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  2יחידה 

 משתנה

  מה זה משתנה?

 תצפית לתצפית. ,למדגם הוא משתנה בין מדגם –זהו גודל היכול לקבל ערכים שונים, לפי שמו 

ימת, התכונה הזאת היא תשתנה בין הנבדקים/התצפיות ולכן כל תכונה אותה אנו מודדים אם אני רוצה לבדוק תכונה מסו

 נקראת משתנה.

 …X, Y, Zאיך נסמן משתנה? באות לועזית גדולה כמו: 

 (משתנה( - Rקבוע,  - 𝜋) 𝜋𝑅2גודל שערכו יחיד. )כמו שטח של מעגל  – קבוע

  תצפית/ערך

 הם הערכים שהמשתנה מקבל. התצפיות  מהי תוצאת המדידה של המשתנה.

 אינדקס זיהוי התצפית. -i, כאשר  iXמסומנת ב:  Xהתצפית של משתנה 

1תצפיות, אני מציגה אותן כך:  nאם בדקתי  2 3, , , , nX X X X .התצפיות לפי סדר הגעתן 

נסמן: 
1

n

ii
X

  סכום התצפיות מאינדקסi=1  עד אינדקסn. 

∑נסמן:  𝑋𝑖2𝑛
𝑖=1  .סכום ריבועי התצפיות 

  משתנים יש? סוגיאיזה 

 . מה ההבדל בין איכותי לכמותי? איכות וכמות!איכותיומשתנה  כמותייש משתנה 

 אקונומי(-משתנה כמותי ערכיו כמותיים, משתנה איכותי ערכיו הם קטגוריות )דעה פוליטית, מצב סוציו

 אנו נתעסק במשתנים כמותיים הבאים:

  משתנה בדיד 

 . משמעות יש ולסדר לערכים. ערכים שני כל בין ערכים של סופי מספר לקבל שיכול משתנה

 מקלות. דיאגרמת – גרפית הצגה

 מספר המכוניות במשפחה : מספר חדרים בדירה,למשל

  משתנה רציף

 (. אפשריים ערכים אינסוף) ערכים של רצף קיים המשתנה של ערכים שני כל בין

 היסטוגרמה -גרפית הצגה

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/4015
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/4015
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/4015
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/4015
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/4015
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/4015


 

 ©רוית הלפנבאום  © OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי  ©

www.OpenBook.co.il 

 

20 

 המרכז. גובה תלמידי שכבה יא' באזור, : משקל של אדםלמשל

 

  אוכלוסייה

 לאיזה קהל אני פונה? את מי אני מעוניינת לחקור? אוסף של פריטים שמעוניינים לחקור/לבדוק.

כל תלמידי התיכון בארץ, א, –מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה  30111למשל: כל הסטודנטים הלומדים קורס 

 ילדים וכו'. 5, משפחות שבהן לפחות 35נשים מעל גיל 

  מדגם

מכיוון שיש לאוניברסיטה הפתוחה הרבה סטודנטים, יהיה קשה )כלכלית ופיזית( לפנות לכל אוכלוסיית הסטודנטים 

 שלה הנתונים פי-שלומדים לקורס סטטיסטיקה א' ולכן נקח מדגם המהווה תת קבוצה של האוכלוסייה שנבחרה, ועל

 .האוכלוסייה על מסקנות להסיק במטרה סטטיסטי מחקר יבוצע

  אז מה זה סטטיסטיקה?

 . מהם מסקנות והסקת( סיכום)הצגתם , הנתונים באיסוף העוסק מדע

 )לקחת מדגם מתוך אוכלוסייה( .זה דגימה – הנתונים איסוף

 ".תיאורית סטטיסטיקה. "הנתונים תיאור – הנתונים סיכום/הצגת

 ".סטטיסטית הסקה" – מסקנות הסקת

 .הסתברות נקרא הסטטיסטית וההסקה התיאורית הסטטיסטיקה בין המחבר הכלי

  ?הנתונים את נסדר איך

 סטודנטים, נתקבלו הציונים הבאים: 30 -במבחן בסטטיסטיקה ל

35,40,42,38,70,90,82,55,68,62,66,69,82,100,85,96,75,64,55,99 48,77,55,38,98,45,40,90,88,83  

 לאהאם זוהי דרך נוחה לראות את הנתונים? 

 רך אפשר לסדר את הנתונים בצורה נוחה? באיזו ד
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  טבלה = התפלגות שכיחות

x - הציון f(x) -השכיחות 

30-40 3 

40-50 5 

50-60 3 

60-70 5 

70-80 3 

80-90 5 

90-100 6 

 

  התפלגות שכיחות 

 .יותר נוחה והצגה נתונים לקיבוץ היא אמצעי טבלה

 נתונים ולהצגתם.היא דרך נוחה לארגן התפלגות שכיחויות 

 .Xמספר הפעמים שהופיע הערך של המשתנה  frequency- fשכיחות 
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   ? נתונים מציגים איך? סטטיסטיקה מהי

היא אוסף של עצמים בעלי תכונה משותפת, המהווה את הנושא של המחקר הסטטיסטי. הקבוצה שלגביה  אוכלוסייה

 מסיקים מסקנות.

 אוכלוסייה, קבוצה חלקית של אוכלוסייה, המאפיינת את כל האוכלוסייה.הוא חלק מאותה מדגם מייצג 

 נושא המחקר הסטטיסטי. הנתונים נקראים משתנים.  – 𝑥𝑖 משתנה

 משתנה הוא תוצאת המדידה, המתקבלת כשאוספם את הנתונים במחקר הסטטיסטי.

 מספר המופעים של מאורע מסוים . – 𝑓𝑖 שכיחות

 שערך נתון הופיע.שכיחות היא מספר הפעמים 

 איך נבחין בין משתנה לשכיחות? 

 המשתנה הוא מה ששונה מתצפית לתצפית, מנחקר לנחקר, מתלמיד לתלמיד ועוד. –נקרא את השאלה  

 המשתנה בד"כ מסודר לפי סדר עולה או יורד 

 אותו משתנה לא יכול להופיע פעמיים ולכן בשורה של המשתנה לא יופיע אותו ערך פעמיים. 

 הוא נושא המחקר. –הוא על מה שחקרת  המשתנה 

 בשאלה בד"כ רשום: 

 א. ביישוב מסויים ספרו את ה'משהו' = המשתנה 

 ב. התפלגות של 'משהו' = המשתנה

   תרגיל מציאת נעלם בטבלת שכיחויות

 בטבלה הבאה מתוארת התפלגות הציונים של תלמידים בכיתה מסויימת:

 

 ?6כמה תלמידים קיבלו את הציון  -א

 ?8תלמידים קיבלו את הציון כמה  -ב

 (9,10הם  8-? )הציונים הגבוהים מ8-כמה תלמידים קיבלו את הציון הגבוה מ -ג

 (.x? )מצא את 7תלמידים. כמה תלמידים קיבלו את הציון  30ידוע שיש בכיתה  -ד

 (?9וכולל  6)כולל  9-ל 6כמה תלמידים קיבלו ציון בין  -ה
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 שכיחות יחסית 

 

 בד"כ באחוזים. את השכיחות היחסית מבטאים

 100%סכום כל השכיחויות היחסיות ביחד הוא 

 שכיחות יחסית הינה מדד של כמה פעמים מופיעה תוצאה מסוימת מתוך סך תוצאות,

 כלומר, השכיחות ביחס לקבוצה בה הוא נמצא.

 

 תרגיל 

 בטבלה הבאה מתוארת התפלגות הציונים של תלמידים בכיתה מסויימת:

 

 .8ית של התלמידים שקיבלו ציון מצא את השכיחות היחס

 .8-מצא את השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון הגבוה מ

 

 תרגיל 

 בטבלה הבאה מתוארת התפלגות הציונים של תלמידים בכיתה מסויימת:
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 כמה תלמידים בכיתה?

 ?9מהי השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון 

 )כולל(? 8-ל 6שקיבלו ציון בין מהי השכיחות היחסית של התלמידים 

שווה לשכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון הנמוך  9-האם השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון הגבוה מ

 ? 5-מ

 

 תרגיל שכיחות יחסית ונעלמים 

 בטבלה הבאה מתוארת התפלגות הציונים של תלמידים בכיתה מסויימת:

 9 8 7 6 ציון )הנתונים(

 4 ר התלמידים )השכיחויות(מספ

 

5 1 

 .25%היא  6ידוע שהשכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון 

 מצא את מספר התלמידים בכיתה. -א

 .7מצא את מספר התלמידים שקיבלו ציון  -ב

 

 שכיחות מצטברת 

 שכיחות מצטברת היא צבירת השכיחות של הערך הראשון ואחריו את השכיחות של הערך השני וכן הלאה.

 כל עמודה צוברת את השכיחות שלפניה, כאשר בעמודה האחרונה תהיה תוצאה של סה"כ השכיחויות.

N – סך כל השכיחויות 

 

 שכיח 

 ( הגבוהה ביותר.f( בעל השכיחות )xשכיח הינו המשתנה )

 השכיח הוא הנפוץ ביותר.
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 גרם. 70במקרה הנ"ל ניתן לראות כי השכיחות הגבוהה ביותר היא של הדף במשקל 

 והיא הגבוהה ביותר מן השכיחויות האחרות 9 -דף זה הוזמן בכמות הגבוהה ביותר, השכיחות שלו

 

 ממוצע 

 למעשה, אנו יודעים לחשב ממוצע...

 . מהו הציון הממוצע?8ובמבחן שני קיבלתי ציון  6במבחן אחד קיבלתי ציון 

 

 

 .4,4,5,5,5,6,8,8,8נתונים ציוני הכיתה בלשון: 

 מוצע הציונים.חשב את מ

 

 ממוצע בטבלת שכיחויות

 תלמידים: 20בטבלה נתונים הציונים של 

 9 8 7 6 ציון )הנתונים(

 3 5 8 4 מספר התלמידים )השכיחויות(

 מצא את ממוצע הציונים

 

 חציון 

 החציון בודק מה המשכורת במקום "האמצעי",

 ומחצית )חצי( מהנתונים נמצאים מעליו. שווים לוזהו הערך אשר מחצית )חצי( מהנתונים נמצאים מתחתיו או 
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 החציון = הציון של התלמיד האמצעי

  

 תרגילים 

 נתונים הציונים הבאים:מצא את החציון עבור 

1. 9 , 9 , 7 , 6 , 6 

2. 10,10,9,9,8,8,8,8,7,7,6,6,6,6,5,5,5,5,4,4,4 

3. 9  , 7 , 6 , 6 

 

 תרגילים  

 ים:נתונים הציונים הבאמצא את החציון עבור 

1. 9 , 9 , 8 , 8 , 7 , 7 , 7 , 6 , 6 

2. 10,9,9,9,9,8,8,8,8,7,7,7,6,6,6,6,5,5,5,5,4,4,4 

3. 9 , 8 , 7  , 7 , 6 , 6 
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  שכיחויות לטבלת הקשורים מושגים

 .תחתון וגבול עליון גבול יש מחלקה לכל: המחלקה גבולות( 1

 רווח יש. שאחריה המחלקה של התחתון הגבול עם מתלכד לא המחלקה של העליון הגבול – מדומים גבולות

 .המחלקות בין

 .שאחריה המחלקה של התחתון הגבול עם מתלכד המחלקה של העליון הגבול – אמיתיים גבולות

 נוספת האחת מחציתו; לשניים המחלקות בין הרווח חלוקת י"ע נעשה לאמיתיים מדומים מגבולות מעבר

 .לעליונה – האחרת ומחציתו התחתונה למחלקה

 .האמיתי התחתון לגבול האמיתי העליון הגבול בין כהפרש מוגדר, i -ב מסומן: המחלקה רוחב( 2

 המספר לפי המחלקה רוחב את נחשב, הרצוי המחלקות' מס על נחליט: רוחב שוות מחלקות של טבלה לבנות ברצוננו אם

 : המחלקות של הרצוי

𝑖 =
(הנתון הגבוה ביותר) − ( ביותר הנמוך הנתון )

( מספר  המחלקות הרצויות)
 

 .שלה האמצע נקודת הוא מחלקה של, והתחתון העליון, הגבולות ממוצע: מחלקה אמצע( 3

 המקרים מספר או. מחלקה אותה של העליון הגבול עד המקרים מספר, F(x)ב מסומן: מצטברות שכיחויות התפלגות( 4

 .יחיד ערך יש אם ערך אותו וכולל עד

: פרופורציות/יחסיות שכיחויות התפלגות( 5
𝑓(𝑥)

𝑛
 .המדגם בגודל מחולקת השכיחות 

𝑑(𝑥) של ברוחב המקרים מספר d(x) -ב מסומנת: צפיפות( 6 =
𝑓(𝑥)

𝑖
 שאינן מחלקות בין להשוואה הצפיפות משמשת 

 .רוחב שוות
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  שכיחויות התפלגות של גרפית הצגה

 מקלות דיאגרמה

 משתנה בדיד

 בגובה מקלות/אנכים מעלים X של שונים ערכים מעל. f(x)השכיחות  ציר הוא Y -ה וציר, המשתנה ציר הוא X -ה ציר

 . השכיחות את מייצג הגובה. אלו ערכים של השכיחות

 :הבאים במקרים נפוץ בדיאגרמה השימוש

  .בלבד אחד מערך מורכבת מחלקה כל כאשר, כלומר, מקובצת לא שכיחויות התפלגות נתונה כאשר .א

 .שלה האמצע נקודת י"ע המחלקה את ומייצגים, מקובצת התפלגות נתונה כאשר .ב

 היסטוגרמה

 .רציףגרפי למשתנה  תיאור היא

 .מלבן של שטח י"ע מיוצגת ושכיחותה, קטע של אורך י"ע מיוצגת מחלקה שבו

 .אמיתיים בגבולות הנתונות במחלקות מקובצת השכיחויות התפלגות שבהם במקרים נהוג בהיסטוגרמה השימוש

 .המחלקה של האמיתיים הגבולות הם שקצותיהם Xה בציר קטע י"ע מיוצגת המחלקה. משתנה יהיה תמיד X ה בציר

 f(x) אז רוחב שוות המחלקות ואם d(x) רוחב שוות לא המחלקות אם Y ה בציר

 100% ל שווה המלבנים כל שטח. ל"הנ הקטע מעל המלבן שטח היא השכיחות

 (פוליגון)מצולע נקרא המתקבל שבור הקו. בהיסטוגרמה המלבנים של העליונים הבסיסים מרכזי את לחבר נהוג
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  צורות התפלגות -סוגי עקומות 

  עקומה סימטרית פעמונית )חד שיאית(

, ומעט מהן באזורי השוליים. פיזור התצפיות סימטרי לחלוטין משני Xרב התצפיות מרוכזות בסביבת המרכז של ערכי 

 עברי המרכז.

 

  עקומות אסימטריות

 בעקומות אסימטריות מרבית התצפיות מרוכזות בקטע מסוים; יש מעט תצפיות חריגת, רובן לכיוון אחד של ההתפלגות.

 . עקומה אסימטרית חיובית)ימנית(, זו Xכאשר החריגה רובן כלפי ערכים גבוהים של 
0M Md x Mr  

 

  .אסימטרית שלילית)שמאלית( עקומה, זו Xכאשר החריגות נוטות כלפי ערכים נמוכים של 

0M Md x Mr   

  עקומה אחידה

 האפשריים. Xהנתונים מתפלגים באופן שווה בין כל ערכי 
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  Uעקומה 

minXיש שני שכיחים  גבוהים ונמוכים, ומעט תצפיות במרכז. -Xמרבית התצפיות באזורי השוליים של 
maxX -ו

. 

 

  עקומה רב שכיחית

. בעקומה דו שכיחית מרוכזים הנתונים סביב שני ערכים בלבד, ויש לה Xרב הנתונים מרוכזים סביב ערכים אחדים של 

 שתי דבשות
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  מדדי מיקום מרכזי - 3יחידה 

 מספר מסכם כלשהו המחושב על סמך נתוני המדגם )התצפיות(. - מדד

 ערך שסביבו מרוכזות חלק ניכר מתצפיות המדגם. - מיקום מרכזימדד 

  שכיח

 הערך המופיע בשכיחות הגבוהה ביותר.

 ברשימת תצפיות, השכיח הוא הציון המופיע מספר רב ביותר של פעמים.

 בטבלת שכיחות שהמחלקות שוות רוחב, נהוג לציין ת נק' האמצע של המחלקה השכיחה ביותר כשכיח ובהיסטוגרמה

 יהיה זה מרכז המלבן הגבוה ביותר.

 בצפופה ביותר. –כשהמחלקות אינן שוות רוחב, השכיח אינו בהכרח במחלקה השכיחה ביותר. 

  אמצע טווח

 זהו הממוצע בין התצפית הגדולה ביותר לקטנה ביותר:

𝑀𝑅 =
𝑥𝑚𝑎𝑥+𝑥𝑚𝑖𝑛

2
  

לקה העליונה לגבול התחתון של המחלקה הערוכה לפי מחלקות זהו הממוצע בין הגבול העליון של המח בטבלה

 התחתונה.

𝑀𝑅 =
𝑙𝑚𝑎𝑥+𝑙𝑚𝑖𝑛

2
  

  חציון

 . (ברשימת תצפיות עלינו לסדר את המשתנים בסדר עולה)ברשימת תצפיות, או  במשתנה בדיד

 אם מספר התצפיות(n) אי זוגי 𝑀𝑑 = 𝑋𝑛+1

2

 

 אם מספר התצפיות(n) זוגי 𝑀𝑑 =
𝑋𝑛

2
+𝑋𝑛

2
+1

2
 

𝑀𝑑לפי מחלקות:  בטבלת שכיחויותבמשתנה רציף או  =
𝑛

2
−𝐹(𝑋𝑚−1)

𝑓(𝑋𝑚)
(𝐿1 − 𝐿0) + 𝐿0 

n-  ;מספר המקרים הכולל 

Xm-;המחלקה בה נמצא החציון 

L1-  גבולה האמיתי העליון שלXm ; 

L0-  גבולה האמיתי התחתון שלXm ; 
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Xm-1- המחלקה הקודמת ל-Xm. 

F(Xm-1)  השכיחות המצטברת עד לגבול העליון של המחלקהXm-1 . 

f(Xm)  שכיחות המחלקהXm 

 :לחישוב חציון הדרך

 קבע גבולות אמיתיים למחלקה .1

 n/2חשב את  .2

 בנה טור של שכיחות מצטברת .3

 (n/2את המחלקה שבה יימצא החציון )מרקר אותה!( לפי השכיחות המצטברת ) -𝑋𝑚מצא את  .4

 .בטור השכיחות המצטברת במחלקה לפני החציון והצב בנוסחה 𝐹(𝑋𝑚−1)מצא את  .5

 .𝑓(𝑋𝑚)הצב בנוסחה את השכיחות של המחלקה החציונית  .6

: Xm-חשב את היחס בין המקרים החסרים לכלל המקרים שב .7

𝑛

2
−𝐹(𝑋𝑚−1)

𝑓(𝑋𝑚)
 

:  Xmכפול את המנה שקיבלת ברוחב של  .8

𝑛

2
−𝐹(𝑋𝑚−1)

𝑓(𝑋𝑚)
(𝐿1 − 𝐿0) 

 Xm המחלקה החציונית הוסף את התוצאה, שקיבלת, לגבול התחתון של .9

  ממוצע

�̅�  :הממוצע מחושב כךשימת ציונים, כשנתונה ר =
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
  

�̅� :הממוצע מחושב כך, כאשר נתונה טבלת שכיחויות =
∑ 𝑋𝑖𝑓(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
=

𝑥1𝑓(𝑥1)+⋯+𝑥𝑛𝑓(𝑥𝑛)

𝑛
  

∑תכונה מעניינת של הממוצע היא שסכום הסטיות מהממוצע הוא אפס:  (𝑋𝑖 − �̅�) = 0𝑛
𝑖=1 

 ווה לאפס.הממוצע הוא אותו ערך, שסכום הסטיות ממנו ש
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  נסכם

 

 בבואנו לשאלה נבדוק:

 משתנה בדיד / רציף. .1

 ?רציףמשתנה  .1.1

 האם גבולות מחלקה אמיתיים או מדומים? במידה ומדומים נשנה לגבולות אמיתיים. .1.1.1

1עמודות: רוחב מחלקה  2רוחב מחלקה זהה? במידה ולא יש להוסיף  .1.1.2 0i L L    וצפיפות

 
( )f x

d
i

. 

1הוספת עמודה אמצע מחלקה  .1.1.3 0

2
mid

L L
X


  

 ?בדידמשתנה  .1.2

 F(x)הוספת שכיחות מצטברת  .1.2.1

? נוסיף עמודה ממוצעמבקשים בשאלה למצוא  .2 x f x  

? נוסיף עמודה סטיית תקן או שונותמבקשים בשאלה למצוא  .3 2x f x  
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  מדדי פיזור

 מטרתם לתאר את מידת השוני/האחידות/הגיוון של הנתונים בקבוצה.

 מידה המתארת את פיזור התצפיות, מידת השוני )או האחידות( שבין הערכים. -מדד פיזור 

 נסתכל על שתי הסדרות הבאות:

 80ממוצע  60,70,80,90,100סדרה א' 

 80ממוצע  75,78,80,82,85סדרה ב' 

 זו מזו.  שונות, אבל הן אותו ממוצעלשתי הסדרות יש 

 מכאן, שהממוצע בלבד לא מספיק כדי לתאר את ההתפלגות. 

 .בפיזורןזו מזו  שונותשתי הסדרות 

הם מרוכזים סביבו, בעוד שבסדרה א' הערכים יותר רחוקים מהממוצע,  -בסדרה ב' רוב הערכים קרובים יחסית לממוצע 

 יותר מפוזרים.

 לים להיות פיזורים שוניםלהתפלגויות שוות מיקום מרכזי יכו

 

 ולהתפלגויות שוות פיזור יכולים להיות מיקומים מרכזיים שונים.

 

 משמעותה של המילה פיזור היא מידת השוני או הגיוון של הנתונים בקבוצה. 

 דהיינו גודל ההבדלים בין הנתונים לבין עצמם )מרחקיהם ההדדיים( , 

 או לבין ערך מרכזי מסוים)ערך מדד המיקום המרכזי( 

 שלוש דרישות לגבי כל מדד פיזור:
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 א. המדד יקבל רק ערכים אי שליליים

 ב. אם לכל המדידות תוצאות זהות, מדד הפיזור יקבל ערך אפס. 

 ג. הוספת קבוע לכל הנתונים לא תשנה את ערכו של המדד.

 

 תכונות מדדי פיזור

 שלילי-אי 

 אפס מקרה מיוחד: מעיד על מצב מיוחד של המשתנה )משתנה מנוון(  

 ככל שערכו גדול יותר כך הפיזור גדול יותר  

 השוואתי: אין משמעות לערך עצמו  
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  אחוז השגיאות

 אחוז התצפיות השונות מהערך השכיח. -ברשימת תצפיות 

 )שהיא המח' הצפופה ביותר(.אחוז התצפיות שאינן שייכות למחלקה השכיחה  -ברשימת מחלקות

. כיוון שכל התצפיות נמצאות במחלקה אחת, 0כאשר כל התצפיות זהות, מדד זה מקבל את הערך   

 היא המחלקה השכיחה ולכן אין שום תצפית שאיננה במחלקה זו .

? כי תמיד יהיו בשכיח נתונים 100%. למה כמעט 100%לכמעט  0%ערכיו של המדד יכולים לנוע בין  

 כלשהם.

  אחוז השגיאות במשתנה בדיד

 במפעל מסוים נמדדו מספר ימי ההעדרות של העובדים במהלך חודש אחד. להלן הנתונים שהתקבלו:

 מספר עובדים יעדרותהמספר ימי 

1 33 

2 47 

3 20 

4 13 

5 30 

6 17 

 חשב את אחוז השגיאות.

 שגיאה היא כל ערך שאינו מתלכד עם השכיח.

 .המרחק בין ערך התצפית לבין שכיח התפלגות -גודל השגיאה

 זה חסרונו הבולט. מדד זה אינו מתחשב כלל בגודל השגיאה! אלא רק במספרן. 

 אחוז התצפיות שאינן שייכות למחלקה השכיחה )שהיא המח' הצפופה ביותר(. -ברשימת מחלקות

 

  אחוז השגיאות במשתנה רציף

 חשב את אחוז השגיאות במשתנה רציף ן בגרמים של ביצים שנאספו במשק מסוים.להלן טבלת התפלגות של משקל
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  טווח

 המרחק בין הערך הגבוה ביותר לנמוך ביותר.   R -הטווח מסומן ב

 ההפרש בין הערך המקסימלי לערך המינימלי

𝑅 = 𝑥𝑀𝑎𝑥 − 𝑥𝑀𝑖𝑛 

𝑅 = 𝑥(𝑛) − 𝑥(1) 

  טווח במשתנה בדיד

 ההעדרות של העובדים במהלך חודש אחד. להלן הנתונים שהתקבלו:במפעל מסוים נמדדו מספר ימי 

 מספר עובדים מספר ימי היעדרות

1 33 

2 47 

3 20 

4 13 

5 30 

6 17 

 חשב את הטווח
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  טווח במשתנה רציף

 חשב את הטווח להלן טבלת התפלגות של משקלן בגרמים של ביצים שנאספו במשק מסוים.
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  טווח בינרבעוני

 ערכי ההתפלגות, הנמצאים במרכזה. 50%פיזור זה מברר מהו הטווח של מדד  

 הערכים הגבוהים ביותר שהם בגדר חריגים. 25%-הערכים הנמוכים ביותר ומ 25%-נתעלם מ 

 לצורך חישוב הטווח הבינרבעוני נחשב את:

 מהתצפיות. 25%אותו ערך שעד אליו נמצא  - 𝑄1הרבעון התחתון 

 מהתצפיות. 75%ותו ערך שעד אליו נמצא א - 𝑄3הרבעון העליון 

𝑄3: הטווח הבינרבעוני הוא − 𝑄1 

 המדדים הקודמים(.  2הטווח הבינרבעוני נועד לפתור את בעיית הערכים הקיצוניים )לעומת  

 

 דומים לחישוב החציון - חישוב הרבעון התחתון והעליון

הוא אותו ערך, שעד אליו יש  הרבעון התחתון 
𝑛

4
 תצפיות.  

𝐹(𝑥)היא המחלקה שבה לראשונה:  mהמחלקה   -מח' הרבעון התחתון כאשר  ≥
𝑛

4
  

𝑄1 =

𝑛
4

− 𝐹(𝑋𝑚−1)

𝑓(𝑋𝑚)
(𝐿1 − 𝐿0) + 𝐿0 

הוא אותו ערך, שעד אליו יש  הרבעון העליון 
3𝑛

4
 תצפיות.  

𝐹(𝑥)היא המחלקה שבה לראשונה:  mהמחלקה   -מח' הרבעון העליוןכאשר  ≥
3𝑛

4
  

𝑄3 =

3𝑛
4

− 𝐹(𝑋𝑚−1)

𝑓(𝑋𝑚)
(𝐿1 − 𝐿0) + 𝐿0 

𝑄3 − 𝑄1 

  טווח בינרבעוני במשתנה רציף

 חשב את הטווח הבינרבעוני להלן טבלת התפלגות של משקלן בגרמים של ביצים שנאספו במשק מסוים.
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  פ. הפסד ערך מוחלט - ממוצע הסטיות המוחלטות

 נתון ע"י: ממדד מיקום מרכזי ממוצע הסטיות המוחלטות 

ברשימת תצפיות:  
∑ |𝑋𝑖−�̃�|𝑛

𝑖=1

𝑛
  

 בטבלת שכיחויות:
∑ |𝑋𝑖−�̃�|𝑓(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
. 

נוסחה זו מייצגת משפחה של מדדים, הנקבעים ע"י המיקום המרכזי: היא מתאימה מדד פיזור לכל   

 .�̃� מדד מיקום מרכזי 

מדד זה מתבסס על פונקציית ההפסד השלישית, שהיא סכום הסטיות המוחלטות, מדד זה יהיה  

 הפיזור בו מחושב סביב החציון.מינימלי, כאשר 

  מהממוצע במשתנה בדיד -ממוצע הסטיות המוחלטות 

 עדרות של העובדים במהלך חודש אחד. להלן הנתונים שהתקבלו:יבמפעל מסוים נמדדו מספר ימי הה

 

חשב את ממוצע הסטיות המוחלטות  
∑ |𝑋𝑖−�̅�|𝑓(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
= . 

  פ. הפסד ריבועי - ממוצע ריבועי הסטיות

 דרך נוספת למנוע ביטול הדדי של סטיות חיוביות ושליליות היא להשתמש בריבוע הסטיות, שהם תמיד גדלים חיוביים.

 ממוצע ריבועי הסטיות ממדד למיקום מרכזי: 

ברשימת תצפיות: 
∑ (𝒙𝒊−�̃�)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
 

בטבלת שכיחויות: 
∑ (𝒙𝒊−�̃�)𝟐𝒇(𝒙𝒊)𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
 

 במדד זה משמש סכום ריבועי הסטיות פונקציית הפסד, 

 מדד זה יהיה מינימלי , כאשר הפיזור בו מחושב סביב הממוצע.
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  שונות וסטיית תקן=  ממוצע ריבועי הסטיות מהממוצע מקרה פרטי של:

 מדד הפיזור השימושי והנפוץ ביותר הוא הממוצע של ריבועי הסטיות מהממוצע.

𝑠𝑥 -מסומן במדד זה נקרא שונות, ו
2

 

 𝑠𝑥 -שורש השונות נקרא סטיית תקן ומסומן ב

𝑠𝑥: ברשימת תצפיות
2

=
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑛
− �̅�2 

𝑠𝑥: בטבלת שכיחויות
2

=
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑓(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
2𝑓(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
− �̅�2 

 

  שונות –מהממוצע  ממוצע ריבועי הסטיותתרגיל 

 ההעדרות של העובדים במהלך חודש אחד. להלן הנתונים שהתקבלו:במפעל מסוים נמדדו מספר ימי 

 

 .חשב את השונות
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  לסיכום
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  ממוצע משוקלל ושונות מצורפת

 גודלו )מספר התצפיות(, הממוצע, השונות. המדגם מחולק למספר קבוצות כאשר לכל קבוצה ידועים:

 מעוניינים לחשב את:

 הממוצע הכללי שנקרא ממוצע משוקלל  

 השונות הכללית שנקראת שונות מצורפת  

�̿� =
∑ �̅�𝑗  𝑛𝑗

∑ 𝑛𝑗

=
𝑛1�̅�1 + 𝑛2�̅�2 + 𝑛3�̅�3

𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3

 

𝑠𝐶
2 =

∑ 𝑛𝑗  𝑠𝑗
2

∑ 𝑛𝑗

+
∑ 𝑛𝑗( �̅�𝑗 − �̿�)

2

∑ 𝑛𝑗

 

 

  ממוצע משוקלל

 כל ממוצע קבוצתי מקבל משקל)חשיבות( לפי מספר המקרים שעליו הוא מבוסס.       

�̿� =
∑ �̅�𝑗  𝑛𝑗

𝑁
 

K- מספר הקבוצות 

j-  מספר סידורי )אינדקס( של קבוצה(j=1,…k) 

𝑛𝑗 - מספר האנשים בקבוצה ה-j-ית 

x̅j - ממוצע הקבוצה ה-j-ית 

N- קבוצות-גודל הקבוצה הנוצרת מצירוף כל התת 

x̿ - .ממוצע כל הציונים בכל הקבוצות 

 תרגיל: 

 .30, מספר התלמידים 60ממוצע  1בכיתה יב

 .35ם , ומספר התלמידי65ממוצע  2בכיתה יב
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 .12, ומספר התלמידים 85ממוצע  3בכיתה יב

  שונות מצורפת

Sc
2 =

∑ 𝐧𝐣𝐒𝐣
𝟐𝐤

𝐣=𝟏

𝐍
+

∑ 𝐧𝐣(�̅�𝐣 − �̿�)
𝟐𝐤

𝐣=𝟏

𝐍
 

K -מספר הקבוצות 

j-  מספר סידורי )אינדקס( של קבוצה(j=1,…k) 

𝑛𝑗 - מספר האנשים בקבוצה ה-j-ית 

x̅j - ממוצע הקבוצה ה-j-ית 

Sj
 ית-j-שונות הציונים בקבוצה ה - 2

N- קבוצות-גודל הקבוצה הנוצרת מצירוף כל התת 

x̿ - .ממוצע כל הציונים בכל הקבוצות 

Sc
 שונות כל הציונים בכל הקבוצות - 2

השונות של כיתה  המחובר הראשון נקרא "שונות בתוך קבוצות" הוא ממוצע משוקלל של השוניות, כאשר "משקל"

 שונות.הוא מספר תלמידיה. הוא מבטא את השונויות בקבוצות ה

 החלק השני נקרא "שונות בין קבוצות" המבטא את פיזור הממוצעים של הכיתות השונות

 

  תרגיל

 , 6.455בקבוקי מים מינרלים עם סטית תקן  10.25לקוחות שקנו בממוצע  150ביום א' נרשמה במרכול כמות של 

  5בקבוקי מים מינרלים עם סטית תקן 12לקוחות שקנו בממוצע  200ביום ג' נרשמה במרכול כמות של 

 .3בקבוקי מים מינרלים עם סטית תקן  14לקוחות שקנו בממוצע  250וביום ה' נרשמה כמות של 

  מהי כמות הבקבוקים הממוצעת בשלושת הימים ומהי סטית התקן ?

 לה הבאה:להלן נתוני השאלה מרוכזים בטב

 סטיית תקן ממוצע מספר לקוחות יום קנייה

 6.455 10.25 150 א'

 5 12 200 ג'

 3 14 250 ה'
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  מדדי מיקום יחסי

  centile מאון 

אחוזים  (C-100אחוזים מן המקרים בקבוצה ומעליה יש  )  Cמוגדר כערך שעד אליו מגיעים   Xcהגדרה: מאון 

 מהקבוצה.

 או שוות לו.  x–, מוגדר כאחוז התצפיות הקטנות מ  x ,Cxהמאון של  

 גדולות ממנו. 10%ורק  x -מהתצפיות קטנות או שוות ל 90%היא ש  90המשמעות של מאון 

. לכן, הנוסחה הכללית היא נוסחת המאון, ומקרה פרטי הוא החציון, או רבעון תחתון 50 –החציון למשל, הוא המאון ה 

 ועליון. 

 

 שני שלבים:

 (.xמציאת מיקום המחלקה בה מצוי הציון ). 1

 (1הצבת הנתונים בנוסחה )ע"פ הציון והמחלקה המתאימים לציון שבסעיף  .2

 

  מאון במשתנה רציף

 להלן טבלת התפלגות של משקלן בגרמים של ביצים שנאספו במשק מסוים.

 מהביצים משקלם פחות ממנו? 4%מהו משקל הביצים אשר רק 

 גרם? 48שמשקלם מעל מהו אחוז הביצים 
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 שהוא משקל.  Xלכן מבקשים למצוא את המשתנה  -כאן מבקשים למצוא את משקל הביצים 

 

  ציון תקן

 של ההתפלגות,  �̅�מהממוצע  xומוגדר כמרחק של  𝑧𝑥מסומן  xשל ציון תקן 

   𝑆𝑥כאשר מרחק זה נמדד ביחידות של סטיית תקן 

 𝑍𝑥ציון תקן מסומן ב 

𝑍𝑥הנוסחה:  =
𝑥−�̅�

𝑠𝑥
 

ציון תקן, כציון יחסי, מודד את המרחק של הציון הנידון מן הממוצע של קבוצתו, ומתרגם מרחק זה  

 פיזור.-ממוצע או שונות-ליחידת פיזור של קבוצה זו, כך שאפשר להשוות בעזרתו התפלגויות שונות

 ציון תקן מס' טהור חסר ממד 

𝑥הטרנספורמציה המחזירה ציוני תקן לציוני גלם היא:   = �̅� + 𝑧𝑥 ∙ 𝑠𝑥 

𝑧̅ממוצע ציוני התקן של התפלגות נתונה הוא:   = 0 

𝑆𝑧שונות ציוני התקן של התפלות נתונים היא:  
2

= 1 

סימנו של ציון התקן מלמד אם הציון הגולמי גבוה מן הממוצע או נמוך ממנו, וכי ערכו המוחלט מלמד על  

 ציון התקן מן הממוצע.מרחקו של 

  𝑧𝑥 > 𝑥אם    0 > �̅� 

  𝑧𝑥 = 𝑥אם    0 = �̅� 

  𝑧𝑥 < 𝑥אם    0 < �̅� 
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  תרגיל –ציון תקן 

 בתנ"ך. y=75בחשבון וציון  x=70תלמיד קיבל ציון 

 המידע על התפלגויות שני הציונים הללו בכיתתו הוא כדלהלן:

𝑠𝑥 -בחשבון  = 3 ,  �̅� = 65 

𝑠𝑦 -בתנ"ך = 4 ,  �̅� = 70 

 טוב יותר ביחס לכיתתו? מי קיבל ציון
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  השפעת טרנספורמציה על מדדים

 חישוב שמעביר ערכים מסדרה אחת לסדרה אחרת. – טרנספורמציה

 דוגמאות: מעבר מש"ח לדולר, מעבר מציון לפני פקטור לציון אחרי פקטור, מעבר ממכירות למשכורות.

X': טרנספורמציה שיש לה את הנוסחה הכללית: טרנספורמציה ליניארית a b X    

X – הערכים בסדרה הישנה 

X' - הערכים בסדרה החדשה 

a –  הקבוע –האיבר החופשי 

b –  האיבר התלוי בX. 

 דוגמאות: 

משוואת  לכל יחידה שהם מוכרים. מהי ₪ 125, ועוד עמלה של ₪ 4,000סוכני מכירות מקבלים שכר בסיסי של  (1)

 השכר?

X – .מספר היחידות שהסוכן מכר 

X' – השכר החודשי 

 ' 4,000 125X X   

 נקודות. מה משוואת הציון לאחר הבונוס? 10במבחן בסטטיסטיקה הוחלט לתת לכל הסטודנטים בונוס של  (2)

X – הציון לפני הבונוס 

X' – הציון לאחר הבונוס 

 ' 15X X  

  מדדי מיקום -טרנספורמציה ליניארית 

 כאשר:  x’=bx+a  (b≠0)טרנספורמציות ליניאריות הן טרנספורמציות מן הסוג

x - )הנתון המקורי )לפני הטרנספורמציה 

x’ - )הנתון החדש )לאחר הטרנספורמציה 

 b,a -  .מספרים ממשיים קבועים 

a  הקבוע -האיבר החופשי  -מייצג את הקבוע אותו נוסיף או נחסיר 

b האיבר התלוי ב –מייצג את הקבוע בו נכפול או נחלק-X 

′𝑀𝑜 שכיח = 𝑏 ∙ 𝑀𝑜 + 𝑎 
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′𝑀𝑅 אמצע טווח = 𝑏 ∙ 𝑀𝑅 + 𝑎 

′�̅� ממוצע  = 𝑏 ∙ �̅� + 𝑎 

′𝑀𝑑 חציון = 𝑏 ∙ 𝑀𝑑 + 𝑎 

 

  מדדי פיזור - טרנספורמציה ליניארית 

 כאשר:  x’=|b|x  (b≠0)ליניאריות הן טרנספורמציות מן הסוגטרנספורמציות 

x - )הנתון המקורי )לפני הטרנספורמציה 

x’ - )הנתון החדש )לאחר הטרנספורמציה 

 b -  .מספר ממשי קבוע 

b האיבר התלוי ב –מייצג את הקבוע בו נכפול או נחלק-X 

 

 טווח
'X XR b R  

 סטיית תקן
'X XS b S  

2 שונות 2 2

'X XS b S  

%אחוזון )מאון(  %'X CX a b X    
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 1שאלה 

 חברה לאספקת שירותי אינטרנט החליטה לערוך סקר על זמן הגלישה ברשת. 

 הנתונים על זמן הגלישה במשך שבוע מסוים נתונים בהיסטוגרמה הבאה:

 

 השכיח, החציון והממוצע של התפלגות זמן הגלישה.א. חשב את 

 ב. חשב את סטיית התקן ואת הטווח הבינרבעוני של זמן הגלישה.

שעות בשבוע. מהו אחוז  13ג. החברה רוצה לצאת במבצע לגולשים "כבדים" בו תינתן הנחה לאלה הגולשים מעל 

 הגולשים שייהנו מההנחה לפי נתוני הסקר ?

 2שאלה 

 ת משך הזמן שעבר מקבלת תרופה מסוימת עד תחילת התגובה של מדגם נבדקים:להלן התפלגו

 מספר נבדקים זמן התגובה בדקות

1-5 20 

6-8 15 

9-11 25 

12-17 15 

18-29 5 

 א. חשב את אמצע הטווח, השכיח, החציון והממוצע של התפלגות זמן התגובה.

 ב. חשב את סטיית התקן של זמן התגובה.

 מהנבדקים היה זמן תגובה גבוה ממנו ? 30% -התגובה אשר לג.מהו זמן 

 נבדקים. 10ד. לקבוצה האחרונה נוספו 
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 מה יקרה לממוצע, לחציון, לשכיח ולסטיית התקן של זמני התגובה? נמק ללא חישוב מחדש.

 3שאלה 

 מעשנים. 300במשרד הבריאות נאספו נתונים על התפלגות מספר הסיגריות ליום שמעשנים 

 התוצאות שהתקבלו נתונות בהתפלגות השכיחויות היחסיות שלהלן:

 שכיחות יחסית מספר סיגריות ליום

0-10 

10-20 

20-40 

40-80 

0.05 

 0.25 

0.4 

 0.3 

 א. חשב את השכיח, החציון והממוצע של ההתפלגות.

 ב. חשב את סטיית התקן של ההתפלגות.

 הסיגריות? ג. מהם העשירון העליון והרבעון התחתון של מספר

)במקום  40-60ד. לאחר בדיקה חוזרת של הנתונים, התברר כי חלה טעות ברישום והמחלקה האחרונה צריכה להיות 

40-80 .) 

 ב.  -הסבר )אין צורך לחשב מחדש( כיצד ישפיע התיקון על כל אחד מהמדדים שמצאת בסעיפים א ו

 4שאלה 

 תלמידי שתי כיתות מקבילות:להלן נתונים על התפלגות ציוני מבחן בחשבון של 

 2ה כיתה   1ה כיתה

 מס' תלמידים ציון   מס' תלמידים ציון

40-45 

45-70 

70-90 

6 

15 

14 

  50-60 

60-80 

80-90 

10 

24 

6 

א. בנה טבלת התפלגות שכיחויות של ציוני המבחן של כל תלמידי כיתה ה' על ידי צירוף כל הנתונים לטבלת התפלגות 

 מחלקות שוות רוחב. 5בעלת שכיחויות אחת 

 פי ההתפלגות שבנית בסעיף א'.-ב. חשב את חציון וממוצע הציונים על
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 פי ההתפלגות שבנית בסעיף א'.-ג. חשב את סטיית התקן של הציונים על

 ?55ד. מהו מספר התלמידים שעבר את המבחן, כאשר ציון עובר בבחינה הוא 

 ? 72 -ציון גבוה מ ה. מהו אחוז התלמידים שקיבלו במבחן בחשבון

 5שאלה 

 משרד החינוך מעוניין לבדוק את התפלגות כמות הספרים שקוראים ילדים בבית ספר יסודי בחודש. 

 בטבלה שלהלן מופיעה התפלגות מספר הספרים שקראו תלמידי כיתות ה' בבית ספר "ידע" בחודש מסוים.

 מס' תלמידים מס' ספרים

0 15 

1 27 

2 33 

3 18 

4 15 

5 9 

6 3 

 א. חשב את השכיח, החציון, הממוצע ואמצע הטווח של ההתפלגות הנתונה.

 ב. חשב את סטית התקן של מספר הספרים לפי ההתפלגות הנתונה.

 ג. חשב את ממוצע הסטיות המוחלטות מהחציון של התפלגות מספר הספרים.

 . 1.2וסטית התקן היא  2.6תלמידי כיתות ה' הוא  80ד. בבית ספר "משכל" התקבל כי ממוצע מספר הספרים שקוראים 

 מהם הממוצע וסטית התקן של מספר הספרים שקוראים כל תלמידי כיתות ה' בשני בתי הספר.

ראו ספרים כלל. מה יקרה ילדים היו חסרים בבית ספר "ידע" בעת שאספו את הנתונים. התברר כי הם לא ק 10ה. 

 לממוצע ולשונות של התפלגות מספר הספרים שנקראו ע"י תלמידי בית ספר "ידע" כתוצאה מתוספת נתונים אלו? נמק.

 6שאלה 

 מידי יום בודקים במרכול את מספר בקבוקי המים המינרלים שקונים הלקוחות.

 להלן ההתפלגות המכירות היומי:

 מספר לקוחות מספר בקבוקי מים מינרלים

http://www.openbook.co.il/
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1-3 30 

4-6 25 

7-12 40 

13-18 35 

19-24 20 

 מתוך ההתפלגות הנתונה מצא:

 א. מהי כמות הבקבוקים השכיחה, החציונית והממוצעת?

 ב. מהי סטית התקן של כמות המכירות היומית?

אחוז הלקוחות בקבוקים ביום מקבל בקבוק אחד חינם, מהו  15ג. המרכול יצא במבצע שבו כל לקוח הרוכש מעל 

 שמקבלים בקבוק חינם?

 ד. מהו הטווח הבינרבעוני של מספר בקבוקי המים המינרלים הנמכרים ביום?

 

 7שאלה 

 התפלגות.  5-7 ילדים בגילים נרשמו אליהם החוגים מספר על סקר נערך מסוים ס"מתנ של הפעילות שנת בהתחלת

 :הבאה המקלות בדיאגרמת מתוארת התוצאות

 

 .5-7 בגיל ילד נרשם אליו החוגים מספר התפלגות של הממוצע ואת החציון, השכיח את מצא .א

 בגיל ילד נרשם אליו החוגים התפלגות מספר של מהחציון המוחלטות הסטיות ממוצע ואת התקן סטיית את מצא .ב

5-7. 

 לחוגים נרשמו שלא, שישה מהם כי התברר. ילדים 100 אותם שוב נבדקו הפעילות תחילת לאחר כחודש .ג

 .אחד לחוג להירשם דבר של בסופו החליטו, בהתחלה

http://www.openbook.co.il/
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 .ישתנה(? נמק לא/יקטן/)יגדל' וב' א בסעיפים שחשבת מהמדדים אחד לכל יקרה מה

 8שאלה 

 :סטודנטים מדגם של בחודש עבודה ימי מספר התפלגות את מתארת שלהלן הטבלה

 מספר סטודנטים מספר ימי עבודה

1-3 30 

4-8 35 

9-10 10 

11-16 20 

17-20 5 

 ?ההתפלגות של הממוצע ומהו החציון מהו, השכיח מהו. א

 .ההתפלגות של התקן ואת סטיית השונות את חשב. ב

 ?ממנו פחות עובדים הסטודנטים מן 30% רק אשר העבודה ימי מספר מהו. ג

 ?בחודש עבודה ימי 10 מעל שעובדים הסטודנטים אחוז מהו. ד

 להיות אמורה האחרונה המחלקה ולכן, בחודש יום 20 עבודתם ימי שמספר סטודנטים כלל היו לא במדגם כי התברר. ה

 .17-20 ולא 17-19

 .העדכון לאחר ב -ו א בסעיפים שחישבת למדדים יקרה מה

 

 9שאלה 

 סטודנטים: 100בטבלה שלהלן נתונים חלקיים של התפלגות ציוני 

 מספר סטודנטים ציונים

44-60 12 

60-70 ? 

70-80 25 

80-84 ? 

84-100 8 

 .71.5הציון הממוצע במבחן היה 

 א. השלם את הנתונים החסרים בטבלה.
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 ב. חשב את הציון השכיח והציוני.

 ג. מהו הרבעון העליון של הציונים?

𝑧𝑥1וחשב מהו אחוז הסטודנטים שציונם נמצא בין ציון התקן  10ד. הנח שסטיית התקן של הציונים היא  = לבין  0.75−

𝑧𝑥2ציון התקן  = 1.25 ? 

 

 10שאלה 

 משפחות לכמות הצריכה השבועית שלהן. 100במחקר על צריכת גבינה נשאלו 

 גרם. 1000לבין  0מחלקות שוות רוחב. טווח הצריכה היה בין  5 -נתוני הצריכה רוכזו ב

 האמיתי של המחלקה החמישית(.הוא הגבול העליון  1000 -הגבול התחתון האמיתי של המחלקה הראשונה ו 0)כלומר, 

 כמו כן ידועים הנתונים הבאים:

 גרם, 500 –חציון הצריכה 

 גרם, 490 –ממוצע הצריכה 

 גרם, 200 –עשירון תחתון 

 גרם. 600 –רבעון עליון 

 א. בנה את טבלת התפלגות השכיחויות של נתוני הצריכה.

 ב. מהי הצריכה השכיחה?

 ג. חשב את סטיית התקן של הצריכה.

משפחות שצריכת כולן נופלת במחלקה הראשונה. מה יקרה לממוצע,  20ד. בשלב מאוחר יותר נוספו למחקר עוד 

 )אין צורך לחשב את המדדים מחדש.( לסטיית תקן ולרבעון העליון? נמק.

 11שאלה 

נתוני הטבלה שלהלן מתארת את התפלגות השכיחות היחסית של הצפיפות בכיתות של החטיבות העליונות על פי 

 :20.11.07השנתון של משרד החינוך כפי שפורסם בעיתון "הארץ" 

 שכיחות יחסית של כיתות מספר תלמידים בכיתה

10-20 0.206 

20-30 0.386 

30-35 0.198 

35-40 0.172 

http://www.openbook.co.il/
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40-45 0.038 

 א. חשב את השכיח, החציון והממוצע של מספר התלמידים בכיתה ע"פ הנתונים האלה.

 סטית התקן של ההתפלגות הנתונה.ב. חשב את 

 תלמידים? 42 -ל 36ג. מהו אחוז הכיתות שבהן יש בין 

 

 12שאלה 

להצלת כדור הארץ, ערך המשרד להגנת הסביבה סקר בנושא ייצור ואיסוף אשפה ע"י   Live Earth-לקראת יום ה 

 משקי בית בישראל.

 בק"ג:בטבלה שלהלן מתוארת התפלגות כמות האשפה הביתית השבועית 

 מספר משקי בית כמות אשפה ביתית שבועית בק"ג

0-14 24 

15-29 36 

30-39 50 

40-49 50 

50-64 57 

65-79 23 

 א. חשב את כמות האשפה הביתית השכיחה, החציונית והממוצעת.

 ב. מהו הטווח והטווח הבינרבעוני של כמות האשפה הביתית על סמך תוצאות הסקר?

 ק"ג ומעלה? 35שכמות האשפה הביתית שלהם  ג. מהו אחוז משקי הבית

 13שאלה 

לידה שצרכה משפחה בשבוע על פי נתוני סקר תפלגות המצטברת של צריכת כמות הגבטבלה שלהלן נתונים על הה

 שביצע מפעל לייצור גלידה בחודש יולי האחרון:

 F(x) כמות גלידה במ"ל

0-200 16 

200-500 46 

http://www.openbook.co.il/
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500-1000 90 

1000-1500 117 

1500-2800 130 

 מהם הממוצע, החציון והשכיח של התפלגות הצריכה. .א

 מהם הטווח וסטיית התקן של כמות הצריכה? .ב

 מ"ל גלידה בשבוע? 1200מהו אחוז המשפחות הצורכות מעל  .ג

. מהם הממוצע, השכיח, החציון, הטווח ₪ 34מ"ל גלידה מתוצרתו הוא  1000מפעל הגדילה טוען כי מחיר  .ד

 ההוצאות לגלידה על פי נתוני הסקר?וסטיית התקן של 

 14שאלה 

במשך  הטבלה שלהלן מתארת את התפלגות השכיחות היחסית של מספר השעות הנוספות שעשו עובדים במפעל מסוים

 חודש:

 שכיחות יחסית של עובדים מספר שעות נוספות

0-5 0.2 

5-10 0.3 

10-20 0.35 

20-30 0.1 

30-35 0.05 

 החציון והממוצע של התפלגות מספר השעות הנוספות.א. חשב את השכיח, 

 ב. חשב את סטיית התקן של מספר השעות הנוספות.

