדוק את ההשערה שתוחלת לחץ האוויר בצד שמאל גבוהה יותר מתוחלת לחץ האוויר בצד ימין ברמת 

 . נמק0.05מובהקות 

 שאלה 
 בסקר דעת קהל  על תכנית חדשה בטלוויזיה נמצאו התוצאות הבאות :

 צופיםלא  צופים 

 162 38 נשים

 192 108 גברים

 ? נמק. 0.05א. בדוק את ההשערה שלמין אין כל השפעה על הצפייה בתכנית ברמת מובהקות 

 20%-, שפרופורציית הנשים הצופות בתכנית נמוכה מ  5%ב. האם לאור התוצאות ניתן לומר, ברמת מובהקות 

 ? נמק.

 שאלה 
 ס"מ.  1יצרן צינורות טוען שקוטר הצינורות שהוא מייצר מתפלג נורמלית עם שונות של 

 . 2.25, הייתה 𝑆2 -צינורות והשונות במדגם  15בבדיקה שנערכה נבדקו 

𝛼האם על סמך מדגם זה ניתן לשלול את טענת היצרן ברמת מובהקות  =  . נמק. 0.02

 שאלה 
פרות ונמדדה תפוקת שומן החלב של כל פרה במשך  10מדגם מקרי של מתוך כל אחד משני עדרי פרות הוצא 

 חודש ימים.

 הנח שתפוקת שומן החלב מפולגת נורמלית. להלן התוצאות שהתקבלו:

 65 37 17 34 51 18 46 36 15 46 1מדגם 

∑𝑥𝑖

10

𝑖=1

= 365 

∑𝑥𝑖
2

10

𝑖=1

= 15717 

 31 40 36 49 36 40 29 47 32 65 2מדגם 

∑𝑦𝑖

10

𝑖=1

= 405 

∑𝑦𝑖
2

10

𝑖=1

= 17453 

 

א. בדוק את ההשערה שאין הבדל בין שונויות תפוקת שומן החלב של הפרות בשני העדרים על סמך תוצאות 

 .0.1שני המדגמים ברמת מובהקות 

יחידות,  2 -ב 1גדולה מהתפוקה הממוצעת של עדר  2ב. בדוק את ההשערה שהתפוקה הממוצעת של עדר 

 . נמק.0.01יחידות, ברמת מובהקות  2 -ביותר מלעומת האלטרנטיבה שההבדל גדול 

 98%בלבד, מצא רווח סמך לתוחלת תפוקת שומן החלב של פרות ברמת סמך  1ג. על סמך נתוני מדגם 
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 כעת התנסו בפתרון הממ"ן/ח ולאחר מכן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ן/ח בסמסטר הנוכחי.

  ייםבשבוע נלמד 11קיץ הוא סמסטר קצר ולכן את יחידה  סמסטר

http://www.openbook.co.il/