 שעות נוספות בחודש? 8-ג. מהו אחוז העובדים שעבדו יותר מ

 30-שעות נוספות בחודש, וקבעה שכל מי שעבד בחודש יותר מ 30-ד. הנהלת המפעל החליטה שאין לעבוד יותר מ

 שעות נוספות בלבד. מה יהיה ערכם של המדדים שחישבת בסעיף א כתוצאה משינוי זה? נמק. 30ירשמו לו  שעות
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 15 שאלה

 מלקוחות הבנק. הנתונים רוכזו בטבלה הבאה: 250בבנק מסוים בדקו את מצב היתרה בחשבון העו"ש של 

שכיחות  יתרה בש"ח

 מצטברת

100-500 55 

500-1500 100 

1500-2000 150 

2000-2600 185 

2600-4000 250 

 א. חשב את השכיח, החציון, הממוצע ואמצע הטווח של התפלגות היתרה בחשבון.

 ב. מה ניתן לומר על צורת ההתפלגות על סמך תוצאות המדדים שחישבת בסעיף א'? נמק.

  ?₪ 1600לבין  ₪ 800ג. מהו אחוז הלקוחות שבחשבונם יתרה של בין 

? בפתרון ₪ 1600מהו אחוז הלקוחות שבחשבונם יתרה של מעל  –בשינוי קל  ב הסעיף2018)בשאלה שהופיע בממן 

 (56%=44%-100%זה:  ₪ 1600ולכן מעל  ₪ 1600השאלה מצאנו את אחוז הלקוחות שיתרת חשבונם עד 

 ד. מהו הטווח הבינרבעוני של היתרה בחשבון?

 16 שאלה

 מלקוחות הבנק. הנתונים רוכזו בטבלה הבאה: 250בבנק מסוים בדקו את מצב היתרה בחשבון העו"ש של 

שכיחות  יתרה בש"ח

 מצטברת

100-500 55 

500-1500 100 

1500-2000 150 

http://www.openbook.co.il/
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2000-2600 185 

2600-4000 250 

 א. חשב את השכיח, החציון, הממוצע ואמצע הטווח של התפלגות היתרה בחשבון.

 ?₪ 1600 מעל. מהו אחוז הלקוחות שבחשבונם יתרה של ב

 מהו הטווח הבינרבעוני של היתרה בחשבון? .ג

 

 71 שאלה

 להלן התפלגות השכיחות של מספר המטלות שהגישו סטודנטים בקורס מסוים באוניברסיטה הפתוחה:

 מספר סטודנטים מספר מטלות

0 22 

1 36 

2 56 

3 44 

4 30 

5 12 

 .של מספר המטלות שהוגשוהממוצע ו א. חשב את השכיח, החציון

 את הטווח ואת ממוצע הסטיות המוחלטות מהחציון של מספר המטלות שהוגשו. חשבב. 

הגישו  5 -מהם לא הגישו מטלות כלל ו 5סטודנטים בקורס.  10בבדיקה נוספת התברר כי נשמטו מהרישום נתונים של ג. 

 הסבר ונמק. ב'?  -הנתונים שנשמטו, מה יקרה למדדים שחיבת בסעיפים א' ו 10מטלות כל אחד. לאחר הוספת  5

 

 81 שאלה

 להלן התפלגות השכיחות של מספר המטלות שהגישו סטודנטים בקורס מסוים באוניברסיטה הפתוחה:
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 מספר סטודנטים מספר מטלות

0 22 

1 36 

2 56 

3 44 

4 30 

5 12 

 .של מספר המטלות שהוגשוהממוצע ו א. חשב את השכיח, החציון

 המוחלטות מהחציון של מספר המטלות שהוגשו.חשב את הטווח ואת ממוצע הסטיות ב. 

הגישו  5 -מהם לא הגישו מטלות כלל ו 5סטודנטים בקורס.  10בבדיקה נוספת התברר כי נשמטו מהרישום נתונים של ג. 

 הסבר ונמק.  ב'? -הנתונים שנשמטו, מה יקרה למדדים שחיבת בסעיפים א' ו 10לאחר הוספת  מטלות כל אחד. 5

נבדק בנוסף למספר המטלות שהגיש גם הציון הסופי בקורס. חושב מקדם המתאם בין מספר המטלות ד. לכל סטודנט, 

האם הטענה הבאה: "ככל שסטודנט מגיש יותר מטלות ציוני הסופי בקורס נמוך  . r=0.86והציון הסופי בקורס והתקבל 

 יותר" נכונה או לא נכונה? נמק.

 91שאלה 

 שהגישו הסטודנטים והתקבלה התפלגות השכיחויות הבאה:בקורס מסוים נבדק מספר המטלות 

מספר 
 מטלות

מספר 
 הסטודנטים

0 22 

1 36 

2 56 

3 44 

4 30 

5 12 

 א. מהם השכיח, החציון והממוצע של התפלגות מספר המטלות?

 ומהי סטיית התקן? ב. מהו ממוצע הסטיות המוחלטות מהחציון בהתפלגות הנתונה, 

ג. לבדיקת הקשר בין מספר המטלות והציון הסופי בקורס נבדק בנוסף למספר המטלות שהגישו גם הציון הסופי של 

 הסטודנטים בקורס. 

 מתוך הנתונים חושב קו הניבוי לניבוי הציון הסופי בקורס לפי מספר המטלות שהוגשו והתקבל: 

http://www.openbook.co.il/
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ỹi = 13𝑥𝑖 +  מספר המטלות x -הציון הסופי בקורס ו – yכאשר     44.1

𝑠𝑦כמו כן נמצא כי  = 22. 

 ? yלבין  xמהי עוצמת הקשר הליניארי בין 

 

 20 שאלה

 דירות. תוצאות חלקיות מופיעות בטבלה שלהלן: 200בסקר של ארגון הקבלנים נאספו נתונים על שטח של 

 מספר הדירות שטח הדירה )במ"ר(

30-50  

50-80  

80-90  

90-120  

120-140  

מהדירות הן  95% -מ"ר ו 80מהדירות הן בעלות שטח שאינו עולה על  40%כן, ידוע כי ההתפלגות היא סימטרית, כמו 

 מ"ר. 40בעלות שטח של לפחות 

 .השלם את טבלת התפלגות השכיחויותא. 

 ב. חשב את השכיח, החציון, הממוצע ואמצע הטווח של ההתפלגות.

 ני של שטח הדירות.ג. חשב את סטיית התקן ואת הטווח הבינרבעו

 לדירה ללא תלות בשטחה.  ₪ 75לכל מ"ר בתוספת עלות של  ₪ 30ד. עבור כל דירה משלמים בחודש 

 מהן הממוצע וסטית התקן של ההוצאות החודשיות לדירה?

 12שאלה 

 התקבלו התוצאות המפורטות בטבלה שלהלן: 7במחקר שנערך לבדיקת הרגלי השינה של ילדים בני 

 שכיחות יחסית ינהמספר שעות הש
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6-7 0.1 

7-9 0.3 

9-10 0.25 

10-11 0.2 

11-12 0.15 

 א. חשב את השכיח, החציון והממוצע של מספר שעות השינה?

 ב. מהו ממוצע הסטיות המוחלטות מהחציון בהתפלגות הנתונה?

 שעות שינה? 10.5 -ל 8הישנים בין  7ג. מהו אחוז הילדים בני 

 

 22שאלה 

 סטודנטים, התקבלו הממצאים הבאים: 250 -לבמבחן שנערך 

 סטודנטים, 200 - 55סטודנטים, מעל לציון  220 - 50סטודנטים, מעל לציון  250היו  - 40מעל לציון 

סטודנטים. )הציון המקסימלי בבחינה  30 - 90סטודנטים ומעל  120 - 75סטודנטים, מעל ציון  190 - 60מעל לציון 

100.) 

 לגות השכיחויות של הציונים. )התייחס לערכי הציונים הנקובים כאל גבולות אמיתיים(א. בנה את טבלת התפ

 ב. חשב את הציון השכיח, החציוני והממוצע בבחינה.

 ג. מהי סטיית התקן של הציונים?

 , מהו אחוז הסטודנטים שעברו את הבחינה? 60ד. אם ציון עובר בבחינה הוא 

 23שאלה 

 המטלות שהגישו הסטודנטים והתקבלה התפלגות השכיחויות הבאה:בקורס מסוים נבדק מספר 

מספר 
 מטלות

מספר 
 הסטודנטים

0 22 

1 36 

2 56 

3 44 

4 30 
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5 12 

 מספר המטלות? התפלגות של הטווח ואמצע הממוצע, החציוןא. מהם השכיח, 

 ומהי סטיית התקן? ב. מהו ממוצע הסטיות המוחלטות מהחציון בהתפלגות הנתונה, 

 

 24שאלה 

 להלן נתונה התפלגות מספר המטלות שהגישו סטודנטים בקורס מסוים באוניברסיטה הפתוחה:

 מס' סטודנטים מספר מטלות

1 70 

2 30 

3 10 

4 80 

5 160 

6 30 

7 20 

 א. חשב את השכיח, החציון, והממוצע של מספר המטלות שהוגשו.

 ב. חשב את סטיית התקן של מספר המטלות שהוגשו.

 סטודנטים התלוננו בסוף הקורס שהמטלות שהגישו לא נקלטו ולכן לא נרשמה הגשתן במערכת המטלות. 5ג. 

 מרכז ההוראה החליט לקבל את טענתם ורשם לכל אחד מהם כאילו הגיש את מספר המטלות הממוצע בקורס.

 מק.ב? הסבר ונ-הסטודנטים, מה יקרה למדדים שחישבת בסעיפים א ו 5לאחר הוספת נתוני 

 

 52שאלה 

 להלן נתונה התפלגות ציונים מבחן באנגלית לתלמידי כיתה ו':

 מספר תלמידים ציון

4 7 

5 3 
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6 1 

7 8 

8 16 

9 3 

10 2 

 א. חשב את הציון הממוצע, החציוני והשכיח בכיתה

 ב. חשב את סטיית התקן של הציונים.

 ג. ארבעה תלמידים שנעדרו ביום הבחינה נבחנו במועד מאוחר יותר, 

 בבחינה. 7וקיבלו כל אחד ציון 

 ב, -הסבר )אין צורך לחשב מחדש( מה יקרה למדדים שחישבת בסעיפים א ו

 לאחר צירוף ארבעה הציונים הנוספים להתפלגות המקורית

 פ"י ציוניהם:התלמידים לשלוש קבוצות ע 44ד. המורה החליט לחלק את כל 

 .10או  9: התלמידים בעלי הציונים Iקבוצה 

 .8או  7: התלמידים בעלי הציונים IIקבוצה 

 .6או  5, 4: התלמידים בעלי הציונים IIIקבוצה 

 בנה טבלת שכיחויות של התפלגות הציונים לפי הקבוצות וחשב את הרבעון העליון של הציונים.

 

 

 62שאלה 

 משפחות שעשתה רשות השידור התקבלו התוצאות הבאות: 600בטלוויזיה של בסקר על הרגלי הצפייה 

 מספר משפחות מספר שעות צפייה בשבוע

0 – 10 120 

10 – 16 150 

16 – 20 100 

http://www.openbook.co.il/
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20 – 24 120 

24 – 30 70 

30 – 40 40 

 

 א. חשב את הממוצע, החציון והשכיח של מספר שעות הצפייה השבועי.

 הבינרבעוני של מספר שעות הצפייה.ב. חשב את הטווח 

שעות בשבוע, פונה רשות השידור פעם נוספת באופן  15שעות לבין  6ג. למשפחות שמספר שעות הצפייה שלהן הוא בין 

 אישי. 

 לכמה משפחות מבין משתתפות הסקר על הרשות לפנות פעם נוספת?

 

 

 72שאלה 

לעשות להם ביטוח חיים. מאחר והמדפסת לא היתה תקינה, חלק מנהל ביקש ניתוח סטטיסטי של גילאי עובדיו כדי 

 מהנתונים לא הודפסו.

 להלן הטבלה שהוצגה למנהל:

 מספר העובדים גיל העובד

20-25 

 

25-30 20 

30-40 30 

40- 20 

-60 10 

60-65 

 

 100 סה"כ

𝑀𝑑כמו כן חושבו התקבלו המדדם הבאים:  = 36
2

3
   ,𝑥 = 38.25 
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 הנתונים החסרים בטבלה.א. השלם את 

 ב. חשב את סטיית התקן של גיל העובדים

מחלקה  מחלקה ראשונה עד לרבעון הראשון מחלקות בלבד. 3ג. המנהל החליט לערוך מחדש את טבלת השכיחויות עם 

 הצג את טבלת השכיחויות החדשה. והשאר במחלקה השלישית. שנייה בין הרבעון הראשון לרבעון השלישי

 כן כיצד ישתנו הממוצע וסטיית התקן בטבלה החדשה? הסבר ונמק. ד. האם, ואם

 

 28שאלה 

 ההיסטוגרמה שלהלן מתארת את התפלגות ציוני מנת המשכל של עובדים בחברה מסוימת

 

 א. חשב את השכיח, החציון והממוצע של התפלגות מנת המשכל.

 ב. חשב את הטווח, הטווח הבין רבעוני וסטיית התקן של ההתפלגות.

 מהעובדים יש מנת משכל גובהה יותר? 30% -ג. מהי מנת המשכל אשר ל 

 ? 112ד. מהו מספר העובדים שמנת משכלם עולה על 

  

 29שאלה 

 אנשים לרופא מומחה. 136במסגרת מחקר שנעשה באחת מקופות החולים אספו נתונים על זמן ההמתנה של 

 של זמן ההמתנה.הטבלה שלהלן מציגה את התפלגות השכיחויות המצטברות 
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 שכיחות מצטברת זמן המתנה בשעות

0 - 0.5 10 

0.5 – 1 24 

1 – 2 48 

2 – 4 96 

4 - 8 136 

 

 א. חשבו את השכיח, החציון, הממוצע ואמצע הטווח של זמן ההמתנה.

 ב. מהי סטיית התקן של זמן ההמתנה?

 ג. מהו הרבעון העליון של זמן ההמתנה?

 שעות? 3-הממתינים יותר מד. מהו אחוז האנשים 

 

 30שאלה 

 אגודת הסטודנטים החליטה לבדוק את היקף שעות העבודה של סטודנטים במהלך הלימודים. 

סטודנטים לגבי מספר שעות העבודה שלהם בשבוע נתון. הנתונים שנאספו מופיעים בטבלה  100בוצע סקר בקרב 

 הבאה:

 מספר סטודנטים מספר שעות עבודה בשבוע

0-8 24 

8-12 20 

12-16 32 
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16-18 14 

18-20 10 

 א. תארו את הנתונים באופן גרפי בעזרת היסטוגרמה.

 ב. מצאו את השכיח, החציון, הממוצע והשונות של מספר שעות העבודה בשבוע.

 שעות בשבוע? 9-ג. מה אחוז הסטודנטים העובדים פחות מ

 ד. בבדיקה נוספת של הנתונים התברר כי חצי מהסטודנטים במחלקה הראשונה 

 שעות.  8-ל 6שעות וחצי בין  6-ל 0עבדו בין 

 מה יקרה לכל אחד מהמדדים שחישבתם בסעיף ב' )יגדל/יקטן/לא ישתנה( 

 ללא חישוב מחדשכתוצאה משינוי זה? נמקו, 

 

 13שאלה 

משפחות  60נפשות לנופש ביוון. לצורך כך נבחרו  4שלוקחת משפחה בת חברת תעופה מתעניינת בכמות המזוודות 

 נפשות שטסו בחברה ונבדק מספר המזוודות שלקחו איתן. הנתונים מופיעים בדיאגרמה הבאה 4מקריות בנות 

 

 א. רשמו את הנתונים בטבלה.

 ב. מצאו את השכיח, החציון, הממוצע והשונות של התפלגות מספר המזוודות.

עם  2.7משפחות אחרות. במשפחות אלו ממוצע מספר המזוודות שלקחו איתן היה  100חברת התעופה בדקה בנוסף ג. 

 המשפחות? 160. מה הממוצע ומה השונות של מספר המזוודות שלקחו איתן כל 2.05שונות של 
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  –המשפחות המקוריות  60ד. התברר כי נפלה טעות ברישום הנתונים של 

 ן כי לא הביאו מזוודות כלל בעצם הביאו מזוודה אחת כל משפחה. המשפחות שנרשם עבור

 ונמקו תשובתכם ללא חישוב מחדשמה יקרה לכל אחד מהמדדים שחישבתם בסעיף ב' כתוצאה משינוי זה? ענו 

 

 32שאלה 

 חודשים. 4תינוקות בגיל  100אספו נתונים על הצריכה החודשית של אבקת חלב "מאמי" אצל 

 בהיסטוגרמה הבאה: הנתונים מופיעים

 

 מס' תינוקות כמות האבקה )בק"ג(

0-0.6 16 

  

  

  

  

 א. השלימו את טבלת השכיחויות.

 ב. מצאו את השכיח, החציון, הממוצע והשונות של התפלגות צריכת החלב.

 קילוגרם אבקת חלב בחודש.  1.5ג. בחברת "מאמי" החליטו לתת שי לתינוקות הצורכים לפחות 
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 התינוקות שיקבלו שי?מה אחוז 

 . 100₪פעמית של בקבוקים היא -והעלות של קנייה חד ₪ 80ד. מחיר ק"ג אבקת חלב הוא 

 חודשים.  4מצאו את הממוצע ואת השונות של התפלגות עלות הזנת תינוק בגיל 

 ענו על סמך תוצאות סעיף ב' בלבד ונמקו תשובתכם!

 

 32שאלה 

 .WhatsAppמסגרת מחקר במדעי ההתנהגות בדקו את מספר האימוג'י )ציורי ההבעות והסמלים( בהודעות 

 המידע שנאסף מוצג בטבלה הבאה:

 מספר הודעה מספר אימוג'י

0 20 

1 30 

2 20 

3 15 

4 10 

5 5 

 א. הציגו את הנתונים באופן גרפי בעזרת דיאגרמת מקלות.

 .WhatsAppב. מצאו את השכיח, החציון, הממוצע והשונות של התפלגות מספר האימוג'י בהודעות 

( x( ומספר האימוג'י )yג. במסגרת המחקר נאספו נתונים גם על אורך ההודעה. לבדיקת הקשר בין אורך ההודעה )

 . r=-0.6המופיעים בה חושב מקדם המתאם של פירסון ביניהם ונמצא כי 

 ת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה ונמקו.לגבי כל אח

 .y=-0.6x+5. מתקיים  1

 . ככל שההודעה ארוכה יותר כך יש נטייה למספר האימוג'י בהודעה לרדת.2

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8583


 

 ©רוית הלפנבאום  © OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי  ©

www.OpenBook.co.il 

 

72 

 אימוג'י.  4הודעות נוספות. בכולן היו  10ד. בזמן מאוחר יותר נוספו נתונים לגבי 

 יף ב' )יגדל/יקטן/לא ישתנה( כתוצאה מהוספת נתונים אלה? כיצד ישתנה כל אחד מהמדדים שחישבתם בסע

 נמקו ללא חישוב מחדש
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  התפלגות נורמלית - 4יחידה 

 הבנה  –מבוא להתפלגות נורמלית 

 התפלגות נורמלית מוגדרת על ידי שני פרמטרים: 

 ממוצע התצפיות, שמשמש כנקודת האמצע של העקומה 

 את רוחב הפעמון. והשונות שמגדירה

 בסטטיסטיקה ממוצע מוגדר כנקודת האמצע של קבוצת מספרים, 

 ושונות מוגדרת כמדד של הפיזור של קבוצת מספרים

 

xהתפלגות נורמלית היא התפלגות פעמונית וסימטרית שבקו האמצע נמצאים מדיי המרכז והם: Md Mo MR    

 0.5, והשטח מימין לממוצע הוא 0.5השטח משמאל לממוצע הוא  (,100%) 1השטח מתחת לעקומה שווה ל 

: Zל aאנו נעבור תמיד מהצגת משתנה נורמלי כלשהו למשתנה נורמלי סטנדרטי ע"י תרגום 
a X

Z
S


 

 שם .הממוצע מן מרוחק שהוא התקן סטיות מספר של במונחים נורמאלי המתפלג X המשתנה של ערך כל להציג ניתן

 .1-ל שווה תקן וסטיית 0-ל שווה ממוצע עם סטנדרטית נורמאלית התפלגות נקראת ולהתפלגותו. סטנדרטי ציון אחר

x

x

x x
Z

S


 

מסוים נסמן כך:  Zאת השטח משמאל לערך  z  

 מה אנחנו צריכים לזכור?
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 הכרות עם התפלגות נורמלית:  

והציון של שי  90הציון של אורית בבחינה היה  .באותו מבחן במתמטיקה  אורית ושי לומדים באותה כיתה ונבחנו (1)

  ?מי הצליח יותר .80

  ?מי הצליח יותר .80קיבל במבחן  5שי בכיתה יא'  .90קיבלה במבחן  9אורית בכיתה יא'  (2)

 1ניסוי 

 ,נוצרת מקבוצת תצפיות אקראיות ובלתי תלויותהתפלגות נורמלית 

 .למשל כשכדור נופל במורד לוח סיכות, מרבית הכדורים יפלו באזור המרכז, ואחוז קטן יפול בצדדים

 .כשנספור כמה כדורים נפלו בכל חור ונציג אותם בגרף )היסטוגרמה( נקבל צורה גלית דמוית פעמון

 2ניסוי 

 .0.5ובהסתברות של  5-של שורות  נבחר מספר מינמלי)הנמוך ביותר(

פירוש הדבר הוא שלכדורים הנופלים יהיו רק חמישה מקומות שאליהם יוכלו ליפול וההסתברות שיפלו במרכז היא 

  .הגבוהה ביותר
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 1שאלה 

 בתנ"ך. y=75בחשבון וציון  x=70תלמיד קיבל ציון 

 המידע על התפלגויות שני הציונים הללו בכיתתו הוא כדלהלן:

𝑠𝑥 -חשבון ב = 3 ,  �̅� = 65 

𝑠𝑦 -בתנ"ך = 4 ,  �̅� = 70 

 באיזה מקצוע קיבל ציון טוב יותר באופן יחסי לכיתתו?

 2שאלה 

 נחשב לפי הטבלה להתפלגות נורמלית

𝜙(1.2) = 

𝜙(0.3) = 

𝜙(2.87) = 

𝜙(−0.82) = 

𝜙(? ? ? ? ) = 0.500 

𝜙(? ? ? ? ) = 0.9750 

𝜙(? ? ? ? ) = 0.1003 

𝜙(? ? ? ? ) = 0.9904 

 3שאלה 

 4וסטיית תקן  20הטמפרטורה הנמדדת מדי יום בת"א בשעה עשר בבוקר היא נורמלית עם ממוצע . ידוע כי התפלגות 1

 )כל הנתונים במעלות(

 ?22א. מהו אחוז הימים שבהם הטמפרטורה עולה על 

 ?21 -ב. מהו אחוז הימים בהם הטמפרטורה היא פחות מ

 ?17 -ג. מהו אחוז הימים שבהם הטמפרטורה נמוכה מ

 ?16 -ים שבהם הטמפרטורה גבוה מד. מהו אחוז הימ

 ?23 -ל 18ה. מהו אחוז הימים שבהם הטמפרטורה היא בין 
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 . מהו אחוז הימים בהם יש חמסין בת"א?30-ו. חמסין מוגדר כטמפרטורה שגבוהה מ

 ?15ז. מהו אחוז הימים שבהם הטמפרטורה עולה על 

 מהימים יותר קרים ממנה? 67% -ח. מהי הטמפרטורה ש

 מהימים יותר חמים ממנה? 33% -רטורה שט. מהי הטמפ

 מהימים יותר חמים ממנה? 64% -י. מהי הטמפרטורה ש

 מהימים יותר קרים ממנה? 50% -יא. מהי הטמפרטורה ש

 מהימים יותר חמים ממנה? 25% -יב. מהי הטמפרטורה ש

 מהימים פחות קרים ממנה? )פחות קרים = יותר חמים( 55% -יג. מהי הטמפרטורה ש

 מהימים יותר חמים ממנה? 80% -הי הטמפרטורה שיד. מ

 מהימים יותר חמים ממנה? 10% -טו. מהי הטמפרטורה ש

 4שאלה 

ליטר נעשה בעזרת מכונה אוטומטית. ניתן לכוון את המכונה כדי שתיתן כמות ממוצעת נתונה של  1מילוי קרטון חלב של 

 ליטר. 0.01התקן של  כמות המילוי מתפלגת בקירוב נורמלית עם סטיית  חלב. 

 ליטר ? 1ליטר חלב, אם המכונה כוונה למילוי ממוצע של  0.97 -הקרטונים שבהם פחות מ רצייתוופרפמהי א. 

 ליטר ? 1.02ליטר חלב, אם המכונה כוונה למילוי ממוצע של  1 -הקרטונים שבהם יותר מ רצייתוופרפמהי ב. 

ליטר חלב אינו  1 -המכונה, אם על פי התקן, אחוז הקרטונים שבהם פחות מלאיזה מילוי ממוצע חייב היצרן לכוון את ג. 

 1.5%יכול לעלות על 

המכונה כוונה לממוצע התקני, שמצאת בסעיף ג', מהו אחוז הקרטונים שכמות החלב בהם אינה סוטה מהממוצע ד. 

 ביותר מסטיית תקן אחת ?

 5שאלה 

 ורמלית. נבקירוב היא בקורסים בכלכלה התפלגות הציונים 

 . 12וסטיית התקן  70היה בבחינה הציון הממוצע  ,סטודנטים 500ניגשו מועד א' בלכלכלה  לבחינה במבוא

במבוא  בחינהב" מספיק, מהו מספר הסטודנטים במועד זה, שקיבלו "55-64" מוגדר כציון בתחום מספיקאם ציון "א. 

 לכלכלה?

בבחינה במבוא  לקבלת "מצוין" המינימלי"מצוין" מהו הציון ציון שציוניהם הטובים ביותר יקבלו  הסטודנטיםמ 2%ב. 

 לכלכלה ?

 .סטודנטים 400ניגשו במועד א'  לבחינה במקרו כלכלהג. 
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. מה היה הציון  93.6מהסטודנטים קיבלו ציון גבוה מ  2.5% -ו 74קיבלו ציון גבוה מ שנבחנו בבחינה מהסטודנטים  50%

 ?חינה במקרו כלכלהבהממוצע ומה הייתה סטיית התקן ב

 .  חשב:8וסטית תקן  68סטודנטים, הציון הממוצע היה  100לבחינה בתורת המחירים במועד א' ניגשו ד. 

 את הציון הממוצע של כל הנבחנים בבחינות בכלכלה. (1

 ( את סטית התקן של הציונים בבחינות בכלכלה.2

 6שאלה 

 .אוטומטיתבמפעל לייצור קפה נמס קיימת מכונת מילוי 

 .גרם לקופסא 5הכמות בפועל שהמכונה מכניסה מתפלגת נורמלית עם סטיית תקן של 

 .גרם קפה 500 -מהקופסאות מכילות פחות מ 2%ידוע כי רק 

 ?א. מהו ממוצע כמות הקפה בקופסאות

 ?גרם 515 -ב. מה אחוז הקופסאות המכילות יותר מ

 7שאלה 

 בקורס מסוים באוניברסיטה הפתוחה היא נורמלית.ידוע כי התפלגות הציונים בבחינת גמר 

. מה 91.16 -קיבלו ציון גבוה מ  6% -ו   72.5 -מהסטודנטים ציון הגבוה מ  50%א. בסמסטר א בשנה מסוימת קיבלו 

 היה הציון הממוצע ומה הייתה סטית התקן של הציונים בסמסטר זה ?

תלמידים קיבלו  18סמסטר  ציון "מעולה". כמו כן ידוע כי באותוקיבלו  96ב. בסמסטר א ידוע כי התלמידים שציונם מעל 

 ציון מעולה. מצא מה היה מספר הנבחנים באותו  סמסטר.

הציון טוב. מהו אחוז  קיבלו את 76-85. סטודנטים שציונם בין 10וסטית התקן  70ג. בסמסטר ב היה הציון הממוצע 

 הסטודנטים בסמסטר זה שקיבלו "טוב" בבחינת הגמר ?

 בסמסטר א ? 67ד. מהו הציון בסמסטר ב השקול ) טוב באותה מידה ( לציון 

 8שאלה 

חברת "האבוב" מתכוונת לשווק סוג חדש של צמיגים רדיאליים. מבדיקות החברה התברר שממוצע אורך החיים של 

 ק"מ. 3,000ק"מ עם סטיית תקן  38,000צמיגים אלו הוא 

 ת ובדיקות החברה נכונות מצא :בהנחה שאורך חיי הצמיג מתפלג נורמלי

 ק"מ ? 38,000 -א. מהו אחוז הצמיגים שניתן לצפות שיחזיקו מעמד יותר מ 

 ק"מ ? 35,000ב. מהו אחוז הצמיגים שניתן לצפות שיחזיקו מעמד לכל היותר 
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ד פחות ג. חברת "האבוב" יצאה במסע פרסום והודיע שתפצה בצמיג חדש, כל בעל מכונית שהצמיג שקנה  החזיק מעמ

  Kמרוכשי הצמיגים. מהו הערך  10%כך שלא תצטרך לפצות יותר מאשר   Kק"מ. החברה קבעה את הערך  K -מ

 שנקבע ?

לו סטיית   ג  -ו  ב,  ד. הסבר, ללא חישוב מחדש, כיצד ולאיזה כוון ) אם בכלל ( היו משתנות תשובותיך לסעיפים  א,

 ק"מ ? 5,000התקן היתה 

 9שאלה 

גרם. עם זאת, בגלל תהליך האריזה האוטומטי  200לפיצוחים אורז את תוצרתו בשקיות שהמשקל הרשום עליהן מפעל 

 גרם. 8גרם וסטיית תקן  200המשקל המדויק בכל שקית מתפלג נורמלית עם ממוצע 

 גרם ? 190-א. מהו אחוז השקיות שמשקלן מתחת ל 

 ב. מהו הרבעון התחתון של משקל השקיות ?

 10שאלה 

 משקלם של עכברי מעבדה לבנים מתפלג נורמלית.

 מהעכברים. 12.1%נמצאים  152.55מהעכברים ומעל למשקל  99.2%גרם נמצאים  171.15ידוע כי מתחת למשקל 

 מהם הממוצע והשונות של משקל עכברי המעבדה ?א. 

 גרם ? 150גרם לבין  105מהו אחוז העכברים שמשקלם בין ב. 

 מעכברי המעבדה שוקלים יותר ממנו ? 10%מהו משקל עכבר שרק ג. 

 מהו טווח הבינרבעוני של משקל עכברי המעבדה?ד. 

 11שאלה 

 גרם. 2000( מתפלג נורמלית עם ממוצע Note Bookמשקלו של מחשב מחברת )

 גרם. 2294גרם לבין  1706ממחשבים אלה נמצא בין  95%משקלם של 

 מחברת.א. מצא את סטיית התקן של המשקל של מחשב 

 מהמחשבים הנ"ל שוקלים פחות ממנו? 10%ב. מהו המשקל שרק 

 21שאלה 

 גרם. 2000( מתפלג נורמלית עם ממוצע Note Bookמשקלו של מחשב מחברת )

 גרם. 2294גרם לבין  1706ממחשבים אלה נמצא בין  95%משקלם של 

 א. מצא את סטיית התקן של המשקל של מחשב מחברת.

 מהמחשבים הנ"ל שוקלים פחות ממנו? 10%ב. מהו המשקל שרק 
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 גרם? 2150ג. בקניית חמישה מחשבי מחברת, מהי ההסתברות שלכל היותר שני מחשבים ישקלו מעל 

 31שאלה 

 גרם. 150גרם וסטיית תקן  700( מתפלג נורמלית עם ממוצע IPadמשקלו של מחשב טבלט )

 גרם? 500 -. מהו אחוז מחשבי הטבלט שמשקלם נמוך מ1

 מהו הטווח הבינרבעוני של משקל מחשבי הטבלט?. 2

 מהמחשבים שוקלים יותר ממנו? 5% -. מהו משקלו של מחשב טבלט ש3

 

 41 שאלה

 ממחקרים ידוע כי המשקל והגובה של חיילים בזמן גיוסם מתפלג נורמלית עם המדדים הבאים:

 

 סטיית תקן ממוצע

 ק"ג 8 ק"ג 72 משקל

 ס"מ 10 ס"מ 165 גובה

 ?10 -העשירון התחתון של התפלגות הגובה של מתגייסים, כלומר מהו הגובה של המאון ה א. מהו

האם הוא יותר שמן או יותר גבוה יחסית לשאר המתגייסים?  ס"מ.  176ק"ג וגובהו  78ב. אמיר התגייס השבוע, משקלו 

 נמק.

חוז בעלי עודף משקל בקרב ק"ג. מהו א 90ג. דיאטנים מגדירים עודף משקל בקרב חיילים כמשקל העולה על 

 המתגייסים?

ד. בהמשך לסעיף ג', מה ההסתברות שבבדיקות מתגייסים שלושת המתגייסים הראשונים שנבדקו אינם סובלים מעודף 

 משקל והמתגייס הרביעי שנבדק הוא הראשון הסובל מעודף משקל?

 

 51שאלה 

 גרם. 96עם ממוצע משקלו של מכשיר טלפון סלולרי מהדור השלישי מתפלג נורמלית 

 גרם. 104גרם לבין  88ממכשירים אלה נמצא בין  90%ידוע כי משקלם של 

 א. מצא את סטיית התקן של המשקל של מכשירי הטלפון הנ"ל.

 ממכשירי הטלפון הנ"ל שוקלים פחות ממנו? 2.5%ב. מהו המשקל שרק 

 גרם? 100ג. מהי השכיחות היחסית של הטלפונים מהדור השלישי שמשקלם מעל 
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 61שאלה 

 ק"ג. 3ק"ג וסטיית תקן  50משקל נערים בבית ספר תיכון מתפלג נורמלית עם ממוצע 

 ק"ג. מהו אחוז הנערים בתיכון שמשקלם נמוך מזה של אבי? 51.5א. משקלו של אבי 

 ק"ג. מהו אחוז הנערים בתיכון שמשקלם גבוה מזה של בני? 47ב. משקלו של בני 

 הנערים בעלי המשקל הגבוה ביותר לנבחרת האיגרוף של בית הספר. 15%חון את ג. הנהלת ביה"ס החליטה לב

 מהו המשקל המינימלי של תלמיד המועמד להשתתף בנבחרת האיגרוף?

 הנערים בעלי המשקל הנמוך ביותר רוצים לצרף לנבחרת השחייה.  10%ד. את 

 מהו המשקל המירבי של הנערים שיצורפו לנבחרת השחיה?

 

 71שאלה 

 .דקות 20 ממוצע עם נורמלית מתפלג משפחה לרופא בתור ההמתנה זמן

 .דקות 16.19 -מ יותר ממתינים למרפאה המגיעים מהחולים 89.8% כי ידוע

 ההמתנה זמן של התקן סטיית את מצא. א

 ?דקות 24.5 לבין 14 בין הממתינים החולים אחוז מהו. ב

 ?ההמתנה זמן של הבינרבעוני הטווח מהו. ג

 ?ממנו פחות ממתינים מהחולים 15% שרק ההמתנה זמן מהוד. 

 

 18שאלה 

 שעות וסטיית תקן שעתיים. 6הזמן הדרוש לעריכת שיפוץ כללי למכונית במוסך מתפלג נורמלית עם ממוצע 

 שעות? 5א. מהו אחוז המכוניות שזמן תיקונן במוסך אינו עולה על 

 8חת באקראי והסתבר שמשך זמן השיפוץ שלה לא עלה על ב. מבין המכוניות שעברו שיפוץ כללי נבחרה מכונית א

 שעות.

 שעות? 6 -מה ההסתברות שזמן השיפוץ היה נמוך מ

 דרגות לפי חומרת התיקון ומשך הזמן שלוקח לבצע אותו.  5 -ג. מחיר השיפוץ נקבע על פי זמן השיפוץ המחולק ל

 ככל שהתיקון נמשך יותר זמן הדרגה גבוהה יותר. 

 מינימליים והמקסימליים בכל דרגה אם השכיחויות היחסיות בכל דרגה שוות? מהם הזמנים ה

 את הזמן המינימלי בלבד(. 5יש לציין את הזמן המקסימלי בלבד ובדרגה  1)בדרגה 
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 19שאלה 

 .Bוהיתר מזן  Aמהדגים הם מזן  60%אוכלוסיית הדגים באגם כלשהו כוללת שני זנים. 

 ק"ג. 0.4ק"ג וסטיית תקן  5מתפלג נורמלית עם ממוצע  Aמשקל הדגים מזן 

 6.22 -מהדגים מזן זה שוקלים יותר מ 33%ק"ג, וכן ידוע כי  0.5מתפלג נורמלית עם סטיית תקן  Bמשקל הדגים מזן 

 ק"ג.

 ?Bא. מהו ממוצע משקל הדגים מזן 

 ק"ג? 6ק"ג לבין  4.4שמשקלם בין  Aב. מהו אחוז הדגים מזן 

 ק"ג? 5.5 -לאגם והעלה בחכתו דג אחד. מה ההסתברות שהדג שוקל יותר מ ג. דייג הגיע

 

 20שאלה 

 אוכלוסיית הדגים באגם כלשהו כוללת שני זנים.

 ק"ג. 0.4ק"ג וסטיית תקן  5מתפלג נורמלית עם ממוצע  Aמשקל הדגים מזן 

 6.22 -גים מזן זה שוקלים יותר ממהד 33%ק"ג, וכן ידוע כי  0.5מתפלג נורמלית עם סטיית תקן  Bמשקל הדגים מזן 

 ק"ג.

 ?Bא. מהו ממוצע משקל הדגים מזן 

 ק"ג? 6ק"ג לבין  4.4שמשקלם בין  Aב. מהו אחוז הדגים מזן 

 ק"ג? 5.5 -השוקלים יותר מ Bג. מהו אחוז הדגים מזן 

 

 21שאלה 

 .8וסטיית תקן  76בבחינה בהסתברות התפלגות הציונים הארצית היא נורמלית עם ממוצע 

 מהסטודנטים בעלי הציונים הגבוהים ביותר מקבלים "מעולה"? 5%א. מהו הציון המינימלי להשגת "מעולה", אם 

 , מהו אחוז הסטודנטים שעברו את הבחינה? 66ב. אם ציון עובר בבחינה הוא 

 ג. ידוע שסטודנט מסוים עבר את הבחינה. מה ההסתברות שציונו הוא מעל הממוצע?

 נקודות.  10בתוספת של  0.9חנים פקטור באופן הבא: הציון המקורי של כל נבחן כפול ד. הוחלט לתת לנב

 מהם הממוצע וסטיית התקן של הציונים לאחר הפקטור?
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 22שאלה 

 .8וסטיית תקן  76בבחינה בהסתברות התפלגות הציונים הארצית היא נורמלית עם ממוצע 

 סטודנטים בעלי הציונים הגבוהים ביותר מקבלים "מעולה"?מה 5%א. מהו הציון המינימלי להשגת "מעולה", אם 

 , מהו אחוז הסטודנטים שעברו את הבחינה? 66ב. אם ציון עובר בבחינה הוא 
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  מדדי קשר 5יחידה 

מהו קשר? אם ידיעת ערכו של משתנה אחד משפיעה על ידיעת ערכו של משתנה אחר, אזי ניתן לומר שקיים קשר 

 סוגי קשרים: קשר מלא, קשר חלקי וחוסר קשר מוחלט. 3מבחנים בין  המשתנים.סטטיסטי בין שני 

 סוגי סולמות

 מישהו אחד מהאוכלוסייה. מזההסדרת מספרים עם תכונה אחת: כל מספר – שמיסולם . 1

מספר דוגמאות: מס' ת.ז, מס' אישי, קו אוטובוס, מקצוע, עיר מגורים, מין, מצב משפחה, מספר שחקן בקבוצת כדורגל, 

 .0ובמקום זכר רושמים  1רישוי של מכונית, בטופס מסוים, במקום נקבה רושמים 

 פעולות מותרות: השוואה. מבחנים: למדא וקרמר.

 

 הערכים המספריים מבטאים סדר טבעי של התכונה הנמדדת. – סדרסולם . 2

מי יותר גבוה ומי יותר לפי המספרים נראה ;  סייהתכונות: כל מספר מזהה מישהו אחד מהאוכלו 2סדרת מספרים עם 

 באוכלוסייה. נמוך

לפי המספרים לא ניתן לדעת מהו המרחק בין הפריטים באוכלוסייה. דוגמא: שביעות רצון, תאור מילולי של ציון, תאור 

 מילולי גוף האדם, איכות. פעולות מותרות: בחינת סדר. מבחן ספירמן

 

 לערכים המספריים הנמדדים. יש משמעות להפרש אך לא ליחס שבין הערכים.יש משמעות כמותית  – רווחסולם . 3

ר גבוה ומי יותר לפי המספרים נראה מי יות;  מספר מזהה מישהו אחד מהאוכלוסייהכל : תכונות 3סדרת מספרים עם 

 בין הפריטים באוכלוסייה. מה המרחק )ההבדל(תן לראות ינ;  נמוך באוכלוסייה

 ; שנת לידה.7עד  1ה כרגע בבית; איך היה השירות, בסולם של דוגמאות: מה הטמפרטור

 פעולות מותרות: חיבור וחיסור. )אין משמעות לאפס(

לקבוע נקודת  ואפשרלהיות מספרים שליליים,  יכולים: לפעולת חיבור או חיסור יש משמעות; איך נזהה סולם רווחים

 אפס אחרת.

 

יש משמעות להפרשים ולאפס המוחלט. יש משמעות כמותית לערכים המספריים הנמדדים. כולל ליחסים  – מנה. סולם 4

 ביניהם. 

ר גבוה ומי יותר לפי המספרים נראה מי יות; מספר מזהה מישהו אחד מהאוכלוסייהתכונות: כל  4סדרת מספרים עם 

בכל סולם שנמדוד את הפריטים, ; ם באוכלוסייהילפי המספרים נראה מה המרחק )ההבדל( בין הפריט; נמוך באוכלוסייה

 .למספר אפס תהיה אותה משמעות

 דוגמאות: מרחק, מהירות, מחירים, גובה, משקל, וותק בשנים. פעולות מותרות: כפל וחילוק.
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לקבוע  ואי אפשרלהיות מספרים שליליים,  לא יכולים: לפעולת חיבור או חיסור יש משמעות; איך נזהה סולם מנה

פירסון, ניבוי/רגרסיה, אתא –רווח/מנה נקודת אפס אחרת. 
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  למדה וקרמר – מדדי קשר למשתנים שמיים

  למדה 

: מבוסס על פונקציית ההפסד מספר השגיאות, מבוסס על חישובי שכיחים במדגם הרעיון של המדד

 כולו ולפי קבוצות.

 . Xבהינתן  Yניבוי  𝝀𝒚|𝒙חישוב המדד 

, לבין ההפסד המקורי )בניבוי X, כאשר משתמשים במידע על Yהוא היחס בין ההפסד הנחסך בניבוי 

Y .)כאשר אין משתמשים במידע זה , 

𝑳𝒚 -  מספר השגיאות )סך ההפסד( הנגרמות מניבויY ,שימוש בידיעת  ללאX לפי השכיח של ,

 .Yההתפלגות השולית של 

𝐿𝑦|𝑥 -  מספר השגיאות הנגרמות מניבויY לפי שכיחי התפלגות ,Y המחושבים לכל ערך של ,X 

 .Xיודעים  כןשבנפרד, 

λy|x =
Ly − Ly|x

Ly

 

 למדה 𝝀𝒚|𝒙שלבי חישוב 

 .  xידיעת  ללא Yבניבוי  ההפסד. ונחשב את Yשל  השכיח. מצא את 1

 n  =𝐿𝑌 –( Y)השכיח של 

 . xידיעת  עםהנגרם  ההפסד. חישוב 2

 yמסוים ונמצא את השכיח של  x)הכוונה שנסתכל על  Yמצא את השכיחות של השכיח של  𝑥𝑖לכל 

 ים האחרים(. -xהמסוים הזה. וכך נמשיך ל xונבדוק את ההפסד בניבוי כשידעתי את ה

Ly|xים )-xונחשב את הסכום של השגיאות של כל ה  = ∑ Ly|𝑥𝑖
) 

λy|x. נציב:   3 =
Ly−Ly|x

Ly
 

 

 : שמי + שמי , שמי + סדר דוגמא: מין לעומת השכלה.המשתנים

 משתנה בלתי תלוי )הגורם המשפיע( – x ( כאשר xבהינתן  y)ניבוי  λy|x חישוב המדד

      Y – )משתנה תלוי )התוצאה, המושפע 
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Ly-  מספר השגיאות )סך ההפסד( הנגרמות מניבויy ללא שימוש בידיעת .x לפי השכיח של ,

 .yההתפלגות השולית של 

Ly|x-  מספר השגיאות הנגרמות מניבויy לפי שכיח התפלגות ,y המחושב לכל ערך של ,x ,בנפרד 

 .xכשכן יודעים מהו 

λy|x-  היחס בין ההפסד הנחסך בניבויy כשמשתמשים במידע על ,x Ly − Ly|x  לבין ההפסד

xLy .λy|xללא ידיעת  yהמקורי בניבוי  =
Ly−Ly|x

Ly
 

 הערות ללמדה

1. ≤1Y/X0≤λ 

 .Y, נדע בדיוק מהו X. ולכן אם נדע מהו Y-ל Xקשר מושלם בין ה=  1Y/Xλ= כאשר  .2

 .Y, זה לא יגיד לנו כלום על מהו X.ולכן אם נדע מהו Y-ל X=אין בכלל קשר בין  0Y/Xλ=כאשר  .3

 .Y-ל X, זה אומר שיש קשר חזק יותר בין 1-קרוב יותר ל λכש .4

5. λ  .לא בהכרח  ולכן אינו מדד סימטריx/y=λy/xλ דוגמא: אם יש לי תינוק, סביר להניח שאני .

 ש לי תינוק.עייף.  אבל אם אני עייף, זה לא בהכרח אומר שי

 

 1שאלה 

ענו  50נחקרים ונמצאו התוצאות הבאות:  250במחקר לבדיקת הקשר שבין עישון ללחץ דם נשאלו 

הם בעלי לחץ דם גבוה והשאר בעלי  80מעשנים מעט והיתר לא מעשנים,  75שהם מעשנים הרבה, 

היו  30המעשנים מעט, היו בעלי לחץ דם תקין, ומבין  115לחץ דם תקין. כמו כן מבין הלא מעשנים , 

 בעלי לחץ דם גבוה.

 בנה את טבלת השכיחויות המשותפות של נתוני המחקר. א

 האם יש קשר בין עישון ללחץ דם ? חשב את מדד למדה ב.

 2שאלה 

הטבלה שלהלן מתארת את התפלגות השכיחויות המשותפות בין המין ותחום הלימוד בלימודי תואר 

 שני במוסד אקדמי:

mailto:www%20%20OpenBook.co.il
mailto:service@OpenBook.co.il
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5831
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5725


 

www OpenBook.co.il    |                      service@OpenBook.co.il 

 

87 

 ניהול פסיכולוגיה כלכלה הלימודתחום 

 30 50 20 סטודנט

 90 150 60 סטודנטית

 ?ש קשר מלא בין המין לתחום הלימודניתן לומר שיהאם לאור התוצאות 
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   𝑟𝑐מתאם קרמר 

מבוסס על הפער בין ההתפלגות המשותפת של שני המשתנים לבין   הרעיון של המדד: 

 ההתפלגות המשותפת שהיתה להם לולא היה ביניהם קשר כלשהו.

 y-ול x-לקשר בין שני משתנים שבו למדד סימטרי , הוא 𝜆מתאם קרמר, שלא כמתאם  

 מעמד זהה.

O- ( טבלה נצפיתObserved - :)במדגם. הנתונים האמיתיים.התוצאות האמיתיות שקיבלנו תכל'ס 

iO– .ערך מסוים בטבלה הנצפית. ערך אמיתי מסוים 

E- ( טבלה צפויהExpected מה היו התוצאות אם לא היה קשר בין המשתנים.כאילו :) 

iE– .ערך מסוים בטבלה הצפויה 

n – גודל המדגם 

𝐿}מספר העמודות, מספר השורות{ = min   

𝜒2 - חי בריבוע = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖𝑖 . 

𝑟𝑐 - מתאם קרמר = √
1

𝑛(𝐿−1)
𝜒2 

 

 𝒓𝑪שלבי החישוב מדד קרמר 

 .Yומיהו  X. הגדר מיהו 1

 Yוסה"כ לכל  X. ערוך טבלת הערכים הנצפית)תכלס( של הערכים האמיתיים, כולל סה"כ לכל 2

 . Y-ל X. ערוך טבלת כאילו )צפויה(, ובה יהיו הערכים שהיו אם לא היה קשר בין 3

Ei =
f(xi) ∙ f(yi)

n
 

𝜒2 -. חשב את חי בריבוע 4 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖𝑖 

5 .L -   .המספר הקטן ביותר מבין מספר השורות ומספר העמודות 

𝐿}מספר העמודות, מספר השורות{ = min   

𝑟𝑐 -. חשב את מתאם קרמר 6 = √
1

𝑛(𝐿−1)
𝜒2 
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 : שמי + שמי, שמי + סדר )ולפעמים שמי + מנה(המשתנים

המשתנים. המדד משווה  2בין  חוסר קשר מוחלטמילוי התאים כאילו יש מצב של  הרעיון של המדד:

 בין השכיחויות המשותפות הנתונות לאלו המחושבות במצב של חוסר קשר מוחלט.

 חלשקשר  אם השכיחויות המשותפות הנתונות קרובות לחישובי השכיחויות 

 

 חזקקשר  רחוקות מחישובי השכיחויות אם השכיחויות המשותפות הנתונות 

המדד מבוסס על הבדלים בין השכיחויות המשותפות הנצפות )אלה הנתונות( לבין השכיחויות 

 הצפויות )אלה המחושבות במצב של חוסר קשר מוחלט(.

cr  ההתפלגות שהייתה משתנים, לבין  2מספר לנו עד כמה יש הבדל בין ההתפלגות האמיתית של

 להם אם לא היה ביניהם שום קשר.

 : התוצאות האמיתיות שקיבלנו במדגם. הנתונים האמיתיים.בתכלסמה שיש  -נצפיתטבלה 

iO – .ערך מסוים בטבלה הנצפית. ערך אמיתי מסוים 

 ערך מסוים בטבלה הצפויה. – iE : מה היו התוצאות אם לא היה קשר בין המשתנים.טבלה צפויה

  הערות

1. ≤1c0≤r 

 . Y-ל Xיש קשר מושלם בין  1cr= כאשר .2

 . Y-ל Xאין בכלל קשר בין  cr 0= כאשר .3

 .Y-ל Xיש קשר חזק יותר בין , 1-קרוב יותר ל crכש .4

 

 ניסוח בשאלות

", למעשה מבקש לחשב מדד למדה Yעל   Xמשתנה השפעתסגנון ניסוח של שאלות: "מהי  .1

Y לפיX  .λy|x =
Ly−Ly|x

Ly
 

", למעשה מבקש לחשב מדד למדה Xעל   Yמשתנה השפעתסגנון ניסוח של שאלות: "מהי  .2

X  לפיY  .λx|y =
Lx−Lx|y

Lx
 

")או להפך(, מבקשים לחשב את מדד  Y-ל X הקשר ביןסגנון ניסוח של שאלות: "מהו  .3

 קרמר.

כל מדדי הלמדה כאשר בשאלה מתבקשים לחשב את כל המדדים הרלוונטיים, יש לחשב את  .4

 .מדד קרמרת וגם א
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Φ פי  

מספק דרך מקוצרת לחישוב מקדם המתאם של קרמר, כאשר גודל טבלת השכיחויות  𝜙מתאם 

 עמודות. במקרה זה אין צורך לחשב את שני המדדים. 2 -שורות ו 2, כלומר 2*2המשותפות הוא   

יש שני ערכים אפשריים, קוראים למתאם קרמר מתאם  yיש שני ערכים אפשריים וגם ל  xכאשר גם ל

𝜙 : ϕמסמנים אותו באות  rcפי, ובמקום  = √χ2

n
= √1

n
∑

(Oi−Ei)2

Eii  

  בעזרת נוסחה מפורשת ופשוטה : 𝜙ניתן לחשב את 

 בדרך הבאה: 2*2אם נסמן את הערכים השונים של טבלה 

     y 

x 

y1 y2 f(x) 

x1 a b r 

x2 c d k 

f(y) e f n 

ϕ = √
(a ∙ d − b ∙ c)2

e ∙ f ∙ r ∙ k
 

 

 .1חשב את מקדם מתאם קרמר עבור שאלה במדד למדא( 1)המשך שאלה  2שאלה 

 3שאלה 

אנשים.  150נערך ניסוי כדי לבדוק את ההשפעה של שלוש תרופות נגד שיעול. בניסוי השתתפו 

 התקבלו התוצאות הבאות:

  תרופה ג' תרופה ב' תרופה א'

 אין הקלה 9 9 12

 הקלה מעטה 27 32 31

 הקלה רבה 14 9 7

 האם יש קשר בין סוג התרופה לתגובת המשתמש? נמק 
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 4שאלה 

 חוקר רצה לבדוק האם יש קשר בין האהבה לריקודים לבין מין האדם, 

 סטודנטיות ושאל אותם באופן כללי האם הם אוהבים לרקוד. 20-סטודנטים ו 20לשם כך דגם 

 להלן התוצאות. 

 אוהב אוהב-לא סה"כ
 ריקוד 

מין         

 זכר 8 12 20

 נקבה 16 4 20

 סה"כ 24 16 40

 

 מצאו עבורו את מדד הקשר קרמר.

 

 5שאלה 

 נדגמים כמה כוסות קפה הם שותים ביום 200במחקר רפואי על הגורמים למחלות לב נשאלו 

 .והאם הם סובלים מבעיות לב

לא שותים כלל קפה,  80מהנשאלים סובלים מבעיות בלב ,  60התוצאות שהתקבלו הראו ש  -

סובלים - לא 65כוסות קפה ביום. כמו כן  3כוסות ביום והשאר שותים יותר מ  3שותים לכל היותר  75

 .ביום- - כוסות קפה 3סובלים מבעיות בלב ושותים יותר מ  28מבעיות בלב ולא שותים קפה ו 

 .בנה את טבלת השכיחויות המשותפות של נתוני המחקר.א

 צאות ניתן לומר שיש קשר בין כמות הקפה ששותה אדם לביןהאם לאור התו .ב

 .מחלות לב? נמק בעזרת חישוב כל מדדי הקשר המתאימים

 

 6שאלה 

בסקר שנערך בהתחלת שנת הפעילות של מתנ"ס מסוים נשאלו הילדים על סוגי החוגים אליהם 

 .נרשמו ועל מספר שעות הצפייה בטלוויזיה

mailto:www%20%20OpenBook.co.il
mailto:service@OpenBook.co.il
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5830
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1878
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5086


 

www OpenBook.co.il    |                      service@OpenBook.co.il 

 

92 

שעות הצפייה בטלוויזיה וסוג החוגים, נרשמו תוצאות הסקר בטבלה כדי לבדוק את הקשר בין מספר 

 :הבאה

 מס' שעות הצפייה                   

 סוג חוג 
 20מעל  15-20 10-15 5-10

 5 5 10 5 פעילות ספורטיבית

 5 5 10 20 מחשבים

 3 5 7 5 עבודות יצירה

 2 5 3 5 חוגי חשיבה

שעות הצפייה בטלוויזיה? נמק בעזרת חישוב כל מדדי הקשר האם קיים קשר בין סוג החוג ומספר 

 .המתאימים

 7שאלה 

 סטודנטים, לבדיקת הקשר בין מיקומה של 300התאחדות הסטודנטים ערכה סקר בקרב 

 האוניברסיטה לבין מקום מגוריו של הסטודנט.

 התוצאות שהתקבלו נתונות בטבלה הבאה:

 

 בית הורים מחוץ לבית

 69 31 ירושלים

 28 72 חיפה

 53 47 תל אביב 

  האם יש קשר בין המשתנים?

 נמק בעזרת חישוב כל מדדי הקשר המתאימים

 

 8 שאלה

לצורך קביעת פרמיות ביטוח תאונות רכב, בדקה חברה את הקשר בין גודל המכונית לבין היות 

 התאונה קטלנית.
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 תאונות דרכים נמצאו התוצאות הבאות: 400במדגם של 

 מכונית קטנה מכונית בינונית מכונית גדולה

 

 תאונה קטלנית 50 30 20

 תאונה לא קטלנית 10 210 80

 האם לאור התוצאות ניתן לומר שיש קשר בין גודל המכונית לבין היות התאונה קטלנית? 

 נמק בעזרת חישוב כל מדדי הקשר המתאימים.

 9 שאלה

 יועץ ארגוני בחברת הייטק גדולה ניסה לאתר את הגורמים לירידה במוטיבציה של עובדי החברה. 

 לאור שיחות שניהל עם מספר עובדים עלתה סברה כי העובדים אינם מרוצים מתפקודו 

 עובדים. 150של מנכ"ל החברה. היועץ ערך סקר מקיף יותר בקרב 

 ה "האם הנך מרוצה מתפקודו של המנכ"ל?":בטבלה הבאה מופיעים נתונים המתייחסים לשאל

 

עובדי 

 פיתוח

עובדי 

 תפעול

הנהלה 

 בכירה

 20 40 20 מרוצה

 10 30 30 לא מרוצה

האם לאור התוצאות ניתן לומר שיש קשר בין שביעות הרצון לבין התפקיד? נמק בעזרת כל מדדי 

 הקשר המתאימים
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  מדדי קשר למשתנים סידוריים

  srמקדם המתאם של ספירמן 

 משתנים שיש משמעות לסדר הערכים המספריים שלהם. –משתנים סידוריים 

 עוצמת הקשר + כיוונו

 1- -ל 1+המדדים הקיימים למשתנים סידוריים נעים בין 

 ערכו המוחלט של המדד מציין את עוצמת הקשר וסימונו מציין את כיוונו.

 חוסר קשר. 0קשר מלא שלילי,  1-קשר מלא חיובי ,  1+

 פירושו שלכל התצפיות יש אותו דירוג בשני המשתנים. -קשר חיובי מלא 

, x)תצפית בדירוג הגבוה ביותר לפי  yהפוכים לאלה של  xפירושו שהדירוגים לפי  -קשר שלילי מלא 

 (yהיא בדירוג הנמוך ביותר לפי 

 סידוריים.משתנים  2זהו מדד לקשר בין  •

ועושים השוואה בין  Yואת ערכי  Xהמדד מבוסס על דירוג תצפיות. מדרגים בנפרד את ערכי  •

 הדירוגים. 2

 נסמן:

xR –  הדירוג לפי ערכיX 

yR -  הדירוג לפי ערכיY 

 חישוב מקדם המתאם של ספירמן

 השתנה( Xהשתנה כי  Y ,Yמשפיע על  X)זכרו:  Yו Xנגדיר  .1

, הבא 1(, )כאשר הערך הכי נמוך יקבל את הדירוג yR -ו xRבנפרד )צור דירוג לכל משתנה  .2

di  וכו'(. נחשב את הפרש הדירוגים: 2מעליו יקבל דירוג  = Rxi
− Ryi

 

∑נחשב את סכום ריבועי ההפרשים:  .3 di
2n

i=1 

4. rs = 1 −
6 ∑ di

2n
i=1

n(n2−1)
 

 אם יש מספר ערכים זהים, ניתן לכל אחד מהם ממוצע של דירוגים סמוכים. – דירוג ערכים זהים

∑סכום ריבועי ההפרשים  di
2n

i=1  ישווה לאפס, אםRxi=Ryi  לכלi  ,כאשר הדירוגים זהים(, כלומר(

כאשר יש קשר חיובי מלא. סכום זה יהיה מקסימלי, כאשר יש קשר שלילי מלא)=כאשר הדירוגים 

 הפוכים(

 

 ר + סדר )ולפעמים סדר + מנה(: סדהמשתנים

 Y -ואת ערכי ה X -: המדד מבוסס על דרוג תצפיות. מדרגים בנפרד את ערכי ההרעיון של המדד

 .0הדירוגים. אם אין קשר בין הדרוגים אזי מדד הקשר =  2ועושים השוואה בין 

 .Yעם הדירוג לפי  Xכלומר, המדד מבוסס על השוואת הדירוג לפי 
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מקבל דירוג גבוה וההיפך.  Yדירוג נמוך  X -להצביע על קשר בכיוון שלילי. כשיש ל(:-) -משמעות ה

 יורדים. זהו קשר הפוך כלומר,קשר שמגמתו שלילית. Yעולים, ערכיו של  Xכלומר ככל שערכיו של 

=1sr  בין קשר חיובי : ישX ל-Y כש(-X  גדל, גםY  גדל( ומושלם )אם נדע מהוX נדע בדיוק מהו ,

Y) 

1 > sr >0  ין קשר חיובי ב:   ישX ל-Y כש(-X  גדל, גםY .)גדל 

=0sr  אין קשר בין           :X ל-Y. 

0 > sr >1-  בין קשר שלילי : ישX ל-Y כש(-X  גדל, אזY  .)קטן 

1 -= sr  : בין קשר שלילי ישX ל-Y כש(-X גדל Y  קטן( ומושלם )אם נדע מהוX נדע בדיוק מהו ,

Y) 

 10שאלה 

במחקר לבדיקת הקשר בין ניסיון הנהג בנהיגה, למידת הסובלנות שלו לנהגים אחרים בכביש, כאשר 

מידת סובלנות גבוהה ביותר, התקבלו התוצאות  – 7 -מציין מידת סובלנות נמוכה ביותר ו – 1

 נהגים: 8הבאות לגבי 

 בינוני נמוך גבוה גבוה נמוך בינוני נמוך גבוה  ניסיון הנהג

 3 2 5 6 4 5 5 7 הסובלנותמידת 

 מהי עצמת הקשר בין ניסיון הנהג למידת הסובלנות? נמק

 11שאלה 

( של סטודנטים בבי"ס Y( לבין הציון בבחינה בכתב )Xלבדיקת הקשר בין הציון בעבודה המעשית )

 סטודנטים והתקבלו התוצאות הבאות: 6לעבודה סוציאלית, נבדקו ציוניהם של 

ציון בעבודה 

 (X)מעשית 
 מעולה טוב מאוד מספיק כמעט טוב טוב טוב

ציון בבחינה 

 (Yבכתב )
72 65 75 67 78 85 

 בדוק באמצעות מדד )או מדדי( הקשר המתאים מהי עוצמת הקשר בין שני המשתנים.

 21שאלה 

 .רצו לבדוק אם יש קשר בין משקל אבות למשקל בניהם

 .משקלי הנבדקיםחוקר א שלא היה בידו מכשיר שקילה השווה בין 
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 :להלן טבלת התוצאות

 משקל האב רזה מאוד רזה בינוני בינוני מלא שמן שמן מאוד

 משקל הבן רזה מאוד שמן רזה מלא שמן מאוד רזה בינוני

 :חוקר ב שקל את האבות ובניהם וקבל את התוצאות הבאות

 משקל האב 78 65 80 82 63 85 72

 משקל הבן 70 68 60 75 65 77 68

 .'חשב את ערכו של מקדם המתאם המתאים לתוצאות המחקר של חוקר אא. 

 .'ב. חשב את ערכו של מקדם המתאם המתאים לתוצאות המחקר של חוקר ב

 31שאלה 

בחברה מסוימת נבדק הקשר בין מספר חיסורי העובדים בחודש לבין מידת המוטיבציה שלהם. 

 התקבלו התוצאות הבאות:

 2 4 2 3 5 1 1 0 מספר חיסורים

 בינונית נמוכה גבוהה בינונית נמוכה גבוהה בינונית גבוהה מוטיבציה

 האם לאור התוצאות ניתן לומר שיש קשר בין מספר חיסורי העובד ובין מידת המוטיבציה שלו? נמק.

 

 41 שאלה

לבדיקת הקשר בין מספר שעות הלימודים שמקדיש תלמיד בבית ספר יסודי ללימוד לבחינה לבין ציוני 

 בבחינה התקבלו 

 תלמידים 9התוצאות שלהלן לגבי מדגם של 

מספר שעות 
 לימוד

8 7 9 7 7 6 5 5 3 

טוב  ציון
 מאוד

טוב  טוב
 מאוד 

כמעט  טוב
 טוב

כמעט  מספיק
 טוב

בלתי  מספיק
 מספיק
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 התוצאות, האם יש קשר בין מספר שעות הלימוד לבין הציון בבחינה?לאור 

 נמק בעזרת חישוב מדד הקשר המתאים לנתונים.

 

 15שאלה 

 .רצו לבדוק אם יש קשר בין משקל אבות למשקל בניהם

 .חוקר שלא היה בידו מכשיר שקילה השווה בין משקלי הנבדקים

 :להלן טבלת התוצאות

 משקל האב רזה מאוד רזה בינוני בינוני מלא שמן שמן מאוד

 משקל הבן רזה מאוד שמן רזה מלא שמן מאוד רזה בינוני

 .חוקרהחשב את ערכו של מקדם המתאם המתאים לתוצאות המחקר של 
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 מדדי קשר לסולמות רווח או מנה

 ניתן לתאר בצורה גראפית בדיאגראמת פיזור.  y-ו  xהתפלגות משותפת של שני משתנים 

 המשתנים ומהו כיוונו )מהו סוג הקשר( 2זו מאפשר לנו לגלות אם קיים קשר בין דיאגראמה 

. Y -ו Xמתארת בצורה גרפית במערכת צירים את ההתפלגות המשותפת של שני משתנים 

 , ומהו אופיו?Yלבין  Xבאמצעות הדיאגרמה ניתן לגלות אם קיים איזה קשר שהוא בין 

 

 סוג הקשר

 כשהנקודות נמצאות סביב קו ישר דמיוני, עולה או יורד.מי(: קשר קווי )ליניארי, מתא. 1

 : הנק' נמצאות סביב מבנה ברור מסוים, שאפשר לזהות אותו, אבל לא סביב קו ישר.קשר לא קווי. 2

 : הנקודות מפוזרות בלי שום מבנה ברור.אין קשר. 3

 כיוון הקשר

 עולה )הקו עולה(.   Yעולה, גם  Xכאשר : קשר חיובי .1

 יורד )הקו יורד(.   Yעולה,  Xכאשר : שלילי קשר. 2

 חוזק הקשר

 : כל הנקודות יושבות בדיוק על הקו הדימיוני.קשר מושלם. 1

 : הנקודות קרובות מאד לקו הדימיוני.קשר חזק / טוב. 2

 : הנקודות נמצאות במרחק לא רב מהקו הדימיוני.קשר בינוני. 3

 הנקודות רחוקות מהקו הדימיוני.קשר חלש: . 4
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קשר קווי חיובי מושלם

קשר קווי חיובי וחזק

קשר קווי חיובי וחלש

קשר קווי שלילי ומושלם

קשר קווי שלילי וחזק

אין קשר

קשר לא קווי

קשר לא קווי
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 לקשר לא קווי  𝜂מדד אתא 

וכל אחד מהם יכול להתרחש עם  xבין משתנים. אנחנו מתמקדים במקרים בהם יש מעט ערכי  קשר לא לינארימציאת 

 . yמספר ערכי 

 הטוב ביותר עבורו, תוך שמירה על עקרון הריבועים הפחותים.  y-ננסה לנבא את ערך ה  xעבור כל 

 .1xבהינתן  yיהיה ממוצע של  1yהניבוי הטוב ביותר עבור 

 �̃�1 = �̅�𝑥1
 נתון.  xנעשה זאת עבור כל  

 או כשאנחנו לא מניחים לינאריות. שמי בסולםמשתמשים במדד הזה כשהנתונים 

 

𝜼𝒚
𝒙⁄ -  מתאים כאשרY הוא משתנה מסולם רווח או מנה, ו-X .בכמה אחוזים יגדלו השגיאות בניבוי  מכל סולם שהואY 

 . המדד לשגיאות הוא סכום ריבועי הסטיות מהממוצע.Xכשיודעים מהו  Y, יחסית לשגיאות בניבוי Xכשלא יודעים מהו 

𝜼𝒙
𝒚⁄ -  מתאים כאשרX הוא משתנה מסולם רווח או מנה, ו-Y .𝟎 מכל סולם שהוא ≤ 𝜼 ≤ 𝟏 

 : מנה  +  שמי/סדר/מנהמשתנים

הטוב ביותר עבורו תוך שמירה על עקרון הריבועים הפחותים. הניבוי הטוב ביותר עבור  Yננסה לנבא את ערך ה Xלכל 

𝑦1  יהיה ממוצע שלy  בהינתן𝑥1  .�̃�1 = �̅�𝑥1
 

 השלבים:

y: �̿�ננבא לכל תצפית את הממוצע של  (1) =
∑ 𝑦i∙𝑓(𝑦i)

𝑛
     

𝐿𝑦 מהממוצע. y( זהו סה"כ ריבוע הסטיות של xללא שימוש בידיעת  y)סך ההפסד הנגרם בניבוי  𝐿𝑦נמצא את  (2) =

∑ 𝑓(𝑦i) ∙ (𝑦i − �̿�)2𝑘
𝑖=1 = ∑ 𝑦

i
2 ∙ 𝑓(𝑦

i
) −

(∑ 𝑦i∙𝑓(𝑦i))
2

𝑛
   

ים jהממוצע עבור כל אחד מ yמצבים אפשריים ונחשב את  j. נשים לב שיש xתוך שימוש במידע על  yננבא את  (3)

השונים. נסתכל כל פעם על שורת 
jx :אחרת ונרוץ על השורה  

�̅�𝑗 =
∑ 𝑓(𝑥𝑗,𝑦𝑖)∙𝑦𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑓(𝑥𝑗)
   

:  xכשמשתמשים במידע על  yסך ההפסד הנגרם בניבוי  (4)

   
 

2

2 2

|

1 1

( )
, y ( )

( )

j k
ij ij

y x i m m i ijij
i m i

y f y
L f x y y y f y

f x 
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(5) 
|

|

y y x

y x

y

L L

L



  

 כאשר נתונה טבלה:

  f x  ky   
2y   1y Y                               

       X 

   1 1

1

,
k

i

i

f x f x y


  
 1, ykf x    1 2, yf x  1 1, yf x 

1x  

   2 2

1

,
k

i

i

f x f x y


 
 2 , ykf x    2 2, yf x  2 1, yf x 

2x  

       

   
1

,
k

j j i

i

f x f x y


 
 , yj kf x 

  2, yjf x  1, yjf x  
jx 

n    
   2 2

1

,
j

i

i

f y f x y


    1 1

1

,
j

i

i

f y f x y


 
 f y  

 

 שונות ניבויים ושונות טעויות

: Yשל  השונות הכללית

2
22 y i

y

L y
S y

n n
  


  ,

2

2

1 1

( )jnm
ij

y

j i

y y
S

n 


 

 מתחלקת לשתי שונויות: yהשונות הכללית של 

2|השונות בתוך: עד כמה יש הבדל בין הערכים בתוך כל קבוצה:  – yשונות הטעות של  2 2y x

e y y

L
S s s

n
     ,

2

2

( )
1 1

( )jnm
ij j

y y
j i

y y
S

n




 


 

2|השונות בין: עד כמה יש הבדל בין הקבוצות השונות:  – yשונות הניבוי של  2 2y y x

yy

L L
s r s

n


    ,

2

2

1 1

( )jnm
j

y
j i

y y
S

n



 


 

2שונות הטעויות + שונות הניבויים = שונות כוללת  2 2

( )y y y y
S S S


  

2

2

2

y

y

s
r

s
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דרך נוספת לפרש את מדד אטה היא היחס בין שונות הניבויים לשונות הכללית. 
2

2

/ 2

y

y x

y

S

S
  

 14שאלה 

( נעשה סקר והתקבלו התוצאות המתוארות X( ושביעות הרצון מהעבודה )Yבמחקר לבדיקת הקשר בין הותק בשנים )

 בטבלה שלהלן:

f(x) 5 4 3 2 Y 

           X 

 נמוכה  6 2  8

 בינונית 2 2 12  16

 גבוהה  1 8 7 16

40 7 22 9 2 f(y) 

 חשב את המתאם שבין הותק ובין שביעות הרצון בעזרת מדד אתה המתאים.
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 דיאגרמת פיזור

 ניתן לתאר בצורה גרפית בדיאגרמת פיזור.  y-ו  xהתפלגות משותפת של שני משתנים 

 המשתנים ומהו כיוונו )מהו סוג הקשר( 2דיאגרמה זו מאפשר לנו לגלות אם קיים קשר בין 

 

  מדד לקשר קווי – r –תאם של פירסון ממקדם ה

 מתאם פירסון נועד למדוד האם יש  קשר ליניארי )קווי( בין שני משתנים שסולמם רווח או מנה.

 בקשר ליניארי השתנות של משתנה אחד מופיעה עם השתנות כלשהי במשתנה השני ובקצב קבוע. 

 .לעוצמת הקשר ולכיוון הקשר( יש ייצוג prון )במתאם פירס

 

 ניתן לראות בגרף פיזור ככל שהתצפיות בעלות ערכים מפוזרים יותר מהקו הליניארי, כך עוצמת הקשר פחותה יותר.

−1 ≤ 𝑟𝑝 ≤ 1 

r =1     בין המשתנים.חיובי מלא מציין מתאם 

r = -1    בין המשתנים.שלילי מלא מציין מתאם 

r = 0    יתכן קשר מסוג אחר. לניארי בין המשתנים אין קשרבין המשתנים, קרי העדר מתאם ליניארי מציין 

 

 שונות משותפת 

מתארת את כיוון הקשר של המשתנים )השינוי שחל בו זמנית בשני המשתנים(, הפיזור של הנקודות בהתפלגות 

 משתנים.  2המשותפת של 

 עולים/יורדים(  Yוגם   Xגם  -שונות חיובית )המשתנים מתפתחים באותו הכיוון 

 יורד או להיפך(.  Yעולה   X -שונות שלילית )המשתנים מתפתחים בכיוונים מנוגדים 

http://www.openbook.co.il/
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𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)

𝑛
 

𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) =
∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖

𝑛
− �̅� ∙ �̅� 

 Cov(x,y)>0   יש קשר חיובי ביןX ל- Y 

 Cov(x,y)<0   יש קשר שלילי ביןX ל- Y 

 Cov(x,y)=0   אין קשר ביןX ל- Yשני המשתנים בלתי מתואמים . 

 

 מקדם המתאם של פירסון 

 נוסחאות לחישוב

 המתאם שווה לממוצע מכפלות ציוני התקן של שני המשתנים. 

r =
1

n
∑ 𝑧𝑥𝑖

∙ 𝑧𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 מנוסחת ציון תקן נראה שניתן לכתוב זאת גם כך: 

r =
∑(xi − x̅)(yi − y̅)

n sxsy

 

 ניתן לכתוב כך:  Y  - Covariance(x,y) -ו Xמנוסחת השונות משותפת של 

r =
𝑐𝑜𝑣 (𝑥, 𝑦)

sxsy

 

𝑟 =
𝑛 ∙ ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − (∑ 𝑥𝑖)(∑ 𝑦𝑖)

√[𝑛 ∙ ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2][𝑛 ∙ ∑ 𝑦𝑖

2 − (∑ 𝑦𝑖)2]
 

𝑟 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛 ∙ �̅� ∙ �̅�

√[∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛 ∙ �̅�2][∑ 𝑦𝑖

2 − 𝑛 ∙ �̅�2]
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 rשלבי חישוב 

 הכנה לחישוב: .1

 Y  �̅�ואת הממוצע של  Xהממוצע של  �̅� .א

∑חשב את  .ב 𝑥𝑖
∑ואת  2 𝑦𝑖

2 

∑ .ג 𝑥𝑖𝑦𝑖. 

2. 𝑟 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖−𝑛∙�̅�∙�̅�

√[∑ 𝑥𝑖
2−𝑛∙�̅�2][∑ 𝑦𝑖

2−𝑛∙�̅�2]

 

 .rואז לחשב את  covניתן גם לחשב סטיות תקן 

 
  

cov ,
i ii i
x x y yx y

x y x y
n n

 
   

  , 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣 (𝑥, 𝑦)

𝑠𝑥𝑠𝑦

=
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛 ∙ �̅� ∙ �̅�

√[∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛 ∙ �̅�2][∑ 𝑦𝑖

2 − 𝑛 ∙ �̅�2]
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  קו הרגרסיה הליניארית 

 יש טעויות ניבוי. –אינו תמיד מלא(  y-ל xאך מכוון שלא כל הנקודות נופלות על קו הרגרסיה )שכן הקשר בין 

 ( Ỹ-Y) -הטעות, הסטייה היא טעות הניבוי 

 עקרון הריבועים הפחותים 

קו  –מינימלי הקו המתאר בצורה הטובה ביותר את הנתונים הוא זה שממוצע ריבועי טעויות הניבוי שהוא יוצר יהיה 

 הרגרסיה

 

  (Y את מבקשים, X נתון) X-ב כתלות Y-ל התחזית קו

ỹמשוואת הקו:   = b ∙ x + a 

 �̃�𝑖, הניבוי  𝑦𝑖 -ערך אמיתי 

b – שיפוע הקו 𝑏 = 𝑟
𝑆𝑦

𝑆𝑥
 

a – נק' החיתוך עם ציר הy:   a = y̅ − b ∙ x̅ 

 (X, מבקשים את Y)נתון  Y-כתלות ב X-קו התחזית ל 

b'  -  :שיפוע הקו' x

y

S
b r

S
   

a' – נק' החיתוך עם ציר הx:   a′ = x̅ − b′ ∙ �̅� 

x̃  משוואת הקו: = b′ ∙ 𝑦 + a′ 
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 שונות כללית, ניבויים וטעות 

 שונות הטעויות + שונות הניבויים =שונות כללית)של המשתנה המנובא(

𝑆𝑌
2 = 𝑆�̃�

2 + 𝑆𝑒
2 

𝑟2 (:X-שנובע מהשונות ב  y)האחוז מהשונות של  שונות הניבויים מתוך השונות הכלליתאחוז  =
שונות הניבויים

שונות כללית
 

1 (:X-שלא נובע מהשונות ב  y)האחוז מהשונות של  שונות הטעויות מתוך השונות הכלליתאחוז  − 𝑟2 

X:  𝑠�̃�מתוך  Yשונות הניבויים בניבוי 
2 = 𝑟𝑦/𝑥

2
∙ 𝑠𝑦

2 

Y   :𝑠�̃�מתוך  Xשונות הניבויים בניבוי 
2 = 𝑟𝑥/𝑦

2
∙ 𝑠𝑥

2  

Y  :𝑠𝑦−�̃�של  שונות הטעויות
2 = (1 − 𝑟𝑦/𝑥

2
) ∙ 𝑠𝑦

2 

Y :𝑠𝑥−�̃�של  שונות הטעויות
2 = (1 − 𝑟𝑥/𝑦

2
) ∙ 𝑠𝑥

2 

 rתאם השפעת טרנספורמציה על מקדם המ

 לא משתנה אך הסימן )חיובי/שלילי( תלוי בשיפוע של הטרנספורמציה:  rהערך של 

באותו סימן )שניהם חיוביים או שניהם שליליים( אז הסימן  Y -ו Xאם השיפוע של הטרנספורמציה של  

 לא משתנה. rשל 

בסימנים מנוגדים )האחד שלילי והאחר חיובי ולהפך( אז  Y -ו Xאם השיפוע של הטרנספורמציה של  

 יתהפך )מחיובי לשלילי ולהפך(. rהסימן של 
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 Casioרגרסיה ליניארית ומקדם המיתאם במחשבוני 

 FX-82TL FX-82MS FX82ES FC100v 

FC200v 

 Mode   3   1 Mode 2   2 Stat  ↓  exe כניסה למצב רגרסיה

 Shift  AC = Shift    Mode   1   = Shift   3   2   = Shift  stat  3  2 מחיקת כל הנתונים

בדיקת מספר הנתונים 
 שבזיכרון

RCL   HYP SHIFT   1  3 =   

(, אחריו פסיק, Xהמספר הראשון ) הקלדת זוג נתונים
 +M( ובסוף Yאחריו המספר השני )

)אחד מתחת לשני(, חזרה  Xהקלדת כל ערכי 
)אחד מתחת  Yלמעלה, ימינה והקלדת כל ערכי 

לשני(. אחרי הקלדת כל המספרים לחץ על  
AC. 

b Shift 8 = Shift  2 2 = Shift  1  7   2  = Shift  stat  7  2 

a Shift 7= Shift  2 1 = Shift  1  7   1  = Shift  stat  7  1 

r Shift ( = Shift  2 3 = Shift  1  7   3  = Shift  stat  7  3 

   Mode 1 חזרה למצב רגיל

∑X  Shift  1  2  = Shift   1  4  2  = Shift stat 4 2 exe 

2∑X  Shift  1  1  = Shift   1  4  1  = Shift stat 4 1 exe 

∑Y  Shift  1    2  = Shift   1  4  4  = Shift stat 4 4 exe 

2∑Y  Shift  1    1  = Shift   1  4  3  = Shift stat 4 3 exe 

∑X*Y  Shift  1    3  = Shift   1  4  5  = Shift stat 4 5 exe 

X 
Shift   1  = Shift  2  1  = Shift   1  5  2  = Shift stat 5  2 exe 

Y 
Shift   4  = Shift  2    1  = Shift   1  5  5  = Shift stat 5  5 exe 

xS Shift   2  = Shift  2  2  = Shift   1  5  3  = Shift stat 5  3 exe 

yS Shift   5  = Shift  2    2  = Shift   1  5  6  = Shift stat 5  6 exe 
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 51שאלה 

 לבדיקת הקשר בין השכר לבין מספר ימי ההיעדרות מהעבודה בחודש. התקבלו התוצאות הבאות: 

∑ 𝑥𝑖

8

𝑖=1

= 28; ∑ 𝑦𝑖

8

𝑖=1

= 53,500 ;  ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖

8

𝑖=1

= 171,250; ∑ 𝑥𝑖
2

8

𝑖=1

= 130 ; ∑ 𝑦𝑖
2

8

𝑖=1

= 368,990,000 

 מספר ימי ההיעדרות. – Xמשכורת העובד,  – Yכאשר 

 הקשר הליניארי בין השכר לבין מספר ימי ההיעדרות.חשב את עצמת  .א

 ימים? 3מהו השכר הצפוי לעובד שנעדר בחודש  .ב

 מצא את קו הניבוי לניבוי מספר ימי ההיעדרות לפי משכורת העובד .ג

 מהי שונות הטעויות בניבוי משכורת העובד לפי מספר ימי ההיעדרות בחודש? .ד

 

 61שאלה 

( ומספר השעות בו הוא צופה בטלוויזיה במשך שבוע Xגים אליהם הולך ילד )כדי לבדוק את הקשר בין מספר החוא. 

(Y נבדקו ,)ילדים. מספר החוגים אליהם הולך כל אחד מהילדים ומספר שעות הצפייה נתון בטבלה הבאה: 8 

X 0 1 1 2 2 3 3 4 

Y 20 18 17 16 16 12 10 8 

( Y( ומספר השעות בו הוא צופה בטלוויזיה במשך שבוע )X)האם קיים קשר לינארי בין מספר החוגים אליהם הולך ילד 

 ומהי עצמתו ?

 מהי שונות הטעויות בניבוי מספר שעות הצפייה בטלוויזיה לפי מספר החוגים ?ב. 

 מהי שונות הניבויים בניבוי מספר החוגים לפי מספר שעות הצפייה בטלוויזיה ?ג. 

 

 71שאלה 

 30( נלקח מדגם של X( לציון הממוצע בבחינות הבגרות )Yהמבחן הפסיכומטרי )על מנת לחקור את הקשר בין ציוני 

 תלמידים והתקבלו התוצאות הבאות:

∑ 𝑥𝑖
30

𝑖=1 = 240 , ∑ 𝑥𝑖
230

𝑖=1 = 1,950   

∑ 𝑦𝑖
30

𝑖=1 = 16,800 , ∑ 𝑦𝑖
230

𝑖=1 = 9,516,000  ,  ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
30
𝑖=1 = 135,840 

 .Y-ל Xחשב את השונות המשותפת בין  א(

http://www.openbook.co.il/
mailto:info@OpenBook.co.il
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5106
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5832


 

 

         www.OpenBook.co.il                              |                                     info@OpenBook.co.il 
 

110 

 .Y-ל Xחשב את מקדם המתאם הקווי )פירסון( בין  ב(

 מהי משוואת קו הניבויים לניבוי הציון הפסיכומטרי מממוצע ציוני הבגרות? ג(

 ?9.28מהי תחזית הציון במבחן הפסיכומטרי של תלמיד שממוצע ציוני הבגרות שלו הוא  ד(

 ?690רי הוא מהי תחזית ממוצע ציוני הבגרות של תלמיד שציונו במבחן הפסיכומט ה(

 81שאלה 

 ( והוא:X( כפונקציה של מספר שנות הלימוד )Yעובדים נמצא אומדן לשכר יום עבודה ) 25על סמך מדגם של 

�̃� = 20 + 10𝑋 4-ו 8וממוצע וסטיית התקן של שנות הלימוד הם  2,500. כמו כן ידוע כי שונות השכר ליום עבודה היא 

 סמך נתונים אלה חשב:-בהתאמה. על

 השכר היומי. ממוצע א(

 .Y-ל Xהשונות המשותפת בין  ב(

 תאם של פירסון.מקדם המ ג(

 משוואת קו הניבויים שבו שכר יום העבודה מנבא את מספר שנות הלימוד. ד(

 שנות לימוד(. 12שכרו של מועמד לעבודה שהוא בוגר תיכון ) ה(

 91שאלה 

הציון במבחן הפסיכומטרי התקבלו התוצאות הבאות  -Yהציון הממוצע בבגרות, לבין  – Xבמחקר לבדיקת הקשר בין 

 תלמידים: 50במדגם של 

∑ 𝑥𝑖
50

𝑖=1 = 400 , ∑ 𝑥𝑖
250

𝑖=1 = 3250 

∑ 𝑦𝑖
50

𝑖=1 = 28,000 , ∑ 𝑦𝑖
250

𝑖=1 = 15,860,000 

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
50

𝑖=1 = 226,550  

 ? נמק.Yלבין  Xא. האם קיים קשר בין 

 הניבוי לציוני במבחן הפסיכומטרי?, מה יהיה 9.5ב. אם הציון הממוצע בבגרות של שמעון היה 

 ג. מהי שונות הטעויות בניבוי הציון במבחן הפסיכומטרי לפי הציון הממוצע בבגרות?

 ד. מהי שונות הניבויים בינוי הציון הממוצע בבגרות לפי הציון במבחן הפסיכומטרי?
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 20שאלה 

 ,10ועד  1-של העובד מעבודתו בסולם מ להלן טבלה המתארת את המשכורת החודשית בש"ח ואת מידת שביעות הרצון

 :מרוצה מאוד, לגבי עובדים במפעל מסוים 10 -מאוד לא שבע רצון ו -1כאשר 

 1 7 4 10 4 1 7 3 שביעות רצון

 4500 6700 8000 8200 5900 6000 7800 6400 משכורת

 .האם יש קשר בין השכר לבין שביעות הרצון של העובד מעבודתו ? נמק

 21שאלה 

 :נחקרים 6להלן נתונים על גובה ומבנה גוף של 

 

 שמן מאוד מלא רזה מאוד רזה רזה מלא מבנה גוף

 160 175 159 160 170 185 גובה

 .לאור התוצאות האם יש קשר בין הגובה למבנה הגוף? נמק

 22שאלה 

 .העבודות הסמינריונות של סטודנטים נבדקות ע"י שני בודקים

 :עבודות כפי שניתנו ע"י שני הבודקים 6שני הבודקים נרשמו ציוני לבדיקת הקשר בין ציוני 

 'ציוני בודק א 'ציוני בודק ב

87 90 

80 99 

82 88 

85 93 

81 86 

95 84 

 

 .א. חשב את עצמת הקשר הלינארי בין הציונים
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 ?'אצל בודק א 91ב. מהו הניבוי לציון שייתן בודק ב' לעבודה שקיבלה ציון 

 ?'הניבויים בניבוי ציון שייתן בודק ב' לפי הציון שנתן בודק אג. מהי שונות 

 23שאלה 

המרכז לבקרת מחלות מעוניין לבדוק את הקשר בין עישון ובין שתיית קפה כחלק מהגורמים המגדילים את הסיכוי 

 .למחלות לב

ר כוסות הקפה שהם שותים ועל מספ (X) חולי לב על כמות הסיגריות היומית שהם מעשנים 25-לשם כך אספו נתונים מ

 .(Y) ביום

 :התוצאות שהתקבלו הן

∑xi =450  ; ∑yi =88 ; sx^2=175 ;sy^2=2.5 ; ∑xi∙yi =2001 

 ? Y לבין X א. מהי עוצמת הקשר בין

 ?סיגריות 15ב. מהו הניבוי לכמות הצפויה של כוסות קפה, ששותה אדם חולה לב, אם הוא מעשן ביום 

 ?בוי כמות הקפה היומית לפי מספר הסיגריותג. מהי שונות הניבויים בני

 24שאלה 

לבין מספר הברגים  (y) במפעל בו מרכיבים מוצרים החליטו לבדוק את הקשר בין הזמן בדקות שלוקח להרכיב מוצר

 .(x) שעל העובד להבריג בעת הרכבת המוצר

 :מוצרים התקבלו הממצאים הבאים 30במדגם של 

𝑠𝑥 = 4  ; 𝑠𝑦 = 2.5 ;  �̅� = 9.5 ;  �̃� = 0.6𝑥 + 3.5 

 ?(�̅�) א. מה ממוצע מספר הברגים הנדרש להרכבת מוצר

 .נמק בעזרת חישוב מקדם המתאם הלינארי ?ב. האם יש קשר בין מספר הברגים לבין זמן ההרכבה

ג. בהנחה שהזמן בדקות שלוקח להרכיב מוצר מתפלג בקירוב נורמלית עם ממוצע וסטיית תקן כפי שהתקבלו במדגם, 

 :מצא

 ?דקות 12וז המוצרים שמשך זמן ההרכבה שלהם עולה על מהו אח1.

 ?מהמוצרים לוקח יותר זמן להרכיב אותם 10%מהו משך הזמן שרק עבור 2.

 52שאלה 

לבין מספר השעות שהקדיש התלמיד ללימוד  Y – חוקר החליט לבדוק את הקשר בין ציון הבחינה בסטטיסטיקה

 :התוצאות הבאותסטודנטים התקבלו  50במדגם של  .X – לבחינה
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∑ yi

50

i=1

= 4,000 ; ∑ 𝑥𝑖
2

50

𝑖=1

= 175,000 ; ∑ 𝑦𝑖
2

50

𝑖=1

= 420,000 

X :�̃� לפי Y כמו כן חושב קו הניבוי לניבוי = 1.4𝑥 + 10 

 ?א. מה מספר השעות הממוצע שהקדישו התלמידים שנדגמו ללימוד לבחינה

 . Y לבין X ב. חשב את עצמת הקשר הלינארי בין

 ? Y לפי X ג. מהו קו הניבוי לניבוי

 ?ד. מהי שונות הטעויות בניבוי הציון לפי מספר השעות שהקדיש התלמיד ללימוד לבחינה

 62שאלה 

 (₪)בעשרות אלפי  Y –חוקר שווקים בדק את הקשר שבין כמות המכירות בחנות 

 (.₪)באלפי  X –לבין רמת ההוצאות לקידום מכירות 

𝑦�̃�ערים שונות, וקיבל את קו הניבוי הבא:  16 -חנויות ב 16לצורך זאת הוא בדק  = 12.7 + 0.7𝑥𝑖 

 כמו כן התקבלו התוצאות הבאות:

𝑥 = 11 ,  𝑦 = 20.4 

∑ 𝑥𝑖
2

16

𝑖=1

= 2198.44  , ∑ 𝑦𝑖
2

16

𝑖=1

= 6854.56 

 .Yלבין  Xא. על סמך התוצאות מצא את ערכו של מקדם המתאם הליניארי בין 

 ת הניבויים בניבוי מספר ימי כמות המכירות על סמך ההוצאות. נמק.ב. חשב את שונו

 ג. חשב את שונות הטעויות בניבוי ההוצאות על סמך כמות המכירות. נמק.

 72שאלה 

 סטודנטים,  400בסקר שנערך בקרב 

 (.Y( לבין מקום מגוריו של הסטודנט )Xנבדק הקשר בין מיקומה של האוניברסיטה )

 נתונות בטבלה הבאה:התוצאות שהתקבלו 

 

 

 דירה שכורה בית הורים מעונות
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 40 60 40 ירושלים

 35 35 55 חיפה

 55 45 35 תל אביב 

 האם לאור התוצאות ניתן לומר שיש קשר בין מיקומה של האוניברסיטה לבין מקום מגוריו של הסטודנט?

 נמק בעזרת חישוב כל מדדי הקשר המתאימים

 82שאלה 

 6לבדיקת הקשר בין ציוני שני הבודקים נרשמו ציוני  .הסמינריונות של סטודנטים נבדקות ע"י שני בודקיםהעבודות 

 :עבודות כפי שניתנו ע"י שני הבודקים

 'ציוני בודק א 'ציוני בודק ב

87 90 

80 99 

82 88 

85 93 

81 86 

95 84 

 .חשב את עצמת הקשר הלינארי בין הציונים

 

 92שאלה 

 X -סטודנט לסטטיסטיקה החליט לבדוק אם קיים קשר בין הוותק )בשנים( של מורה פרטי 

 Y -ובין השכר שלו לשעת עבודה 

 מורים פרטיים המופיעים במאגר של אגודת הסטודנטים. 25לצורך כך הוא דגם וראיין 

 להלן התוצאות שקיבל:

𝑥 = 5.2 ;  𝑦 = 62.5  ; ∑ 𝑥𝑖
2

25

𝑖=1

= 1,150  ; ∑ 𝑦𝑖
2

25

𝑖=1

= 102,500  ; ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖

25

𝑖=1

= 9,350 

 שנים? נמק. 8א. מהו הניבוי לשכר לשעה של מורים פרטיים בעלי ותק של 

 ?Xלפי  Yב. מהו גודלה של שונות הניבויים בניבוי 
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 ?Yלפי  Xג. מהו קו הניבוי לניבוי 

 30שאלה 

תצפיות והתקבלו התוצאות  60גם של ( נלקח מדX( למספר העובדים )Yכדי לבדוק אם קיים קשר בין התפוקה היומית )

 הבאות:

∑ 𝑥𝑖

60

𝑖=1

= 300  ; ∑ 𝑦𝑖

60

𝑖=1

= 720 ;  ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖

60

𝑖=1

= 4032  

∑ 𝑥𝑖
2

60

𝑖=1

= 1740; ∑ 𝑦𝑖
2

60

𝑖=1

= 9600 

 א. חשב את עצמת הקשר הלינארי בין התפוקה היומית לבין מספר העובדים.

 עובדים? 8ב. מהי התחזית לתפוקה היומית במפעל שבו מועסקים 

 בהנחה שהתפוקה היומית מתפלגת בקירוב נורמלית עם ממוצע וסטיית תקן כפי שהתקבלו במדגם, מצא:ג. 

 יחידות? 17לבין  10. מהו אחוז המקרים שבהם התפוקה היומית היא בין 1 

 . מהו הרבעון העליון של התפוקה היומית?2 

 13שאלה 

נשים  10התקבלו התוצאות הבאות לגבי  מספר ילדיה, – Yגיל נישואי האישה, לבין  – Xבמחקר לבדיקת הקשר בין 

 נשואות:

𝑥 = 24;  𝑦 = 3  ; ∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

10

𝑖=1

= 36  ; ∑(𝑦𝑖 − 𝑦)2

10

𝑖=1

= 25 

�̃� קו הריבועים הפחותים לניבוי מספר הילדים לפי גיל נישואי האם, חושב על סמך התוצאות: = 21 − 0.75𝑥 

 ? נמק.Y -ל Xא. האם קיים קשר ליניארי בין 

 ?25הניבוי למספר הילדים שיהיו לאישה שנישאה בגיל ב. מה יהיה 

 

 32שאלה 

 מס הילדים במשפחה, – Xלבין  ההוצאה החודשית על מסעדות ובילויים במשפחה, – Yבמחקר לבדיקת הקשר בין 

 משפחות: 10התקבלו התוצאות הבאות במדגם שכלל 
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∑ 𝑥𝑖

10

𝑖=1

= 18  ; ∑ 𝑦𝑖

10

𝑖=1

= 2220 ;  ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖

10

𝑖=1

= 4720  

∑ 𝑥𝑖
2

10

𝑖=1

= 48; ∑ 𝑦𝑖
2

10

𝑖=1

= 534,200 

 ? נמק.Y -ו Xא. האם קיים קשר ליניארי בין 

 ש"ח, מה יהיה הניבוי למספר הילדים? 250ב. אם ההוצאה החודשית על מסעדות ובילויים במשפחת ישראלי היתה 

 משפחת כרמל?ילדים, מהו הניבוי להוצאה החודשית על מסעדות ובילויים משפחתיים של  4ג. במשפחת כרמל יש 

 33שאלה 

 נתקבלו הנתונים הבאים: Y -ל Xבבדיקת הקשר הליניארי בין 

𝑥 = 10 , 𝑦 = 50, 𝑆𝑥 = 1 ,  𝑆𝑦 = 2 ,  𝑟 = 0.8 

 .Xמתוך  Yא. מצא את קו הניבוי לניבוי 

 .Yמתוך  Xב. מצא את קו הניבוי לניבוי 

 .Yג. חשב את גודל שונות הניבויים של 

 .Xד. חשב את גודל שונות הטעויות בניבוי 

 34שאלה 

 בקורס מסוים נבדק מספר המטלות שהגישו הסטודנטים והתקבלה התפלגות השכיחויות הבאה:

מספר 
 מטלות

מספר 
 הסטודנטים

0 22 

1 36 

2 56 

3 44 

4 30 

5 12 

 א. מהם השכיח, החציון והממוצע של התפלגות מספר המטלות?

 ומהי סטיית התקן? ב. מהו ממוצע הסטיות המוחלטות מהחציון בהתפלגות הנתונה, 

ג. לבדיקת הקשר בין מספר המטלות והציון הסופי בקורס נבדק בנוסף למספר המטלות שהגישו גם הציון הסופי של 

 הסטודנטים בקורס. 

 ת שהוגשו והתקבל: מתוך הנתונים חושב קו הניבוי לניבוי הציון הסופי בקורס לפי מספר המטלו
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ỹi = 13𝑥𝑖 + 𝑠𝑦כמו כן נמצא כי . מספר המטלות x -הציון הסופי בקורס ו – yכאשר     44.1 = 22. 

 ? yלבין  xמהי עוצמת הקשר הליניארי בין 

 35שאלה 

( התקבלו התוצאות x( לבין מספר שנות הוותק )yבמחקר שנעשה על הקשר בין מספר ימי היעדרות מהעבודה בשנה )

 הבאות:

𝑥 = 7.6 

𝑦 = 12 

𝑆𝑥 = 2.2 

𝑆𝑦 = 5 

𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = −8.36 

𝑛 = 25 

 . חשב את שונות הניבויים בניבוי מספר ימי ההיעדרות מהעבודה על סמך מספר שנות הוותק. נמק.1

 . חשב את שונות הטעויות בניבוי מספר שנות הוותק על סמך מספר ימי ההיעדרות מהעבודה.2

 

 36שאלה 

( התקבלו התוצאות x( לבין מספר שנות הוותק )yהקשר בין מספר ימי היעדרות מהעבודה בשנה )במחקר שנעשה על 

 הבאות:

𝑥 = 7.6 

𝑦 = 12 

𝑆𝑥 = 2.2 

𝑆𝑦 = 5 

𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = −8.36 

𝑛 = 25 

 ימים? נמק. 9א. מהו הניבוי למספר שנות ותק של עובד שנעדר מעבודתו 

 מהעבודה על סמך מספר שנות הוותק. נמק. ב. חשב את שונות הניבויים בניבוי מספר ימי ההיעדרות

 ג. חשב את שונות הטעויות בניבוי מספר שנות הוותק על סמך מספר ימי ההיעדרות מהעבודה. נמק.
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 73שאלה 

 (.Yציון ביד שמאל ) Y-ציון ביד ימין, ו Xחמישה אנשים שנבחנו במבחן זריזות ידיים,  ילהלן ציונ

Y X 

1 2 

8 5 

2 4 

4 7 

5 6 

 על הסעיפים הבאים: ענו

 א( אנא חשבו מתאם פירסון בין הציונים ביד ימין לשמאל.

 , מהו ציונו המנובא ביד שמאל?6ב( ציונו של אדם ביד ימין הוא 

 , מהו ציונו המנובא ביד ימין?3ג( ציונו של אדם ביד שמאל הוא 

 ולהיפך?  ,Xע"פ   Yד( מהו אחוז השונות המוסברת בניבוי 

 ?Xע"פ   Yה( מהי שונות הניבויים בניבוי 

 ?Xע"פ   Yו( מהי שונות הטעויות בניבוי 

 ?Yע"פ  X ז( מהי שונות הניבויים בניבוי 

 ?Yע"פ   Xח( מהי שונות הטעויות בניבוי 

 

 83שאלה 

 עובדים ונבדק לגביהם השכר והוותק: 5כדי לבדוק את יעילות העבודה במפעל נלקחו 

 15 15 20 25 30 שקלים(שכר חודשי )אלפי 

 3 4 2 5 10 מספר שנות ותק

 

 נמק בעזרת חישוב המדד המתאים א. האם יש קשר לינארי בין הוותק לשכר? 

 שנות ותק? 8ב. מהו השכר הצפוי לעובד בעל 
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 39 שאלה

 קטלנית.לצורך קביעת פרמיות ביטוח תאונות רכב, בדקה חברה את הקשר בין גודל המכונית לבין היות התאונה 

 תאונות דרכים נמצאו התוצאות הבאות: 400במדגם של 

 מכונית קטנה מכונית בינונית מכונית גדולה

 

 תאונה קטלנית 50 30 20

 תאונה לא קטלנית 10 210 80

 האם לאור התוצאות ניתן לומר שיש קשר בין גודל המכונית לבין היות התאונה קטלנית? 

 המתאימים.נמק בעזרת חישוב כל מדדי הקשר 

 

 40 שאלה

 לבדיקת הקשר בין מספר שעות הלימודים שמקדיש תלמיד בבית ספר יסודי ללימוד לבחינה לבין ציוני בבחינה התקבלו 

 תלמידים 9התוצאות שלהלן לגבי מדגם של 

מספר שעות 

 לימוד

8 7 9 7 7 6 5 5 3 

טוב  ציון

 מאוד

טוב  טוב

 מאוד 

כמעט  טוב

 טוב

כמעט  מספיק

 טוב

בלתי  מספיק

 מספיק

 לאור התוצאות, האם יש קשר בין מספר שעות הלימוד לבין הציון בבחינה?

 נמק בעזרת חישוב מדד הקשר המתאים לנתונים.

 

 41 שאלה

 בנות.  8בתחרות החלקה אומנותית על הקרח השתתפו 

 ניתן למחליקה הטובה ביותר: 5ידי שני שופטים, ציון -להלן הציונים כפי שניתנו על

 4.9 4.9 3.5 4.5 3.9 4.8 4.5 3.8 שופט אציון 
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 5.0 4.8 4.1 4.2 3.5 4.6 4.8 3.5 ציון שופט ב

 א. האם קיים קשר בין ציוני שני השופטים? נמק בעזרת חישוב המדד המתאים.

ב. אם במקום ציוני השופטים בתחרות, מדובר בזמני הביצוע של שני תרגילים שהציגו המחליקות בתחרות, האם קיים 

 קשר בין זמני הביצוע של שני התרגילים?

 נמק בעזרת חישוב המדד המתאים.

 

 42 שאלה

 ס"מ. 2ס"מ וסטיית התקן  14למושב יש פרדס אשכוליות. קוטרה הממוצע של האשכולית בעת הקטיף הוא 

 האשכוליות הקטנות ביותר יישארו לשימוש חברי המושב.  15%המושב החליט כי 

 ביותר ישלחו ליצוא והיתר ישלחו לשיווק בארץ.האשכוליות הגדולות  20%

 קוטר האשכולית מתפלג נורמלית.

 א. מהו הגודל המינימלי ומקסימלי של האשכוליות שישלחו לשיווק בארץ?

ס"מ. ללא השפעה על  12ב. במושב אחר, קוטרה הממוצע של האשכולית קטן יותר בשל תנאי האקלים, והוא עומד על 

 סטיית התקן.

 האשכוליות שמושב זה ישלח ליצוא אם המושב חייב לעמוד בגודל האשכולית המינימלית ליצוא כמו מושב א'?מהו אחוז 

 

 43 שאלה

 בסקר שנערך בבית ספר מסוים נשאלו הילדים על סוגי החוגים אליהם נרשמו. 

 התוצאות שהתקבלו מופיעות בטבלה שלהלן:

 

 בנות בנים

 10 17 פעילות ספורטיבית

 16 20 מחשבים

 12 8 עבודות יצירה

 7 10 חוגי חשיבה

 האם קיים קשר בין סוג החוג ומין הילד?
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 נמק בעזרת חישוב כל מדדי הקשר המתאימים.

 44 שאלה

במחקר מסוים נבדק הקשר בין רמת הידע בנושאי אקטואליה: נמוכה וגבוהה של תלמידים בתיכון לבין אזור המגורים: 

 צפון, מרכז ודרום. 

מתגוררים  14מתגוררים במרכז הארץ,  55תלמידים שהשתתפו במחקר והיו בעלי ידע גבוה ,  94התוצאות הראו שמבין 

 בדרום והשאר בצפון. 

 בדרום והשאר בצפון. 46מתגוררים במרכז,  45התלמידים שהיו בעלי ידע נמוך  106מבין 

 א. בנה את טבלת השכיחויות המשותפות של נתוני המחקר.

 יש קשר בין רמת הידע בנושאי אקטואליה לבין אזור המגורים? חשב את כל מדדי הקשר המתאימים לנתונים?ב. האם 

ג. מבין משתתפי המחקר נבחר באופן מקרי תלמיד עם ידע רב בנושא אקטואליה. מה ההסתברות שהוא מתגורר במרכז 

 הארץ?

 45 שאלה

 התקבלו התוצאות הבאות:נדגמים  500בסקר שעשתה אגודת רופאי השיניים בקרב 

 לועסים מסטיקים לפעמים, והשאר אינם לועסים מסטיק בכלל. 300לועסים מסטיקים בצורה כרונית,  150

 הם לועסי מסטיק כרוניים ויש להם חורים,  75מהנדגמים יש חורים בשיניים,  220 -כמו כן, נתגלה של

 לועסים מסטיק לפעמים ואין להם חורים. 180 -ו

ר התוצאות ניתן לומר שיש קשר בין לעיסת מסטיק לבין חורים בשיניים? נמק בעזרת חישוב כל מדדי הקשר א. האם לאו

 המתאימים.

 ב. נבחר אדם באופן מקרי:

 . מה ההסתברות שהוא לא לועס מסטיקים כלל ואין לו חורים בשיניים?1

 ?. נמצאו אצלו חורים בשיניים, מה ההסתברות שהוא לועס מסטיק רק לפעמים2

 

 46שאלה 

 .לב חולי בקרב קפה לשתיית עישון בין הקשר את בדק רפואי למחקר מכון

ועל מספר כוסות הקפה שהם שותים  (X) חולי לב על כמות הסיגריות היומית שהם מעשנים 25-נתונים מבמחקר נאספו 

 . (Y) ביום

 :התוצאות שהתקבלולהלן ריכוז 

 ∑ 𝑥𝑖
25
𝑖=1 = 450  , ∑ 𝑦𝑖

25
𝑖=1 = 88  , ∑ 𝑥𝑖

25
𝑖=1

2
= 12,476  , ∑ 𝑦𝑖

25
𝑖=1

2
= 372 , ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

25
𝑖=1 = 2001 
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 ? נמק. Y לבין X א. מהי עוצמת הקשר בין

 ?סיגריות 15ב. מהו הניבוי לכמות הצפויה של כוסות קפה, ששותה אדם חולה לב, אם הוא מעשן ביום 

 .שונות הניבויים בניבוי כמות הקפה היומית לפי מספר הסיגריות חשב אתג. 

 ד. חשב את שונות הטעויות בניבוי כמות הסיגריות לפי מספר כוסות הקפה.

 

 47שאלה 

 מנהלים בכירים נבדקה השפעת העישון על לחץ דם. 500במחקר שנעשה בקרב 

 סיגריות ומעלה ביום(,  5שדווחו שהם מעשנים הרבה ) 100בקרב משתתפי המחקר היו 

 סיגריות ביום( והיתר לא מעשנים כלל  5 -שמעשנים מעט )פחות מ 150

 סובלים מלחץ דם נמוך וליתר לחץ דם תקין. 150סובלים מלחץ דם גבוה,  175כמו כן בקרב משתתפי המחקר 

 יש לחץ דם תקין. 30-מבין המעשנים הרבה נמצא כי ל

 עם לחץ דם גבוה. 50 -עם לחץ דם נמוך ו 100שנים עם לחץ דם נמוך, ומבין הלא מע 30מבין המעשנים מעט נמצאו 

 א. בנה את טבלת השכיחויות המשותפות בין כמות העישון ולחץ הדם על פי נתוני המחקר שלעיל.

 ב. חשב את הקשר בין עישון ללחץ דם בעזרת כל מדדי הקשר המתאימים.

 ג. אחד המנהלים מקרב משתתפי המחקר נבחר באופן מקרי.

 מנהל שנבחר לא מעשן אם ידוע שיש לו לחץ דם תקין?מה ההסתברות שה

 

 48שאלה 

קטגוריות: עלה, ירד או נשאר ללא שינוי, ומציג את הנתונים עבור ערך המניה היום  3 -הלוח הבא מסווג מחיר מניה ל

 וערך המניה ביום הקודם. 

 ימים. להלן הנתונים: 100השינויים במחירי המניות נרשמו במשך 

 השינוי בערך

המניה ביום 

 הקודם

 השינוי בערך המניה היום 

 ירד ללא שינוי עלה 

 11 20 14 עלה

 9 5 6 ללא שינוי
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 5 20 10 ירד

 לאור הנתונים, האם קיים קשר בין שני המשתנים? נמקו בעזרת חישוב כל מדדי הקשר המתאימים

 

 49שאלה 

 ונבדק לגביהם השכר והוותק:עובדים  5כדי לבדוק את יעילות העבודה במפעל נלקחו 

 15 15 20 25 30 שכר חודשי )אלפי שקלים(

 3 4 2 5 10 מספר שנות ותק

 

 נמק בעזרת חישוב המדד המתאים האם יש קשר לינארי בין הוותק לשכר? 
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  01ממ"ח 

 1שאלה 

 חברה לאספקת שירותי אינטרנט החליטה לערוך סקר על זמן הגלישה ברשת. 

 הגלישה במשך שבוע מסוים נתונים בהיסטוגרמה הבאה: הנתונים על זמן

 

 זמן הגלישה השכיח )בשעות( הוא:

 

 2שאלה 

 1המשך לשאלה 

 זמן הגלישה החציוני )בשעות( הוא:

 

 3שאלה 

 1המשך שאלה 

 )בשעות( הוא: הממוצעזמן הגלישה 
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 4שאלה 

 1המשך שאלה 

 :היא הגלישה זמן של התקן סטיית

 

 5שאלה 

 1 המשך שאלה

 :הגלישה זמן של רבעוני הבין הטווח

 

 6שאלה 

 1המשך שאלה 

 שעות בשבוע. 10החברה רוצה לצאת במבצע לגולשים "כבדים" בו תינתן הנחה לאלה הגולשים מעל 

 אחוז הגולשים שייהנו מההנחה לפי נתוני הסקר הוא:

 

 7שאלה 

 1המשך שאלה 

 שעות בשבוע. 13הנחה לאלה הגולשים מעל החברה רוצה לצאת במבצע לגולשים "כבדים" בו תינתן 

 אחוז הגולשים שייהנו מההנחה לפי נתוני הסקר הוא:

 

 8שאלה 

 היסטוגרמות: 2להלן 

 

 איזה מבין המשפטים הבאים נכון?
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 .Xגדולים מהממוצע וסטיית התקן של  Yא. הממוצע וסטיית התקן של 

 .Yגדולים מהממוצע וסטיית התקן של  Xב. הממוצע וסטיית התקן של 

 .Yקטנה מסטיית התקן של  Xוסטיית התקן של  Yגדול מהממוצע של  Xג. הממוצע של 

 .Yגדולה מסטיית התקן של  Xוסטיית התקן של  Yקטן מהממוצע של  Xד. הממוצע של 

 

 9שאלה 

 ,2ל קבוצה כפול מזה ש 1נתונות שתי קבוצות של ערכים מספריים. מספר הערכים בקבוצה 

𝑋1ממוצעי הקבוצות הם:  = 𝑋2 -ו 10 = 𝑠1והשונויות הן:  40
2 = 15  ,𝑠2

2 = 30. 

 סטית התקן של הקבוצה הכוללת את ערכי שתי הקבוצות היא:

 14.83א. 

 20ב. 

 220ג. 

 ד. לא ניתן לחשב את סטית התקן ללא ידיעת חסרים גודלי הקבוצה

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 

 10שאלה 

 מהו הסטיות מממוצע הסדרה: 4תצפיות, נרשמו לגבי  5בסדרה המונה 

 לכן שונות הסדרה היא: 2.2- , 1.6 , 0.8- , 1.4

 0א. 

 2ב. 

 2.5ג. 

 ד. לא ניתן לחשב את השונות ללא ידיעת התצפיות

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 

 11שאלה 

 שנים. 3שנים עם סטיית תקן של  14עובדים נמצא כי הוותק הממוצע הוא  36במדגם של 

 . 16, 10, 8, 2עובדים שהוותק שלהם הוא:  4למדגם נוספו עוד 
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 הנדגמים הוא: 40הוותק הממוצע של כל 

 9א. 

 11.5ב. 

 13.5ג. 

 14ד. 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 12שאלה 

 11המשך שאלה 

 הנדגמים היא: 40סטיית התקן של הוותק של כל 

 25א. 

 12.85ב. 

 5ג. 

 3.58ד. 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 13שאלה 

  .r=-1נתון 

 שונות הטעויות שווה לאפס. -א

 שונות הטעויות שווה לשונות הניבויים. -ב

 שונות הניבויים שווה לשונות הכללית. -ג

 ג נכונים. -שני המשפטים א ו -ד

 ד נכון.-אף לא אחד מבין המשפטים א -ה

 41שאלה 

 (, לגבי אוכלוסיית השכירים.y( לבין השכר החודשי )xקשר בין ההשכלה לפי מספר שנות לימוד )חוקר בדק 

 וקיבל את התוצאות הבאות: 

𝑥 = 12  ,𝑦 = 5500 ,𝑠𝑥 = 2 ,𝑠𝑦 = 700  ,𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = 1190 

 הוא: yלבין  xערכו של מקדם המתאם הקווי )הליניארי( בין 
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 0.7225א. 

 0.76ב. 

 0.85ג. 

 לחשב את מקדם המתאם ללא ידיעת מספר התצפיותד. לא ניתן 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 51שאלה 

 14המשך שאלה 

 שנים הוא: 16השכר המנובא לפי קו הניבויים, לעובד שלמד 

 13830א. 

 6690ב. 

 7880ג. 

 22160ד. 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 61שאלה 

 גרם 10גרם וסטיית תקן של  500גבינה שמשקלן מתפלג נורמלית עם ממוצע של  בקונדיטוריה מסוימת אופים עוגות

 מהעוגות שמשקלן הנמוך ביותר. 2.5%הקונדיטוריה תורמת 

 המשקל המקסימלי של עוגה שנתרמה הוא:

 גרם 497.5א. 

 גרם 480.4ב. 

 גרם 519.6ג. 

 גרם 475ד. 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 71שאלה 

 16 המשך שאלה

 גרם הוא: 515.3 -אחוז העוגיות שמשקלן גבוה מ

 1.53%א. 
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 6.3%ב. 

 15.3%ג. 

 93.7%ד. 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 81שאלה 

 16המשך שאלה 

 מהעוגות שמשקלן הנמוך ביותר. 10%הקונדיטוריה תורמת 

 המשקל המקסימלי של עוגה שנתרמה הוא:

 גרם 499.1587א. 

 גרם 499ב. 

 גרם 512.82ג. 

 גרם 487.17ד. 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 91שאלה 

 16המשך שאלה 

 גרם הוא: 495.6 -אחוז העוגיות שמשקלן גבוה מ

 67%א. 

 56%ב. 

 44%ג. 

 33%ד. 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 20שאלה 

 כי ממוצע שני המבחניםתלמידים נרשמו ציוני התנ"ך וציוני ההיסטוריה שלהם ונמצא  25עבור 

 . מכאן ניתן לומר ש:12וכי סטיית התקן של שני המבחנים זהה והיא  75זהה והוא 

 . 1א. ערכו של המתאם הליניארי בין שני הציונים הוא 

 . 1 -ב. ערכו של המתאם הליניארי בין שני המבחנים קטן מ
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 ג. ערכו של המתאם הליניארי בין שני המבחנים חיובי. 

 ל המתאם הליניארי בין שני המבחנים שלילי. ד. ערכו ש

 ה. לא ניתן לדעת מה ערכו של מקדם המתאם.

 

 21שאלה 

 ? 𝛷האם ייתכן שמתאם קרמר יהיה שווה למתאם 

 כאשר יש מספר שווה של עמודות ושורות.  –א. כן 

 כאשר מספר העמודות גדול ממספר השורות.  –ב. כן 

 ורות. כאשר יש שתי עמודות ושתי ש –ג. כן 

 כאשר שני המשתנים הם מסולם שמי.  –ד. כן 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 22שאלה 

 . לסדרה נוספו שתי תצפיות שערכן שווה לממוצע.16ושונות הסדרה  80תצפיות. ממוצע הסדרה  10סדרת נתונים מונה 

 התצפיות היא: 12השונות של 

 . 16א. 

 . 13.33ב. 

 . 1.33ג. 

 ד. לא ניתן לחשב את השונות ללא ידיעת התצפיות. 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 23שאלה 

 גרם. 5משקל שקיות ביסלי מתפלג נורמלית עם סטיית תקן 

 גרם. 52.62 -מהשקיות שוקלות יותר מ 30% -ידוע ש

 ממוצע משקל שקיות ביסלי הוא:

 גרם 55.24א. 

 גרם 51.736ב. 

 גרם 50ג. 
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 ד. חסרים נתונים על מנת לחשב את המשקל הממוצע

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 

 42שאלה 

 .72תלמידים היא אסימטרית חיובית עם ממוצע  60התפלגות הציונים במבחן באנגלית של 

 נקודות. 6-מרצה הקורס החליט להעלות לתלמידים, שציונם נמוך מהציון הממוצע, את הציון בקורס ב

 אה מהשינוי בציונים:כתוצ

 נקודות והשונות תקטן.  3-א. הממוצע יגדל בפחות מ

 נקודות והשונות תקטן.  3-ב. הממוצע יגדל ביותר מ

 נקודות והשונות תגדל.  3-ג. הממוצע יגדל בפחות מ

 נקודות והשונות תגדל.  3-ד. הממוצע יגדל ביותר מ

 

 52שאלה 

 רבעוני הנו אפס. מכאן בהכרח:בהתפלגות מסוימת התקבל שהטווח הבין 

 א. לפחות מחצית מהתצפיות זהות.

 ב. כל התצפיות זהות.

 ג. לא יתכן שהתחום הבין רבעוני יהיה אפס.

 ד. גם סטיית התקן בהכרח אפס.

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 62שאלה 

 סטודנטים בלבד.  225 -מועמדים. בביה"ס יש מקום ל 1500לבי"ס להיטק נרשמו 

 מנהל ביה"ס החליט לערוך לכל המועמדים בחינת מיון ולקבל את בעלי הציונים הגבוהים ביותר בבחינה.

 . 4תקן ועם סטיית  82מבחינות דומות שנערכו בעבר ידוע כי הציון בבחינת המיון מתפלג בקירוב נורמלי עם ממוצע 

 הציון המינימלי שצריך מועמד לקבל בבחינת המיון על מנת להתקבל ללימודים בביה"ס הוא:

 77.856א. 

 86.144ב. 

 81.4ג. 
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 82.6ד. 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 72שאלה 

 סטודנטים.  150בטבלה שלהלן נתונות שכיחויות ההצלחה והכשלון של 

 .Zוגב'  Yדר'  Xבוצות הרצאה מקבילות בהן הרצו מר ק 3-במבחן זהה אשר נערך ב

 

 Zגב'  Yדר'  Xמר 

 40 28 52 הצלחה 

 10 7 13 כישלון

 אחד המשפטים שלהלן נכון, איזה מהם?

 א. הנתונים מורים על קשר מלא בין המרצה להצלחה בבחינה.

 ב. הנתונים מורים על חוסר קשר בין המרצה להצלחה בבחינה.

 .0.5בין המרצה לבין ההצלחה בבחינה הינה ג. עצמת הקשר 

 ג נכון.-ד. אף לא אחד מבין המשפטים א

 

 82שאלה 

 .4,6,9,9,9,13,16,22,24,24,26להלן הציונים שהושגו במבחן מסוים: 

 על סמך הציונים חושבו המדדים המתאימים למיקום ולפיזור. 

 . 17הוא בעצם  24לאחר החישוב התגלה כי נעשתה שגיאה ואחד הציונים 

 איזה מבין המדדים הבאים ישתנה בעקבות תיקון הטעות?

 א. סטיית התקן.

 ב. החציון.

 ג. הטווח.

 ד. השכיח.

 ד ישתנה.-ה. אף לא אחד מבין המדדים בתשובות א

 ד ישתנו.-ו. כל המדדים בתשובות א
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 92שאלה 

 .₪ 50וסטיית התקן של השכר באותו מפעל הוא  ₪ 300מוצע של עובד במפעל א' הוא השכר היומי המ

 ליום. ₪ 200מכמות העובדים במפעל א', משלם לעובדיו שכר אחיד של  3מפעל ב', המעסיק כמות עובדים הגדולה פי 

 לכן סטיית התקן של שכר כל העובדים בשני המפעלים היא:

 ₪ 50א. 

 ₪ 25ב. 

 ₪ 625ג. 

  ₪ 2500ד. 

 

 30שאלה 

 אם להתפלגות נוסיף שני נתונים שערכם שווה לממוצע, אזי שונות הסדרה:

 א. תגדל

 ב. תקטן

 ג. לא תשתנה

 ד. לא ניתן לדעת מה יקרה לשונות ללא ידיעת התצפיות.

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 31שאלה 

 מהם סולמות המדידה של המשתנים הבאים:

I.  עובד/ת מנהלה, משפטן/ית, רואה/ת חשבון, מזכיר/ה(תפקיד בארגון( 

II. )רמת ההשכלה )יסודית, תיכונית, תואר ראשון, תואר שני ומעלה 

III. .הכנסה שנתית נטו בש"ח 

 

 32שאלה 

 בטבלה שלהלן מתוארת התפלגות השכיחויות המצטברת של משתנה בדיד )לא מקובץ במחלקות(:

 החציון של ההתפלגות שווה ל:

x F(x) 
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0 50 

1 50 

2 100 

 33שאלה 

 בטבלה שלהלן מתוארת התפלגות השכיחויות המצטברת של משתנה בדיד )לא מקובץ במחלקות(:

 השכיח של ההתפלגות שווה ל:

x F(x) 

0 50 

1 50 

2 100 

 43שאלה 

 בטבלה שלהלן מתוארת התפלגות השכיחויות המצטברת של משתנה בדיד )לא מקובץ במחלקות(:

 ההתפלגות שווה ל:הממוצע של 

x F(x) 

0 50 

1 50 

2 100 

 53שאלה 

 לכן הטווח שלהם הוא: 25השונות של שני מספרים היא 

 5 .א

 10 .ב

 25 .ג

 לא ניתן לחשב את הטווח ללא ידיעת המספרים .ד

 ד נכונה.-אף לא אחת מהתשובות א .ה
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 63שאלה 

 דולרים(:טק מסוימת )הנתונים במאות -להלן התפלגות השכר של עובדים בחברת היי

 השכר השכיח )במאות דולרים( הוא:

x f(x) 

6-9 11 

9-12 12 

12-15 15 

15-18 10 

18-24 8 

 56 סה"כ

 

 73שאלה 

 טק מסוימת )הנתונים במאות דולרים(:-להלן התפלגות השכר של עובדים בחברת היי

 השכר החציוני )במאות דולרים( הוא:

x f(x) 

6-9 11 

9-12 12 

12-15 15 

15-18 10 

18-24 8 

 56 סה"כ

 

 83שאלה 

 טק מסוימת )הנתונים במאות דולרים(:-להלן התפלגות השכר של עובדים בחברת היי
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 מן העובדים משתכרים פחות ממנו הוא )במאות דולרים(: 30%השכר אשר רק 

x f(x) 

6-9 11 

9-12 12 

12-15 15 

15-18 10 

18-24 8 

 56 סה"כ

 

 93שאלה 

 טק מסוימת )הנתונים במאות דולרים(:-התפלגות השכר של עובדים בחברת היילהלן 

 דולר הוא: 1000אחוז העובדים שמשתכרים מעל 

x f(x) 

6-9 11 

9-12 12 

12-15 15 

15-18 10 

18-24 8 

 56 סה"כ

 

 40שאלה 

 טק מסוימת )הנתונים במאות דולרים(:-להלן התפלגות השכר של עובדים בחברת היי

 . 6-9ולא  7-9דולר, ולכן קבוצת שכר זו אמורה להיות  600התברר כי בקבוצה הראשונה לא היו כלל עובדים שמשכורתם 

 מה יקרה לשכיח לעומת השכיח בטבלה השגויה?
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x f(x) 

6-9 11 

9-12 12 

12-15 15 

15-18 10 

18-24 8 

 56 סה"כ

 

 41שאלה 

 טק מסוימת )הנתונים במאות דולרים(:-היילהלן התפלגות השכר של עובדים בחברת 

 . 6-9ולא  7-9דולר, ולכן קבוצת שכר זו אמורה להיות  600התברר כי בקבוצה הראשונה לא היו כלל עובדים שמשכורתם 

 מה יקרה לסטיית התקן?

x f(x) 

6-9 11 

9-12 12 

12-15 15 

15-18 10 

18-24 8 

 56 סה"כ

 42שאלה 

 טון. 2שנים. סטיית התקן של היבול הייתה  10)בטונות( במשק מסוים נדגם במשך יבול העגבניות 

 .Y=3X-2( לפי הקשר הבא: X( מהעגבניות תלויה ביבול )Yההכנסה )

 שונות ההכנסה מהעגבניות במדגם הנ"ל היא:
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 43שאלה 

 טון. 2הייתה שנים. סטיית התקן של היבול  10יבול העגבניות )בטונות( במשק מסוים נדגם במשך 

 .Y=3X-2( לפי הקשר הבא: X( מהעגבניות תלויה ביבול )Yההכנסה )

 ערכו של מקדם המתאם הלינארי בין ההכנסה והיבול הוא:

 44שאלה 

 .16וסטיית תקן  98התפלגות מנת המשכל באוכלוסייה מסוימת היא בקירוב נורמלית עם ממוצע 

 כל גבוהה יותר היא:מהאוכלוסייה הם בעלי מנת מש 70% -מנת המשכל ש

 54שאלה 

 להלן נתונים על ציוני סטודנטים שנבחנו במועדי בחינה שונים:

 שונות הציונים במועד בו נבחן ממוצע הציונים במועד בו נבחן ציון התלמיד שם התלמיד

 9 90 95 טל

 36 85 75 איל

 25 60 75 גיא

 16 80 80 דן

 במועדו, מבין הארבעה הוא:התלמיד החלש ביותר, ביחס לנבחנים אחרים 

 64שאלה 

 להלן נתונים על ציוני סטודנטים שנבחנו במועדי בחינה שונים:

 שונות הציונים במועד בו נבחן ממוצע הציונים במועד בו נבחן ציון התלמיד שם התלמיד

 9 90 95 טל

 36 85 75 איל

 25 60 75 גיא

 16 80 80 דן
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 שלו היה זהה לציון התקן של טל.יוסי נבחן יחד עם גיא, וציון התקן 

 ציונו של יוסי בבחינה היה:

51א. 
2

3
 

  60ב.

68ג. 
1

3
 

 75ד. 

 

 74שאלה 

 הציון בבחינה בכלכלה. – Yהציון בבחינה בסטטיסטיקה לבין  – Xחוקר בדק קשר בין 

�̃�שהתקבל הוא:  Xלפי  Yקו הניבוי לניבוי  = 1.6𝑥 − 32 

�̃�שהתקבל הוא:  Yלפי  Xכמו כן קו הניבוי לניבוי  = 0.4𝑦 + 38. 

 הוא: Yלבין  Xלאור הנתונים שהתקבלו, ערכו של מקדם המתאם הליניארי בין 

 84שאלה 

 . 5-ל התקן וסטיית, 1780 -ל שווה התצפיות ריבועי סכום כי וידוע תצפיות 20 של סדרה נתונה

 ?הסדרה ממוצע מהוא

 94שאלה 

 .2007המצטברת של המבחן במתמטיקה במועד קיץ העקום שבאיור מתאר את השכיחות היחסית 

 הטווח הבין רבעוני של ציונים שווה בקרוב:
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 50שאלה 

 תלמידים נערך מבחן בספרות. התפלגות הציונים הייתה אסימטרית חיובית.  40בכיתה בת 

 .  5וסטיית תקן של הציונים הייתה  75הציון הממוצע היה 

 ציוניהם באופן הבא:תלמידים את  5 -המורה נתן ל 

 - 1.3יגאל: קיבל ציון תקן 

 80משה: קיבל ציון 

 שרה: ציונה גבוה בשתי סטיות תקן מציונו של יגאל.

 60רחל: קיבלה ציון 

 רינה: קיבלה בדיוק את הציון החציוני.

 התלמיד שקיבל את הציון הגבוה ביותר בבחינה מבין החמישה הוא:

 51שאלה 

 גרם. 106גרם לבין  94שמשקלה של פיתה צריך להיות בין התקן לאפיית פיתות קובע 

 גרם. 8גרם וסטיית תקן  100מאפיית "צדק" אופה פיתות שמשקלן מתפלג נורמלית עם ממוצע 

 אחוז הפיתות מתוצרת מאפייה זו שאינן עומדות בתקן הוא:

 52שאלה 

 גרם. 106 גרם לבין 94התקן לאפיית פיתות קובע שמשקלה של פיתה צריך להיות בין 

 גרם. 100במאפיית "שמש" אופים פיתות במשקל שהתפלגותו נורמלית עם משקל ממוצע של 

 גרם. 94מהפיתות מתוצרת מאפיה זו הן בעלות משקל הנמוך מהתקן המותר של  25%

 סטיית התקן של התפלגות משקל הפיתות במאפיית "שמש" היא
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 53שאלה 

 :החציון בהתפלגות אסימטרית חיובית, ציון התקן של

 א. חיובי

 .ב. שווה לאפס תמיד

 .ג. שלילי

 .ג נכונה-ד. אף לא אחת מבין התשובות א

 45שאלה 

 .12וסטיית תקן  100מיליון תושבים מתפלגת בקירוב נורמלית עם ממוצע  3מנת משכל במדינה בת 

 .לוקה בשכלו 64-תושב שמנת משכלו מתחת ל

 :שכיחות הלוקים בשכלם במדינה היא

 2,996,100א. 

 0.9987ב. 

 0.0013ג. 

 3900ד. 

 .ד נכונה-ה. אף לא אחד מבין התשובות א

 55שאלה 

בעקבות המחאה החברתית הוחלט להוסיף לכל השכירים שההכנסה שלהם לא עוברת את הערך של העשירון התחתון 

 .לשכר החודשי ₪ 500( של השכר 10 -)המאון ה

 .:ב ר הממוצע של כלל השכירים יעלהכתוצאה מכך השכ

 ₪ 50 .א

 ₪ 500 .ב

 ₪ 5 .ג

 השכר הממוצע לא ישתנה .ד

 לא ניתן לדעת מה יקרה לממוצע ללא ידיעת הממוצע לפני השינוי .ה

 65שאלה 

 בסקר שנערך בבית ספר מסוים נשאלו הילדים על סוגי החוגים אליהם נרשמו. 

 התוצאות שהתקבלו מופיעות בטבלה שלהלן:
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פעילות 
 ספורטיבית

עבודות  מחשבים
 יצירה

חוגי 
 חשיבה

 15 20 25 40 בנים

 15 20 15 10 בנות

 :מין על החוג אליו נרשם הילד ערכומדד למדה למדידת ההשפעה של ה

 1/11 .א

 0 .ב

 0.1 .ג

 ג נכונה.-אף לא אחת מבין התשובות א .ד

 75שאלה 

 .70סטודנטים הוא  6הציון הממוצע של 

 ישי הוא:הסטודנט השהציון של  40,55,65,88,90סטודנטים קיבלו את הציונים הבאים:  5

 85שאלה 

 ערכים המסודרים בסדר עולה. 401נתונה סדרה בת 

 הערכים הגדולים ביותר בסדרה. 200 -הוסף לכל אחד מ 25המספר 

 איך תשפיע התוספת הנ"ל על החציון?

 95שאלה 

 ערכים המסודרים בסדר עולה. 401נתונה סדרה בת 

 ים ביותר בסדרה.הערכים הגדול 200 -הוסף לכל אחד מ 25המספר 

 איך תשפיע התוספת הנ"ל על הממוצע?

 

 60שאלה 

 ?תמיד נכון הבאים מהמשפטים איזה. תלמידים מספר אותו כיתות בשתי

 .בנפרד כיתה כל של החציונים ממוצע הוא יחד הכיתות בשתי באנגלית הציונים של החציון. א 

 .בנפרד כיתה כל של הממוצעים ממוצע הוא יחד כיתות בשתי באנגלית הציונים ממוצע. ב 

 .שווה הכיתות בשתי הציונים של התקן סטיית. ג 

 .תמיד נכונים ב-ו א. ד 
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 61שאלה 

 ( יהיה אפס.ϕ) שלם את האיבר החסר בטבלה שלהלן כך שמתאם פיה

𝑥2 𝑥1  

? 24 𝑦1 

3 6 𝑦2 

 

 62שאלה 

 . לאחר בדיקה חוזרת הוחלט לשנות את ציוניהם של שני תלמידים: 70בבחינה מסוימת נמצא כי הציון הממוצע 

 .70, קיבל לאחר הבדיקה החוזרת 50, ותלמיד שקיבל ציון 70, קיבל לאחר הבדיקה החוזרת 90תלמיד שקיבל ציון 

 ישתנו. בעקבות השינויים גם ממוצע הציונים וגם סטיית התקן של הציונים לא

 

 

 36שאלה 

 .₪ 700וסטיית התקן היא  ₪ 7,500השכר הממוצע של עובדי חברה מסוימת הוא 

 . 10% -בחברה הוחלט להעלות את משכורות כל העובדים ב

 . 1.5ציון התקן של משכורתו של דני לפני ההעלאה היה 

 לאחר ההעלאה ציון התקן של המשכורת של דני לא ישתנה.

 

 

 46שאלה 

 .72לכן הטווח שלהם הוא  36ל שני מספרים היא השונות ש

 

 65שאלה 

 סטיית התקן של סדרת נתונים תמיד תגדל אם נוסיף גודל קבוע לכל נתוני הסדרה.
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 66שאלה 

 סטיית התקן של סדרת נתונים לא תשתנה אם נוסיף גודל קבוע לכל נתוני הסדרה.

 

 67שאלה 

 –עובדים  16בחברת הייטק מסוימת 

 לחודש, ₪ 12,500שכל אחד משתכר  מתכנתים 8

 כל אחד  ₪ 23,400אנשי מכירות המשתכרים  7

 .₪ 45,000ומנכ"ל שמשכורתו 

 .₪ 12,500המשכורת החציונית בחברה היא 

 

 68שאלה 

 .5וסטיית תקן  74התפלגות הציונים בבחינה במיקרו כלכלה היא נורמלית עם ממוצע 

 לפחות. 70חוגית בכלכלה חייבים לקבל בבחינה ציון -חדסטודנטים המעוניינים להמשיך בתכנית 

 .0.8לכן ההסתברות של סטודנט הניגש לבחינה במיקרו כלכלה לעמוד בדרישות התכנית היא 

 69שאלה 

נשים  10מספר ילדיה התקבלו התוצאות הבאות לגבי  – Yגיל הנשואין של האישה, לבין  – Xבמחקר לבדיקת הקשר בין 

∑ נשואות: (𝑦𝑖 − 𝑦)210
𝑖=1 = 25     ,∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)210

𝑖=1 = 36 

𝑦�̃� כמו כן חושב קו החיזוי לניבוי מספר הילדים לפי גיל נישואי האם והתקבל: = 21 − 0.75𝑥𝑖 

 

 . 0.9-ערכו  Yלבין  Xלכן מקדם המתאם הליניארי בין 

 

 70שאלה 

 גרם. 2000( מתפלג נורמלית עם ממוצע Note Bookמשקלו של מחשב מחברת )

 גרם. 2294גרם לבין  1706ממחשבים אלה נמצא בין  95%משקלם של 

 היא: יית התקן של המשקל של מחשב מחברתסט

 

http://www.openbook.co.il/
mailto:info@OpenBook.co.il
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7517
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7520
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7523
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7526
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8486


 

 

         www.OpenBook.co.il                              |                                     info@OpenBook.co.il 
 

145 

 71טענה 

 ערכים המסודרים בסדר עולה. 41נתונה סדרה בת 

 .5הערכים הגדולים ביותר בסדרה הוסיפו  21 -לכל אחד מ

 :כתוצאה מההוספה חציון הסדרה

 

 72שאלה 

 . לאחר בדיקה חוזרת הוחלט לשנות את ציוניהם של שני תלמידים: 70בבחינה מסוימת נמצא כי הציון הממוצע 

 .70, קיבל לאחר הבדיקה החוזרת 50, ותלמיד שקיבל ציון 70, קיבל לאחר הבדיקה החוזרת 90תלמיד שקיבל ציון 

 : )מה יקרה לממוצע ולסטיית התקן של הציונים(בעקבות השינויים

 

 73שאלה 

 .₪ 700וסטיית התקן היא  ₪ 7,500השכר הממוצע של עובדי חברה מסוימת הוא 

 . 10% -בחברה הוחלט להעלות את משכורות כל העובדים ב

 . 1.5ציון התקן של משכורתו של דני לפני ההעלאה היה 

 :לאה ציון התקן של המשכורת של דנילאחר ההע

 

 74שאלה 

 :כן הטווח שלהם הואל 36השונות של שני מספרים היא 

 

 75שאלה 

 (₪)בעשרות אלפי  Y –חוקר שווקים בדק את הקשר שבין כמות המכירות בחנות 

 (.₪)באלפי  X –לבין רמת ההוצאות לקידום מכירות 

𝑦�̃�ערים שונות, וקיבל את קו הניבוי הבא:  16 -חנויות ב 16לצורך זאת הוא בדק  = 12.7 + 0.7𝑥𝑖 

 הבאות:כמו כן התקבלו התוצאות 

𝑥 = 11 ,  𝑦 = 20.4 
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∑ 𝑥𝑖
2

16

𝑖=1

= 2198.44  , ∑ 𝑦𝑖
2

16

𝑖=1

= 6854.56 

 הוא: Yלבין  Xשל מקדם המתאם הליניארי בין לאור הנתונים שהתקבלו, ערכו 

 

 76שאלה 

בעקבות שינויים בהסדרי התנועה בכביש החוף ותלונות הנהגים הוחלט לבדוק את זמן הנסיעה מנתניה לתל אביב 

 ר. בשעות העומס בבוק

 נהגים מוצגות בהיסטוגרמה הבאה: 200התוצאות שהתקבלו בסקר של 

 

 זמן הנסיעה השכיח )בדקות( הוא:

 

 77שאלה 

בעקבות שינויים בהסדרי התנועה בכביש החוף ותלונות הנהגים הוחלט לבדוק את זמן הנסיעה מנתניה לתל אביב 

 בשעות העומס בבוקר. 

 מוצגות בהיסטוגרמה הבאה:נהגים  200התוצאות שהתקבלו בסקר של 
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 זמן הנסיעה החציוני )בדקות( הוא:

 

 87שאלה 

בעקבות שינויים בהסדרי התנועה בכביש החוף ותלונות הנהגים הוחלט לבדוק את זמן הנסיעה מנתניה לתל אביב 

 בשעות העומס בבוקר. 

 נהגים מוצגות בהיסטוגרמה הבאה: 200התוצאות שהתקבלו בסקר של 

 

 הממוצע )בדקות( הוא:זמן הנסיעה 

 

 97שאלה 

בעקבות שינויים בהסדרי התנועה בכביש החוף ותלונות הנהגים הוחלט לבדוק את זמן הנסיעה מנתניה לתל אביב 

 בשעות העומס בבוקר. 

 נהגים מוצגות בהיסטוגרמה הבאה: 200התוצאות שהתקבלו בסקר של 
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 הוא:דקות  62אחוז הנהגים שזמן הנסיעה שלהם הוא לפחות 

 

 80שאלה 

בעקבות שינויים בהסדרי התנועה בכביש החוף ותלונות הנהגים הוחלט לבדוק את זמן הנסיעה מנתניה לתל אביב 

 בשעות העומס בבוקר. 

 נהגים מוצגות בהיסטוגרמה הבאה: 200התוצאות שהתקבלו בסקר של 

 

 סטיית תקן של זמן הנסיעה היא:

 שונות זמן הנסיעה:

 

 18שאלה 

𝑋 -ו Mo=65עבור התפלגות הציונים בבחינת מיון באנגלית ידוע כי  < 𝑀𝑜. 
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 עקומה אפשרית של התפלגות הציונים היא:

 

 28שאלה 

 מעונינים להשוות בין שני תלמידים שנבחנו בקורס מסוים בשני מועדי בחינה שונים.

 . 75וידוע כי התפלגות הציונים במועד בו נבחן היא סימטרית עם חציון  75גיא קיבל 

 .4וסטית תקן  82וידוע כי התפלגות הציונים במועד בו נבחן היא בעלת ממוצע  80תומר קיבל 

 מנתונים אלה ניתן להסיק כי הטוב מבין השניים, יחסית לתלמידים אחרים שנבחנו איתו, הוא

 שהציון הממוצע במועד שלו יותר גבוה. א. תומר, כיוון

 ב. גיא, כיוון שהציון שלו נמצא במאון יותר גבוה.

 ג. גיא, כיוון שציון התקן שלו יותר גבוה.

 ד. תומר, כיוון שהציון שלו יותר גבוה.

 

 

 38שאלה 

 במסגרת מפקד האוכלוסין נאספו נתונים לגבי ההוצאה החודשית ומספר הילדים של משפחות.

 משפחות. 17 -מת הפיזור הבאה מובאים נתונים המתייחסים לבדיאגר
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 טענות על מקדם המתאם של פירסון ( בין מספר הילדים במשפחה ובין ההוצאה החודשית שלה. 3להלן 

1 .r=1. 

2 .r>0 

 . אם נתוני ההוצאה החודשית היו נמדדים באלפי ש"ח ולא בש"ח מקדם המתאם לא היה משתנה.3

 הן:הטענות הנכונות 

 

 48שאלה 

 רשות הדואר רוצה להקים ברחוב מסוים תחנה לחלוקת דואר )תאי דואר( לכל דיירי הרחוב. 

 בידי הרשות נתונים על מיקום הבתים לאורך הרחוב )מרחקם מתחילת הרחוב(. 

 הרשות רוצה להתחשב בתושבים ולמקם את התחנה כך שהמרחק המקסימלי שתושב יאלץ ללכת יהיה הקטן ביותר. 

 מתחילת הרחוב,  aלכן על הרשות למקם את תחנת החלוקה במרחק 

 של מרחקי הבתים מתחילת הרחוב.השכיח / אמצע הטווח / החציון / הממוצע הוא  aכאשר 

 

 58שאלה 

 רשת מכשירי חשמל ערכה סקר על מספר מקלטי הטלוויזיה הנמצאים בבית.

 תוצאות הסקר נתונות בדיאגרמת המקלות הבאה:
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 של התפלגות מספר מקלטי הטלוויזיה הוא:החציון 

 

 86שאלה 

 רשת מכשירי חשמל ערכה סקר על מספר מקלטי הטלוויזיה הנמצאים בבית.

 תוצאות הסקר נתונות בדיאגרמת המקלות הבאה:

 

 סטית התקן של התפלגות מספר מקלטי הטלוויזיה היא:
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 87שאלה 

 הטלוויזיה הנמצאים בבית.רשת מכשירי חשמל ערכה סקר על מספר מקלטי 

 תוצאות הסקר נתונות בדיאגרמת המקלות הבאה:

 

 סוקר נוסף העביר את נתוניו באיחור. 

 מקלטי טלוויזיה בבית.  4או  3משפחות ולכולן היו  20הוא סקר 

 נתונים אלו. 20בקשר לשינוי במדדים לאחר הוספת  13-12ענו על שאלות 

 הטלוויזיה יקטן / לא ישתנה / יגדלהממוצע של התפלגות מספר מקלטי 

 

 

 88שאלה 

 רשת מכשירי חשמל ערכה סקר על מספר מקלטי הטלוויזיה הנמצאים בבית.

 תוצאות הסקר נתונות בדיאגרמת המקלות הבאה:
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 סוקר נוסף העביר את נתוניו באיחור. 

 מקלטי טלוויזיה בבית.  4או  3משפחות ולכולן היו  20הוא סקר 

 נתונים אלו. 20בקשר לשינוי במדדים לאחר הוספת  13-12ענו על שאלות 

 השכיח של התפלגות מספר מקלטי הטלוויזיה יקטן / לא ישתנה / יגדל

 

 98שאלה 

 רשת מכשירי חשמל ערכה סקר על מספר מקלטי הטלוויזיה הנמצאים בבית.

 תוצאות הסקר נתונות בדיאגרמת המקלות הבאה:
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 הטלוויזיה הוא:השכיח של התפלגות מספר מקלטי 

 

 90שאלה 

 רשת מכשירי חשמל ערכה סקר על מספר מקלטי הטלוויזיה הנמצאים בבית.

 תוצאות הסקר נתונות בדיאגרמת המקלות הבאה:

 

 הממוצע של התפלגות מספר מקלטי הטלוויזיה הוא:
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 83שאלה 

 

 

 80שאלה 
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  הסתברות

 זה חשוב !נושא מופיע בחלק א' + בחלק ב' ולכן נושא ה

 מסוים יתרחש. מאורעהסתברות היא מדד כמותי המתאים לאפשרות ש

 היא סיכוי הניתן לחישוב. הסתברותה

 .תוצאה אפשריתיש  פעולהאנו מבצעים פעולות, לכל  הסתברותבבעיות העוסקות ב

 .מאורענקראת תוצאה אפשרית 

 P – Probabilityמסמנים באות  ההסתברותאת 

 

 איך מחשבים הסתברות

 הסתברות היא ביטוי מספרי למידת הסבירות שמאורע מסוים יתרחש.

  לדוגמא:

 כדורים, בוחרים באקראי כדור אחד. 6נתונים 

 

 מה הסיכוי )ההסתברות( לבחור כדור ירוק?. 1

 כדורים בסה"כ. 6כדורים ירוקים מתוך  4ישנם 

 , כלומר: 6מתוך  4כלומר, הסיכוי )ההסתברות( לבחור כדור אחד הוא: 

4 2

6 3
greenP   

 . מה הסיכוי )ההסתברות( לבחור כדור סגול?2

 כדורים בסה"כ. 6כדורים סגולים מתוך  2ישנם 

 , כלומר: 6מתוך  2כלומר, הסיכוי )ההסתברות( לבחור כדור אחד הוא: 

2 1

6 3
purpleP   

 

(1)  
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 בנות. בחרו באקראי תלמיד מהכיתה. 24 -בנים ו 16בכיתה 

 א. מה ההסתברות שבחרו בן?

 ב. מה ההסתברות שבחרו בת?

 

 .יקרה מסוים שמקרה הסיכויהיא  הסתברות

 .אפשריות תוצאות של מרחב קיים ,תוצאותיו את מראש בוודאות לדעת שאין ניסוי הוא: מקרי ניסוי

 .מסמנים באומגה  מקרי ניסוי של האפשריות תוצאות אוסף הוא -  SpaceSample המדגם מרחב

 , פלי או עץ אפשריות תוצאות 2 קיימות – מטבע מטילים: לדוגמא

A-מטבע בהטלת עץ הופעת: לדוגמא(. גדולה באות מסומן) המדגם מרחב של קבוצה-תת –מאורע  

) A במאורע כוללים ואינו, המדגם למרחב השייכים המאורעות של אוסףהוא  Aהמאורע המשלים ל ) 1 ( )CP A P A  

Ф אפשרי בלתי מאורע: ריק מאורע. 

 תבניות עבודה: 2בהסתברות יש 

הגעתי  –נסיעה ברכב  –כאשר נתון לנו שמשהו קורה אחרי משהו, מה זה משהו קורה אחרי משהו? כרונולוגייה  (1)

לרמזור ראשון )ירוק/אדום/כתום?( אח"כ הגעתי לרמזור שני )ירוק/אדום/כתום?( רמזור שלישי וכן הלאה. =< זה 

 עץ ! דירוג בשלבים

 וקומבינציות ביניהם זה דיאגרמת ואן או ריבוע הקסם. נתחיל בהסבר תבנית זו. A  ,Bהמקרים בהם יש  (2)

 פעולות בין מאורעות

  .מאורעות המייצגים עגולים ובתוכו, מלבן הוא המדגם מרחב - דיאגרמת וואן

מסומן  – המשלים
CA - ל שייכות שאינן המדגם במרחב הנקודות כל-A.    1CP A P A  
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A - איחוד B ל ששייכות המדגם במרחב הנקודות כל-A ל או-B או לשניהם.  

       P A B P A P B P A B      

 

 .לפחות, או: בטקסט מרמזות מילים

A - חיתוך B ל ששייכות המדגם במרחב הנקודות כל-A ל וגם-B.  

B .𝐴וגם מ  A: התוצאה היא ממאורע ∩ 𝐵    במרחב מדגם𝛺 . המשותף ביןA ל- B 

 

B,. ריקה קבוצה הוא שלהם החיתוך אם זרים מאורעות יקראו מאורעות שני - מאורעות זרים A B A זרים   

ולכן:   0P A B       P A B P A P B          P A B P A P B P A B      . 
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 דוגמאות:

 :אחת קובייה של בניסוי: מאורעות זרים

A =2,4,6:    זוגית תוצאה 

B  =1,3,5:    זוגית אי תוצאה  

)מה המשותף ביניהם?  ) 0A B  

 

 :אחת קובייה של : בניסויחיתוך בין מאורעות

A =2,4,6:  זוגית תוצאה 

B  =4,5,6:   3 מ גדולה תוצאה  

)ולכן  ) 4,6A B  ביחד הצבעים שני את בו שיש שטח: ציורית הגדרה 

( ) 2,4,6,5A B  (צבוע שטח) כלשהו צבע בו שיש שטח: ציורית הגדרה 

 

2 

4 

5 

A 

1 

3 

5 

B 
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הסתברות למאורע  P A -  המספר לנו עד כמה אפשר להיות בטוחים שהמאורע באמת יקרה. 1-ל 0מספר בין ,

 
 

 

n A
P A

n



  

אם   1P A   בוודאות יקרה.המאורע 

אם   0P A  .המאורע בוודאות לא יקרה 

. המאורע Bהוא מאורע חלקי למאורע  Aאז המאורע  Bכלולות במאורע  A: אם כל האפשרויות של מאורע מאורע -הכלה 

A  מוכל בתוךB. A B 

 

 Bאך לא ל  Aתוצאה השייכת ל  –הפרש 

𝐴או  B .𝐴\𝐵אך לא ל  Aהתוצאה שייכת ל: מאורע − 𝐵   במרחב מדגם𝛺 

 

     \P A B P A P A B   
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 כללי הסתברות:

(1)  0 1P A   

(2)   1P    

מאורעות זרים אז  B -ו Aחוק החיבור: אם  (3)     P A B P A P B    

 :אחת קובייה של בניסוי

P(A) =3/6=     אפשרויות ולכן 6זה שלוש מאורעות מתוך  2,4,6:  זוגית תוצאה 

P(B)  =3/6=    אפשרויות ולכן 6זה שלוש מאורעות מתוך    4,5,6:   3 מ גדולה תוצאה 

( )p A B 4/6=          2,4,5,6 : 3 מ גדולה או זוגית תוצאה 

( )p A B 2/6=       4,6:     3 מ גדולה וגם גיתזו תוצאה 

 :החיבור כלל

( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B     

( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B     

 כלל החיבור של מאורעות זרים:

( ) ( ) ( )p A B P A P B   

 כלל המשלים:

( ) ( ) 1Cp A P A  
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 הגרלת פרסים

(3)  

 הפרסים שחולקו בהגרלה הם: כרטיסי הגרלה. 500במסיבת סוף שנה, נמכרו 

 כרטיסים לסרט. 20שעונים ,  40משקפי שמש,  7הפלגות לרודוס,  3

 א. מהי ההסתברות לזכות בהפלגה לרודוס?

 ב. מהי ההסתברות לזכות בשעון?

 ג. מהי ההסתברות לזכות בכרטיסים לסרט?

 ד. מהי ההסתברות לזכות במשקפי שמש?

 ה. מהי ההסתברות לזכות בפרס כלשהו?

 ו. מהי ההסתברות לא לזכות כלל בפרס?

 קוביות 2זריקת 

(4)  

 .1,2,3,4,5,6זורקים שתי קוביות משחק שעל כל אחת מהן רשומים המספרים 

 א. רשום את כל התוצאות האפשריות.

 ב. כמה אפשרויות יש?

 ג. מה ההסתברות ששתי הקוביות יראו את אותו מספר?

 ?1ד. מה ההסתברות שבדיוק קוביה אחת תראה 

 ?5ה. מה ההסתברות שסכום המספרים שתראינה הקוביות הוא 

 ?7ו. מה ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה 

 ?6ז. מה ההסתברות שלכל היותר קוביה אחת תראה 

 ?5ח. מה ההסתברות שלכל היותר קוביה אחת תראה 

 ?1ט. מה ההסתברות שלפחות קוביה אחת תראה 

 

(5)  

 סביבון שעליו האותיות נ', ג', ה', פ'.מסובבים פעמיים 

 א. רשום את כל התוצאות האפשריות.

 ב. כמה אפשרויות יש?
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 ג. חשב את ההסתברויות הבאות:

 שהאות נ' תתקבל בשני הסיבובים. (1)

 שהאות ג' תתקבל באחד מהסיבובים והאות ה' תתקבל בסיבוב האחר. (2)

 

 זריקת שני מטבעות

(6)  

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

 א. רשום את כל התוצאות האפשריות.

 ב. כמה אפשרויות יש?

 ג. חשב את ההסתברויות הבאות:

 מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו אותו צד? (1)

 מהי ההסתברות שבדיוק מטבע אחד יראה מספר? (2)

 מהי ההסתברות שלפחות מטבע אחד יראה מספר? (3)

 

  מאורעות דו שלביים

(7)  

 כדורים שחורים. 5 -כדורים צהובים ו 4יש  בכד

 מוציאים באקראי כדור אחד, מחזירים אותו לכד ומוציאים באקראי כדור נוסף.

 מה ההסתברות שכדור א' יהיה צהוב וגם כדור ב' יהיה שחור? (1)

 מה ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב? (2)

 מה ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור שחור? (3)

 שהוצא כדור צהוב וגם כדור שחור? מה ההסתברות (4)

 

(8)  

 כדורים שחורים. 5 -כדורים צהובים ו 4בכד יש 

 מוציאים באקראי כדור אחד, ולא מחזירים אותו לכד )ללא החזרה( ומוציאים באקראי כדור נוסף.

 מה ההסתברות שכדור א' יהיה צהוב וגם כדור ב' יהיה שחור? (1)

 ?מה ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב (2)

 מה ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור שחור? (3)
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 מה ההסתברות שהוצא כדור צהוב וגם כדור שחור? (4)

 

(9)  

 כדורים שחורים. 5 -כדורים כחולים ו 3כדורים צהובים,  4בכד יש 

 מוציאים באקראי כדור אחד, מחזירים אותו לכד ומוציאים באקראי כדור נוסף.

 כדור ב' יהיה שחור?מה ההסתברות שכדור א' יהיה צהוב וגם  (1)

 מה ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב? (2)

 מה ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור שחור? (3)

 מה ההסתברות שהוצא כדור צהוב וגם כדור שחור? (4)

 

 המאורע המשלים

(10)  

 .0.9והסיכוי להצליח באנגלית  0.7, הסיכוי להצליח בספרות 0.8הסיכוי של תלמיד להצליח במתמטיקה הוא 

 א. מה ההסתברות של התלמיד להצליח גם במתמטיקה גם באנגלית וגם בספרות?

 ב. מה ההסתברות של התלמיד לא להצליח במתמטיקה וגם לא להצליח באנגלית וגם לא להצליח בספרות?

 ג. מה ההסתברות להצליח במתמטיקה וגם להצליח אנגלית ולא להצליח בספרות?

 ולא להצליח באנגלית ולא להצליח בספרות?ד. מה ההסתברות להצליח במתמטיקה 

 

 לכל היותר לפחות

(11)  

 שני קלעים יורים כל אחד ירייה אחת למטרה.

 0.8ההסתברות שקלע א' יפגע במטרה בירייה אחת היא 

 .0.6ההסתברות שקלע ב' יפגע במטרה בירייה אחת היא 

 רשום את כל האפשרויות הקיימות (1)

 במטרה? מה ההסתברות שבדיוק אחד מהקלעים יפגע (2)

 מה הסתברות שלפחות אחד מהקלעים יפגע במטרה? (3)

 מה ההסתברות שלכל היותר אחד מהקלעים יפגע במטרה? (4)
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 הסתברויות תלויות

(12)  

 .0.7ההסתברות שביום מסויים ירד גשם, אם ביום שלפניו ירד גשם, היא 

 .0.6ההסתברות שיירד גשם ביום מסויים, אם ביום שלפניו לא ירד גשם היא 

 ירד גשם. ביום שני

 מהי ההסתברות שביום רביעי יירד גשם?

 

 

 משחקי מזל

(13)  

 או לא לזכות בכלל. ₪ 250-, אפשר לזכות ב₪ 500 -במשחק מזל אפשר לזכות ב

 , 0.2היא  ₪ 250 -, ההסתברות לזכות ב0.1היא  ₪ 500 -ההסתברות לזכות ב

 . אדם משחק פעמיים.0.7ההסתברות לא לזכות כלל היא 

 ?₪ 500 -לזכות במה ההסתברות  (1)

 ?₪ 500 -מה ההסתברות לזכות בסכום גדול מ (2)

 

 

 כרטיסי הגרלה. הפרסים שחולקו   500במסיבת פורים במפעל מסוים נמכרו    (14)

 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.  (15)

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

ii.   7מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה? 

iii. ?מהי ההסתברות ששתי הקוביות יראו אותו מספר 

iv.  9 -ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה  גדול ממהי? 

v.  6מהי ההסתברות שבדיוק קובייה אחת תראה? 
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vi. 6ל היותר קובייה אחת תראה ומהי ההסתברות שלכ? 

 

 גיל ומתן משחקים בסביבון חנוכה, שעליו מסומנות האותיות  נ ,  ג ,  ה ,  פ .   (16)

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

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

 . וריהאם לשני השחקנים יש אותו סיכוי לנצח?   הסב

 

 זורקים שני מטבעות. לכל מטבע צד אחד עם תמונה וצד אחר עם מספר.  (17)

i.  המטבעות יראו אותו צד?מהי ההסתברות ששני 

ii. ?מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו צדדים שונים 

iii. ?מהי ההסתברות שלפחות אחד מהמטבעות יראה תמונה 

 

כדורים ירוקים. מוציאים באקראי  5 -ו  ,כדורים שחורים 2כדורים צהובים,   3בכד יש    (18)

 כדור אחד, מחזירים אותו לכד ושוב מוציאים באקראי כדור אחד.

i.  ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב?מהי 

ii. ?מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצאו כדורים באותו צבע 

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

iv. ?מהי ההסתברות שאחד משני הכדורים שהוצאו הוא ירוק ואחד הוא שחור 

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

 

 אבנים שונות.    28במשחק דומינו    (19)

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

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

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

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

iii.  7מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שסכומם הוא ? 

iv.  6מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שמכפלתם היא? 

v. 4בן שבוחרים יהיה המספר מהי ההסתברות שבדיוק אחד המספרים הרשומים על הא? 

רשום   2רשום על שלוש פאות, המספר  1על הפאות של קובייה רשומים שלושה מספרים: המספר   (20)

 רשום על פאה אחת. מטילים את הקובייה פעם אחת. 3והמספר  ,על שתי פאות

 מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי? (1)

 ?3 -מה ההסתברות לקבלת מספר הקטן מ (2)

 ?3 -מספר זוגי הקטן ממה ההסתברות לקבלת  (3)

 ?3 -מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי שאיננו קטן מ (4)

דיו של מטבע, כך שעל כל צד רשומה אות אחת. גד דגד רשם את שתי אותיות שמו, ג, ד, על שני צ  (21)

 מטיל את המטבע פעמיים.

 על אותיות שמו של גד בסדר הנכון?ייפול מה ההסתברות שהמטבע  (1)

 ות שמו של גד בדיוק בסדר ההפוך?על אותיייפול מה ההסתברות שהמטבע  (2)

 פעמיים על אותה אות? ייפולמה ההסתברות שהמטבע  (3)

 על שתי אותיות שונות בזו אחר זו?ייפול מה ההסתברות שהמטבע  (4)

זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את סכום המספרים   (22)

 הרשומים על הקוביות.

 מספרים יכולים להתקבל כסכום?לו יא (1)

 .5 -את כל האפשרויות לקבלת סכום השווה ל מורש (2)

 .כםאת חישוביו ? פרט11מהו הסיכוי לקבל סכום  (3)

 מהו סכום המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר?  (4)

 מהו סיכוי זה? (5)

זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את הפרש המספרים   (23)

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

 לו מספרים יכולים להתקבל כהפרש?יא (1)

 .2 -את כל האפשרויות לקבלת הפרש השווה ל מורש (2)

 .כםאת חישובי ו? פרט0ו הסיכוי לקבל הפרש מה (3)

 פרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? מהו ה (4)

 מהו סיכוי זה? (5)

 תרגילים שונים

(24)    
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 ם שלושה מתקני התרעה נגד שֵרפה.במחסן מצויי

  .0.9ראשון יפעל במקרה של שֵרפה היא מתקן הההסתברות שה

 .0.95שני יפעל במקרה של שֵרפה היא מתקן הההסתברות שה

 . 0.8של שֵרפה היא  שלישי יפעל במקרהמתקן הההסתברות שה

 מה ההסתברות שלפחות שניים מן המתקנים יפעלו במקרה של שֵרפה?

 

 זמנית ירייה אחת לאותה מטרה.-שני ַקלעים יורים בו (25)

 יריות. 100מתוך  85 -יריות, והאחר 100מתוך  90ידוע שאחד מהם פוגע במטרה בממוצע 

 מה ההסתברות שבדיוק אחד מהקליעים האלה יפגע במטרה? א.

 מה ההסתברות שלפחות אחד מהקליעים האלה יפגע במטרה? ב.

 

 ההסתברות להצליח במבחן נהיגה בפעם ראשונה היא (26)
2

3
  . 

 שלושה אנשים ניגשים למבחן נהיגה בפעם הראשונה.

 מה ההסתברות שבדיוק שניים מהם יצליחו במבחן? א.

 מה ההסתברות שלפחות שניים מהם יצליחו במבחן? ב.

 

 .   0.7 –, ובלשון 0.6 –,  באנגלית 0.8למיד להצליח במתמטיקה הם סיכוייו של ת (27)

 תלמיד ניגש לבחינות בשלושת המקצועות האלה.

 מה ההסתברות שהתלמיד יצליח בשלושת המקצועות? א.

 מה ההסתברות שהתלמיד יצליח בדיוק בשניים מן המקצועות האלה? ב.

 מה ההסתברות שהתלמיד יצליח לפחות במקצוע אחד? ג.

 

, 0.8 –, שהשני  יפגע בה 0.6שלושה אנשים יורים למטרה. ההסתברות שהראשון יפגע במטרה היא  (28)

 .0.9 –ושהשלישי יפגע בה 

 מה ההסתברות שאף אחד מהם לא יפגע במטרה?  א.

 מה ההסתברות שלפחות אחד מהם יפגע במטרה? ב.

 

 ,  0.4 מטוס מטיל שלוש פצצות. ההסתברות שהפצצה הראשונה תפגע בגשר היא (29)

 .  0.8 –, ושהפצצה השלישית תפגע בו 0.5 –שהשנייה תפגע בו 

 מה ההסתברות שהגשר ייהרס:

 כאשר די בפצצה אחת להריסת הגשר? א.

 פצצות להריסת הגשר? 2כאשר דרושות לפחות  ב.

 

 מהרכבות במדינת מסוימת יוצאות באיחור. 30% (30)

 מאלה שיוצאות באיחור מגיעות באיחור.  90%

 מהרכבות היוצאות בזמן מגיעות בזמן. 60%רק ידוע כי 
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 מה ההסתברות לצאת מתחנת המוצא בזמן ולהגיע באיחור? א.

 מה ההסתברות לצאת מתחנת המוצא בזמן ולהגיע בזמן המתוכנן? ב.

 מה ההסתברות לצאת מתחנת המוצא באיחור ולהגיע בזמן המתוכנן? ג.

 באיחור? מה ההסתברות לצאת מתחנת המוצא באיחור ולהגיע ד.

 ד. הסבירו את משמעות התוצאה. -מהו סכום ההסתברויות שהתקבלו בסעיפים א ה.

 

(31)   

 וחברה ב.  שתי חברות רשאיות לגשת למכרז לבניית שכונה חדשה: חברה א

 . 0.6ההסתברות שחברה א תיגש למכרז היא 

 תלויה בהחלטה של חברה א.תיגש למכרז  ההסתברות שחברה ב 

 .0.3למכרז, אז ההסתברות שחברה ב תיגש למכרז היא א ניגשת אם חברה 

 .0.8א לא ניגשת למכרז, אז ההסתברות שחברה ב תיגש למכרז היא  אם חברה

 למכרז? וגשיהסתברות ששתי החברות ימה ה א.

 א תיגש למכרז וחברה ב לא תיגש למכרז?שחברה  מה ההסתברות ב. 

 ז?תיגש למכר י החברותאחת משת רקמה ההסתברות ש ג. 
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 ריבוע הקסם

 טבלה דו ממדית

 הטבלה מציגה בצורה נוחה את כל האפשרויות במרחב המדגם )בעולם(.

 אם קיימים שני מאורעות )לפחות( במרחב המדגם )בעולם(, ניתן למיין את הנתונים ולהציגם באמצעות טבלה דו ממדית

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑃(𝐴 ∩  �̅�) = 𝑃(𝐴) 

𝑃(�̅� ∩ 𝐵) + 𝑃(�̅� ∩  �̅�) = 𝑃(�̅�) 

𝑃(𝐴) + 𝑃(�̅�) = 1 

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑃(�̅� ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵) 

𝑃(𝐴 ∩ �̅�) + 𝑃(�̅� ∩  �̅�) = 𝑃(�̅�) 

𝑃(𝐵) + 𝑃(�̅�) = 1 

  הסתברות מותנית

 כאשר נתון לנו שקרה משהו אז מרחב המדגם שלנו מצטמצם למה שקרה. ולכן זה הנתון שלנו.

 קרה? Bקרה בהינתן ש Aמה ההסתברות ש

 דוגמא:

(. הקובייה 2,4,6( והפאות הזוגיות כחולות )1,3,5בצבע אדום ). הפאות האי זוגיות הן 1-6על קובייה יש את המספרים 

 מוטלת פעם אחת: 
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  ?6-מ קטנה תוצאה לקבל ההסתברות מה( 1

( 1,2,3,4,5זה ) 6-(, לקבל תוצאה קטנה מ1,2,3,4,5,6מרחב המדגם שלנו זה כל האפשרויות בהטלת קוביה ולכן זה )

ולכן: 
( ) 5

( )
( ) 6

n A
P A

n
 


 

 

 , 6-מ קטנה תוצאה לקבל ההסתברות מה( 2

 ?כחולה פאה על הוא בהטלה שיצא המספר כי ידוע כאשר

עכשיו נתון שלנו שאנו נמצאים על הפאות הכחולות !! אז אנחנו נמצאים בעולם שכולו פאות כחולות ולכן מסתכלים רק 

עליו.  
( ) 2

( )
( ) 3

n A
P A

n
 


 

 

 מהדוגמא 2 שאלה ופתרון לארגון נוספת דרך

 , 6-מ קטנה תוצאה לקבל ההסתברות מה( 2

 ?כחולה פאה על הוא בהטלה שיצא המספר כי ידוע כאשר

1 2 

3 4 

5 6 

1 2 

3 4 

5 6 

 1,2,3,4,5A 
 

 1,2,3,4,5,6  

1 2 

3 4 

5 6 

 2, 4A 
 

 2,4,6  
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 .6-מ קטנה תוצאה=  A אירוע מגדירים

 .כחולה פאה על היא ההטלה תוצאת=  B אירוע מגדירים

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2

6 2 / 6 2
|

3 / 6 33

6

n A B
P A B

n n A B P A B
P A B

n B P Bn B
P B

n


  

  
    

 









 

 , 6-מ קטנה תוצאה לקבל ההסתברות מה( 2

 ?אדומה פאה על הוא בהטלה שיצא המספר כי ידוע כאשר

 .6-מ קטנה תוצאה=  A אירוע מגדירים

 .אדומה פאה על היא ההטלה תוצאת=  C אירוע מגדירים

 

 
 

 

 

 
|

n A C P A C
P A C

n C P C

 
   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3

6 3 / 6
| 1

3 3 / 6

6

n A C
P A C

n n A C P A C
P A C

n C n C P C
P C

n


  

  
    

 









  

 

1 2 

3 4 

5 6 

 1,2,3,4,5,6
 

 2,4,6B  

1 2 

3 4 

5 6 

 1,2,3,4,5,6
 

 1,3,5C  
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 הסתברות המחושבת מתוך מאורע חלקי ולא מתוך מרחב המדגם נקראת הסתברות מותנית. 

איזה איך נשים לב שזה הסתברות מותנית? שימוש במילים הבאות: בתנאי ש..., אם ידוע ש..., מבין, מתוך, מקרב, 

 חלק מ..., בהינתן ש..., מ.. וכן הלאה.

 אז איך מסמנים זאת?

מסמנים כך:  Bמבין תכונה  Aההסתברות של בעלי תכונה  |P A B  אם נתבונן במאורע ,B  ונרצה לחשב בתוך מאורע

אנו נחשב את  Aזה  את החלק של בעלי תכונה  |P A B. 

זה המרחב מדגם שהצטמצם. האות  –זה הנתון שלנו  –מצאת מימין לקו והיא מיצגת את המאורע בו מתבוננים נ Bהאות 

A   הנמצאת משמאל לקו נטוי מייצגת את התכונה שאותה אנו מחפשים בתוך מאורעB . 

הנוסחה:  
 

 
|

P A B
P A B

P B


  

 הסתברות מותנית

 P(A | B) קרה נהוג לסמן כך: B-אם ידוע )בהניתן( ש Aאת ההסתברות שיקרה 

 קרה. B-קרה, מרחב המדגם מצטמצם לאפשרות ש B -כאשר נתון לנו ש

𝑷(𝑨 | 𝑩) ולכן נחשב את ההסתברות המותנית כך: =
𝑷(𝑨 ∩𝑩)

𝑷(𝑩)
 

 

  תזכורת מאורעות תלויים/בלתי תלויים

 Bבמאורע בלתי תלוי נקרא  Aמאורע 

 קרה B-אם העובדה ש

A. 𝑷(𝑨 | 𝑩)את ההסתברות של לא משנה  = 𝑷(𝑨) 

 

 Bבמאורע  תלוינקרא  Aמאורע 

 קרה B-אם העובדה ש

 .Aאת ההסתברות של  משנה
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 נוסחת בייס

𝑃(𝐴 |𝐵) =
𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴)

𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴) + 𝑃(𝐴𝐶) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴𝐶)
 

 נוסחת ההסתברות השלמה

𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴) + 𝑃(𝐴𝐶) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴𝐶) 

 

 1שאלה 

 משותף.לדן וסמדר חשבון בנק 

 מהימים. 8%מהימים, הם מגיעים לבנק ביחד  30%מהימים, סמדר מגיעה לבנק  20%דן מגיע לבנק 

 מה ההסתברות שביום מסוים סמדר לא באה לבנק? .א

 מה ההסתברות שביום מסוים לפחות אחד מהם מגיע לבנק? .ב

 יום? ידוע כי ביום א' האחרון סמדר ביקרה בבנק. מה ההסתברות שגם דן ביקר בבנק באותו .ג

 ידוע כי ביום מסוים סמדר לא באה לבנק. מה ההסתברות שדן ביקר בבנק באותו יום? .ד

 2שאלה 

מספר המורים )גברים( בבית  .מכלל המורים )גברים ונשים( מתנגדים ללעיסת מסטיק בשיעור 60%בבית ספר מסוים 

 .גברים המתנגדים ללעיסת מסטיק מכלל המורים )גברים ונשים( הם 0.57 .ממספר המורות )נשים( 4הספר גדול פי 

 .בוחרים באקראי מורה )גבר או אישה(

 .א. חשב את ההסתברות שהמורה שנבחר הוא אישה המתנגדת ללעיסת מסטיק

 .ב. ידוע שהמורה שנבחר הוא אישה. חשב את ההסתברות שהיא מתנגדת ללעיסת מסטיק

 3שאלה 

מבין הלא נשואים  80% .בין הנשואים צופים בערוץ הספורטמ 50% .מהסטודנטים נשואים 30%באוניברסיטת תל אביב 

  .צופים בערוץ הספורט

 ?מה ההסתברות שנבחר סטודנט והוא נוהג לצפות בערוץ הספורט
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   מאורעות בלתי תלויים

 .Aקרה )או לא קרה( לא משנה את ההסתברות של מאורע  Bאם העובדה שמאורע  Bהוא בלתי תלוי במאורע  Aמאורע 

הם מאורעות בלתי  B-ו A-ואומרים ש Aאינו תלוי במאורע  B, אז גם מאורע Bאינו תלוי במאורע  Aלב ! אם מאורע שימו 

 תלויים. 

: האם ההסתברות לקבל ארבע בהטלת הקובייה השנייה תלויה בזריקה הראשונה? לא. תוצאת הזריקה השנייה דוגמה

שהתוצאות של שתי הזריקות אינן תלויות זו בזו והמאורעות הם בלתי אינה תלויה בתוצאת הזריקה הראשונה ולכן נאמר 

 תלויים.

 כפר בין מאורעות בלתי תלויים.

מתקיים ש:  B-ו Aלמדנו שבהסתברות מותנית עבור שני מאורעות  
 

 
|

P A B
P A B

P B


 

ולכן קרה  Aקרה לא משנה את ההסתברות ש  Bהם מאורעות בלתי תלויים, העובדה ש B-ו Aאם    |P A B P A .

אם נציב זאת בנוסחת ההסתברות המותנית נקבל ש:  
 

 

P A B
P A

P B


  :נבודד את החיתוך ע"י כפל במכנה ונקבל

     P A B P A P B    

 לסיכום

הם מאורעות בלתי תלויים, שההסתברויות שלהם הן  B -ו Aאם  P A  ו-  P B  אז כדי לחשב את ההסתברות שגם ,

A  יקרה וגםB  .יקרה נכפול בין ההסתברויות 

הנוסחה:      P A B P A P B   

 חיבור בין מאורעות

מאורעות זרים, אז מאורע החתיך שלהם הוא  B -ו Aהגדרנו בתחילת השיעור מאורעות זרים, ראינו כי אם 

  0P A B  וגם ראינו שההסתברות שיקרה ,A  אוB  ! מה זה?? זוכרים? מאורע האיחוד(A B  שווה לסכום )

, כלומר B-ו Aההסתברויות של      P A B P A P B    

 לסיכום:

 -שווה לסכום ההסתברויות שלהם, כלומר שווה ל Aמאורעות זרים, ההסתברות שיתרחש  B -ו Aאם    P A P B 
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 דיאגרמת עץ –ניסוי דו שלבי 

 כאשר פותרים בעיה הכוללת שני שלבים או יותר נעזר בכפל וחיבור הסתברויות.

ם ענפים דיאגרמת עץ בעזרתה נוכל לפרט בצורה נוחה את כל התוצאות האפשריות של מרחב המדגם. תדמיינו עץ ע

 וזוהי דיאגרמת עץ. 

 לסיכום

. בשלב הראשון יש הסתברות לבחור גבר או הסתברות לבחור אישה. 1-סכום ההסתברויות בכל פיצול שווה ל (1)

ההסתברות לבחור גבר היא  P A  ההסתברות לבחור אישה היא , CP A מאחר ו .-     1CP A P A  

 .1-, הרי סכום ההסתברות בכל פיצול שווה ל

כאשר מתקדמים לאורך מסלול בדיאגרמה מבצעים כפל הסתברויות. נסתכל על המסלול הראשון. לפי נוסחת  (2)

ההסתברות המותנית:  
 

 
|

P A B
P A B

P B


  :ולכן נקבל 

 

 
|

&P Man Glasses
Glasses MaP n

P Man
  

ל: נכפול במכנה ונקב     & |P Man P MaGlasses Glasses nn P Ma  . 

, לבחור גבר שמרכיב משקפיים, שווה להסתברות לבחור גבר )1קיבלנו שההסתברות של מסלול 
3

5
( כפול  

 (.0.8ההסתברות לבחור מרכיב משקפיים מבין הגברים )שהיא 

 בין המסלולים מבצעים חיבור הסתברויות (3)

 ים בעץ מייצגים מאורעות זרים.ההסבר לכך הוא שהמסלול

 .1-סכום ההסתברויות של כל המסלולים שווה ל (4)

ההסבר לכך הוא שהמסלולים בעץ מייצגים מאורעות זרים המשלימים יחד למרחב המדגם ולכן סכום 

 .1-הסתברויות של כל המסלולים שווה ל

 

 4שאלה 

באגודת הסטודנטים 
3

5
 -מהעובדים הם גברים ו 

2

5
 %45 -מהגברים מרכיבים משקפיים ו %80מהעובדים הם נשים.  

 מהנשים מרכיבות משקפיים. בוחרים באקראי עובד )גבר או אישה( 

 מהי ההסתברות שהעובד שנבחר הוא גבר שמרכיב משקפיים? .א

 פיים?מהי ההסתברות שהעובד שנבחר הוא גבר שלא מרכיב משק .ב

 מהי ההסתברות שהעובד שנבחר הוא אישה שמרכיבה משקפיים? .ג

 מהי ההסתברות שהעובד שנבחר הוא אישה שלא מרכיבה משקפיים? .ד

 מהי ההסתברות שהעובד שנבחר מרכיב משקפיים? .ה

 מהי ההסתברות שהעובד שנבחר אינו מרכיב משקפיים? .ו
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 5שאלה 

 50%מהבתים נבנים ע"י חברת "רותם" כשמתוכם  40%ניה. בישוב "כלנית" נבנים בתי המגורים ע"י שלוש חברות ב

מיועדים למכירה והיתר  60%מהבתים נבנים ע"י חברת "חורש" כשמתוכם  30%מיועדים למכירה והיתר להשכרה. 

 מהבתים בישוב מיועדים להשכרה. 50%להשכרה. שאר הבתים בישוב נבנים ע"י חברת "תומר". כמו כן 

 למכירה מבין הבתים הנבנים ע"י חברת "תומר"?מהו אחוז הבתים המיועדים  .א

 נבחר בית מגורים המיועד למכירה. מה ההסתברות שלא נבנה ע"י חברת "רותם"? .ב

 "הבית מיועד להשכרה" הם: -האם המאורעות "הבית נבנה ע"י חברת "חורש" ו .ג

 מאורעות בלתי תלויים? נמק. .1

 מאורעות זרים? נמק. .2

 6שאלה 

מהמשחקים לא מובקעים שערים כלל,  30%-העולם בכדורגל ידועים הנתונים הבאים: ב מסטטיסטיקות של משחקי גביע

מהמשחקים שני שערים ויותר. כמו כן ידוע כי מבין המשחקים בהם  50% -מהמשחקים מובק שער אחד וב 20% -ב

 מסתיימים ללא הכרעה )תיקו(. 40%מובקעים לפחות שני שערים, 

 העולם יסתיים בהכרעה?מה ההסתברות שמשחק כדורגל בגביע  .א

 משחק כדורגל בגביע העולם הסתיים בהכרעה. מה הסתברות שהובקעו בו לפחות שני שערים? .ב

"במשחק כדורגל בגביע העולם הובקעו  -האם המאורעות "משחק כדורגל בגביע העולם הסתיים בהכרעה" ו .ג

 הם בלתי תלויים? נמק! לפחות שני שערים" הם מאורעות זרים?

 7שאלה 

 ,נשימה מבעיות סובלים המעשנים מבין 75%: הבאים הנתונים ידועים מסוימת אוכלוסיה עבור

 נשימה מבעיות סובלים באוכלוסיה 42% ו נשימה מבעיות סובלים מעשנים הלא מבין 20%

 באוכלוסיה מעשנים אחוז מהו .א

 ?נשימה מבעיות סובלים הלא מבין המעשנים אחוז מהו .ב

 ? באוכלוסיה לקורס שיוזמנו האנשים אחוז מהו. נשימה מבעיות לסובלים מעישון לגמילה קורס לקיים הוחלט .ג

 8שאלה 

 עבור סטודנטים הלומדים בסמסטר את הקורסים "מבוא למיקרו" ו"סטטיסטיקה א'" בלבד, 

 עברו את הקורס ,סטטיסטיקה א'"  50%נכשלו בשני הקורסים,  15%ידועים הנתונים הבאים: 

 למיקרו". בוחרים סטודנט מבין סטודנטים אלו באופן מקרי.עברו את הקורס "מבוא  55% -ו

 א. מה ההסתברות שעבר את הקורס "סטטיסטיקה א'", אם ידוע שנכשל בקורס "מבוא למיקרו"?

 ב. מה ההסתברות שעבר את הקורס "סטטיסטיקה א'", אם ידוע שעבר את הקורס "מבוא למיקרו"?
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 וע שעבר לפחות אחד מהם?ג. מה ההסתברות שעבר את שני הקורסים, אם יד

 9שאלה 

 עבור אוכלוסייה מסוימת ידועים הנתונים הבאים:

 מבין המעשנים סובלים מבעיות נשימה, 75%

 מבין הלא מעשנים סובלים מבעיות נשימה 30%

 מבין הסובלים מבעיות נשימה מעשנים. 62.5% -ו

 זו? א. מהו אחוז המעשנים ומהו אחוז הסובלים מבעיות נשימה באוכלוסיה

 "אדם סובל מבעיות נשימה" בלתי תלויים? -ב. האם המאורעות "אדם מעשן" ו

 ג. מחלקת הבריאות המטפלת באוכלוסייה זו החליטה לקיים קורס גמילה מעישון לסובלים מבעיות נשימה. 

 מהו אחוז האנשים שיזומנו לקורס זה?

 10שאלה 

וקטין בהסתברות  0.3, אישה בוגרת בהסתברות 0.3ברות כל אחד מהפרטים באוכלוסיה מסוימת הוא גבר בוגר בהסת

 .0.3 –, ומבין הנשים הבוגרות 0.4 –ידוע כי ההסתברות שלפרט יש אייפון היא: מבין הגברים הבוגרים . 0.4

 .0.25כמו כן, ההסתברות שלפרט באוכלוסייה יש אייפון היא 

 אייפון?א. נבחר קטין מהאוכלוסייה באופן מקרי. מה ההסתברות שיש לו 

 ב. נבחר פרט מהאוכלוסייה באופן מקרי והתברר שיש לו אייפון ואינו קטין. מה ההסתברות שפרט זה הוא אישה בוגרת?

 ג. האם המאורעות "נבחרה אישה בוגרת" ו "נבחר בעל אייפון" הם בלתי תלויים?

 11שאלה 

על שתיים מפאותיו  –סביבון ב'  . 1-4על פאותיו רשומים המספרים  –בקופסה נמצאים שלושה סביבונים. סביבון א' 

 .1על כל פאותיו רשומה הספרה  –סביבון ג'  .2ועל שתי האחרות הספרה  1רשומה הספרה 

 מוציאים באופן מקיר סביבון מהקופסא ומסובבים אותו פעמיים

 ?1הפעמים הסביבון נפל על המספר א. מה ההסתברות שבשתי 

 ?2. מה ההסתברות שבפעם הראשונה הוא נפל על הספרה 1ב. ידוע שבפעם השנייה הסביבון נפל על הספרה 

 . מה ההסתברות שהסביבון שהוצא מהקופסא הוא סביבון ג'?1ג. ידוע שבשתי הפעמים הסביבון נפל על המספר 

מה ההסתברות שגם בפעם   .1וע שבשתי הפעמים הסביבון נפל על המספר ד. מסובבים את אותו סביבון פעם נוספת. יד

 ?1השלישית ייפול על הספרה 
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 12שאלה 

 האם נכונה הטענה:

וההסתברות  0.7ההסתברות שסטודנט יעבור את הבחינה היא  ,0.8ההסתברות שסטודנט יתכונן לבחינה מסוימת היא 

 .0.1 שסטודנט לא יתכונן וגם לא יעבור את הבחינה היא

 0.75לכן אם סטודנט התכונן לבחינה ההסתברות שיעבור אותה היא 

 13שאלה 

 האם נכונה הטענה:

A ו- B :מאורעות זרים. נתון 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) = 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶) 

 P(A)=0.5לכן: 

 

 14שאלה 

 וברד.מפעילי קיוסק בבריכת שחייה ערכו סקר בין הילדים לגבי צריכת המוצרים: קרטיב, טילון 

 נתוני הסקר הם:

 קונים קרטיב וטילון,  22%קונים ברד,  35%קונים טילון,  40%קונים קרטיב,  55%

 קונים את כל שלושת המוצרים. 10% -קונים קרטיב וברד ו 18%קונים טילון וברד,  15%

 אחוז הילדים הקונים רק אחד משלושת המוצרים הוא:

 

 15שאלה 

 כו סקר בין הילדים לגבי צריכת המוצרים: קרטיב, טילון וברד.מפעילי קיוסק בבריכת שחייה ער

 נתוני הסקר הם:

 קונים קרטיב וטילון,  22%קונים ברד,  35%קונים טילון,  40%קונים קרטיב,  55%

 קונים את כל שלושת המוצרים. 10% -קונים קרטיב וברד ו 18%קונים טילון וברד,  15%

 שלושת המוצרים הוא: אחוז הילדים שקונים לפחות אחד מבין
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 16שאלה 

 מפעילי קיוסק בבריכת שחייה ערכו סקר בין הילדים לגבי צריכת המוצרים: קרטיב, טילון וברד.

 נתוני הסקר הם:

 קונים קרטיב וטילון,  22%קונים ברד,  35%קונים טילון,  40%קונים קרטיב,  55%

 קונים את כל שלושת המוצרים. 10% -קונים קרטיב וברד ו 18%קונים טילון וברד,  15%

 אחוז הילדים שקונים בדיוק שניים מהמוצרים הנ"ל, אבל לא טילון וקרטיב הוא:

 

 17שאלה 

 מפעילי קיוסק בבריכת שחייה ערכו סקר בין הילדים לגבי צריכת המוצרים: קרטיב, טילון וברד.

 נתוני הסקר הם:

 קונים קרטיב וטילון,  22% קונים ברד, 35%קונים טילון,  40%קונים קרטיב,  55%

 קונים את כל שלושת המוצרים. 10% -קונים קרטיב וברד ו 18%קונים טילון וברד,  15%

 אחוז הילדים שלא קונים קרטיב אך קונים לפחות אחד משלושת מוצרים הנ"ל הוא:

 

 18שאלה 

 המקיימים:  B -ו Aנתונים שני מאורעות זרים  𝛺במרחב המדגם 

𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) = 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵) = 2𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶) 

P(A) :שווה ל 

 

 19שאלה 

 נתונים שני מאורעות המקיימים: 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶) = 0.3 ,  𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵) = 0.4 , 𝑃(𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶) = 0.8 

 מאורעות זרים? B -ו Aהאם 
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 20שאלה 

 נתונים שני מאורעות המקיימים: 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶) = 0.3 ,  𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵) = 0.4 , 𝑃(𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶) = 0.8 

 משני המאורעות היא: ההסתברות שקרה לפחות אחד

 

 21שאלה 

 המקיימים:  B -ו A זריםנתונים שני מאורעות  𝛺במרחב המדגם 

2𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) = 𝑃(𝐵) = 4𝑃(𝐴) 

P(A) :שווה ל 

 

 22שאלה 

𝛺 .𝑃(𝐴מאורעות במרחב מדגם  A  ,Bיהיו   ∩ 𝐵) :שווה ל 

𝑃(𝐴)א.  ∙ 𝑃(𝐵) 

𝑃(𝐴)ב.  + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) 

1ג.  − 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) 

1ד.  − 𝑃(𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶) 

 

 

 23שאלה 

 הם מעשנים השותים קפה. 50%לא שותים קפה. ידוע כי  20% -מעשנים ו 55%באוכלוסייה מסוימת 

 מאוכלוסייה זו נבחר אדם באופן מקרי.

 ההסתברות שהנבחר שותה קפה ולא מעשן היא:
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 42שאלה 

 מעשנים השותים קפה.הם  50%לא שותים קפה. ידוע כי  20% -מעשנים ו 55%באוכלוסייה מסוימת 

 מאוכלוסייה זו נבחר אדם באופן מקרי.

 ההסתברות שהנבחר שותה קפה או מעשן היא:

 

 52שאלה 

 הם מעשנים השותים קפה. 50%לא שותים קפה. ידוע כי  20% -מעשנים ו 55%באוכלוסייה מסוימת 

 מאוכלוסייה זו נבחר אדם באופן מקרי.

 אינו מעשן היא:ההסתברות שהנבחר אינו שותה קפה או 
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  בינומית התפלגות

 הגדרת מושגים חדשים

 הגדרה: עצרת

n!  :קוראיםn .עצרת 

 מספר שהוא מכפלת כל המספרים הטבעיים הקטנים שווים לו 

𝑛! = 𝑛 ∙ (𝑛 − 1) ∙ (𝑛 − 2) ∙ ⋯ ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 

𝟎! = 𝟏 

4! = 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 

 

𝒏)הגדרה:
𝒌

 המקדם הבינומי  (

𝒏)הביטוי 
𝒌

 מקומות n –עצמים זהים ב  kמייצג בין היתר את מספר האפשרויות לסדר  (

 

 תמורות

 כסאות? 4-ילדים ב 4בכמה דרכים שונות אפשר לסדר 

 :נקרא גם הילדים בשורה  4מספר הסידורים האפשריים של 

  !4ילדים בשורה ושווה ל  4של מספר התמורות 

 .!n  -ושווה למספר התמורות ת נקרא איברים בשורה אח nשל מספר הסידורים האפשריים 

 ועד למספר נתון.  1 -היא מכפלת כל המספרים הטבעיים מ ֲעֶצֶרת

"n  "1עצרת ∙ 2 ∙ 3 ∙. .  ∙ n = n! 

 

 צירופים

(14)  

 בחירת ועד כיתה

 תלמידים כך ש: 30תלמידים לכיתה המונה  4מהו מספר האפשרויות לבחור ועד של 
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 הנבחר הראשון הוא יו"ר הועד, 

 הנבחר השני סגן יו"ר הועד, 

 הנבחר השלישי אחראי לפעילות החברתית 

 והנבחר הרביעי אחראי לעיצוב הכיתה?

 

 השוואת השאלה קודמת: בחירת ועד לכיתה

 תלמידים? 30תלמידים לכיתה המונה  4מהו מספר האפשרויות השונות לבחור ועד של 

 סיו"ר , אחראי על פעילויות ואחראי על עיצוב הכיתההבחירה: יו"ר, חשיבות לסדר בשאלה הקודמת הייתה  

 הבחירה. חשוב רק מיהם חברי הועדה.אין חשיבות לסדר בשאלה שלפנינו  

 !4איברים הוא  4שמספר התמורות של  

 חברי הועד. 4על מנת לא להתייחס לסדר הבחירה נחלק במספר התמורות של סדר הבחירה הפנימי של  

 

 צירופים

 איברים שונים.  nנתונה קבוצה ובה 

 זה מזה, שוניםאיברים  kמספר האפשרויות לבחירת 

 .הצירופיםחשיבות לסדר נקרא גם מספר  איןכאשר 

)מסומן כך:   
𝑛
𝑘

𝑘כאשר    ( ≤ 𝑛 .  

)מחושב כך:  
𝑛
𝑘

) =
𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
 

 

 התפלגות בינומית

 ניסויים בלתי תלויים זה בזה,  nמבצעים 

 תלויה בתוצאה של ניסיונות האחרים.כאשר התוצאה של ניסוי כלשהו אינה 

 לכל ניסוי בודד יש שתי תוצאות אפשריות בלבד: הצלחה או כישלון.

  p -ההסתברות להצלחה בכל ניסוי קבועה ושווה ל

 ניסיונות. nהצלחות מתוך  kאנו נחשב את הסתברות שיתרחשו 
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 ניסיונות nהצלחות מתוך  kההסתברות שיתרחשו 

 

 ומה לגבי הסדר ???

 ניסיונות זה המקדם הבינומי ! nהצלחות מתוך  kפר האפשרויות לסידור מס

 

𝑃(𝑝 (𝑘 ב הצלחות𝑛 חזרות עם הסתברות להצלחה  = (
לסידור האפשרויות מספר

𝑘ב הצלחות 𝑛חזרות 
) 𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

= (
𝑛

𝑘
) 𝑝𝑘 (1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

𝑃𝑛(𝑘) = (
𝑛

𝑘
) 𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

 . נוסחת ההסתברות הבינומיתנוסחה זו נקראת 

𝑛) -ו k, n, pכדי להשתמש בנוסחה לפתרון בעיה, מציבים את נתוני הבעיה המתאימים במקום 
𝑘

) 

 

𝑛)סימון: 
𝑘

 .nמתוך  kניסיונות, או, מספר הקומבינציות של  n-הצלחות ב kמספר האפשרויות לסידור - (
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(15)  

 בדיוק פעמים? 5הטלות קובייה תתקבל הספרה  8 -מה ההסתברות שב

(16)  

 מההסתברות שהוא יחטיא בירייה בודדת . 3שצלף יפגע במטרה בירייה בודדת  גדולה פי ידוע שההסתברות 

 א. מה  ההסתברות שהצלף יפגע בירייה בודדת .

 יריות , מה ההסתברות שהמטרה תיפול 5מפילה את המטרה. צלף יורה למטרה   –ב.  פגיעה אחת  

(17)  

 מסוימת ,  מכוניות מכלל המכוניות בארץ 3ידוע שאם בוחרים באקראי 

 . 0.064המכוניות יש מזגן היא  3 -ההסתברות שבכל אחת מ

 מכוניות מהי ההסתברות שלפחות בשתי מכוניות  יש מזגן ? 6בוחרים באקראי 

 

 ניסוי שמתקיימים בו שלושה תנאים:

I.  אנשים(.5הטלות מטבע, או בחירת  10)כגון הניסוי מורכב ממספר מסוים של חזרות על אותו ניסוי 

II. ('מספר' –זרה על הניסוי יש שתי תוצאות אפשריות )כגון 'ציור' לכל ח 

III. :מידע אודות תוצאה של ניסוי אחד אינו משנה את הערת ההסתברות של  הניסויים החוזרים אינם תלויים זה בזה

 קבועה לכל אחד מהניסויים החוזרים Pהתוצאה בניסוי החוזר )למשל, בניסוי של הטלת מטבע, ההסתברות )ציור(

 k) בנים k -ל ההסתברות מה. p הוא הבנים של היחסי החלק שבה מכיתה, החזרה עם תלמידים n שבוחרים חנני

 (?הצלחות

 חזרות" בצורה סכמתית, כך: n -הצלחות בkנוכל להציג נקודה טיפוסית במאורע "
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 .Fפעמים  (n-k) -ו Sפעמים  kהסמלים,  nכל נקודה במאורע המבוקש היא סידור של 

 של כל נקודה במאורע היא: ההסתברות

 

𝑃(𝑝 (𝑘 ב הצלחות𝑛 חזרות עם הסתברות להצלחה  = (
לסידור האפשרויות מספר

𝑘ב הצלחות 𝑛חזרות 
) 𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘

= (
𝑛

𝑘
) 𝑝𝑘 (1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

 . נוסחת ההסתברות הבינומיתנוסחה זו נקראת 

𝑛) -ו k, n, pכדי להשתמש בנוסחה לפתרון בעיה, מציבים את נתוני הבעיה המתאימים במקום 
𝑘

) 

𝑛)סימון: 
𝑘

 .nמתוך kניסיונות, או, מספר הקומבינציות של  n-הצלחות ב k. מספר האפשרויות לסידור (

 הסתברות בינומית

   -הצלחות בניסוי בינומי, ובקיצור הסתברות בינומית, אנו מחשבים אם כן בעזרת הנוסחה  k -את ההסתברות ל

𝑃(הצלחות 𝑘) = (
𝑛

𝑘
) 𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

n - הבלתי תלויות בניסוי בינומי, ו מספר החזרות-p  ברנולי.היא ההסתברות להצלחה בניסוי 

  מודל בינומי של ניסויים

  .pניסויי ברנולי ב"ת, בעלי הסתברות להצלחה   nמבצעים סדרה של

 .P(k)הניסויים היא   n-הצלחות ב kההסתברות לקבל בדיוק 

  E(X)=np :של התפלגות בינומית התוחלת

 V(X)=npq :של התפלגות בינומית השונות
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 1שאלה 

 .0.6 הוא במטווח במטרה לפגוע הסיכוי

 ?ניסיונות 5 מתוך פעמים 4 במטרה לפגוע הסיכוי מה. א

 ?במטרה הפגיעות תוחלת מה. ב

 

 2שאלה 

קורסים,  5 .  אם הוא לוקח0.8קורסים, ההסתברות שלו לעבור כל אחד מהם היא  4סטודנט חישב ומצא שאם הוא לוקח 

 .0.5קורסים, הסתברות לעבור כל אחד מהם היא  6, ואם הוא לוקח 0.7ההסתברות לעבור כל אחד מהם היא 

 קורסים על מנת לעמוד בדרישות. 4בסוף השנה חייב הסטודנט לעבור לפחות 

 כמה קורסים עליו לקחת כדי להבטיח את ההסתברות הגבוהה ביותר להצלחה ?

 חתו בקורס אחד בלתי תלויה בהצלחתו או אי הצלחתו בקורס אחר.הנח שהצלחתו או אי הצל

 

 3שאלה 

 סוגי הדם הידועים כדלקמן: 4אוכלוסייה מסוימת מתפלגת לפי 

 A 45%דם סוג  

 O 30%דם סוג 

 B 15%דם סוג 

 AB 10%דם סוג 

 האם נכונה הטענה:

היא  Oאנשים, לכן ההסתברות שבדיוק לאחד מהארבעה לא יהיה דם מסוג  4מתוך האוכלוסייה נבחרו באופן מקרי 

0.0756 
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 4שאלה 

מבין  5%מהמטוסים מגיעים באיחור ליעדם, וכן כי  20%על פי נתונים סטטיסטיים נמצא כי בחברת התעופה "שמיים" 

 מאחרים ביותר משעה אחת.  -המטוסים המאחרים 

 האיחורים של המטוסים השונים אינם תלויים זה בזה.

 טיסות. 10ביום חמישי בערב יש לחברה 

 א. מה ההסתברות שמטוס של חברת "שמיים" יאחר ביותר משעה?

 ב. מה ההסתברות שביום שלישי בבוקר כל הטיסות של חברת "שמים" יגיעו באיחור?

 סים של חברת "שמיים" יאחרו?מטו 2ג. מה ההסתברות שביום שלישי בבוקר לכל היותר 

טיסות. מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של מספר הטיסות של החברה המאחרות  150ד. בחודש יש לחברת "שמיים" 

 ביותר משעה אחת?
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 המצבים, האפשרויות, הצירופים תורת -קומבינטוריקה 

 .בחינהנקודות ב 7-5שווה ערך נושא קומבינטוריקה מופיע בד"כ בחלק א' בטענות 

 B, וקבוצה נוספת של איברים שנסמנה ב־𝑛𝐴 -בגודל ב A: אם קיימת קבוצה של איברים שנסמנה ב־עקרון החיבור

. אופנים 𝑛𝐴+ 𝑛𝐵( יש Bאו  A, כאשר שתיהן קבוצות זרות. אזי לבחירת איבר אחד מתוך שתי הקבוצות )או 𝑛𝐵בגודל 

אופנים והקבוצות זרות, אזי לבחירת בדיוק איבר אחד  𝑛2 -ב 2אופנים, איבר מסוג  𝑛1 -ב 1אם אפשר לבחור איבר מסוג 

1סוגי העצמים יש kמבין  2

1

...
k

k i

i

n n n n


   .אופנים 

 שאלה

 הכיתות: 2. מה מספר האפשרויות לבחור תלמיד אחד מבין תלמידי 40תלמידים ובשנייה  32בכיתה אחת 

 72=32+40:    פתרון

 𝑛𝐵 -ב  Bאופנים, ולאחר כל בחירה כזו אפשר לבחור את האיבר 𝑛𝐴ב־  Aאם אפשר לבחור את האיבר: עקרון הכפל

 אפשרויות.  𝑛𝐴𝑛𝐵( ישBולאחריו Aאופנים, אזי לבחירת שניהם בסדר הנ"ל )

ם אם ניתן לפרק ניסוי מקרי לשלבים, אז מספר הנקודות של הניסוי הוא מכפלת מספר הנקודות של כל אחד מהשלבי

 ממנו הוא מורכב.

תוצאות אפשריות, וכן הלאה, עד   𝑛2תוצאות אפשריות, לשני  𝑛1ניסויים, אשר לראשון בהם יש  kעורכים סדרה של 

הניסויים  kתוצאות אפשריות. מספר התוצאות האפשריות של הניסוי המורכב, דהיינו של סדרת  𝑛𝑘לאחרון, שלו יש 

𝑛1איברים כל אחת( נתון ע"י המכפלה:  k)מספר הסדרות האפשריות, בנות  ∙ 𝑛2 ∙ 𝑛3 ∙ ⋯ ∙ 𝑛𝑘 = ∏ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1 

 ה ואח"כ מטבע.יניסוי מורכב מהטלת קובי

ולכן מספר התוצאות  2, מספר תוצאות אפשריות בהטלת מטבע הוא 6ה הוא ימספר תוצאות אפשריות בהטלת קובי

 אפשרויות 12=2*6האפשריות של הניסוי 

בלבד )כאשר ברישום מספר מותר,  1,2,3רות כל אחד, תוכל להרכיב מהספרות ספ 5כמה מספרים שונים, בני 

 כמובן, להשתמש בכל ספרה יותר מפעם אחת(?

תוצאות אפשריות, וכך הלאה.  3-תוצאות אפשריות, לבחירת הספרה השנייה 3לבחירת הספרה הראשונה במספר יש 

3 -ספרות  5מספרים שונים בני  243לפי חוק המכפלה, ניתן אפוא להרכיב משלוש ספרות שונות  ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 =

35 = 243 

אנו מציינים לגבי כל כיסא 'תפוס' או 'פנוי'. כמה "מצבי תפוסה"  15,…,1,2כיסאות הממוספרים  15בשורה בת 

 שונים יש?
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 הכיסאות יכול להיות אחד מהשניים, 'תפוס', או 'פנוי'. 15-תשובה: מצבו של כל אחד מ

2יסאות הוא: כ 15-לכן מספר האפשרויות ל ∙ 2 ∙ 2 ∙ ⋯ ∙ 2 = 215 = 32,768 

 דוגמא נוספת: 

 ספרים, אחד מכל מקצוע.  2ספרי גיאומטריה יש לבחור  6-ספרי אלגברה ו 10מתוך 

 כמה זוגות שונים כאלו אפשר לבחור?

10: פתרון ∙ 6 = 60 

 שאלה

 אנגלים ? 5-איטלקים ו 10צרפתים,  7אנשים בעלי לאום שונה מתוך קבוצה של  2בכמה אופנים ניתן לבחור 

7פתרון: יש  ∙  אפשרויות לבחור צרפתי ואיטלקי )חוק המכפלה( 10

 7 ∙  אפשרויות לבחור צרפתי ואנגלי )חוק המכפלה( 5

 10 ∙  אפשרויות לבחור איטלקי ואנגלי )חוק המכפלה( 5

7ובסה"כ, בעזרת חוק הסכום יש  ∙ 10 + 7 ∙ 5 + 10 ∙ 5 =  אפשרויות לבחור שני אנשים בעלי לאום שונה. 155

 "ְו": צרפתי ואיטלקי, צרפתי ואנגלי ... -חוק המכפלה מתאים ל: בהכללה

 "או": או צרפתי ואיטלקי או צרפתי ואנגלי ... –חוק הסכום מתאים ל             
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 מדגם סוגי

 טופס: דוגמאות .שונה תוצאה נותן שונה וסידור, מופיעים האיברים שבו לסדר חשיבות יש שבו מדגם: סדור מדגם. א

איברים,  nמקבוצה בת  kבגודל מדגמים סדורים  .במילה אותיות, שונה כספי ערך בעלי פרסים, במספר ספרות, טוטו

232האיברים מאיברי הקבוצה כאשר הסדר הפנימי בתוך הקבוצה חשוב.  kהיא שורה מסודרת של  ≠ 322 

מדגמים לא  .תוצאה זהה נותן שונה וסידור, מופיעים האיברים שבו לסדר חשיבות אין שבו מדגם: סדור לא מדגם. ב

232כאשר אין לנו עניין בסדר שבו הוצאו הפרטים באוכלוסייה. סדורים  = 322  

 סוגי דגימה )סוגי בחירה(

 איברים, צורת הדגימה יכולה להיות אחת משתי האפשרויות הבאות: nאיברים מתוך קבוצה בת  kכאשר דוגמים/בוחרים 

 גם חוזר לקבוצה ובדגימה הבאה יכול להיבחר שוב.: דגימה אשר האיבר שנדדגימה עם החזרה -א

: דגימה אשר האיבר שנדגם יוצא מהקבוצה ובדגימה הבאה אינו יכול להיבחר פעם נוספת. דגימה ללא החזרה -ב

 בסוג דגימה זה, גודל הקבוצה קטן בכל פעם באיבר אחד.

 דוגמא לדגימה סדורה עם החזרה

 בכד יש שלושה כדורים בצבעים שונים. 

 ים כדור רושמים את צבעו ומחזירים אותו לכד.מוציא

 חוזרים על כך פעמיים. מתקבל זוג צבעים של הכדורים שנדגמו, לפי סדר הופעתם. כמה זוגות שונים ייתכנו?

 תשובה: 

 לכל בחירה יש שלושה צבעים אפשריים )שלושה כדורים בצבעים שונים(.

 איברים.  k=2איברים ואילו הסדרה בת  n=3האוכלוסייה היא בת 

3בחירות ניתן לקבל  2-ולכן ב ∙ 3 = 32 =  סדרות שונות של כדורים. 9

 מדגמים סדורים ללא החזרה -מודל ב' 

 , nמתוך  kבדגימה ללא החזרה של 

 איברים,  nהנדגם הראשון נבחר מתוך אוכ' של 

 איברים וכו'.  n-1השני מתוך אוכ' של 

 נדגמים,  k-1הנדגם האחרון נבחר לאחר שנבחרו כבר 

 איברים בדיוק. n-(k-1)=n-k+1כלומר, מתוך אוכ' של 
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 , ללא החזרה הוא )לפי חוק המכפלה(: nאיברים מתוך  kולכן מספר המדגמים הסדורים של 

𝒏 ∙ (𝒏 − 𝟏) ∙ (𝒏 − 𝟐) ∙ ⋯ ∙ (𝒏 − 𝒌 + 𝟏) = (𝒏)𝒌 =
𝒏!

(𝒏 − 𝒌)!
 

(𝒏)𝒌  :קוראים זאת :n  אינדקסk 

 דוגמאות דגימה ללא החזרה

תלמידים. כמה אפשרויות בחירה -חר ראש ועד, גזבר, אחראי תרבות ונציג בועד מוריםתלמידים נב 40מכיתה בת 

 יש? )בהנחה שאף תלמיד אינו נושא ביותר מתפקיד אחד(.

 :תשובה

 בלי החזרות. 40מתוך  4נרשום את התפקידים בסדר בו נקבנו בהם, ונאייש אותם אחד אחד. נקבל מדגם סדור של 

4(40)מספר המדגמים האפשריים מסוג זה הוא:  = 40 ∙ 39 ∙ 38 ∙ 37 = 2,193,360 

איש שיכולים לאייש את  39איש. לאחר שראש הועד נבחר, נותרו  40נראה זאת שוב בפרוטרוט: ראש הועד נבחר מתוך 

לאיוש איש  37נותרו  –תרבות, ולבסוף -איש לאיוש תפקיד אחראי 38תפקיד הגזבר. לאחר שגם הוא נבחר, נותרו 

 תלמידים.-תפקיד הנציג בועד מורים

 37*38*39*40לפי חוק המכפלה, מספר האפשרויות הוא 

 יהיו כל אברי המדגם שונים? nמתוך  kמה ההסתברות לכך, שבמדגם מקרי )סדור( עם החזרה של 

ולם שונים זה : "איברי המדגם כAמדגם שכל איבריו שונים הוא תוצאה אפשרית של דגימה ללא החזרה, לכן, במאורע 

. מאידך גיסא, מספר הנקודות בכל מרחב 𝑘(𝑛), שהוא nמתוך  kמזה", יש נקודות כמספר המדגמים ללא החזרה של 

 מספר המדגמים עם החזרה. 𝑛𝑘המדגם הוא 

מרחב  –הם שווי הסתברות, הווה אומר  העובדה שהדגימה היא מקרית פירושה, שכל המדגמים האפשריים )עם החזרה(

 ות אחיד.ההסתבר

𝑃(𝐴)היא:  Aלכן הסתברות המאורע  =
𝑁(𝐴)

𝑁
=

(𝑛)𝑘

𝑛𝑘
 

 דוגמאות

 כיסאות? 8אנשים שונים בשורת כיסאות שבה יש  5בכמה אופנים שונים אפשר להושיב 

חמישה;  –שישה מקומות; לרביעי -את האדם הראשון ניתן להושיב בשמונה מקומות; לשני נותרו שבעה מקומות; לשלישי

 ארבעה מקומות.  -ולחמישי

8לכן מספר האפשרויות להושבת האנשים הוא:  ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4 = (8)5 = 6,720 

 כמה מילים בעלות מובן או חסרות מובן אפשר ליצור מאותיות המילה "אוסטרליה":
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 . כשמשתמשים בכל האותיות לכל מילה?א

 אותיות בלבד? 6-ב. כשמשתמשים בכל פעם ב

א. כשמשתמשים בכל אותיות המלה "אוסטרליה" ע"מ ליצור מלים חדשות, אנו יוצרים את כל התמורות האפשריות 

כו'. מספר המילים אותיות נותרות ו 7אותיות, האות השניה מבין  8מאותיות המלה הנתונה. האות הראשונה נבחרה מבין 

 40,320=!8הוא: 

איברים  6אותיות, אזי מספר המלים שנוכל ליצור הוא מספר המדגמים המקריים הסדורים בני  6 -ב. אם נשתמש רק ב

 איברים, ללא החזרה, כלומר:  8הלקוחים מקבוצה כוללת בת 

8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3 = (8)6 = 20,160 

 500ופרס של  ₪ 1,000, פרס של ₪ 5,000, פרס של ₪ 10,000פרסים: פרס של  4כניות רדיו יחולקו בתחרות ת

  –כניתו. בכמה אופנים יכולה חלוקת הפרסים להתבצע את ת. עשרה מחברים הגישו לתחרות כל אחד ₪

 א( אם אין מתחרה יכול לזכות ביותר מפרס אחד;

 ב( אם כל מתחרה יכול לזכות ביותר מפרס אחד.

 -אנשים; השלישי 9-אנשים; הפרס השני ל 10 -. הפרס הראשון יכול להינתן לא. מתחרה אינו יכול לקבל יותר מפרס אחד

 אנשים. 7-ל -; והרביעי8-ל

4(10)מספר האפשרויות החלוקה הוא:  = 10 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7 = 5,040 

 ללא החזרה( 10מתוך  4)מספר האפשרויות למדגם מקרי סדור של 

עם  10מתוך  4ב. מתחרה יכול לקבל יותר מפרס אחד. במקרה זה עלינו לחשב את מספר המדגמים הסדורים של 

 אנשים וכן השני, השלישי והרביעי.  10-החזרה. הפרס הראשון יכול להינתן ל

104מספר האפשרויות במקרה זה הוא:  = 10,000 
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 תמורות/פרמוטציות

𝑃(𝑛)עצמים שונים:  n: מס' האפשרויות לסדר מס' תמורות = 𝑛!. 

 : הגדרה

איברים.  nאיברים נקראת תמורה )פרמוטציה( של  nעצמים/איברים שונים בשורה מתוך  nסידור/חליפה של 

𝑃(𝑛, 𝑛) = 𝑛! 

 .המבדיל בין התמורות הוא סדר האיברים 

  מספר האפשרויות לסדרn  עצמים בשורה הואn! 

  מספר האפשרויות לסדרn  עצמים במעגל הוא(n-1)! 

 דוגמאות

 ילדים מתחלקים הילדים בעבודות הבית:  5במשפחה בת 

 אחד קונה במכולת, אחד מדיח כלים, אחד משקה עציצים, אחד מוריד את האשפה ואחד מטאטא את הבית. 

 מדי בוקר, מפרסמת האם סידור עבודה. כמה סידורי עבודה אפשריים?

 שלושה;  –לשלישי  ארבעה תפקידים;  –בשעת סידור העבודה יש לילד הראשון חמישה תפקידים אפשריים; לשני 

 התפקיד שנותר. –ולאחרון   שניים;  –לרביעי 

 120=!5לפיכך, מספר סידורי העבודה האפשריים הוא: 

 שאלה

 בנה זו ליד זו?הנשים תש 3-גברים בשורה, כך ש  7-נשים ו 3בכמה אפשרויות ניתן להושיב 

 פתרון

הגברים + קבוצת הנשים( ולאחר מכן נתחשב בסדר הנשים  7איברים ) 8נתייחס לקבוצת הנשים כאיבר אחד. בסה"כ יש 

 אפשרויות. !3!8בקבוצה.  סה"כ  : 

 : מס' חליפות

,𝑃(𝑛: עם חשיבות לסדרעצמים שונים,   nעצמים מתוך  kמס' האפשרויות לבחור 𝑘) = (𝑛)𝑘 =
𝑛!

(𝑛−𝑘)!
 

 מדגמים לא סדורים ללא החזרה )צירופים( -מודל ג' 

, כאשר אין חשיבות לסדר האיברים בתת (k<n)איברים  kאיברים. תת קבוצה של קבוצה זו בעלת  nנתונה קבוצה של 

 הקבוצה.
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,C(nמספר הצירופים:   k) = 𝐶𝑛
𝑘 =

(𝒏)𝒌

𝒌!
= (

𝒏
𝒌

) =
𝒏!

(𝒏−𝒌)!𝒌!
 

  kהפריטים. מספר האפשרויות לסידור  kשבו מבטלים את סידור מחוק המכפלה נובע כי יש להוסיף שלב נוסף לניסוי

 , ולכן נחלק את התוצאה הקודמת במספר האפשרויות לסידור הפריטים שהוצאו.!𝑘הפריטים בשורה הוא: 

( ,k) C( ,k ) P(k,k) !

ת םבחיר איברי ר סידו

n
P n n k

k

 
    

 
 

)סימון: 
𝒏
𝒌

 .  nמתוך  kנקרא גם מספר הצירופים של  (

 ינקרא גם המקדם הבינומ kמעל  nבמלל: 

 שאלה

 ?  1,2,3כמה צירופים ניתן לבנות ע"י שניים מבין המספרים  

 :פתרון

 {2,3},{1,3},{1,2}האפשרויות הן  :  

מספר האפשרויות :
3

3
2

 
 

 
 

 שאלה

חברים )אין חשיבות לסדר(?  3תלמידים. בכמה אפשרויות ניתן להרכיב ועד של  30בכיתה  -א
30 30!

3 27! 3!

 
 

 
 

 אם דורשים שאחד מהם הוא יו"ר ? -ב
30

3
3

 
 

 
או  

30
30

2

 
 
 

 

 אם דורשים שאחד מהם יו"ר, השני גזבר והשלישי מזכיר?  -ג

:30איברים מתוך  3חליפה של  
30

(30,3) 3! 30 29 28
3

P
 

     
 

 

 )יש חשיבות לסדר(. 

 שאלה

 צהובים.  3, ירוקים 4כדורים שונים זה מזה:  7נתונים 

 כדורים כך ש: 3בכמה אופנים ניתן לבחור קבוצה בת 
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 מהם יהיו ירוקים?  2בדיוק  -א

 הצהובים: 3הירוקים ואחד מתוך  4מתוך  2נבחר  
4 3 4! 3!

18
2 1 2! 2! 1! 2!

   
      

    
 

 לפחות אחד יהיה צהוב? -ב
3 4 3 4 3 4

31
1 2 2 1 3 0

           
                

           
 

 דרך נוספת : 
7 3 4

31
3 0 3

ל תכ להאפשרויו הכ םהשלוש ירוקי

     
       

     
 

: לא נכון לעשות    שים לב
6

3
2

 
 
 

 מכיוון שיש כפל אפשרויות.       

 פעמים 3צהובים מופיע  3:  לדוגמא

 שאלה 

 3-ספרי פיסיקה שונים ו 4ספרי מתמטיקה שונים,  5בכמה אופנים שונים ניתן לסדר על מדף לפי נושאים קבוצה בת 

 ספרי כימיה שונים ?

!5 פתרון: 4! 3! 3!
ר תסידו הקבוצו

ר לסידו הכ קבוצ
ן ביניה

ך הבתו עצמ

   

 מס' צירופים: 

,𝐶(𝑛. ללא חשיבות לסדרעצמים שונים,   nעצמים מתוך  kמס' האפשרויות לבחור 𝑘) = (𝑛
𝑘

) =
𝑛!

(𝑛−𝑘)!𝑘!
 

 דוגמאות מדגם בלתי סדור

20)איש הוא:  20חברים מקבוצה של  5מספר האפשרויות לבחור משלחת בת 
5

) =
(20)5

5!
=

20∙19∙18∙17∙16

5∙4∙3∙2∙1
=

15,504 

 תאים, כך שבכל תא יימצא כדור אחד לכל היותר? 8-כדורים זהים ב 3שונים אפשר לשים בכמה אופנים 

התאים, לכן עלינו לקבוע בכמה אופנים  8עקב זהות הכדורים, מוגדרת כל תוצאה ע"י ציון שלושת התאים התפוסים, מבין 

8) , והתשובה היא:  8עצמים מתוך  3אפשר לבחור 
3) = 8!

3!5!
= 8∙7∙6

3∙2∙1
= 56 

 ברות להתרחשותו של מאורע זה? )בדרך מקרית(מה ההסת

מאחר שכל כדור יכול להימצא  –, מספר האפשרויות של מרחב המדגם 56מס' הנקודות של המאורע המבוקש הוא 

8תאים, מספר אפשרויות הנפילה של שלושת הכדורים הוא:  8-באחד מ ∙ 8 ∙ 8 = 83 = האפשרויות  512לכל  512
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הנקודות שייכות למאורע המבוקש, ולכן ההסתברות היא:  512ך מתו 56. 1/512הללו אותה הסתברות: 

56/512=0.109 

עשרה ארגזי תפוזים נשלחו לעשר מדינות שונות, ארגז אחד לכל מדינה. בדרך נרקבו התפוזים בשני ארגזים. 

 לכמה צירופים שונים של שתי מדינות יכולים שני הארגזים הרקובים להגיע?

איברים. )הסדר בו  10הנבחרים מתוך  2מספר הצירופים האפשריים הוא כמספר המדגמים הבלתי סדורים בגודל 

10)מופיעות שתי המדינות אינו חשוב(. מספר צירופים זה הוא: 
2

) =
10!

2!  8!
= זוגות שונים של מדינות  45כלומר, יש 45

 שאליהן יכולים ארגזי התפוזים הרקובים להגיע.

, ושלושת Aעכברים שייבחרו מקרית חומר  7-ברים. לצורך ניסוי מסוים הוחלט להזריק לבמעבדה עשרה עכ

, חישב בכמה אופנים ניתן לבחור את שבעת העכברים A. חוקר א, עליו מוטל להזריק חומר Bהנותרים יוזרקו חומר 

שת העכברים מתוך , חישב בכמה אופנים ניתן לבחור את שלוBמתוך העשרה. חוקר ב, עליו מוטל להזריק חומר 

 העשרה. לאלו תשובות הגיעו שני החוקרים?

שווה למספר האפשרויות  10עכברים מתוך  7שני החוקרים הגיעו לתשובה זהה, מכיון שמספר האפשרויות לבחור 

10): 10עכברים מתוך  3לבחור 
3

) = (10
7

) =
10!

3!  7!
= 120 

 4 -מופיעים כל אחד ב J,Q,K,10,…,1,2קלפים )הקלפים  52קלפים מחבילה בת  5במשחק פוקר מקבל כל שחקן 

קלפים  5צורות: לב, מעוין)שניהם אדומים(, פרח ועלה )שני אלה שחורים(. מהי ההסתברות ששחקן מסוים יקבל 

 שכולם אדומים?

52)קיימים 
5

קלפים. הקלפים נטרפים וחלוקתם מקרית, לכן לכל האפשרויות  52קלפים מחבילה בת  5אופני בחירה של  (

הסתברות: הללו אותה 
1

(52
5 )

. 

קלפים  5הקלפים האדומים. מספר האופנים לבחור  26הקלפים אדומים, הרי שכולם שייכים לתת הקבוצה של  5אם 

26)הוא  26מתוך 
5

 , וזה מספר הנקודות במאורע הנידון. ההסתברות המבוקשת היא:(

(26
5

)

(52
5

)
=

26 ∙ 25 ∙ 24 ∙ 23 ∙ 22

52 ∙ 51 ∙ 50 ∙ 49 ∙ 48
= 0.025 

 .2.5% -כלומר כ

סטודנטיות נבחרו שלושה נציגים באופן מקרי. מהי ההסתברות שכל הנבחרים  2-סטודנטים ו 8מקבוצה שבה 

 גברים?

10)סטודנטים/יות הוא  10נציגים מתוך  3מספר האפשרויות לבחור 
3

). 
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8)סטודנטים הוא  8סטודנטים מתוך  3מספר האפשרויות לבחור 
3
). 

 לכן, ההסתברות שכל הנציגים יהיו סטודנטים היא:

(8
3
)

(10
3

)
=

8!
3! 5!
10!

3! 7!

=
8 ∙ 7 ∙ 6

10 ∙ 9 ∙ 8
=

42

90
= 0.47 

 כדורים שחורים ואחד צהוב נבחרו באופן מקרי שלושה כדורים. מה ההסתברות שהצהוב נבחר? 7מכד שבו 

8) הוא:   8כדורים מתוך  3מספר האפשרויות לבחור 

3
) =

8∙7∙6

3∙2∙1
= 56 

כדורים  7יות לבחור שניים מתוך השחורים. מספר האפשרו 7אם הצהוב נבחר, הרי ששני כדורים צריכים להיבחר מתוך 

7)הוא: 
2
) =

7∙6

2∙1
= 21 

לכן הסתברות המאורע המבוקש הוא: 
21

56
=

3

8
 

 דרך שנייה: חישוב הסתברות ע"י המאורע המשלים למאורע המבוקש.

 3המאורע המשלים במקרה זה הוא המאורע: שלושת הכדורים שנבחרו היו כולם שחורים. מספר האפשרויות לבחור 

7)וא: ה 7כדורים מתוך 
3
) =

7∙6∙5

3∙2∙1
= לכן הסתברות המאורע המשלים היא:  35

35

56
=

5

8
 

1ומכאן, שהסתברות המאורע עצמו היא:  −
5

8
=

3

8
 

 ילדים נבחרים באופן מקרי להכין ארוחת ערב. 6שניים מהילדים במשפחה בת 

 א( מה ההסתברות שייבחרו הבכור והצעיר ביותר?

 ב( מה ההסתברות שאחד מהשניים יהיה הבכור?

6)הוא:  6-ילדים מתוך ה 2א. ההסתברות לבחירת הבכור והצעיר ביותר: מספר האפשרויות לבחור 
2
) = .  כלומר 15

 נקודות. 15במרחב המדגם 

2))בכור וצעיר( הוא:  2-ילדים מתוך ה 2מספר האפשרויות לבחור 
2
) = 1. 

 המאורע המבוקש כולל נקודה אחת מתוך מרחב המדגם.

צעיר היא: לכן, ההסתברות לבחירת הבכור וה
(2

2)

(6
2)

=
1

15
 

1)היא  ב. ההסתברות שהבכור ייבחר: מספר האפשרויות לבחור ילד אחד )הבכור( מתוך ילד אחד )הבכור(
1
) = 1 .

5)הילדים האחרים הוא  5מספר האפשרויות לבחור ילד אחד )שאינו הבכור( מבין 
1
) = 5. 
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1)כך שאחד מהם הוא הבכור היא  2לכן מס' האפשרויות לבחור 
1
) ∙ (5

1
) . 

(ייבחר הבכור)𝑃מכאן:  =
(

1

1
)∙(

5

1
)

(
6

2
)

=
5

15
=

1

3
 

ליידי אנגליה טוענת שהיא יכולה להבחין בין תה שנמזג ולאחר מכן הוסיפו לו חלב, לבין תה שבו נמזג החלב 

בדרך האחרת, והיא נתבקשה  4-בדרך אחת ו 4 –ספלי תה  8תחילה ואחריו התה. כדי לבדוק את כושרה זה הוכנו 

ילה. בהנחה שאין לה שום כושר אבחנה והיא פשוט מנחשת )כלומר, הספלים שבהם נמזג החלב תח 4לזהות את 

 הספלים? 4ספלים( מה ההסתברות שבכל זאת זהה נכונה את  4בוחרת באופן מקרי 

8)ספלים הוא :  8ספלים מתוך  4מספר האפשרויות לבחור 
4
) = 70. 

4)ספלים )הנכונים( הוא:  4ספלים מתוך  4מספר האפשרויות לבחור 
4
) = 1 , 

(הנכונים הספלים 4 בחירה)𝑃 לכן: =
(

4

4
)

(8
4)

=
1

70
 

 כמה תמורות אפשר לקבל ע"י שינוי סדר האותיות במלה "סטטיסטיקה"?

 אותיות. 9במלה "סטטיסטיקה" 

 . !9אותיות שונות הוא  9מספר התמורות של 

 .!2!2!3במספר  !9מכיוון שהאות ט מופיעה שלוש פעמים, האות ס פעמיים והאות י פעמיים יש לחלק את 

למשל: 
9!

3!∙2!∙2!
= 15,120 

 נשים: 3-גברים ו 5אנשים אפשר לבחור מתוך קבוצה בת  3כמה ועדות שונות בנות 

 א( ללא הגבלת מינים.

 ב( כאשר כל ועדה חייבת לכלול שתי נשים וגבר אחד.

 ג( כאשר כל ועדה חייבת לכלול אשה אחת ושני גברים, וגבר מסוים חייב להיכלל בוועדה.

 נשים: 3-גברים ו 5שים שאפשר לבחור מתוך קבוצה של אנ 3מספר הועדות בנות 

אנשים  8אנשים מתוך  4מספר הועדות הוא כמספר האפשרויות לבחור קבוצה לא סדורה של  –א. ללא הגבלת מינים 

8)ללא החזרה, דהיינו: 

3
) = 56. 

 ב. שתי נשים וגבר אחד. 

3)נשים הוא:  3נשים מתוך  2מספר האפשרויות לבחור 

2
) = 3. 
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5)גברים הוא:  5מספר האפשרויות לבחור גבר אחד מוך 

1
) = 5. 

3)נשים וגבר אחד הוא:  2לכן, לפי חוק המכפלה, מס' האפשרויות שייבחרו 

2
) ∙ (5

1
) = 15 

 ג. אשה אחת ושני גברים )גבר מסוים חייב להיכלל בועדה(.

 במקרה זה שלושת חברי הועדה נבחרים כל אחד מתוך קבוצת אנשים אחרת.

3)נשים הוא:  3מספר האפשרויות לבחור אשה אחת מבין 

1
) = 3. 

4)גברים )קבוצת הגברים למעט אותו גבר מסוים( הוא:  4מספר האפשרויות לבחור גבר אחד מבין 

1
) = 4. 

 .1מתוך גבר אחד )המסוים( הוא  מספר האפשרויות לבחור גבר אחד )המסוים(

 ל הדרישה הוא:לכן, לפי חוק המכפלה, מספר הועדות השונות, העונות ע

(
3

1
) ∙ (

4

1
) ∙ 1 = 12 

ירוקים. בוחרים שני כדורים, בזה אחר זה, מתוך הכד. מה ההסתברות  7-שחורים ו 3כדורים אדומים,  5כד מכיל 

 ששני הכדורים בעלי אותו צבע?

15)הוא:  15-כדורים מתוך ה 2מספר האפשרויות לבחור 

2
) = 105. 

5) א:)אדומים( הו 5)אדומים( מתוך  2מספר האפשרויות לבחור 
2
) = 10. 

3))שחורים( הוא:  3)שחורים( מתוך  2מספר האפשרויות לבחור 

2
) = 3. 

7))ירוקים( הוא:  7)ירוקים( מתוך  2מספר האפשרויות לבחור 

2
) = 21. 

 המאורע }שני הכדורים בעלי אותו צבע{ מורכב מהמאורעות הזרים הבאים:

 }שני הכדורים אדומים{

 }שני הכדורים שחורים{

 }שני הכדורים ירוקים{

 , ומכאן:34=10+3+21לכן מספר הנקודות במאורע הכולל הוא: 

𝑃(צבע אותו בעלי הכדורים שני) =
34

105
= 0.32 
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 אנשים זורקים כל אחד מטבע תקין. מהן ההסת של המאורעות הבאים: 7

 א( כל המטבעות יראו "עץ".

 ב( רק מטבע אחד יראה "עץ".

 מטבעות יראו "עץ" וכל האחרים יראו "כתב" 3ג( 

מטבעות כאלה. וכל  7תוצאות אפשריות ויש  2. לכל מטבע 27מטבעות הוא  7מספר האפשרויות השונות בהטלת 

התוצאות הללו שוות הסתברות. בכל מקרה נבדוק מהו מספר האפשרויות המתאימות למאורע המבוקש, ומספר זה 

 .27 -נחלק ב

)סתברותה היא: א. כל המטבעות יראו "עץ". קיימת רק אפשרות אחת כזאת, לכן ה
1

2
)

7

= 0.008 

אפשרויות כאלה )המטבע הראשון, השני, השלישי וכו'(, ולכן הסתברות מאורע זה  7ב. רק מטבע אחד יראה "עץ". יש 

7היא:  ∙ (
1

2
)

7

= 0.054 

7)מטבעות יראו "עץ". יש  3ג. 

3
) = 35אפשרויות של מימוש מצב זה, ולכן הסתברות המאורע היא:  35 ∙ (

1

2
)

7

=

0.273 

סעים, נעצרת בקומה השמינית ויורדת ריקה. מהי ההסתברות שבשום קומה לא ירד יותר נו 4מעלית עולה עם 

 מנוסע אחד?

הקומות )שבכל אחד מהן יוצא אחד מן המעלית, ואנו מתחשבים בסדר  4הקומות את  8מספר האפשרויות לבחור מבין 

4(8)האנשים היוצאים( הוא:  = 1680. 

 מספר הנקודות במרחב המדגם מחושב כך:

הקומות. לפיכך, מספר אפשרויות הירידה של ארבעת האנשים הוא:  8-חד מארבעת האנשים יכול לרדת באחת מכל א

8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 = 84 = 4096 

 לפיכך:

𝑃(אחד מאדם יותר יצא לא קומה באף) =
1680

4096
= 0.41 
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 לסיכום

 ים:כדורים. יש למצוא את מס' הבחירות בתנאים הבא kבוחרים  nעד  1כדורים ממוספרים מ nמכד שבו 

 הבחיר עם החזרה ללא החזרה

 סדר

(𝒏)𝒌

=
𝒏!

(𝒏 − 𝒌)!
 

𝑛𝑘 עם חשיבות לסדר 

(
𝒏
𝒌

)

=
𝒏!

(𝒏 − 𝒌)! 𝒌!
 

 ללא חשיבות לסדר 

 1טענה 

בזריקת שלוש קוביות תקינות, ההסתברות לקבל שלוש תוצאות זהות בשלוש קוביות היא  
1

216
  

 2טענה 

כי הסיכוי להולדת בן שווה לזה של הולדת בת, ההסתברות שלמשפחה יש לפחות  במשפחה עם ארבעה ילדים, בהנחה

 .0.5ילד אחד מכל מין היא 
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  13ריכוז שאלות ממ"ן 

 1 שאלה

 .במאפיית לחם פועלים שני תנורי אפייה

 0.05ההסתברות שהתנור השני יתקלקל ביום מסוים היא  ,0.07ההסתברות שהתנור הראשון יתקלקל ביום מסוים היא 

 . 0.1וההסתברות שלפחות תנור אחד יתקלקל ביום מסוים היא 

 :חשב את ההסתברויות הבאות

 ? א. שני התנורים יתקלקלו ביום מסוים

 ? ב. בדיוק תנור אחד יתקלקל

 ? ג. לפחות תנור אחד יפעל

 

 2 שאלה

 .בלבד B -ו A יע במחלותסימפטום זה מופ. S מקבלים סימפטום B מהחולים במחלה 80% -ו A מהחולים במחלה 10%

ומבין כל עשרים אנשים הפונים למרפאה, אדם אחד , A מבין כל עשרה אנשים הפונים למרפאה, אדם אחד חולה במחלה

 .B -ו A אדם לא יכול לחלות בשתי המחלות. B חולה במחלה

 ? B מה ההסתברות שהוא חולה במחלה ,  Sם א. הגיע אדם למרפאה ולו סימפטו

 ? A מה ההסתברות שהוא חולה במחלה,  S מרפאה ונמצא שאין לו סימפטוםב. הגיע אדם ל

 

 3 שאלה

 :בבסיס נתונים לדיוור ישיר הנתונים הבאים

 .הינם בעלי הכנסה גבוהה 10%, הינם בעלי השכלה אקדמית 20%, מהאוכלוסייה הן נשים 50%

מתוך כלל האוכלוסייה: . השכלה אקדמית הם בעלי 25%  :מתוך הגברים. הן בעלות הכנסה גבוהה 5%  :מתוך הנשים

  .הינם בעלי השכלה אקדמית והכנסה גבוהה 4%

 :אדם נבחר באופו מקרי מתוך קובץ הנתונים. נסמן
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A - האדם שנבחר הוא בעל השכלה אקדמית 

S - האדם שנבחר הוא בעל הכנסה גבוהה 

F - האדם שנבחר הוא אישה. 

M  - האדם שנבחר הוא גבר. 

 :ההסתברויות הבאותחשב את 

 .א. האדם שנבחר גבר בעל השכלה אקדמית

 .ב. האדם שנבחר אשה בעלת השכלה אקדמית

 ?ג. אם האדם שנבחר אינו בעל הכנסה גבוהה, מה ההסתברות שיש לו השכלה אקדמית

 .ד. האדם שנבחר אינו בעל השכלה אקדמית ואינו בעל הכנסה גבוהה

 ? והה, מה ההסתברות שהוא אשהה. אם האדם שנבחר הינו בעל הכנסה גב

 ? ו. אם האדם שנבחר הינו בעל השכלה אקדמית, מה ההסתברות שהוא גבר

 .תלויים ? נמק  "אינו בעל הכנסה גבוהה" הם זרים ? בלתי -ז. האם המאורעות "אינו בעל השכלה אקדמית" ו

 

 4 שאלה

 .ותפת לשני המשגריםומעמדת פיקוד אחת המש סוללת טילי קרקע אויר מורכבת משני משגרים

 .לפגוע במטוס אויב 0.2לטיל בודד הנורה מאחד המשגרים יש סיכוי של 

 .שלפחות אחד מהם יפגע בו 0.35אך אם שני המשגרים יורים לעבר אותו מטוס יש סיכוי של 

 ? א. מה ההסתברות ששני הטילים גם יחד יפגעו במטוס

 ?ת שהטיל מהמשגר הדרומי יפגעב. ידוע שהטיל מהמשגר הצפוני לא פגע. מה ההסתברו

 .ג. האם יש תלות בין מאורעות הפגיעה משני המשגרים ? נמק
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 5 שאלה

 90% -שבבדיקה מתקבלת תגובה חיובית ב ,בניסוי שנערך כדי להעריך את יעילותה של בדיקה חדשה התברר

 .מהמקרים בהם אדם בריא 2% -אך גם ב ,מהמקרים בהם אדם חולה

 .15%  -  מניסיון שהצטבר ידוע, כי שכיחות המחלה באוכלוסייה

 :אדם נבחר באופן מקרי ונבדק. חשב

 ?א. אם התקבלה תגובה חיובית בבדיקה, מה ההסתברות שהאדם חולה

 ?ב. אם התקבלה תגובה שלילית בבדיקה, מה ההסתברות שהאדם חולה

 6 שאלה

מבין  20%מהמטוסים מגיעים באיחור ליעדם, וכן כי  15%"רקיע"  על פי נתונים סטטיסטיים נמצא כי בחברת התעופה

 .המאחרים מאחרים ביותר משעה אחת -המטוסים 

 .האיחורים של המטוסים השונים אינם תלויים זה בזה

 .טיסות 10ביום חמישי בערב יש לחברה 

 ?א. מה ההסתברות שמטוס של חברת "רקיע" יאחר ביותר משעה

 ?מישי בערב כל הטיסות של חברת "רקיע" תגענה בזמןב. מה ההסתברות שביום ח

 ?מטוסים של חברת "רקיע" יאחרו 2ג. מה ההסתברות שביום חמישי בערב לכל היותר 

טיסות. מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של מספר הטיסות של החברה המאחרות  180ד. בחודש יש לחברת "רקיע" 

 ?ביותר משעה אחת

 

 7 שאלה

 .במבוא לכלכלה ע"י פתרון שאלות ממאגר שאלות גדול שנמצא באתר הקורסדני לומד לבחינה 

ואז  ואם אינו יודע הוא מנחש את התשובה 0.75ההסתברות שדני ידע לענות על שאלה שנבחרה באופן מקרי היא 

 0.2ההסתברות שינחש את התשובה הנכונה היא 

 ?א. מה ההסתברות שדני יענה נכון על שאלה שנבחרה באופן מקרי

 ?ב. דני ענה נכון של שאלה מסוימת, מה ההסתברות שידע לענות עליה )ולא ניחש(
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 8 שאלה

 .לדן וסמדר חשבון בנק משותף

 .מהימים 8%מהימים, הם מגיעים לבנק ביחד  30%מהימים, סמדר מגיעה לבנק  20%דן מגיע לבנק 

 ?מה ההסתברות שביום מסוים סמדר לא באה לבנק -א

 ?שביום מסוים לפחות אחד מהם מגיע לבנקמה ההסתברות  -ב

 ?ידוע כי ביום א' האחרון סמדר ביקרה בבנק. מה ההסתברות שגם דן ביקר בבנק באותו יום -ג

 ?ידוע כי ביום מסוים סמדר לא באה לבנק. מה ההסתברות שדן ביקר בבנק באותו יום -ד

 

 9 שאלה

שאר הפונים מתבקשים  .הפניות נענות באופן מיידימ 60%באחת מחברות הביטוח הישיר, בשל עומס הפניות רק 

 .להשאיר את מספר הטלפון

 .ביום למחרת -מהמקרים  25%וב  מהמקרים שהושאר מספר טלפון, חוזר נציג חברת הביטוח לפונה באותו יום 75%-ב

אם חזרו  0.4ו  אם חזרו אליו באותו יום 0.6 ,אם נענה מייד 0.8ההסתברות שפונה יחליט לרכוש ביטוח בחברה היא 

  אליו למחרת

 ? מה ההסתברות שאדם הפונה לחברת הביטוח ירכוש בה ביטוח .א

 ? וחזרו אליו באותו היום ידוע כי אדם רכש ביטוח בחברה . מה ההסתברות שהשאיר את מספר הטלפון שלו .ב

 :נגדיר את המאורעות הבאים .ג

A- אדם רכש ביטוח בחברה. 

B- שלו אדם השאיר את מספר הטלפון. 

 .מאורעות זרים ? נמק B -ו A האםמאורעות בלתי תלויים ?  B -ו A האם

 

 10 שאלה

 :מסטטיסטיקות של משחקי גביע העולם בכדורגל ידועים הנתונים הבאים
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מהמשחקים שני שערים  50%וב  מהמשחקים מובקע שער אחד 20%ב  ,מהמשחקים לא מובקעים שערים כלל 30%ב 

 .מסתיימים ללא הכרעה )תיקו( 40%מבין המשחקים בהם מובקעים לפחות שני שערים, כמו כן ידוע כי  .ויותר

 ?מה ההסתברות שמשחק כדורגל בגביע העולם יסתיים בהכרעה .א

 ?לפחות שני שערים משחק כדורגל בגביע העולם הסתיים בהכרעה. מה ההסתברות שהובקעו בו .ב

 - ם בהכרעה" ו "במשחקהאם המאורעות "משחק כדורגל בגביע העולם הסתיי .ג

 !תלויים? נמק כדורגל בגביע העולם הובקעו לפחות שני שערים" הם מאורעות זרים? הם בלתי

 

 11 שאלה

 . נבחרו שבעה אנשים באופן מקרי

 ?מה ההסתברות שכולם נולדו באותו יום בשבוע .א

 ?מה ההסתברות שכל אחד מהם נולד ביום אחר בשבוע .ב

 ?'נולדו ביום ג (שניים מבין השבעה)ההסתברות שטל וגל מה  .ג

 12 שאלה

 .ספרות 5בוחרים באופן מקרי מספר בעל 

 :אינו יכול לשמש כספרה השמאלית ביותר במספר, מצא 0 -בהנחה ש

 ?זוגי-א. מה ההסתברות שהמספר הנבחר הוא אי

 ?ב. מה ההסתברות שבמספר הנבחר כל הספרות שונות

 ?מופיעה במספר שנבחר בדיוק פעם אחת 5הספרה ג. מה ההסתברות ש

ד. מה ההסתברות שהמספר הנבחר הוא פלנדרום, כלומר מספר שכאשר קוראים אותו מימין ומשמאל מתקבל אותו 

 ?מספר

 

 13 שאלה

 :אותיות )בלי חשיבות למשמעות( ניתן לרשום מתוך האותיות א,ב,ג,ד,ה,ו כאשר 3כמה מילים בנות 

 ?האותיות יותר מפעם אחת 6-ל אחת מא. ניתן להשתמש בכ

 ?האותיות לכל היותר פעם אחת 6-ב. ניתן להשתמש בכל אחת מ
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 ?ג. המילה מכילה את האות "ב" פעם אחת וניתן להשתמש בכל אחת מהאותיות האחרות לכל היותר פעם אחת

 

 14 שאלה

מובן(, בוחרים באקראי מילה. חשב את  אותיות )לאו דוקא בעלות 3מהאותיות א,ב,ג,ד,ה יוצרים את כל המילים בנות 

 :ההסתברויות הבאות

 ?א. שכל האותיות במילה שונות זו מזו

 ?ב. שהאות א' לא תופיע במילה

 ?ג. שהאות א' לא תופיע במילה, וכל האותיות שונות

 

 15 שאלה

 קובייה הוטלה פעמיים. נסמן את המאורעות הבאים:

A – התקבלה תוצאה זוגית בהטלה השניה 

B – 10 -סכום שתי ההטלות גדול ממש מ. 

C – בהטלה הראשונה. 3 -התקבלה תוצאה קטנה מ 

D – 20-מכפלת שתי ההטלות גדולה מ. 

 חשב את הסתברויות המאורעות הבאים:

𝑃(𝐴),  𝑃(𝐵) ,  𝑃(𝐶),  𝑃(𝐷),  𝑃(𝐴 ∪ 𝐵),  𝑃(𝐴 ∪ 𝐶),  𝑃(𝐴 ∩ 𝐶), 𝑃(𝐴|𝐵), 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐷) 

 

 16 שאלה

 מגפת השפעת. בחינת גמר נערכת באוניברסיטה בשיא

, 0.1הסתברות שסטודנט שחלה בשפעת יבוא להבחן היא  .0.4הסתברות שסטודנט יחלה בשפעת בעונה זו היא 

סטודנט שנקרא  )סטודנטים חולים אינם נקראים למילואים(. 0.05הסתברות שסטודנט שלא חלה יקרא למילואים היא 

 למילואים אינו מגיע לבחינה בוודאות. 

 .0.2אשר לא חלה ולא יצא למילואים לא יופיע לבחינה מנסיבות אחרות היא הסתברות שסטודנט 

 א. מה ההסתברות שסטודנט כלשהו לא יופיע לבחינת הגמר?
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 ב. מה ההסתברות שסטודנט לא חלה בשפעת, לא נקרא למילואים ולא יבוא לבחינה?

 ג. אם אחד הסטודנטים לא הופיע לבחינה, מה ההסתברות שהוא יצא למילואים?

 

 17 שאלה

 - 42%אצל  מהמשפחות בעלות שתי מכוניות המכונית הישנה היא מתוצרת יפן, 25%נתונים סטטיסטיים הראו שאצל 

מבין המשפחות אשר בבעלותן שתי מכוניות  שתי המכוניות מתוצרת יפן. - 15%המכונית החדשה מתוצרת יפן ואצל 

 בוחרים משפחה אחת באופן מקרי.

 הבאות:רויות בתחשב את ההס

 א. מה ההסתברות שהמכונית החדשה של המשפחה אינה מתוצרת יפן, אם ידוע שהישנה היא מתוצרת יפן?

 ב. מה ההסתברות שהמכונית החדשה של המשפחה אינה מתוצרת יפן, אם ידוע שהישנה אינה מתוצרת יפן?

 ת מכונית אחת מתוצרת יפן?ג. מה ההסתברות ששתי המכוניות שבבעלות המשפחה הן מתוצרת יפן, אם יש לה לפחו

 ד. מה ההסתברות שבבעלות המשפחה בדיוק מכונית אחת מתוצרת יפן?

 

 18שאלה 

מבין  5%מהמטוסים מגיעים באיחור ליעדם, וכן כי  20%על פי נתונים סטטיסטיים נמצא כי בחברת התעופה "שמיים" 

 מאחרים ביותר משעה אחת.  -המטוסים המאחרים 

 השונים אינם תלויים זה בזה. האיחורים של המטוסים

 טיסות. 10ביום חמישי בערב יש לחברה 

 א. מה ההסתברות שמטוס של חברת "שמיים" יאחר ביותר משעה?

 ב. מה ההסתברות שביום שלישי בבוקר כל הטיסות של חברת "שמים" יגיעו באיחור?

 יאחרו? מטוסים של חברת "שמיים" 2ג. מה ההסתברות שביום שלישי בבוקר לכל היותר 

טיסות. מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של מספר הטיסות של החברה המאחרות  150ד. בחודש יש לחברת "שמיים" 

 ביותר משעה אחת?

 19שאלה 

: נוספים שופטים שני אליו יצטרפו או' א שופט רק בתחרות ישפוט אם מתלבטת" לשיר נולד" תחרות של המארגנת ועדה

  '.ג ושופט' ב שופט

 .האחרים עם ישפוט אם או לבד ישפוט הוא אם תשתנה לא' א שופט של ההצבעה
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 .האחרים השופטים של בהצבעה תלויה אינה מהשופטים אחד כל של ההצבעה

 בעדו יצביע השופט אם בתחרות נוסף לשלב המתחרה יעבור –' א שופט רק בתחרות ישפוט אם

 .בעדו יצביעו מהשופטים 2 לפחות אם בתחרות נוסף לשלב המתחרה יעבור – השופטים שלושת ישפטו אם

 .בתחרות המתמודדים אחד הוא יוסי

 .בעדו יצביע' ב ששופט להסתברות שווה יוסי בעד יצביע' א ששופט ההסתברות כי נתון

 .0.5 היא יוסי בעד יצביע' ג ששופט ההסתברות

 ',א שופט רק בתחרות ישפוט אם בתחרות נוסף לשלב יעבור שיוסי, ההסתברות האם. א

 .נמק? השופטים שלושת בתחרות ישפטו אם בתחרות נוסף לשלב יעבור שיוסי להסתברות שווה

 .השופטים שלושת ישפטו שבתחרות הוחלט לבסוף. ב

 .0.8 -מ גדולה, בתחרות נוסף לשלב עבר יוסי כי ידוע אם יוסי בעד הצביע' א ששופט, ההסתברות כי נתון

 .יוסי בעד הצביע' א ששופט ההסתברות של הערכים תחום את מצא

 

 20שאלה 

 .ייחודי לקורס שיתאימו תלמידים מאתרים מסוימת בעיר ב"י תלמידי כל מבין

 .טכנית יכולת להם שיש לתלמידים מתאים הקורס

 ,טכנית יכולת כבעלי טכנית יכולת להם יש שאכן התלמידים מבין 80% מאבחנות הבוחנות

 .טכנית יכולת כבעלי טכנית יכולת להם שאין התלמידים מבין 10% ומאבחנות

 התלמידים מאחוז 4 פי גדול טכנית יכולת להם יש שאכן התלמידים אחוז, טכנית יכולת כבעלי שאובחנו התלמידים מבין

 .זו יכולת להם שאין( זו בקבוצה)

 ?טכנית יכולת יש אכן זו בעיר ב"י שלתלמיד ההסתברות מהי. א

 מבין. ב"י תלמידי 600 יש בעיר. הם ורק, בקורס השתתפו טכנית יכולת כבעלי שאובחנו אלה כל עיר באותה. ב

 ?טכנית יכולת אין תלמידי לכמה בקורס המשתתפים

 

 21שאלה 

 ,עם לריקודי בחוג המשתתפים תושבים יש מסוימת בעיר

 .החוגים בשני המשתתפים תושבים ויש לתאטרון בחוג המשתתפים תושבים יש
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 "עם לריקודי בחוג משתתף העיר תושב" המאורע כי נמצא

 .תלויים בלתי מאורעות הם" לתאטרון בחוג משתתף העיר תושב" והמאורע

 .לתאטרון בחוג שמשתתפים התושבים ממספר 2 פי גדול עם לריקודי בחוג שמשתתפים התושבים מספר

 .עם לריקודי בחוג משתתפים 60%, לתאטרון בחוג שמשתתפים התושבים מבין

 ?לתאטרון בחוג וגם עם לריקודי בחוג שמשתתפים בעיר התושבים אחוז מהו. א

 .הם ורק, עם לריקודי בחוג המשתתפים התושבים כל בו שהשתתפו כנס בעיר נערך אחד יום. ב

 .באקראי שנבחרו בכנס משתתפים 6 ראיין עיתונאי

 ?לתאטרון בחוג משתתפים מהם 2 שלפחות ההסתברות מהי

 

 22שאלה 

 .סיבובים שני משחק בכל. לסל כדור בזריקת משחקים ודני אבא

 .נקודה חצי מקבל אחד כל, בתיקו מסתיים הסיבוב אם. אחת נקודה מקבל בסיבוב המנצח

 ,0.1 היא בסיבוב ינצח שדני ההסתברות: נתון

 0.2 היא בסיבוב ינצח שאבא ההסתברות

 .0.7 היא בתיקו יסתיים שהסיבוב ההסתברות

 .בזה זה תלויים אינם הסיבובים

 ?אחת מנקודה יותר הסיבובים בשני יצבור שאבא ההסתברות מהי. א

 ?אחת נקודה לפחות הסיבובים בשני יצבור שדני ההסתברות מהי. ב

 .אחת נקודה לפחות הסיבובים בשני צבר דני כי ידוע. ג

 ?דני של בניצחון הסתיים והאחר בתיקו הסתיים הסיבובים שאחד ההסתברות מהי

 (.סיבובים שני משחק בכל. )בפתיח שמתואר המשחק את פעמים 4 משחקים ודני אבא. ד

 ?בדיוק פעמים 2 אחת נקודה לפחות יצבור שדני ההסתברות מהי

 

 23שאלה 

 :שנתי לטיול המסלולים משני באחד בוחר מסוימת בשנה ב"י כיתות מתלמידי אחד כל גדולה בעיר

 '.ב מסלול או' א מסלול
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 .בנות הן' א במסלול שבחרו התלמידים מן 75%: נמצא

 '.ב במסלול בחרו הבנות מן 10%

 .בנות הם התלמידים מן 40%

 (.בת/בן) ב"י תלמיד באקראי בוחרים. א

 '?א במסלול בחר שהוא ההסתברות מהי

 בחר( בת/בן) התלמיד" והמאורע" בת הוא התלמיד" המאורע האם(, בת/בן) ב"י תלמיד באקראי בוחרים כאשר. ב

 .נמק? תלויים בלתי מאורעות הם'" א במסלול

. 0.99 היא' א במסלול בחרה מהן אחת שלפחות שההסתברות נמצא. התלמידים מבין בנות כמה באקראי בחרו. ג

 .(תלויות בלתי הן שנבחרו הבנות ידי על המסלולים של הבחירות)

 ?נבחרו בנות כמה

 

 42שאלה 

 .עובדים 4 באקראי בוחרים גדולה בחברה העובדים מבין

 .255/256 היא גבוהה השכלה יש עובדים 3-ל היותר שלכל ההסתברות

 ?גבוהה השכלה יש מהעובדים אחוז לאיזה. א

 ?גבוהה השכלה אין 3-ל, באקראי שבוחרים עובדים 4 שמבין ההסתברות מהי. ב

 .נשים הן החברה מעובדי 40%. ג

 .גבוהה השכלה יש מהנשים 1/4 -ל

 .עובדים שני באקראי בחרו גבוהה השכלה להם שיש העובדים מבין

 ?נשים הם העובדים ששני ההסתברות מהי

 

 52שאלה 

 .גברים הם והשאר, נשים הם מהתושבים 1/3 גדול בישוב

 :קבוצות שתי באקראי בוחרים התושבים מבין

 .ברדיו לריאיון( גברים/נשים) אנשים 4 של קבוצה

 .בטלוויזיה לריאיון( גברים/נשים) אנשים 4 של קבוצה
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 ?גברים 2 בדיוק יש קבוצה שבכל ההסתברות מהי. א

 .גברים 2 היותר לכל היו ברדיו לריאיון שנבחרה בקבוצה כי ידוע. ב

 ?גברים 2 בדיוק זו בקבוצה שהיו ההסתברות מהי

 

 62שאלה 

 .לימודים יום במשך גדולה באוניברסיטה סטודנטים של האכילה הרגלי על מחקר עורך חוקר

 .מהבית אוכל מביאים אינם והשאר, מהבית אוכל תמיד מביאים מהסטודנטים חלק

 .בקפטריה אוכלים ואינם היום במשך אותו אוכלים מהבית אוכל שמביאים הסטודנטים כל

 .היום במשך אוכלים אינם או בקפטריה אוכלים מהבית אוכל מביאים שאינם הסטודנטים

 מביאים מהם 2 שבדיוק ההסתברות, סטודנטים 4 באקראי בוחרים אם כי נמצא. א

 .מהבית אוכל מביא מהם 1 שבדיוק מההסתברות 6 פי גדולה מהבית אוכל

 .מהבית אוכל שמביאים הסטודנטים אחוז מהו( 1)

 .באוניברסיטה סטודנטים 8 באקראי בחר החוקר( 2)

 ?כולם לא אבל, מהבית אוכל מביא מהם אחד שלפחות ההסתברות מהי

 .היום במשך אוכלים אינם מהבית אוכל מביאים שאינם מהסטודנטים 60% כי נמצא. ב

 ?בקפטריה שאוכלים באוניברסיטה הסטודנטים אחוז מהו( 1)

 ?היום במשך שאוכלים הסטודנטים מבין מהבית אוכל שמביא סטודנט לבחור ההסתברות מהי( 2)

 

 27 שאלה

 מהנבחנים עוברים את הבחינה במועד א'.  80%בבחינה בקורס מסוים 

 מהניגשים למועד ב' עוברים את הבחינה.  70%כל אלה שלא עברו את הבחינה במועד א' ניגשים למועד ב'. 

מהמבקשים מקבלים אישור לגשת  20%כל מי שלא עבר את הבחינה במועד ב' מגיש בקשה להיבחן במועד ג', אך רק 

 .60%למועד ג'. מבין הניגשים למועד ג' עוברים את הבחינה 

 סטודנט הלומד את הקורס:א. גיל הוא 

 . מה ההסתברות שגיל לא סיים את הקורס בהצלחה?1

 . ידוע כי גיל סיים את הקורס בהצלחה, מה ההסתברות שעבר את הבחינה במועד ג'?2
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 מהם עברו את הבחינה במועד ב'? 5סטודנטים הלומדים את הקורס נבחרו באופן מקרי. מה ההסתברות שלפחות  6ב. 

 28שאלה 

 פעמים. נסמן את המאורעות הבאים: 3וטל מטבע ה

A – התקבל 'עץ' בהטלה הראשונה 

B – .התקבל 'עץ' בהטלה השנייה 

C – .'התקבלו בדיוק שני 'עצים 

D – .'התקבלו לפחות שני 'עצים 

 חשב את הסתברויות המאורעות הבאים:

 𝑃(𝐵) ,  𝑃(𝐶),  𝑃(𝐷),  𝑃(𝐴 ∪ 𝐵),  𝑃(𝐴 ∪ 𝐶), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐷), 𝑃(𝐵 ∪ 𝐶), 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵), 𝑃(𝐴 ∩ 𝐶), 𝑃(𝐴 ∩ 𝐷), 𝑃(𝐶 ∩ 𝐷), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐶 ∪ 𝐷), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 ∪ 𝐷), 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐶 ∩ 𝐷),  𝑃(𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶)), 

𝑃(𝐴|𝐵) ,   𝑃(𝐴|𝐶) ,   𝑃(𝐴|𝐷) ,   𝑃(𝐷|𝐴) ,   𝑃(𝐷|𝐴 ∩ 𝐶) 

 

 29שאלה 

 אותיות )בלי חשיבות למשמעות( ניתן לרשום מתוך האותיות א,ב,ג,ד,ה,ו כאשר: 3כמה מילים בנות 

 מפעם אחת?האותיות יותר  6-א. ניתן להשתמש בכל אחת מ

 האותיות לכל היותר פעם אחת? 6-ב. ניתן להשתמש בכל אחת מ

 ג. המילה המכילה את האות "ב" פעם אחת 

 וניתן להשתמש בכל אחת מהאותיות האחרות לכל היותר פעם אחת?

 

 30שאלה 

 מהבתים נבנים ע"י חברת "רותם"  40%בישוב "נורית" נבנים בתי המגורים ע"י שלוש חברות בניה. 

 מהבתים נבנים ע"י חברת "חורש"  30%מיועדים למכירה והיתר להשכרה.  50%מתוכם כש

 מיועדים למכירה והיתר להשכרה. שאר הבתים בישוב נבנים עיי חברת "תומר".  60%כשמתוכם 
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 מהבתים בישוב מיועדים להשכרה. 50%כמו כן 

 "תומר"?א. מהו אחוז הבתים המיועדים למכירה מבין הבתים הנבנים ע"י חברת 

 ב. נבחר בית מגורים המיועד למכירה. מה ההסתברות שלא נבנה ע"י חברת "רותם"?

 "הבית מיועד להשכרה" הם:  -ג. האם המאורעות "הבית נבנה ע"י חברת "חורש"" ו

 . מאורעות בלתי תלויים? נמק.1

 . מאורעות זרים? נמק.2

 

 31שאלה 

 עבור אוכלוסייה מסוימת ידועים הנתונים הבאים:

 מבין המעשנים סובלים מבעיות נשימה, 75%

 מבין הלא מעשנים סובלים מבעיות נשימה 20%

 באוכלוסיה סובלים מבעיות נשימה. 42% -ו

 א. מהו אחוז המעשנים באוכלוסיה?

 ב. מהו אחוז המעשנים מבין הלא סובלים מבעיות נשימה?

 מהו אחוז האנשים שיזומנו לקורס זה באוכלוסיה?ג. הוחלט לקיים קורס לגמילה מעישון לסובלים מבעיות נשימה. 

 

 32שאלה 

 מהמקרים, 50%-נפוצה ב A. ידוע כי קרקע  A,B,Cלצורך חיפושי נפט מסווגים את סוגי הקרקע 

 B 0.1, בקרקע מסוג 0.03היא  A. ההסתברות למצוא נפט בקרקע מסוג 10%-ב Cוקרקע  40%-ב Bקרקע 

 . C 0.2ובקרקע מסוג 

 וים מה הסיכוי למצוא נפט?א. בקידוח מס

 ?Bב. בקידוח מסוים נמצא נפט, מה ההסתברות שהקרקע היא מסוג 

 , לאחר זאת מצא:Bג. בקידוח אחר, מכשיר סיסמי מגלה שהקרקע אינה 

 ?C. מה ההסתברות שהקרקע מסוג 1

 . מה ההסתברות למצוא נפט כעת?2
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 33שאלה 

 מהסחורה 40%מפעלים. מפעל א' מספק ספק של שבבים אלקטרוניים מקבל תוצרת של שני 

 מהשבבים מתוצרת מפעל א' פסולים. 20%מהסחורה. מניסיון העבר ידוע כי  60%ומפעל ב' מספק 

 10%במפעל ב' מתנהלת העבודה בשתי משמרות, כאשר בין השבבים שיוצרו במשמרת יום יש 

 30%מייצרים פסולים. במשמרת היום  30%פסולים ובין אלה שיוצרו במשמרת לילה יש 

 מהשבבים.

 א. מהו אחוז השבבים הפסולים אצל הספק?

 ב. מה ההסתברות ששבב שנמצא תקין יוצר במפעל א'?

 ג. מה ההסתברות ששבב שנמצא פסול יוצר במשמרת לילה של מפעל ב'?

 ד. מה ההסתברות ששבב שנמצא פסול יוצר במפעל א?

 של מפעל ב'? ה. מה ההסתברות ששבב שנמצא פסול יוצר במשמרת היום

 34שאלה 

 מטילים קוביה פעמיים.

 א. מהי ההסתברות ששתי התוצאות זוגיות, בהינתן שהן שוות זו לזו?

 ?4-, בהינתן שלפחות אחת מהתוצאות שווה ל5-ב. מהי ההסתברות שסכום התוצאות גדול מ

 ?4-, בהינתן שלפחות אחת מהתוצאות שווה ל3-ג. מהי ההסתברות שסכום התוצאות גדול מ

 אחד? 4, אם ידוע שהתקבל בדיוק 4ד. מהי ההסתברות לקבל פעמיים 

 35שאלה 

 . 0.8ההסתברות שרכבת תצא בזמן היא 

 . 0.9ההסתברות שרכבת תגיע ליעדה בזמן היא 

 . 0.75ההסתברות שרכבת גם תצא בזמן וגם תגיע בזמן היא 

 חשב את ההסתברויות הבאות:

 זמן?א. הרכבת לא תצא בזמן וגם לא תגיע ב

 ב. הרכבת תגיע בזמן ליעדה אם ידוע שיצאה בזמן?

 ג. הרכבת לא תגיע ליעדה בזמן אם ידוע שגם לא יצאה בזמן?
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 63שאלה 

 לאדם שתי דרכים לנסוע לביתו בתום יום עבודה, דרך המנהרה או דרך הגשר. הוא נוסע דרך

 שמורה אדום בהסתברות. אם הוא נוסע דרך המנהרה, הוא פוגש רמזור  0.6המנהרה בהסתברות 

 . 0.3, ולאחר מכן )בין אם פגש רמזור אדום ובים אם לא( נכנס לסופרמרקט בהסתברות  0.4

 , ולאחר מכן )בין אם נתקל בפקק 0.6אם הוא נוסע דרך הגשר הוא נתקל בפקק תנועה בהסתברות 

 0.2תנועה או בין אם לא( מבקר את הוריו בהסתברות 

 יגיע לביתו בלי להתעכב בדרך ? מה ההסתברות שאותו אדם א.

 בפקק תנועה וגם ביקר את הוריו? ב. ידוע שהאדם התעכב בדרכו הביתה. מה ההסתברות שהעיכוב נבע מכך שנעצר

 ברמזור אדום בלבד ? ג. ידוע שהאדם התעכב בדרכו הביתה. מה ההסתברות שהעיכוב נבע מכך שנעצר

 73שאלה 

𝑃(𝐴 נתון כי: ∪ 𝐵) = 0.8  ,   𝑃(𝐴𝐶) = 0.7 

 בלתי תלויים? נמק. B -ו Aזרים. האם במקרה זה  B -ו A -אם נתון ש P(B)א. מצא את 

 זרים? נמק. B -ו Aבלתי תלויים. האם במקרה זה  B -ו A -אם נתון ש P(B)ב. מצא את 

 83שאלה 

 אנשים למעלית בקומת הקרקע.  4קומות מחכים  10בבניין בן 

 קומה ירד. כל אדם מחליט באופן עצמאי ואקראי באיזו

 א. מה ההסתברות שכולם ירדו באותה קומה?

 ב. מה ההסתברות שכל אחד מהם ירד בקומה אחרת?

 ?5ג. מה ההסתברות שכולם ירדו בקומה 

 93שאלה 

 תשובות אפשריות ורק אחת מהן נכונה. 5סטודנט ניגש למבחן שבו לכל שאלה יש 

 שאלות בכל חלק. 3ג  -שאלות ובחלקים ב ו 4 בחלק א יש –חלקים  3 -שאלות והיא מורכבת מ 10בבחינה 

 , בחלק ב הוא יודע את כל התשובות בוודאות0.7בחלק א של הבחינה, ההסתברות של הסטודנט לענות נכון היא 

 התשובות האפשריות בכל שאלה. 5ובחלק ג מנחש את התשובה הנכונה מבין 

 א. אם התשובה של שאלה כלשהי שנבחרה באופן מקרי נכונה, 

http://www.openbook.co.il/
mailto:info@OpenBook.co.il
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/6051
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/6052
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/6053
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/6054


 

 

         www.OpenBook.co.il                              |                                     info@OpenBook.co.il 
 

219 

 ההסתברות שהיא שייכת לחלק א או לחלק ג של הבחינה? מה

 ב. אם התשובה של שאלה כלשהי שנבחרה באופן מקרי שגויה, 

 מה ההסתברות שהיא שייכת לחלק ב של הבחינה?

 40שאלה 

עבור נשים והיתר עבור  40%מהמוצרים נרכשים עבור ילדים,  50% -בסקר צרכנות שנערך בקניון מסוים התברר ש

 גברים. 

מהגברים מעדיפים מוצרים  20% -מהנשים ו 30%מהילדים מעדיפים מוצרים מתוצרת חוץ וכן גם  60% -כמו כן נמצא ש

 מתוצרת חוץ.

 א. מהו אחוז המוצרים מתוצרת הארץ שנמכרים בקניון?

 ב. אם נמכר מוצר מתוצרת חוץ , מה ההסתברות שהוא נרכש עבור אישה?

 קרי וכל אחד רכש מוצר אחד. קונים שנבחרו באופן מ 10ג. נבדקו 

 מהם רכשו מוצרים מתוצרת הארץ? 2מה ההסתברות שלפחות 

 קונים שרכשו כל אחד מוצר אחד, מהם התוחלת והשונות של מספר המוצרים שרכשו עבור ילדים? 50ד. נבדקו 

 

 41שאלה 

ספרה היא אחת מבין ספרות כאשר כל  4-ברשת מחשבים, הסיסמה האישית לחיבור לרשת היא מספר המורכב מ

 .1-9הספרות 

 א. מה ההסתברות שבסיסמה כל הספרות שונות זו מזו?

 ?5-ב. מה ההסתברות שהמספר של הסיסמה מתחלק ב

 ?9או  1ג. מה ההסתברות שהמספר זוגי ומתחיל בספרות 

 ד. מה ההסתברות שבסיסמה יש לפחות שתי ספרות זהות?

 

 42שאלה 

 מטר" אסף את הנתונים הבאים:המכון המטאורולוגי "אל טל ואל 

 הסיכוי, בכל יום, שלמחרת יהיה יפה או גשום תלוי במזג האוויר של אותו היום בלבד.

 .0.7אם היום יום יפה, הסיכוי שמחר יהיה יום יפה הוא 
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 . מצא:0.4אם היום יום גשום, הסיכוי שמחר יהיה יום גשום הוא 

 ים ירד גשם?א. אם היום יורד גשם, מה ההסתברות שבעוד יומי

 ב. אם היום יום יפה, מה ההסתברות שבעוד יומיים יהיה יום יפה?

 ימים יהיה יום יפה? 3ג. אם היום יורד גשם, מה ההסתברותש בעוד 

 

 43שאלה 

 שני סטודנטים לכלכלה, רן וטל, שותפים לדירה. 

 0.5ובהסתברות  0.7בהסתברות , טל הולך לשיעור 0.6ביום בהיר ללא גשם רן הולך לשיעור בכלכלה בהסתברות 

 שניהם הולכים לשיעור.

וההסבתרות ששניהם  0.5, ההסתברות שטל ילך לשיעור היא 0.5ביום גשום ההסתברות שרן ילך לשיעור כלכלה היא 

 .0.3ילכו לשיעור היא 

 הערה: בכל שבוע יש שיעור אחד בכלכלה.

 כוי לגשם, שניהם יעדרו מהשיעור?א. מה ההסתברות שבשבוע האחרון של הסמסטר כאשר אין כל סי

 לגשם, שניהם יעדרו מהשיעור? 0.3ב. מה ההסתברות שבשבוע הראשון של הסמסטר כאשר יש הסתברות של 

 ג. ידוע כי לפחות אחד משניהם הלך לשיעור בשבוע הראשון של הסמסטר. מה ההסתברות ששניהם היו בשיעור?

 

 44שאלה 

 מסומנת על לוח, כפי שמתואר באיור שמשמאל. יוסי מנסה את כוחו בקליעה למטרה ה

 

 ;  0.2בכל ניסיון קליעה, ההסתברות שלא יפגע כלל בלוח היא 

 ;  0.9אם הוא פוגע בלוח, ההסתברות שיפגע באזור שמזכה בנקודות היא 

 ,0.2נקודות היא  10 -אם הוא פוגע באזור שמזכה בנקודות, ההסתברות שיפגע באזור המזכה ב
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 . 0.5נקודות היא  30 -וב 0.3נקודות היא  20 -ב

 נקודות? 10 -א. מהי ההסתברות שבניסיון קליעה מקרי יזכה יוסי ב

 ב. נניח שבניסיון קליעה כלשהו לא זכה יוסי באף נקודה. 

 מהי ההסתברות שהסיבה לכך היא שפגע בלוח באזור שאינו מזכה בנקודות?

 ת בין ניסיונות הקליעה שלו, פעמים. אם אין תלו 5ג. יוסי מנסה את מזלו 

 מהי ההסתברות שלפחות באחד מהם לא יזכה באף נקודה )מכל סיבה אפשרית(?

 45 שאלה

 מהנבחנים עוברים את הבחינה במועד א'.  80%בבחינה בקורס מסוים 

 מהניגשים למועד ב' עוברים את הבחינה.  70%כל אלה שלא עברו את הבחינה במועד א' ניגשים למועד ב'. 

 מהמבקשים מקבלים אישור לגשת למועד ג'.  20%כל מי שלא עבר את מועד ב' מגיש בקשה להבחן במועד ג', אך רק 

 .60%מבין הניגשים למועד ג' עוברים את הבחינה 

 יורם הוא סטודנט הלומד את הקורס:

 א. מה ההסתברות שיורם עבר את הקורס?

 במועד ג'? ב. ידוע כי יורם עבר את הקורס, מה ההסתברות שעבר

 מהם עברו את הבחינה במועד ב'? 5סטודנטים הלומדים את הקורס נבחרו באופן מקרי. מה ההסתברות שלפחות  6ג. 

 

 46 שאלה

 .מטילים קובייה פעמיים

 ?א. מהי ההסתברות ששתי התוצאות זוגיות, בהינתן שהן שוות זו לזו

 ?4-בהינתן שלפחות אחת מהתוצאות שווה ל, 5-ב. מהי ההסתברות שסכום התוצאות בשתי ההטלות גדול מ

 ?4-, בהינתן שלפחות אחת מהתוצאות שווה ל3-ג. מהי ההסתברות שסכום התוצאות בשתי ההטלות גדול מ

 ?6בהטלה הראשונה אם ידוע שסכום התוצאות בשתי ההטלות היה  5ד. מהי ההסתברות שהתקבלה התוצאה 
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 47 שאלה

שחקנים מאירופה והיתר  6שחקני כדורסל, מתוכם  16ובו משתתפים   NBAתבכל קיץ נערך מחנה אימונים לקבוצ

 מארצות הברית.

 שחקנים. 2בשנה מסוימת הגיע למחנה האימונים מנהל קבוצת כדורסל מסוימת ובחר באופן מקרי 

 השחקנים שנבחרו אחד מארצות הברית ואחד מאירופה? 2א. מה ההסתברות שמבין 

 חקנים הוא מארצות הברית. מה ההסתברות ששני השחקנים הם אמריקאים?ב. ידוע שלפחות אחד משני הש

שחקנים. מה ההסתברות שרק  2שנים ובכל שנה בחר באופן מקרי  5ג. מאמן הקבוצה הגיע למחנה האימונים במשך 

 שחקנים מאירופה? 2שנים נבחרו  5 -בשנה אחת מתוך ה

 

 48 שאלה

 אותו לקהל הצרכנים.חברה פיתחה מוצר תוכנה והתכוונה לשווק 

 לפני החדרת המוצר לשוק, שיווקה החברה את המוצר למספר מצומצם של חנויות

 ותיעדה את פילוח הלקוחות שרכשו את המוצר ואת שביעות הרצון של הלקוחות שקנו את המוצרים.

 מתוך כלל הלקוחות שרכשו את המוצר.

 ילדים. 25% -צעירים, ו 40%הם מבוגרים,  35%

 לקוחות המבוגרים היו שבעי רצון מהמוצר, והשאר החזירו את המוצר לאחר קנייה בשל חוסר שביעות רצון.מתוך ה 33%

 מתוך הלקוחות הצעירים היו שבעי רצון מהמוצר, והשאר החזירו את המוצר לאחר הקנייה בשל חוסר שביעות רצון. 75%

משום שלא הצליחו ללןמוד כיצד להפעילו ללא מתוך הילדים היו שבעי רצון מהמוצר והשאר החזירו את המוצר  98%

 קריאת הוראות ההפעלה.

 א. מהי ההסתברות שלקוח כלשהו יהיה שבע רצון מהמוצר?

 ב. בהנחה שהלקוח שבע רצון מהמוצר, מה הסיכוי שהלקוח הוא ילד?

 ג. אם הלקוח החזיר את המוצר, מה הסיכוי שהלקוח מבוגר?

 

 

 49שאלה 

 כל אחת. 30% –מכלל תוצרת המפעל ושאר המכונות  40%מכונה א' מייצרת מכונות.  3במפעל מסוים 
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 נפגמות בייצור. –מתוצרתה של מכונה ג'  5% -מהתוצרת של מכונה ב' ו 10%מהתוצרת של מכונה א',  20%

 מסוג א' והשאר מסוג ב'. 70% –מתוך התוצרת של מכונה א', שאינה נפגמת ביצור 

 מסוג א', וכל תוצרתה של מכונה ג' שאינה פגומה, היא מסוג א'. 60% –נה ב' מתוך תוצרתה הלא פגומה של מכו

 א. נבחר מוצר אחד מתוצרת המפעל באקראי:

 . מה ההסתברות שהמוצר מסוג ב'?1

 . אם ידוע שהמוצר מסוג א', מה ההסתברות שהוא יוצר ע"י מכונה ג'?2

 רו ע"י מכונה א'?ב. מבין כלל תוצרת המפעל, מהו אחוז המוצרים הפגומים שיוצ

 ג. נגדיר שני מאורעות:

A – 'המוצר מסוג א 

B – .'המוצר יוצר ע"י מכונה ב 

 האם שני המאורעות בלתי תלויים? האם הם זרים?

 

 50שאלה 

מדוברי הערבית  40% -מבין בעלי הרכב הם דוברי ערבית, ו 1/3הם בעלי רכב.  60%מבין המועמדים למשרה מסוימת, 

 הם בעלי רכב.

 מד אקראי נקרא לראיון.מוע

 א. מה ההסתברות שהוא דובר ערבית?

 ב. האם המאורעות "המועמד דובר עברית" ו"המועמד הוא בעל רכב" הם בלתי תלויים? נמקו.

 ג. ההנהלה החליטה לזמן לראיון נוסף את אלו מבין המועמדים שהם דוברי ערבית או בעלי רכב.

 איזה אחוז מהמועמדים יוזמן לראיון נוסף?

 

 51שאלה 

כדים המכילים כדורים שחורים ולבנים. בכד הראשון, רבע מהכדורים הם לבנים. בכד השני שווים מספרי  2נתונים 

 הכדורים משני הצבעים.

, ומוציאים ממנו כדור  p-1ואת השני  pבוחרים אחד הכדים בהגרלה שבה ההסתברות לבחור את הכד הראשון היא 

 באופן מקרי.
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, חישב ומצא שאם הכדור שהוצא הוא לבן אז ההסתברות שהכד שנבחר הוא הכד הראשון pמר הסתברותוני, שיודע מהו 

 , 1/3היא 

 .1/2בעוד שאם הוצא כדור שחור ההסתברות לכך היא 

בדקו האם שני ממצאיו של מר הסתברותוני מתיישבים זה עם זה, או שמא יש טעות לפחות באחד מחישובי ההסתברות 

 לו. נמקו תשובתכם.ש

 

 

 52שאלה 

 מבין המשפחות שלהן שני ילדים נבחרה משפחה אחת באופן מקרי.

 מהמשפחות הילד הבכור הוא בן. 60% -מהן יש בן אחד ובת אחת וב 50%-מהמשפחות הללו יש שתי בנות, ל 30% -ל

 א. אם ידוע שלמשפחה שנבחרה יש בת צעירה, מה ההסתברות שיש לה בן בכור?

 ידוע שלמשפחה יש בת אחת, מה ההסתברות שהיא הצעירה מבין שני הילדים?ב. אם 

 ג. אם ידוע שלמשפחה יש לפחות בן אחד, מה ההסתברות שיש לה שני בנים?

 ד. אם ידוע שלמשפחה יש לפחות בן אחד, מה ההסתברות שיש לה בן בכור?

 

 35שאלה 

 מהטיסות יש איחור בהמראה, 30% -ידועים הנתונים הבאים לגבי טיסות חברת "המוביל": ב

 מהטיסות יש איחורים גם בהמראה וגם בנחיתה. 15% -מהטיסות יש איחור בנחיתה וב 60% -ב

 א. מה ההסתברות שטיסה של חברת "המוביל" תעבור ללא איחורים?

 ב. ידוע שטיסה של חברת "המוביל" איחרה בהמראה. מה ההסתברות שהיא תנחת בזמן?

 "הטיסה איחרה בנחיתה" בלתי תלויים? נמקו-"הטיסה איחרה בהמראה" וג. האם המאורעות 

 

 45שאלה 

 . שאר הצופים הם נשים וילדים. 0.5כל אחד מהצופים במשחק כדורסל הוא גבר בהסתברות 

 ידוע כי ההסתברות שצופה אוהד את הקבוצה האורחת היא:

 .0.2 –ומבין הילדים  0.1 –, מבין הנשים 0.26 –מבין הגברים 

http://www.openbook.co.il/
mailto:info@OpenBook.co.il
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7628
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8478
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7630


 

 

         www.OpenBook.co.il                              |                                     info@OpenBook.co.il 
 

225 

 .0.2כמו כן ידוע כי ההסתברות שצופה מקרי אוהד את הקבוצה האורחת היא 

 א. מה ההסתברות שצופה הנבחר באופן מקרי יהיה ילד?

 ב. מה ההסתברות שצופה, הנבחר באופן מקרי, יהיה ילד האוהד את הקבוצה המקומית?

 תברות שזו אישה?ג. נבחר צופה באופן מקרי והתברר כי הוא אוהד של הקבוצה האורחת. מה ההס

 

 55שאלה 

 לפניכם שלוש קוביות. שתיים מהן תקינות והשלישית מזויפת.

       וכך נוצרו שתי פאות    בקובייה המזויפת הוסיפו נקודה אמצעית בפאה   

 בוחרים קובייה אחת מבין השלוש, באופן מקרי, ומטילים אותה פעמיים.

 "?5תיפול על "א. מה ההסתברות שבשתי ההטלות הקובייה 

 ".5ב. ידוע כי בהטלה השנייה הקוביה נפלה על "

 "?4מה ההסתברות שבהטלה הראשונה הקובייה נפלה על "

 ".5ג. הקובייה שנבחרה נפלה בשתי ההטלות על "

 , בוחרים אחת באופן מקרי ומטילים אותה. האחרותמשתי הקוביות 

 "?5מה ההסתברות שהקובייה תיפול על "
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  משתנה מקרי בדיד 8יחידה 

 הוא גודל מספרי שיכול לקבל ערכים שונים, בהתאם לתוצאה של ניסוי מקרי.משתנה מקרי  –מ"מ 

 .x של הטווח נקרא לקבל יכול Xש השונים הערכים אוסף: מ"מ של טווח .כל הערכים האפשריים של המ"מ – טווח

 שתי התכונות המאפיינות מ"מ:

 א. הוא גודל מספרי.

 משמעית בניסוי מקרי.-ערכו נקבע חדב. 

 משתנה מ"מ נקרא בדיד, אם ניתן לרשום את הטווח שלו )אוסף הערכים האפשריים שלו( כסדרה. -משתנה מקרי בדיד 

 איברים של סופי מספר מכיל שלו הטווח אשר מקרי

 .איברים של אינסופי מספר מכיל שלו הטווח אשר מקרי משתנה -רציף מקרי משתנה

 דוגמאות למשתנה מקרי בדיד : מספר שיחות טלפון דרך מרכזיה, מספר טיסות ביממה מסוימת, 

 בהטלת קוביה , מס' מקומות פנויים במטוס וכדומה. 6מספר תוצאות 

 דוגמאות למשתנה מקרי רציף : זמן שיחה, כמות דלק במטוס, גובה, משקל וכדומה.

  1דוגמה 

 ,"בש-בניסוי "הטלת קוביית שש

 .X את המ"מ "התוצאה של הטלת הקובייה" באות נסמן

 Ω={1,2,3,4,5,6} מרחב המדגם הוא

  

  2דוגמה 

 .במשחק הימורים מסוים מטילים שחקנים בזה אחר זה קובייה

 :סכום הכסף, שמטיל הקובייה יקבל מחברו, או ישלם לו, נקבע לפי הפירוט הניתן בטבלה הבאה

 .הקובייה בהטלה מסוימת שלו במשך המשחק כרווח של השחקן המטיל את Y נגדיר מ"מ

Y  10את הערך  1הוא מ"מ המתאים לתוצאה, 

 ', וכו5-את הערך  2לתוצאה 
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  3דוגמה 

 .שלושה תלמידים נבחרים באקראי, עם החזרה, מבית ספר מסויים

 רושמים את מינו של כל אחד מהשלושה שנבחרו

 ( נקבה –זכר , נ  -ז)

 :מרחב המדגם של הניסוי הוא

 (סדר התוצאות משמאל לימין)

 :על מרחב המדגם נגדיר את המשתנים המקריים הבאים

X –  אם היא אשה 0אם הבחירה הראשונה במדגם היא גבר, ואת הערך  1מ"מ המקבל את הערך. 

Y –  אם היא אשה 0אם הבחירה השנייה במדגם היא גבר, ואת הערך  1מ"מ המקבל את הערך. 

Z –  אם היא אשה 0אם הבחירה השלישית במדגם היא גבר, ואת הערך  1מ"מ המקבל את הערך. 

W – מספר הגברים במדגם. 

  

  4דוגמה 

 .T -בתחרות קליעה למטרה מודדים את מרחק נפילתו של החץ מהמטרה בס"מ, ומסמנים אותו ב

 .ס"מ מהמטרה 100 -כל החצים נופלים ברדיוס של פחות מ

 {t│0≤t≤100}  :הטווח של המשתנה המקרי הוא

 .T , שהוא ערך של המשתנה המקרי100 -ל 0לכל חץ שנורה יתאים מספר בין 

 

  קבע אם המשתנה בדיד או רציף

  

 .מספר שיחות למרכזייה בין השעות שלוש לחמש אחה"צ(1)

 .האיחור בשעת ההגעה של הרכבת לתחנת ת"א אוניברסיטה(2)

 .כמות הדלק במיכל דלק(3)

http://www.openbook.co.il/
mailto:info@OpenBook.co.il
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5089
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5089
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5089


 

 

         www.OpenBook.co.il                              |                                     info@OpenBook.co.il 
 

229 

 .לומד בסמסטרמספר הקורסים שסטודנט (4)

 .מספר חדרים בבית(5)

 מספר ילדים במשפחה(6)

 מספר הנישואים בחודש(7)

 קו"ב מים שניצלתי החודש(8)

 

  פונקציית ההסתברות של מ"מ בדיד

 . {X=x}זאת ההסתברות של מאורע  P(X=x), כאשר P(X=x)היא פונקציה  Xהגדרה: פונקציית הסתברות של מ"מ 

 הסתברות, תמיד מתקיים:בהתאם לנלמד על פונקציית 

1. ∀x,  0 ≤ P(X = x) ≤ 1 

2. ∑ P(X = x)x∈ℝ = 1 

3. ∀A ⊂ ℝ,    P(X ∈ A) = ∑ P(X = x)x∈A 

להסתברות. פונקציית ההסתברות של מ"מ  Xהתאמת ערכים אפשריים מ"מ  –טבלה המתארת התפלגות של הסתברות 

X –  רשימת הערכים הנמצאים בטווח של מ"מ בדידX .בצירוף ההסתברות לכל ערך , 

 

𝐱𝐤 ⋯        ⋯ 𝐱𝟐 𝐱𝟏 X 

1 P(xk) 

 

P(x2) P(x1) P(X=x) 
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    רות של משתנה מקרי בדידפונקצית הסתב

 רשימת הערכים שהמשתנה המקרי יכול לקבל, בצירוף ההסתברויות לכל ערך.

 יה פעם אחת.יית ההסתברות של הטלת קובי: רשום את פונקצ דוגמה

 ערך אפשרי 1 2 3 4 5 6 סה"כ

 הסתברות 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1

.  )1כמובן, יש לוודא שסכום ההסתברויות יהיה 
1

6
∙ 6 = 1 ) 

  : תרגיל

 .Xת ההסתברות של י: סכום שתי ההטלות.  רשום את פונקצי Xיה פעמיים .יהי ימטילים קוב

 .Yת ההסתברות של י: מספר הפעמים שהתקבל עץ. רשום את פונקצי Yפעמים. יהי  3מטילים מטבע 

  : תרגיל

 אנשים מאוכלוסייה מסוימת ורושמים את מינו של כל אחד מהנבחרים. 3בו בוחרים  ניסוי מקרי

 ברות.תריות של הניסוי המקרי הן שוות הסאם באוכלוסיה זו יש מספר שווה של גברים ונשים, כל התוצאות האפש

  תרגיל

 פעמים כדור אחד עם החזרה  4בכד שני כדורים אדום וכחול, מוציאים 

 כמספר הפעמים בהן יצא כדור אדום:   X מגדירים את המ"מ

 בטבלה.  Xא( תארו את פונקצית ההסתברות של 

 בדיאגראמת מקלות.  Xב( תארו את פונקצית ההסתברות של 

 

   של משתנה מקריתוחלת 

 ת הסתברות. ימדד מרכזי של פונקצי

, כאשר המשקל הוא Xוהיא הממוצע המשוקלל של כל התוצאות האפשריות של  E(X) -מסומנת ב Xהתוחלת של מ"מ 

 ההסתברות לכל תוצאה אפשרית.

𝐸(𝑋) נוסחת התוחלת :  = ∑ 𝑥𝑖𝑃(𝑥𝑖)𝑘
𝑖=1 = ∑ 𝑥𝑖 ∙

𝑓(𝑥𝑖)

𝑛

𝑘
𝑖=1 
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  תרגיל

 מהי התוחלת בהטלת קובייה הוגנת?

  תרגיל

 במשחק רחוב אדם מטיל מטבע.

  ,₪ 15הוא מקבל  –במידה והתוצאה עץ 

 . ₪ 15אך במידה והתוצאה פאלי הוא משלם 

 מהי תוחלת הרווח של האדם במשחק זה?

  המשך תרגיל

 מהי תוחלת הרווח במשחק כאשר החוקים השתנו:

 , ₪ 30הוא מקבל  –במידה והתוצאה עץ 

 . ₪ 150אך במידה והתוצאה פאלי הוא משלם 

 מהי תוחלת הרווח של האדם במשחק זה?

 

 תרגיל 

 ,₪ 10,000-היורו מחירי תיקון רכב פרוץ עלו ל עקב התחזקות

 .בשנה 30%-דבר אשר גרם לביקוש רב בחלקי חילוף גנובים אשר העלה את אחוז הפריצות ל

 .₪ 750כמה כסף על חברת הביטוח לדרוש כעת על פרמיית ביטוח בכדי לשמור על תוחלת רווח של 

 

  שונות של משתנה מקרי בדיד

והיא הממוצע המשוקלל של כל ריבוע הסטיות מן ממוצע ההתפלגות, כאשר המשקל  V(X) -מסומנת ב Xשונות של מ"מ 

 .𝐱𝒊של ריבועי כל סטייה הוא השכיחות היחסית של אותו 

 חישוב שונות של נתונים מקובצים

𝑆𝑋
2 =

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∙ 𝑓(𝑥𝑖)𝑘
𝑖=1

𝑛
= ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑘

𝑖=1

∙
𝑓(𝑥𝑖)

𝑛
 

 חישוב שונות של משתנה מקרי
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𝑉(𝑋) = 𝜎𝑥
2 = ∑(𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))

2
∙

𝑓(𝑥𝑖)

𝑛

𝑘

𝑖=1

 

𝑉(𝑋) = ∑(𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))
2

∙ 𝑃(𝑥𝑖)

𝑘

𝑖=1

 

 חישוב מהיר יותר בנוסחאת העבודה !

𝜎𝑥
2 = 𝐸(𝑥2) − (𝐸(𝑋))

2
 

𝜎𝑥
2 = ∑ 𝑥𝑖

2 ∙ 𝑃(𝑥𝑖)

𝑘

𝑖=1

− (𝐸(𝑋) )
2
 

  דוגמה :

 , המוגדר כתוצאה אפשרית בהטלת קובייה?Xמהי השונות של המשתנה המקרי 

 

 

  התפלגות בינומית

טבעי( אם הוא יכול לקבל את הערכים  0<p<1 ,n) n-ו pייקרא בעל התפלגות בינומית עם פרמטרים  Xמ"מ 

0,1,2,…,n :בהסתברות 

𝑃𝑘 = 𝑃(𝑋 = 𝑘) = (
𝑛

𝑘
) ∙ 𝑝𝑘 ∙ 𝑞𝑛−𝑘     ;   𝑘 = 0,1,2, … 𝑛 

𝑛)מקדם נוסחת הבינום של ניוטון 
𝑘

) =
𝑛!

𝑘!  (𝑛−𝑘)!
   ,  𝑝 + 𝑞 = 1 

,𝑋~𝐵(𝑛: סימון 𝑝) 

 צלחות" בניסוי בינומי עם החזרות, הוא מקבל ערכים שונים בהסתברויות שונות. הוא מספר ה"ה Xמ"מ 

 אוסף כל ההתפלגויות הבינומית נקרא משפחת ההתפלגויות הבינומיות.

 . pניסויי ברנולי ב"ת, בעלי הסתברות להצלחה   nמבצעים סדרה של

 .P(k)הניסויים היא    n-הצלחות ב kההסתברות לקבל בדיוק 

𝑃(הצלחות 𝑘) = (
𝑛

𝑘
) 𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 
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 של התפלגות בינומית: התוחלת

 E(X)=np 

 של התפלגות בינומית: השונות 

V(X)=npq 

 

  תרגיל

 פעמים "עץ". 19פעמים. מהי ההסתברות לקבל  20מטילים מטבע תקין 

 

 תרגיל 

 תשובות אפשריות. 4שאלות אמריקאיות, אשר לכל אחת  5במבחן 

 נקודות.  20-כל תשובה נכונה מזכה את התלמיד ב

 ומעלה(? 60מה הסיכוי שתלמיד המנחש )בוחר באקראי( את התשובות יעבור את המבחן )כלומר יקבל ציון של 

 מספר התשובות הנכונות.  Xמגדירים 

 

 תרגיל 

 תשובות אפשריות. 4שאלות אמריקאיות, אשר לכל אחת  5במבחן 

 נקודות.  20-כל תשובה נכונה מזכה את התלמיד ב

 מהי התוחלת והשונות של ציון הבחינה כאשר התלמיד מנחש את תשובות?

 

 תרגיל 

 .0.51וההסתברות לבת היא  0.49ידוע כי בישראל ההסתברות לבן היא 

 יהיו בנות? 3ילדים  5א( מהי ההסתברות שמתוך 

 בנים?יהיו  3ילדים  5ב( מהי ההסתברות שמתוך 

 ילדים? 8ג( מהי התוחלת והשונות של מספר הבנים במשפחה של 

 ילדים? 8ד( מהי התוחלת והשונות של מספר הבנות במשפחה של 
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 ? 𝑋~𝐵(200,0.3)ה( מהי התוחלת של ההתפלגות הבאה 

 

 תרגיל 

 .0.6הסיכוי לפגוע במטרה במטווח הוא 

 ?ניסיונות 5פעמים מתוך  4א. מה הסיכוי לפגוע במטרה 

 ?ב. מה תוחלת הפגיעות במטרה

 

 :  תוחלת הסכום של משתנים מקריים

 תוחלת הסכום של המשתנים המקריים שווה לסכום תוחלות המשתנים של כל אחד בנפרד.

 משתנים מקריים אזי :    nהם Xn..X2, X1 ..……הנוסחה : אם        

                             (Xn  )E  +………( +X2  )E ( +X1  )E (  =…….. Xn..X2,X1  )E. 

 :  שונות הסכום של משתנים מקריים

נכונה, שונות הסכום של משתנים מקריים אינה תמיד סכום  תמידבניגוד לתוחלת סכום המשתנים המקריים, בה הנוסחה 

 השונויות בנפרד.

בלתי רק אם המשתנים הנ"ל אך ו  V  ( +X  )V  ( =Y  +X  )V(  Yהינם משתנים מקריים, אז   )  Yו  Xהנוסחה : אם 

 נכונה. אינה, אחרת, הנוסחה  תלויים !

  

http://www.openbook.co.il/
mailto:info@OpenBook.co.il
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1476


 

 

         www.OpenBook.co.il                              |                                     info@OpenBook.co.il 
 

235 

 1 שאלה

 :בסקר שנעשה באזור עסקים מסוים התבררו הנתונים הבאים

 ,מהמשרדים משתמשים בדואר אלקטרוני  60%

 בפקס  75%

 .בפקס ובדואר אלקטרוני 40% -ו

 .בוחרים באופן מקרי משרד אחד באזור זה

 .התקשורת בהם משתמש המשרד מבין השניים הנ"למספר אמצעי  - X יהי

 X א. מצא את פונקציית ההסתברות של

 X ב. חשב את התוחלת ואת סטיית התקן של

 !ג. האם הטענה הבאה נכונה? נמק

הסיכוי שמשרד כלשהו משתמש בדואר אלקטרוני גבוה מהסיכוי שמשרד כלשהו משתמש בדואר אלקטרוני אם ידוע "

 "שהוא משתמש בפקס

 

 2 שאלה

 .במשרד עורכי דין עוסקים בתביעות אזרחיות

 . 0.3ולהפסד במשפט  0.5במשרד מעריכים לגבי כל משפט כי ההסתברות לזכייה במשפט היא 

 .בכל שאר המקרים מגיעים לפשרה

 :משפטים. נגדיר את המשתנים המקריים הבאים 2לפני המשרד עומדים 

X- מספר המשפטים , מבין השניים, בהם יזכו. 

Y- מספר המשפטים , מבין השניים , בהם יגיעו לפשרה. 

 .Y א. מצא את פונקציית ההסתברות של

 .X ב. חשב את התוחלת והשונות של

 ?ג. מה ההסתברות שיפסידו בדיוק במשפט אחד אם ידוע שזכו במשפט אחד
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 3 שאלה

 . מפתחות אשר רק אחד מתאים לדלת שהוא מנסה לפתוח 8לאדם 

 ,ות באופן מקריהוא מנסה את המפתח

 .מסמן כל מפתח לאחר שניסה אותו ואינו מנסה שוב מפתח שלא התאים לדלת

 .מספר הנסיונות עד שהדלת תפתח - X יהי

 ? X  א. מהי פונקציית ההסתברות של

 .X  ב. חשב את התוחלת והשונות של

 

 4 שאלה

 :התעריפים הבאיםחברת מוניות עירוניות גובה מלקוחותיה תשלום עבור דמי נסיעה לפי 

 ₪ 20ק"מ עולה  3נסיעה שאורכה עד 

 ₪ 30ק"מ עולה  9 -ק"מ ל 3נסיעה שאורכה בין 

 ₪ 60ק"מ עולה  18 -ק"מ ל 9נסיעה שאורכה בין 

 .₪ 100ק"מ עולה  18 -נסיעה שאורכה מעל ל

 .ק"מ 6ק"מ וסטיית תקן  12אורך הנסיעה )בק"מ( מתפלג נורמלית עם ממוצע 

 ?מהנסיעות ארוכות ממנו 67% -ה שא. מהו אורך הנסיע

 .ב. מצא את פונקציית ההסתברות של הכנסות החברה מנסיעה מקרית

 .ג. חשב את תוחלת הכנסות החברה מנסיעה מקרית

 

 5 שאלה

 .שמעון צריך לעבור לפחות ארבעה קורסים כדי לעלות שנה בלימודיו

 .הוא מתלבט לגבי מספר הקורסים אליו יירשם

 0.7ההסתברות לעבור כל קורס היא  -ם בדיוקקורסי 4אם ייקח 
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 0.6ההסתברות לעבור כל קורס היא  -קורסים בדיוק 5אם ייקח 

 0.5הסתברות לעבור כל קורס היא  -קורסים בדיוק 6אם ייקח 

 ,קורסים 5 -א. בהנחה כי שמעון נרשם ל

 ?מהן התוחלת והשונות של מספר הקורסים שיעבור בהצלחה

 שמעון להירשםב. לכמה קורסים כדאי ל

 .כדי שהסתברות לעלות שנה תהיה הגבוהה ביותר? נמק

 .ג. לבסוף החליט שמעון על מספר הקורסים אליו יירשם באופן אקראי

 ?קורסים 5 -קורסים. מה הסיכוי שנרשם ל 4ידוע כי עבר בדיוק 

 

 6 שאלה

 .באתר הקורסדני לומד לבחינה במבוא לכלכלה ע"י פתרון שאלות ממאגר שאלות גדול שנמצא 

 0.75ההסתברות שדני ידע לענות על שאלה שנבחרה באופן מקרי היא 

 ואם אינו יודע הוא מנחש את התשובה

 0.2ואז ההסתברות שינחש את התשובה הנכונה היא 

 :שאלות מהמאגר 6א. דני בוחר באופן מקרי ובלתי תלוי 

 ? שאלות 4מה ההסתברות שיענה נכון על לפחות 

 :שאלות מהמאגר 20ן מקרי ובלתי תלוי ב. דני בוחר באופ

 ? מהי תוחלת מספר התשובות שעליהן ענה נכון. 1

 ? מהי סטית התקן של מספר התשובות שידע לענות עליהן )ולא ניחש(. 2

 ?א. מה ההסתברות שדני יענה נכון על שאלה שנבחרה באופן מקרי

 ?יה )ולא ניחש(ב. דני ענה נכון של שאלה מסוימת, מה ההסתברות שידע לענות על
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 7 שאלה

 מטילים קוביה פעמים.

 יהיו:

X - ההפרש בערך מוחלט בין התוצאות בשתי ההטלות 

Y - )התוצאה הגדולה מבין שתי התוצאות )או התוצאה המשותפת כאשר התוצאות שוות 

 .Xא. מצא את פונקצית ההסתברות של 

 .Yב. מצא את פונקצית ההסתברות של 

 .Xג. חשב את התוחלת של 

 .Yד. חשב את השונות של 

 

 8 שאלה

 .אדם המשחק משחק מזל מחליט להפסיק מיד לאחר ההפסד הראשון

 .אך בכל מקרה גם אם לא יפסיד לא ישחק יותר מחמישה משחקים

 .והמשחקים בלתי תלויים זה בזה 0.4במשחק בודד ההסתברות להרוויח היא 

 ?X   רות שלמספר המשחקים ששיחק. מהי פונקציית ההסתב  X א. יהי

 ?Y   מספר המשחקים בהם הרוויח. מהי פונקציית ההסתברות של  Y ב. יהי

 ?Z   מספר המשחקים בהם הפסיד. מהי פונקציית ההסתברות של Z ג. יהי

 9 שאלה

 כחולים.  5 -אדומים ו 3כדורים:  8בכד נמצאים 

 מוציאים מהכד כדורים בזה אחר זה ללא החזרה עד שמתקבל כדור כחול.

 סה"כ מספר הכדורים שהוצאו מהכד. Xיהי 

 א. מצא את פונקציית ההסתברות של מספר הכדורים שהוצאו.

 .Xב. חשב את התוחלת של 

 .Xג. חשב את סטיית התקן של 

 כדורים? 3ד. אם ידוע שהכדור הראשון שהוצא היה אדום, מה ההסתברות שהוצאו סה"כ 
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 10 שאלה

 , 4ועד  1-פתקים הממוספרים מ 4להלן תאורו של משחק מזל: על השולחן מונחת תיבה ובה 

 כדורים שחורים. מוציאים מהתיבה פתק באופן מקרי ולאחר מכן  15 -כדורים לבנים ו 10וכד המכיל 

  2מוציאים מהכד כדור באופן מקרי. אם הכדור שהוצא צבעו לבן מרוויחים את המספר על הפתק כפול 

 )למשל אם המספר על  2אם צבעו של הכדור שהוצא הוא שחור הרווח הוא המספר על הפתק בתוספת ו

8ואם התקבל כדור לבן הרווח יהיה  6=2+4והתקבל כדור שחור הרווח יהיה  4הפתק הוא  = 2 ∙ 4) 

 הרווח במשחק. – Xיהי 

 .Xא. מצא את פונקצית ההסתברות של 

 .Xב. חשב את התוחלת והשונות של 

 זרים על התהליך המתואר בשאלה חמש פעמים )בכל פעם מחזירים את הפתק והכדור חזרה(. ג. חו

 מה ההסתברות שבדיוק פעמיים הרווח יהיה מספר אי זוגי.

 

 11 שאלה

 שנים וסטיית תקן של שנה אחת. 5אורך החיים של סוג מסוים של שעונים מתפלג נורמלית עם תוחלת של 

 שנים. 3תנת אחריות למשך החברה המייצרת את השעונים נו

 מהשעונים אורך חיים קצר יותר ממנו? 20%-א. מהו אורך החיים שרק ל

 מהם ישתמשו בשירות האחריות  2שעונים. מה ההסתברות שבדיוק עבור  10ב. ביום מסוים נקנו 

 שנים(? 3שנותנת החברה ) כלומר, השעון יתקלקל תוך 

 , ועל כל שעון שהתקלקל₪ 100שנים יש לחברה רווח של  3. על כל שעון שנקנה ולא התקלקל תוך ג

 .₪ 30השנים הראשונות החברה מפסידה  3-ב

 שעונים מקריים? 50מהן תוחלת ושונות הרווח הנקי של החברה ממכירת 

 

 12 שאלה

 סוגים של ספרי לימוד במתמטיקה:  3בשוק ספרי הלימוד קיימום 

 . ₪ 40והספר ה"סטנדרטי" שמחירו  ₪ 50הספר ה"מדליק" שמחירו  ₪ 80הספר ה"טוב" שמחירו 
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רוכשים את הספר  10% -רוכשים את ה"מדליק" ו 60%מלומדי המתמטיקה רוכשים את הספר ה"טוב",  30%

 ה"סטנדרטי".

 הכנסת חנות ממכירת ספר מתמטיקה אחד. – Xא. נגדיר 

 .Xות של ( רשום את פונקציית ההסתבר1)

 .X( חשב את התוחלת ואת סטיית התקן של 2)

 ב. חנות מסוימת הגיעה להסדר עם מנהל בי"ס מסוים בעיר, לפיו המורה למתמטיקה יבחר את ספר הלימוד 

 לספר. ₪ 5תלמידי בית סיפרו, בהנחה של  200הספרים מהסוג שבחר עבור  200במתמטיקה בביה"ס ויקבל את 

 ספרי הלימוד במתמטיקה לביה"ס הנ"ל. 200ת ממכירת את הכנסת החנו Y -נסמן ב

 .Yמצא את התוחלת ואת סטיית התקן של 

 

 13 שאלה

 מלקוחות הבנק. הנתונים רוכזו בטבלה הבאה: 250בבנק מסוים בדקו את מצב היתרה בחשבון העו"ש של 

שכיחות  יתרה בש"ח

 מצטברת

100-500 55 

500-1500 100 

1500-2000 150 

2000-2600 185 

2600-4000 250 

 א. חשב את השכיח, החציון, הממוצע ואמצע הטווח של התפלגות היתרה בחשבון.

 ב. מה ניתן לומר על צורת ההתפלגות על סמך תוצאות המדדים שחישבת בסעיף א'? נמק.

 ?₪ 1600לבין  ₪ 800ג. מהו אחוז הלקוחות שבחשבונם יתרה של בין 

 היתרה בחשבון?ד. מהו הטווח הבינרבעוני של 
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 14 שאלה

 מהנבחנים עוברים את הבחינה במועד א'.  80%בבחינה בקורס מסוים 

 מהניגשים למועד ב' עוברים את הבחינה.  70%כל אלה שלא עברו את הבחינה במועד א' ניגשים למועד ב'. 

מקבלים אישור לגשת מהמבקשים  20%כל מי שלא עבר את הבחינה במועד ב' מגיש בקשה להיבחן במועד ג', אך רק 

 .60%למועד ג'. מבין הניגשים למועד ג' עוברים את הבחינה 

 א. גיל הוא סטודנט הלומד את הקורס:

 . מה ההסתברות שגיל לא סיים את הקורס בהצלחה?1

 . ידוע כי גיל סיים את הקורס בהצלחה, מה ההסתברות שעבר את הבחינה במועד ג'?2

 מהם עברו את הבחינה במועד ב'? 5נבחרו באופן מקרי. מה ההסתברות שלפחות סטודנטים הלומדים את הקורס  6ב. 

 

 15 שאלה

 לצורך קביעת פרמיות ביטוח תאונות רכב, בדקה חברה את הקשר בין גודל המכונית לבין היות התאונה קטלנית.

 תאונות דרכים נמצאו התוצאות הבאות: 400במדגם של 

 קטנה מכונית מכונית בינונית מכונית גדולה

 

 תאונה קטלנית 50 30 20

 תאונה לא קטלנית 10 210 80

 האם לאור התוצאות ניתן לומר שיש קשר בין גודל המכונית לבין היות התאונה קטלנית? 

 נמק בעזרת חישוב כל מדדי הקשר המתאימים.

 

 61 שאלה

 לבדיקת הקשר בין מספר שעות הלימודים שמקדיש תלמיד בבית ספר יסודי ללימוד לבחינה לבין ציוני בבחינה התקבלו 

 תלמידים 9התוצאות שלהלן לגבי מדגם של 
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מספר שעות 

 לימוד

8 7 9 7 7 6 5 5 3 

טוב  ציון

 מאוד

טוב  טוב

 מאוד 

כמעט  טוב

 טוב

כמעט  מספיק

 טוב

בלתי  מספיק

 מספיק

 התוצאות, האם יש קשר בין מספר שעות הלימוד לבין הציון בבחינה?לאור 

 נמק בעזרת חישוב מדד הקשר המתאים לנתונים.

 

 17 שאלה

 ממחקרים ידוע כי המשקל והגובה של חיילים בזמן גיוסם מתפלג נורמלית עם המדדים הבאים:

 

 סטיית תקן ממוצע

 ק"ג 8 ק"ג 72 משקל

 ס"מ 10 ס"מ 165 גובה

 א. מהו העשירון התחתון של התפלגות הגובה של מתגייסים, 

 ?10 -כלומר מהו הגובה של המאון ה

 ס"מ.  176ק"ג וגובהו  78ב. אמיר התגייס השבוע, משקלו 

 האם הוא יותר שמן או יותר גבוה יחסית לשאר המתגייסים? נמק.

ק"ג. מהו אחוז בעלי עודף משקל בקרב  90ג. דיאטנים מגדירים עודף משקל בקרב חיילים כמשקל העולה על 

 המתגייסים?

ד. בהמשך לסעיף ג', מה ההסתברות שבבדיקות מתגייסים שלושת המתגייסים הראשונים שנבדקו אינם סובלים מעודף 

 משקל והמתגייס הרביעי שנבדק הוא הראשון הסובל מעודף משקל?

 

 18 שאלה

 לו צפוי מה להיזכר ומנסה, עבודתו למקום בבוקר נוסע, ידועה תרופות בחברת פיתוח מנהל, דני

 שתהיה ההסתברות,  0.5 היא פיתוח ישיבת לו שתהיה ההסתברות עבודה יום בכל. בעבודה היום
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 . 0.4 היא מהישיבות אחת אף תתקיים שלא וההסתברות 0.2 היא הנהלה ישיבת לו

 .תלוי בלתי דני של העבודה מימי אחד בכל הישיבות מספר

 X של ההסתברות פונקציית את מצא. מסוים ביום לדני שיש הישיבות מספר X יהי .א

 הנהלה ישיבת תתקיים שבהם היותר יומיים לכל לדני יהיו) ימים חמישה( הבא העבודה שבשבוע ההסתברות מה .ב

 ?בלבד

 ?ישיבות שתי תתקיימנה יום בכל הבא שבשבוע ההסתברות מה .ג

 ?כלל ישיבות לדני לא תהיינה שבהם ימים( 25) עבודה בחודש הימים מספר של התקן וסטיית התוחלת מהן .ד

 19 שאלה

 מפעל לייצור סוללות מייצר סוללות שאורך החיים שלהן מתפלג נורמלית בקירוב 

 סוללות. 4שעות. בכל אריזה יש  8שעות וסטיית תקן  105עם ממוצע 

 א. מה ההסתברות שבאריזה שנבחרה באופן מקרי, 

 שעות. 113לבין  97שאורך החיים שלה בין  יש סוללה אחת בדיוק

 שעות? 105 -ב. מה ההסתברות שבאריזה שנבחרה באופן מקרי יש לפחות סוללה אחת שאורך החיים שלה נמוך מ

 אריזות.  12ג. מקו הייצור בוחרים באופן מקרי 

 שעות? 113מהן התוחלת והשונות של מספר האריזות שבהן לכל הסוללות אורך חיים מעל 

 20 שאלה

 ידי אופה א', -מהעוגות נאפות על 60%במאפייה עובדים שני אופים, היודעים לאפות רק עוגות שוקולד ועוגות גבינה. 

 ידי אופה ב' הן עוגות שוקולד. כל עוגה נארזת בקופסה. -מהעוגות הנאפות על 70%עוגות שוקולד.  40%מהן 

 : אדם בא לקנות עוגת גבינה. הוא בוחר בקופסה באקראי

 הוא משלם והולך;  -אם ארוזה בה עוגת גבינה 

 הוא מחזירה ובוחר בקופסה אחרת, באקראי.  -אם ארוזה בה עוגת שוקולד 

שאותה הוא לוקח ומשלם עבורה בין אם ארוזה בה עוגת גבינה ובין אם עוגת  שלישיתהוא ממשיך כך עד לקופסה ה

 שוקולד.

 עוגת שוקולד? א. מה ההסתברות שבקופסה שבחר ראשונה ארוזה

 ? Xמספר הקופסאות שנבחרו. מהי פונקצית ההסתברות של  Xב. יהי 

 . Xג. חשב את התוחלת ואת השונות של 
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 21 שאלה

 נתונים שני כדים:

 .4כדורים רשום המספר  5, על 2כדורים רשום המספר  3, על  1כדורים רשום המספר  4כדורים: על  12בכד א' 

 .3כדורים רשום המספר  6, על 2כדורים רשום המספר  2, על 1ורים רשום המספר כד 2כדורים: על  10בכד ב' 

 מוציאים כדור מכד א'  1,2,3,4במשחק מזל מטילים קוביה הוגנת. אם מתקבל אחד מהמספרים 

 מוציאים כדור מכד ב'. 6או  5ואם מתקבל 

 המספר הרשום על הכדור שהוצא. – Xיהי 

 .X א. מצא את פונקציית ההסתברות של

 .Xב. חשב את התוחלת וסטיית התקן של 

 , ₪ 20כפול המספר הרשום על הכדור שהוצא, ודמי ההשתתפות במשחק הם  10ג. אם הרווח במשחק בשקלים, הוא 

 מצא את התוחלת ואת סטיית התקן של הרווח הנקי במשחק )הרווח בניכוי דמי ההשתתפות(.

 22 שאלה

 "ראש" כפולה מההסתברות לתוצאה "זנב".במטבע לא הוגן ההסתברות לתוצאה 

 פעמים. 3המטבע הוטל 

 מספר הפעמים שהתקבל "ראש". – Xיהי 

 .Xא. מצא את פונקציית ההסתברות של 

 .Xב. חשב את התוחלת והשונות של 

 23 שאלה

 .0.2פריטים. ההסתברות לפריט פגום היא  3מוצר משווק בחבילות בנות 

 או יותר נפסלת. 1בה הוא חבילה שמספר הפריטים הפגומים 

 או יותר נפסלות אזי נבדקת כל סדרת הייצור. 2חבילות שנבחרות באופן מקרי. אם  5בביקורת איכות נבדקות 

 א. מה ההסתברות של חבילה להיפסל?

 ב. מהן תוחלת וסטיית התקן של מספר החבילות שיפסלו בביקורת?

 ג. מה ההסתברות שכל סדרת הייצור תיבדק?
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 24 שאלה

, נכונה מהן אחת שרק אפשריות תשובות 5 יש הראשונות השאלות 10 -ל. שאלות 15"( אמריקאי" )"ברירה-רב" במבחן

 מקבל 1-10 בשאלות נכונה תשובה כל על. נכונה מהן אחת שרק אפשריות תשובות 2 יש האחרונות השאלות 5 -ול

 .נקודות 8 הנבחן מקבל 11-15 בשאלות נכונה תשובה כל ועל, נקודות 6 הנבחן

 :חשב, תשובותיו את ומנחש לבחינה למד שלא סטודנט לגבי

 ? בבחינה 100 ציון שיקבל ההסתברות מה. א

 ?האחרונות השאלות 5 על רק נכון שיענה ההסתברות מה. ב

 ?בבחינה שיקבל הציון של התוחלת מהי. ג

 ?בבחינה שיקבל הציון של התקן סטיית מהי. ד

 25 שאלה

 פעמים.מטילים קוביה 

 יהיו:

X - ההפרש בערך מוחלט בין התוצאות בשתי ההטלות 

Y - )התוצאה הגדולה מבין שתי התוצאות )או התוצאה המשותפת כאשר התוצאות שוות 

 .Xא. מצא את פונקצית ההסתברות של 

 .Yב. מצא את פונקצית ההסתברות של 

 .Xג. חשב את התוחלת של 

 .Yד. חשב את השונות של 

 26 שאלה

 של משרד הבריאות לגבי שתית קפה התקבלה ההתפלגות המצטברת שלהלן: בסקר

 שכיחות מצטברת מס' כוסות הקפה בשבוע

5-10 20 

10-25 55 
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25-35 83 

35-45 105 

45-50 150 

 

 א. חשבו את השכיח, החציון, והממוצע של מספר כוסות הקפה.

 ב. חשב את סטית התקן של מספר כוסות הקפה.

 ב ומצא: -שהתפלגות מספר כוסות הקפה היא נורמלית בקרוב עם הממוצע וסטית התקן שמצאת בסעיפים א וג. הנח 

 כוסות קפה? 40. מהו אחוז האנשים השותים בשבוע מעל 1

 של מספר כוסות הקפה? 90-. מהו העשירון העליון כלומר מהו הערך המתאים למאון ה2

 72 שאלה

 משפחות. 150כל" סקר ובדקה את כמות צריכת המצות בקרב לקראת חג הפסח ערכה חברת "מצות ל

 התוצאות שהתקבלו מופיעות בטבלה שלהלן:

 שכיחות מצטברת כמות צריכת מצות בק"ג

0 - 0.5 40 

0.5 – 1 76 

1 – 2.5 104 

2.5 – 4 136 

4 - 5 150 
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 א. חשבו את השכיח, החציון, והממוצע של התפלגות כמות הצריכה.

 הבינרבעוני של הצריכה? ב. מהו הטווח

 ק"ג מזכה בהנחה. מהו אחוז המשפחות המקבלות הנחה? 3ג. צריכה מעל 

ק"ג. מהו  1.85משפחות אחרות וקיבלה ממוצע צריכה של  250ד. החברה "מצות שלנו" ערכה גם היא סקר בקרב 

 המשפחות? 400ממוצע הצריכה על סמך 

 28 שאלה

 קיבלת על עצמך ניהול של מפעל כושל. על פי החוזה שלך עם בעל המפעל, שכרך לשנה הקרובה יחושב באופן הבא: 

 דולר ללא תלות בתוצאות העיסקיות של המפעל. 50,000

 דולר אם המפעל לא יפסיד. 20,000בונוס של  -בנוסף 

 דולר. 100,000 -דולר אם המפעל ירוויח יותר מ 10,000בונוס של  -בנוסף 

 דולר. 260,000 -דולר אם המפעל ירוויח יותר מ 10,000בונוס של  -בנוסף 

דולר וסטיית תקן  100,000על פי הערכת כלכלנים רווחי המפעל בשנה הקרובה מתפלגים בקירוב נורמלית עם ממוצע 

 דולר.  80,000

 א. בנה את פונקצית ההסתברות של הכנסתך בשנה הקרובה.

 כנסתך הממוצעת בשנה הקרובה?ב. מה צפויה להיות ה

 ג. מהי סטיית התקן של הכנסתך בשנה הקרובה?

 29 שאלה

 פעמים. 5במשחק מטילים קובייה הוגנת 

 ש"ח. 2ש"ח ובכל תוצאה אחרת מפסידים  10( מרוויחים 6או  5)תוצאות  4 -בכל הטלה אם מתקבלת תוצאה גבוהה מ

 לפחות פעם אחת?תתקבל במשחק  4-א. מה ההסתברות שתוצאה גדולה מ

 ש"ח? 50ב. מה ההסתברות להרוויח במשחק 

 ג. מהי תוחלת הרווח במשחק?

 ד. מהי סטיית התקן של הרווח במשחק?

 

 30 שאלה

 מטילים קובייה פעמים.
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 יהיו:

X - ההפרש בערך מוחלט בין התוצאות בשתי ההטלות 

Y - )התוצאה הקטנה מבין שתי התוצאות )או התוצאה המשותפת כאשר התוצאות שוות 

 .Xא. מצא את פונקצית ההסתברות של 

 .Yב. מצא את פונקצית ההסתברות של 

 .Xג. חשב את התוחלת של 

 .Yד. חשב את השונות של 

 

 31 שאלה

 נהגי מוניות מהו מספר הק"מ היומי שהם נוסעים. 150בסקר נשאלו 

 התבררו התוצאות הבאות:

 ק"מ ביום. 50הערך הנמוך ביותר הוא 

 ק"מ ביום. 200הערך הגבוה ביותר הוא 

 ק"מ. 110חציון הנתונים הוא 

 ק"מ ביום. 80 -נהגים נסעו לא יותר מ 45

 ק"מ ביום. 170 -ל 140נהגים נסעו בין  25

 ק"מ. 112ממוצע מספר הק"מ היומי הוא 

 שוות רוחב.מחלקות  5 -הנתונים רוכזו ב

 א. בנו את טבלת התפלגות השכיחויות של נתוני הסקר.

 ב. מהו מספר הק"מ היומי השכיח?

 ג. מהו ממוצע הסטיות המוחלטות מהחציון של מספר הק"מ היומי?

 נהגים שכולם משתייכים למחלקה האחרונה. 50ד. בשלב מאוחר יותר נוספו לסקר עוד 

 מה יקרה לממוצע ולסטיית התקן? נמק.
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 32 שאלה

 גרם. 100משקל חטיף מתפלג נורמלית עם ממוצע 

 גרם. 104.4 -מהחטיפים שוקלים יותר מ 33%ידוע כי 

 א. מצא את סטיית התקן של משקל החטיף.

 גרם נחשב ללא תקני. 122.9 -גרם או גבוה מ 88.2 -ב. חטיף שמשקלו נמוך מ

 מהו אחוז החטיפים הלא תקניים?

 חטיפים. מהן התוחלת והשונות של מספר החטיפים התקניים שנרכשו? 150נרכשו ג. למסיבת סיום בבית ספר 

 

 33 שאלה

 אנשים נשלחים באופן בלתי תלוי זה בזה לחפש מטמון. 10

 .0.2ההסתברות שאדם יאבד בדרך אל המטמון היא 

 .0.125ההסתברות שאדם שהגיע אל המטמון ימצא אותו היא 

 מצאו את המטמון?אנשים י 5א. מהי ההסתברות שבדיוק 

 ב. מהי ההסתברות שהמטמון לא יימצא? נמק.

 ש"ח. 250 -ג. כל אחד שמוצא את המטמון זוכה ב

 מהן התוחלת וסטיית התקן של סכום הזכיות שישולם לאנשים?

 

 34 שאלה

 .0.4להלן תאורו של משחק מזל המבוסס על הטלת מטבע שבו ההסתברות ל"ראש" היא 

 בכל פעם שהמטבע מראה "זנב" סכום הכסף שבידי המשתתף מוכפל 

 ואילו בכל פעם שהמטבע מראה "ראש" המשתתף מפסיד את מחצית הסכום שברשותו.

 שקלים. 40המשתתף מתחיל במשחק שברשותו 

 א. מצא את פונקצית ההסתברות של סכום הכסף שברשות המשתתף לאחר שלוש הטלות. 

 ות של סכום הכסף שברשות המשתתף בתום שלוש הטלות.ב. חשב את התוחלת והשונ

 שקלים. 80שסכום הכסף שברשותו יהיה  עדג. נניח כעת שהמשתתף משחק במשחק 

 מה ההסתברות שידרשו לכך לכל היותר שלוש הטלות?
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 35 שאלה

 פריטים ממוצר זה. 500ש"ח בפיתוח מוצר חדש והחליט לייצר  10,000אדם השקיע 

 ש"ח ליחידה,  50ייקלט המוצר היטב בשוק ואז יימכר במחיר של  0.5וע שבהסתברות מניסיון העבר יד

 ש"ח ליחידה  30ייקלט המוצר באופן חלקי בשוק ואז יימכר במחיר של  0.5בהסתברות של 

 ש"ח. 10אחרת יאלץ היצרן למכור את המוצר במחיר של 

 וצר.א. חשב את התוחלת והשונות של ההכנסה ממכירת פריט אחד של המ

 ב. חשב את התוחלת והשונות של הרווח הנקי של היצרן.

 ש"ח? 5000ג. מהי ההסתברות שהרווח הנקי של היצרן יהיה לפחות 

 

 36 שאלה

 פעמים. 3 -שלראשונה מתקבלת התוצאה "ראש" אך לא יותר מ עדלמשחק מזל הכללים הבאים: השחקן מטיל מטבע 

 התוצאה "ראש" ובין שלא התקבלה(. הטלות המשחק מסתיים בין שהתקבלה 3)לאחר 

 ש"ח. 3 -ש"ח ואם התקבלה התוצאה "ראש" הוא זוכה ב 1על כל הטלה משלם השחקן 

 הרווח של השחקן במשחק. – Xיהי 

 .Xא. מצא את פונקציית ההסתברות של 

 .Xב. חשב את התוחלת של 

 .Xג. חשב את סטיית התקן של 

 

 37 שאלה

. מנתוני מכירות קודמים, ההסתברות שסוכן המכירות ימכור ללקוח מקרי את מוצר B -ו Aמוצרים  2סוכן מכירות משווק 

A  0.25היא 

 0.3היא  Bההסתברות שימכור ללקוח את מוצר 

 .0.1וההסתברות שימכור ללקוח את שני המוצרים היא 

 ש"ח  40לקוח יש לסוכן המכירות הוצאה חד פעמית עבור חנייה -לצורך ביצוע פגישת סוכן

 ש"ח. 500ועל כל מוצר שנמכר מקבל סוכן המכירות עמלה בגובה 
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 א. מהי פונקצית ההסתברות של מספר המוצרים שימכור סוכן המכירות ללקוח מקרי?

 ב. מהי תוחלת הרווח הנקי של סוכן המכירות מלקוח אחד?

 ג. חשב את סטיית התקן של הרווח הנקי של סוכן המכירות מלקוח אחד.

 

 83 שאלה

 דני החליט לרכוש כרטיס הגרלת "מליונר בקלי קלות" מידי שבוע עד שלראשונה יזכה בפרס כלשהו, 

 אך גם אם לא יזכה לא ירכוש כרטיסי הגרלה במשך יותר מחמישה שבועות. 

 וההגרלות אינן תלויות זו בזו. 0.1ההסתברות לזכות בפרס כלשהו בכל הגרלה היא 

 י כרטיס הגרלה.מס' השבועות בהם יקנה דנ – Xיהי 

 .Xא. מצא את פונקציית ההסתברות של 

 .Xב. חשב את התוחלת והשונות של 

 ש"ח. מהי ההוצאה הממוצעת ושונות ההוצאה של דני לכרטיסי הגרלת "מליונר בקלי קלות". 35ג. מחיר כרטיס ההגרלה 

 

 39 שאלה

 ירוקות. 2 -שחורות ו 18אדומות,  18גזרות, מתוכן  38 -מהמר בקזינו משחק ברולטה המחולקת ל

 . $2בכל משחק המהמר בוחר בצבע אדום ומהמר על 

 .$2ובכל תוצאה אחרת מפסיד  $2 -כלומר, בכל משחק אם מתקבל אדום ברולטה הוא זוכה ב

 פעמים? 4א. המהמר מחליט לשחק עד שיפסיד בפעם הראשונה. מה ההסתברות שישחק במשחק בדיוק 

 משחקים. 10ב. המהמר מחליט לשחק 

 . מה ההסתברות שיפסיד לכל היותר פעם אחת?1

 משחקים? 10. מהי תוחלת הרווח שלו לאחר 2

 משחקים? 10. מהי סטיית התקן של הרווח שלו לאחר 3
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 ריכוז טענות למבחןו 02ממ"ח 

 1טענה 

 P(X=12)=1/9הוא מכפלת התוצאות בשתי ההטלות, אזי  Xבהטלת קובייה פעמיים, אם 

 

 2 טענה

 יש שני מאורעות המקיימים: 𝛺במרחב מדגם 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0.58  ,   𝑃(𝐵𝐶) = 0.7  ,   𝑃(𝐴𝐶) = 0.6 

 הם מאורעות לא זרים ובלתי תלויים. B-ו Aהמאורעות 

 

 3טענה 

A ו- B  שני מאורעות במרחב מדגם𝛺:נתון כי . 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0.58  ,   𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶) = 0.18  ,   𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵) = 0.28 

 הם מאורעות בלתי תלויים. B-ו Aלכן 

 

 4טענה 

 ואין תלות בין הצילומים. 0.9במכון רנטגן ההסתברות שצילום יצליח היא 

 אדם המגיע למכון לצורך צילום ממשיך להצטלם עד שהצילום מצליח.

 יוסי הגיע למכון לצילום רנטגן.

 .0.009צילומים היא  3ההסתברות שיצטלם בדיוק 

 

 5טענה 

 עובדים.  37סקים במפעל מסוים מוע

 העובדים בעלי השכר הגבוה ביותר.  18-לכל אחד מ ₪ 1000המנהל החליט להוסיף 

http://www.openbook.co.il/
mailto:info@OpenBook.co.il
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5115
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5114
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5113
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5112
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5111


 

 

         www.OpenBook.co.il                              |                                     info@OpenBook.co.il 
 

254 

 כתוצאה מכך, הממוצע והחציון של שכר העובדים במפעל יגדלו.

 

 6טענה 

 .70וחציון  80תצפיות ממוצע  105לסדרה סטטיסטית בת 

 . 60,100לסדרה זו הוסיפו עוד שתי תצפיות: 

 התצפיות אינם משתנים 107הממוצע וגם החציון של הסדרה בת כתוצאה מכך, 

 

 7טענה 

 מר ישראלי אינו זוכר את מספר הכספומט שלו.

 ואת הרביעית אינו זוכר כלל. 3או  2או  1 –, השלישית 4או  3, השנייה 9הוא זוכר כי הספרה הראשונה 

 .60לכן מספר הניסונות המקסימלי שעל מר ישראלי לנסות הוא 

 

 8נה טע

 אנשים שנבחרו באופן מקרי יחולו בחודשי שנה שונים היא: 4ההסתברות שימי הולדת של 

11 ∙ 10 ∙ 9

123
=

990

1728
 

 

 9טענה 

 קונדיטוריה מסוימת ידועה בעוגות השוקולד שלה. 

 גרם. 25גרם וסטיית התקן  750ידוע כי המשקל הממוצע של העוגות 

 גרמים בדיוק. 5כל פרוסה מוסיפים דובדבן במשקל  פרוסות השוות בגודלן ועל 6-כל עוגה מחולקת ל

 גרם. 17.36גרם ושונות משקל פרוסת עוגה היא  130לכן, המשקל הממוצע של פרוסת עוגה הוא 

 

 10טענה 

 . B -ו Aבמדינה מסוימת מופצים בכל עיר שני עיתונים בלבד, 
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 Aמן המשפחות קוראות את עיתון  60%ים כלל, מן המשפחות אינן קוראות עיתונ 5%בכל עיר ועיר, ללא תלות ביניהם, 

 .Bמן המשפחות קוראות את עיתון  45% -ו

 באחת מן הערים במדינה פגשת משפחה. 

 .0.27היא  B -ו Aההסתברות כי בני המשפחה קוראים את שני העיתונים, 

 

 11טענה 

 ללא הגבלה,  1-9ספרות מבין הספרות  4בבחירה מקרית של מספר בן 

 .0.461לבחירה של מספר שכל ספרותיו שונות זו מזו היא הסתברות ה

 

 12טענה 

סטודנטים למלא שאלוני משוב ולהביע  50לבדיקת הקשר בין שביעות הרצון מהמנחה לשביעות הרצון מהקורס נתבקשו 

 )רבה מאוד(.  7)כלל לא( ועד  1דעתם בערכים שבין 

 תאם )אתא(מדד הקשר המתאים ביותר לבדיקת הקשר הוא מדד יחס המ

 

 13טענה 

 אזי שונות הניבויים שווה לשונות הכללית r=-1אם נתון 

 

 14טענה 

אחד כערך התצפית הגבוהה ביותר בהתפלגות ואחד כערך התצפית  –אם להתפלגות סימטרית נוסיף שני נתונים 

 הנמוכה ביותר, אזי שונות הסדרה לא תשתנה.

 

 15טענה 

 שערך כל אחד מהם כערך הממוצע, אזי שונות הסדרה תגדל. –נתונים  5אם להתפלגות סימטרית נוסיף 

 

 16טענה 

 מהן הסטיות מממוצע הסדרה: 5תצפיות, נרשמו לגבי  6בסדרה המונה 
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2.5 , 1.4 , -0.8 , 1.6 , -2.2 

 4.5לכן שונות הסדרה היא 

 

 17טענה 

 .₪ 8,500בשנה מסוימת היה השכר הממוצע במפעל כלשהו 

 .₪ 250קיבל כל עובד העלאה של שנה לאחר מכן 

 .15% -כעבור שנה נוספת כל המשכורות )כולל העלאה הקודמת( הועלו ב

 .₪ 10,062.5לכן השכר הממוצע הנוכחי הוא 

 

 18טענה 

 חברת "הפרויקט" מתכוונת להשקיע בשני פרויקטים חדשים. 

 , 0.75מנהל החברה מעריך כי הסתברות ההצלחה של הפרויקט הראשון היא 

 , 0.8הסתברות ההצלחה של הפרויקט השני היא 

 , 0.9וההסתברות שלפחות אחד מהפרויקטים יצליח היא 

 .0.35לכן ההסתברות שרק פרויקט אחד ייכשל היא 

 

 19טענה 

 בהתפלגות אסימטרית חיובית ציון התקן של החציון בהכרח תמיד שלילי.

 

 20טענה 

 החומר.במבחן מסוים רק מחצית הנבחנים יודעים את 

3

4
מאלה היודעים את החומר מצליחים, אך גם  

1

5
 מאלה שאינם יודעים את החומר מצליחים. 

משה הצליח במבחן. לכן ההסתברות שהוא יודע את החומר היא: 
3

8
. 
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 21טענה 

 מהם קוראים את עיתון "היום"  3000נשאלים העלה כי  5000משאל בקרב 

 קוראים את עיתון "הכפר".  2500 -ו

 ע כי כל אחד מהנשאלים קורא לפחות אחד מהעיתונים, אם ידו

 מהנשאלים קוראים את שני העיתונים 20%ניתן לומר כי 

 

 22טענה 

 מאורעות זרים. B -ו 𝛺 ,Aבמרחב מדגם 

 נתון: 

𝑃(𝐴) = 0.3  ,   𝑃(𝐵𝐶) = 0.6 

 .0.58לכן ההסתברות שיקרה לפחות אחד מהם היא 

 

 23טענה 

 מטילים קובייה פעמיים.

' תתקבל לפחות פעם אחת היא : 4ת שהתוצאה 'ההסתברו
11

36
 

 

 42טענה 

 .סטודנטים 4000באוניברסיטת "ידע" 

מבין תלמידי כלכלה הם  500 -ו לומדים כלכלה 1000מבין כלל הסטודנטים באוניברסיטה  'הם תלמידי שנה א  1000

 ,  'דני הוא סטודנט שנה א 'תלמידי שנה א

 .שווה להסתברות שדני אינו לומד כלכלהלכן ההסתברות שדני לומד כלכלה 

 52טענה 

מההסתברות לקבלת כל אחת מהתוצאות  3ההסתברות לכל אחת מהתוצאות הזוגיות גדולה פי , בקובייה לא מאוזנת

 .זוגיות-האי
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 1/12בהטלת הקובייה פעם אחת היא  5לכן ההסתברות שתתקבל התוצאה 

 

 62טענה 

 .ל מהשכיחבהתפלגות אסימטרית הממוצע תמיד גדו

 

 72טענה 

 .נבחנו בבחינה באנגלית 2ודינה מכיתה י 1דני מכיתה י

 .כדי להשוות בין הישגי שתי הכיתות תורגמו ציוני התלמידים לציוני תקן

 .ציון התקן של דינה היה זהה לציון התקן של דני

 לכן בהכרח דינה ודני קיבלו אותו ציון בבחינה באנגלית

 

 82טענה 

 ,0.8שסטודנט יתכונן לבחינה מסוימת היא ההסתברות 

 0.7ההסתברות שסטודנט יעבור את הבחינה היא 

 .0.1וההסתברות שסטודנט לא יתכונן וגם לא יעבור את הבחינה היא 

 0.75לכן אם סטודנט התכונן לבחינה ההסתברות שיעבור אותה היא 

 

 92טענה 

 בין המין ותחום הלימוד בלימודי תואר שני במוסד אקדמי:הטבלה שלהלן מתארת את התפלגות השכיחויות המשותפות 

 ניהול פסיכולוגיה כלכלה תחום הלימוד

 30 50 20 סטודנט

 90 150 60 סטודנטית

 לאור התוצאות ניתן לומר שיש קשר מלא בין המין לתחום הלימוד.
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 30טענה 

 אם נוסיף תצפיות לסדרת נתונים, סטיית התקן בהכרח תמיד תגדל.

  

 31טענה 

 סוגי הדם הידועים כדלקמן: 4אוכלוסייה מסוימת מתפלגת לפי 

 A 45%דם סוג 

 O 30%דם סוג 

 B 15%דם סוג 

 AB 10%דם סוג 

 אנשים,  4מתוך האוכלוסייה נבחרו באופן מקרי 

 0.0756היא  Oלכן ההסתברות שבדיוק לאחד מהארבעה לא יהיה דם מסוג 

 

 32טענה 

A ו- B :מאורעות זרים. נתון 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) = 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶) 

 P(A)=0.5לכן: 

 

 33טענה 

 שנים.  3שנים עם סטיית תקן  10במפעל מסוים נמצא כי הוותק הממוצע של העובדים הוא 

 שנים וסטיית 15שנים אם כל העובדים ימשיכו לעבוד במפעל ולא יתקבלו עובדים חדשים הוותק הממוצע יהיה  5בעוד 

 שנים. 3התקן של הוותק תהיה 
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 34טענה 

 .0.25ההסתברות שמידע מסוים יהיה במאגר נתונים היא 

 נדב מחליט לחפש במאגרי נתונים עד אשר ימצא את המידע אך הוא לא יחפש ביותר משלושה מאגרים.

 מספר המאגרים שנדב בדק. Xיהי 

 .2היא  Xלכן התוחלת של 

 

 35טענה 

 .₪ 900וסטיית התקן  ₪ 12,000כלשהי הוא השכר הממוצע בחברה 

 המנוכים משכרו. ₪ 50. בנוסף משלם כל עובד דמי ועד על סך 10% -בתום שביתת עובדים הועלו כל המשכורות ב

 .₪ 940סטיית התקן של השכר החדש היא 

 

 36טענה 

 לדן וסמדר חשבון בנק משותף.

 מהימים. 8%ים, הם מגיעים לבנק ביחד מהימ 30%מהימים, סמדר מגיעה לבנק  20%דן מגיע לבנק 

 0.275ידוע כי ביום מסוים דן לא בא לבנק. ההסתברות שסמדר ביקרה בבנק באותו יום היא 

 

 37טענה 

 (COV(X,Y)=0שווה לאפס  ) Yלבין  Xאם השונות המשותפת בין 

 .1-אזי מקדם המתאם הלינארי שווה ל

 

 38טענה 

ההסתברות שהמזכירה הוותיקה תיעדר מעבודה ביום מסוים  והשנייה ותיקה.לאיש עסקים שתי מזכירות, אחת חדשה 

נה ביום רוההסתברות ששתיהן תיעד 0.1, ההסתברות שהמזכירה החדשה תיעדר מעבודתה ביום מסוים היא 0.08היא 

  .0.03מסוים היא 

 ההסתברות שלפחות אחת מהן תגיע לעבודה היא:
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 0.85א. 

 0.992ב. 

 0.97ג. 

 0.15ד. 

 ד נכונה-אף לא אחת מבין התשובות אה. 

 

 93טענה 

ההסתברות שהמזכירה הוותיקה תיעדר מעבודה ביום מסוים  לאיש עסקים שתי מזכירות, אחת חדשה והשנייה ותיקה.

נה ביום רוההסתברות ששתיהן תיעד 0.1, ההסתברות שהמזכירה החדשה תיעדר מעבודתה ביום מסוים היא 0.08היא 

  .0.03מסוים היא 

 ההסתברות שהמזכירה החדשה תגיע אם ידוע שהמזכירה הותיקה תעדר היא:

 0.625א. 

 0.05ב. 

 0.055ג. 

 0.076ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 40טענה 

ההסתברות שהמזכירה הוותיקה תיעדר מעבודה ביום מסוים  לאיש עסקים שתי מזכירות, אחת חדשה והשנייה ותיקה.

נה ביום רוההסתברות ששתיהן תיעד 0.1ברות שהמזכירה החדשה תיעדר מעבודתה ביום מסוים היא , ההסת0.08היא 

  .0.03מסוים היא 

 ההסתברות שרק מזכירה אחת תגיע היא:

 0.07א. 

 0.12ב. 

 0.15ג. 

 0.85ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א
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 14טענה 

ההסתברות שהמזכירה הוותיקה תיעדר מעבודה ביום מסוים  ותיקה.לאיש עסקים שתי מזכירות, אחת חדשה והשנייה 

נה ביום רוההסתברות ששתיהן תיעד 0.1, ההסתברות שהמזכירה החדשה תיעדר מעבודתה ביום מסוים היא 0.08היא 

  .0.03מסוים היא 

 ההסתברות שרק מזכירה אחת תגיע היא:ידוע שלפחות מזכירה אחת תעדר. 

 0.12א. 

 0.8ב. 

 0.15ג. 

 0.28ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 42טענה 

ההסתברות שהמזכירה הוותיקה תיעדר מעבודה ביום מסוים  לאיש עסקים שתי מזכירות, אחת חדשה והשנייה ותיקה.

נה ביום רוההסתברות ששתיהן תיעד 0.1, ההסתברות שהמזכירה החדשה תיעדר מעבודתה ביום מסוים היא 0.08היא 

  .0.03היא מסוים 

 ההסתברות שלפחות אחת מהן תעדר לעבודה היא:

 0.85א. 

 0.992ב. 

 0.97ג. 

 0.15ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 43טענה 

ההסתברות שהמזכירה הוותיקה תיעדר מעבודה ביום מסוים  לאיש עסקים שתי מזכירות, אחת חדשה והשנייה ותיקה.

נה ביום רוההסתברות ששתיהן תיעד 0.1החדשה תיעדר מעבודתה ביום מסוים היא  , ההסתברות שהמזכירה0.08היא 

  .0.03מסוים היא 
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 ההסתברות שהמזכירה החדשה תעדר אם ידוע שהמזכירה הותיקה הגיעה לעבודה היא:

 0.625א. 

 0.05ב. 

 0.055ג. 

 0.076ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 44טענה 

ההסתברות שהמזכירה הוותיקה תיעדר מעבודה ביום מסוים  כירות, אחת חדשה והשנייה ותיקה.לאיש עסקים שתי מז

נה ביום רוההסתברות ששתיהן תיעד 0.1, ההסתברות שהמזכירה החדשה תיעדר מעבודתה ביום מסוים היא 0.08היא 

  .0.03מסוים היא 

 ההסתברות שרק מזכירה אחת תעדר היא:

 0.07א. 

 0.12ב. 

 0.15ג. 

 0.85ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 54טענה 

ההסתברות שהמזכירה הוותיקה תיעדר מעבודה ביום מסוים  לאיש עסקים שתי מזכירות, אחת חדשה והשנייה ותיקה.

נה ביום רוההסתברות ששתיהן תיעד 0.1, ההסתברות שהמזכירה החדשה תיעדר מעבודתה ביום מסוים היא 0.08היא 

  .0.03מסוים היא 

 היא:הגיעה ההסתברות שרק מזכירה אחת . הגיעהידוע שלפחות מזכירה אחת 

 0.12א. 

 0.8ב. 

 0.15ג. 

 0.28ד. 
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 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 64טענה 

 לבדיקת אחוז מרכיבי המשקפיים. 6-18איגוד האופטיקאים ערך סקר בקרב תלמידים בגילאים 

 התוצאות שהתקבלו היו:

 מהם מרכיבים משקפיים. 10% -ו 10עד  6תלמידים הם בגילאים מה 35%

 מהם מרכיבים משקפיים 20% -ו 15עד  10מהתלמידים הם בגילאים  40%

 מהם מרכיבים משקפיים. 30% -ו 18עד  15שאר התלמידים הם בגילאים 

 בודקים באופן מקרי תלמידים עד שלראשונה מוצאים אחד המרכיב משקפיים.

 תלמידים היא: 2-שיבדקו יותר מתברות סהה

 0.3439א. 

 0.1247ב. 

 0.8461ג. 

 0.6561ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 74טענה 

 מטבעות הוגנים. 3שני אנשים מטילים כל אחד באופן בלתי תלוי זה בזה 

 ההסתברות שלשניהם יהיה אותו מספר של "ראשים" היא:

א. 
1

64
 

ב. 
9

64
 

ג. 
5

16
 

ד. 
1

8
 

 ד נכונה.-אף לא אחת מבין התשובות אה. 
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 84טענה 

 .וגזבר מזכיר, ר"יו :תפקידים -3 מ המורכב ועד בוחרים אנשים 30 של מקבוצה

  :הוא הקבוצה לבחור מאנשי שניתן השונים הועדים מספר אזי, המזכיר תפקיד הובטח הקבוצה( מחברי )אחד לדני אם

 24360א. 

 870ב. 

 812ג. 

 435ד. 

 ד נכונה.-אחת מהתשובות אה. אף לא 

 94טענה 

 . 5000 -ספרות הגדול מ 4נרשם מספר בן  9, 3, 5, 7, 2, 4ות מהספר

 ההסתברות שבמספר שנרשם כל הספרות שונות זו מזו היא:

א. 
1

2
 

ב. 
5

18
 

ג. 
3

64
 

ד. 
1

63
 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 

 50טענה 

A ו- B .מאורעות זרים 

 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) = 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶) 

 -שווה ל P(A)לכן 

 1/3א. 

 0.5ב. 
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 2/3ג. 

 .Aד. חסרים נתונים על מנת לדעת את ההסתברות של מאורע 

 ג נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 51טענה 

 0.7ההסתברות שסטודנט יעבור את הבחינה היא  ,0.8ההסתברות שסטודנט יתכונן לבחינה מסוימת היא 

  .0.1לא יתכונן וגם לא יעבור את הבחינה היא  וההסתברות שסטודנט

 :נה ההסתברות שיעבור אותה היאלכן אם סטודנט התכונן לבחי

 0.75א. 

 0.6ב. 

 6/7ג. 

 0.7ד. 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מהתשובות א

 52טענה 

 היא: 2-פעמים, השונות של מספר ההטלות בהן התוצאה גדולה מ 12לת קוביה הוגנת טבה

א. 
5

3
 

 8ב. 

 4ג. 

ד. 
8

3
 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 35טענה 

 רות שתתקבל לפחות פעם אחת תוצאה זוגית ולפחות פעם אחת תוצאה איזוגית היא:סתבפעמים הה 4ת קוביה לבהט

א. 
15

16
 

ב. 
1

2
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ג. 
14

16
 

ד. 
1

8
 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 45טענה 

 סוגי הדם הידועים כדלקמן: 4אוכלוסייה מסוימת מתפלגת לפי 

 A 45%דם סוג 

 O 30%דם סוג 

 B 15%דם סוג 

 AB 10%דם סוג 

 :היא Oאנשים, לכן ההסתברות שבדיוק לאחד מהארבעה לא יהיה דם מסוג  4מתוך האוכלוסייה נבחרו באופן מקרי 

 0.5884א. 

 0.0189ב. 

 0.4116ג. 

 0.0756ד. 

 נכונה.ד -ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 55טענה 

 חברים. 5במפגש הנחייה פגשת 

 היא:בשבוע ההסתברות שכולם נולדו באותו יום 

א. 
5

7
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ב. 
1

7
 

ג. 
7

57
 

ד. 
1

2401
 

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 65טענה 

A ו- B  שני מאורעות במרחב מדגם𝛺:נתון  . 

 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵) = 0.2 ,  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0.6. 

 -שווה ל P(A|B)לכן 

 0.75א. 

 0.8ב. 

 0.6ג. 

 1/3ד. 

 ג נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 75טענה 

 תשובות אפשריות )שביניהן רק אחת נכונה(. 5שאלות, לכל שאלה  10במבחן אמריקאי 

 נקודות ועל כל תשובה לא נכונה מורידים נקודה אחת. 10על כל תשובה נכונה מקבל הנבחן 

 בבחינה()יש אפשרות לקבל ציון שלילי 

 תוחלת מספר הנקודות שצבר תלמיד המנחש את תשובותיו, היא:

 45א. 

 20ב. 

 12ג. 

 50ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א
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 85טענה 

 תשובות אפשריות )שביניהן רק אחת נכונה(. 5שאלות, לכל שאלה  10במבחן אמריקאי 

 ה לא נכונה מורידים נקודה אחת.נקודות ועל כל תשוב 10על כל תשובה נכונה מקבל הנבחן 

 )יש אפשרות לקבל ציון שלילי בבחינה(

 בהמשך לנתוני שאלה קודמת, שונות מספר הנקודות שצבר תלמיד המנחש את תשובותיו, היא:

 96.8א. 

 302.5ב. 

 292.5ג. 

 193.6ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 95טענה 

 מתאים לדלת שהוא מנסה לפתוח. הוא מנסה את המפתחותמפתחות אשר רק אחד מהם  5לאדם 

 באופן מקרי, מסמן כל מפתח לאחר שניסה אותו )ואינו מנסה שוב מפתח שלא התאים(

 ר הנסיונות עד שהדלת נפתחת.פמס – Xיהי 

E(X)  :שווה ל 

 1א. 

 5ב. 

 1/5ג. 

 3ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 60טענה 

 אשר רק אחד מהם מתאים לדלת שהוא מנסה לפתוח. הוא מנסה את המפתחותמפתחות  5לאדם 
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 באופן מקרי, מסמן כל מפתח לאחר שניסה אותו )ואינו מנסה שוב מפתח שלא התאים(

 ר הנסיונות עד שהדלת נפתחת.פמס – Xיהי 

V(X)  :שווה ל 

 4/5א. 

 3ב. 

 2ג. 

 0ד. 

 ד נכונה-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 61טענה 

, שוניםתווים  6 -על מנת להתחבר לחשבון האישי של בנק כלשהו באינטרנט יש להקיש סיסמה אישית המורכבת מ

המקומות  4 -אותיות אפשריות וב 26כאשר במקום הראשון ובמקום האחרון חייבות להופיע אותיות לועזיות מתוך 

 ות שונות.סיסמא 3,276,000לכן ניתן ליצור  .0-9ספרות מתוך הספרות  4האחרים 

 

 62טענה 

A ו- B  שני מאורעות במרחב מדגם𝛺. 

𝑃(𝐴|𝐵) אם נתון: = 0.2  ,   𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0.8  ,   𝑃(𝐴𝐶) = 0.7 

 P(B)=0.5אזי: 

 

 36טענה 

 בסקר שנערך בבית ספר מסוים נשאלו הילדים על סוגי החוגים אליהם נרשמו. 

 התוצאות שהתקבלו מופיעות בטבלה שלהלן:

 

פעילות 
 ספורטיבית

עבודות  מחשבים
 יצירה

חוגי 
 חשיבה
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 15 20 25 40 בנים

 15 20 15 10 בנות

מדד למדה למדידת ההשפעה של המין על החוג אליו נרשם הילד ערכו 
1

11
. 

 

 46טענה 

 ,  0.7ההסתברות לכך שאדם ישיב בחיוב על שאלה מסוימת היא 

 ,  0.5ההסתברות שישיב בחיוב על השאלה השנייה היא 

 .  0.4וההסתברות שישיב בחיוב על שתי השאלות גם יחד היא 

 .0.15לכן ההסתברות שהנשאל ישיב בשלילה על שתי השאלות היא 

 56טענה 

 פעמים. 9קובייה הוגנת מוטלת 

 .2 -מספר הפעמים שהתקבלה תוצאה קטנה או שווה ל – X יהיו: 

 Y - 3 -מספר הפעמים שהתקבלה תוצאה גדולה או שווה ל. 

 ? X+Yמהי התוחלת של 

 

 66טענה 

 פעמים. 9קובייה הוגנת מוטלת 

 .2 -מספר הפעמים שהתקבלה תוצאה קטנה או שווה ל – X יהיו: 

 Y - 3 -מספר הפעמים שהתקבלה תוצאה גדולה או שווה ל. 

 ? X+Yשל  התוחלתמהי 

 76טענה 

 ידועים הנתונים החלקיים בפונקצית ההסתברות שלו: Xלגבי המשתנה המקרי 
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12 9 3 0 𝒙𝒊 

? 0.4 0.3 ? 𝑃(𝑥𝑖) 

 E(X)=5.7כמו כן ידוע 

 ? V(X)מהי 

 86טענה 

 פעמים. 5זוג קוביות תקינות מוטל 

 הטלות ? 4, בלפחות 11מה ההסתברות שסכום תוצאות שתי הקוביות יהיה לפחות 

 96טענה 

 .חיוביון התקן של החציון בהכרח תמיד חיובית ציבהתפלגות אסימטרית 

 70טענה 

 מפתחות אשר רק אחד מהם מתאים לדלת שהוא מנסה לפתוח.  8לאדם 

 הוא מנסה את המפתחות באופן מקרי, מסמן כל מפתח לאחר שניסה אותו )ואינו מנסה שוב מפתח שלא התאים( 

 מספר הנסיונות עד שהדלת נפתחת. – Xיהי 

E(X)  שווה ל: 

 71טענה 

 מפתחות אשר רק אחד מהם מתאים לדלת שהוא מנסה לפתוח.  8לאדם 

 הוא מנסה את המפתחות באופן מקרי, מסמן כל מפתח לאחר שניסה אותו )ואינו מנסה שוב מפתח שלא התאים( 

 מספר הנסיונות עד שהדלת נפתחת. – Xיהי 

V(X)  שווה ל: 

 

 72טענה 

A ו- B  שני מאורעות במרחב מדגם𝛺 :נתון .𝑃(𝐴) = 0.6  ,      𝑃(𝐵) = 0.3: תמיד. איזה מהבאים נכון 0.7 ≤

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) ≤ 0.4 
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 37טענה 

A ו- B  שני מאורעות במרחב מדגם𝛺 :נתון .𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐵),  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0.16,  𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =  A. לכן 0.84

 מאורעות בלתי תלויים B -ו

 

 47טענה 

 משה נבחן בשני מקצועות.

 .16וסטיית התקן הייתה  78כאשר ממוצע הציונים בבחינה היה  82בסטטיסטיקה קיבל משה ציון 

 .12וסטיית התקן  72בכלכלה ממוצע הציונים היה 

 75לכן כדי שציונו של משה בכלכלה יהיה שווה ברמתו, ביחס לכל הנבחנים, לציונו בסטטיסטיקה צריך משה לקבל ציון 

 בכלכלה.

 

 57טענה 

 תצפיות שערכן שווה לממוצע. 2הוחלט להוציא תצפיות שלא כולן שוות,  65בסדרה של 

 התצפיות תגדל. 63לכן סטיית התקן של הסדרה בת 

 67טענה 

 מהמוצרים. 40% -המופיע ב Bמהמוצרים ופגם  25% -המופיע ב Aבתהליך ייצור של מוצר נמצאו שני סוגי פגמים: פגם 

 מהמוצרים מופיע לפחות פגם אחד. 55% -כמו כן נמצא שב

 פגום אם נמצא בו פגם מסוג אחד לפחות. מוצר הינו

 " ניתן להסיק מהנתונים כי הם:B" ו "במוצר פגם מסוג Aלגבי המאורעות: "במוצר פגם מסוג 

 זרים / אינם זרים

 תלויים / בלתי תלויים

 

 77טענה 

 ; 0.80יובל ולאה לומדים יחד למבחן בסטטיסטיקה. הם מעריכים כי הסיכוי של יובל לקבל ציון "טוב" ומעלה הוא 
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 .0.91; ואילו הסיכוי שלפחות אחד מהם יקבל ציון טוב ומעלה הוא  0.90הסיכוי של לאה לקבל ציון כזה 

 ההסתברות שרק יובל יקבל טוב ומעלה היא:

 

 78טענה 

 ; 0.80ים יחד למבחן בסטטיסטיקה. הם מעריכים כי הסיכוי של יובל לקבל ציון "טוב" ומעלה הוא יובל ולאה לומד

 .0.91; ואילו הסיכוי שלפחות אחד מהם יקבל ציון טוב ומעלה הוא  0.90הסיכוי של לאה לקבל ציון כזה 

 ההסתברות שרק לאה תקבל טוב ומעלה היא:

 

 79טענה 

 ; 0.80טטיסטיקה. הם מעריכים כי הסיכוי של יובל לקבל ציון "טוב" ומעלה הוא יובל ולאה לומדים יחד למבחן בס

 .0.91; ואילו הסיכוי שלפחות אחד מהם יקבל ציון טוב ומעלה הוא  0.90הסיכוי של לאה לקבל ציון כזה 

 ההסתברות ששניהם יקבלו טוב ומעלה היא:

 

 80טענה 

 ; 0.80יובל ולאה לומדים יחד למבחן בסטטיסטיקה. הם מעריכים כי הסיכוי של יובל לקבל ציון "טוב" ומעלה הוא 

 .0.91; ואילו הסיכוי שלפחות אחד מהם יקבל ציון טוב ומעלה הוא  0.90הסיכוי של לאה לקבל ציון כזה 

 ההסתברות ששניהם יקבלו פחות מטוב היא:

 

 81טענה 

 , 0.5ב בחיוב על השאלה השנייה היא , ההסתברות שישי 0.7דם ישיב בחיוב על שאלה מסוימת היא ההסתברות לכך שא

 .  0.4וההסתברות שישיב בחיוב על שתי השאלות גם יחד היא 

 מה ההסתברות שהנשאל ישיב בחיוב לפחות על שאלה אחת?

 

 82טענה 

 הם בלתי תלויות. ידוע כי. דן ושמואל יורים למטרה. כל אחד מהם יורה ירייה אחת ופגיעותי
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 .0.7ואילו הסיכוי ששמואל יפגע  0.8הסיכוי שדן יפגע הוא 

 לאחר הירי, לפני שבדקו את מטרותיהם, הודיעו להם שלפחות אחד מהם פגע.

 ההסתברות שרק דן פגע במטרה היא: )בחר בתשובה הקרובה ביותר(

 

 83טענה 

 דן ושמואל יורים למטרה. כל אחד מהם יורה ירייה אחת ופגיעותיהם בלתי תלויות. ידוע כי. 

 .0.7ואילו הסיכוי ששמואל יפגע  0.8הסיכוי שדן יפגע הוא 

 לאחר הירי, לפני שבדקו את מטרותיהם, הודיעו להם שלפחות אחד מהם פגע.

 ותר(ההסתברות ששניהם פגעו במטרה היא: )בחר בתשובה הקרובה בי

 

 84טענה 

 דן ושמואל יורים למטרה. כל אחד מהם יורה ירייה אחת ופגיעותיהם בלתי תלויות. ידוע כי. 

 .0.7ואילו הסיכוי ששמואל יפגע  0.8הסיכוי שדן יפגע הוא 

 לאחר הירי, לפני שבדקו את מטרותיהם, הודיעו להם שלפחות אחד מהם פגע.

 בתשובה הקרובה ביותר( ההסתברות שרק שמואל פגע במטרה היא: )בחר

 

 85טענה 

 דן ושמואל יורים למטרה. כל אחד מהם יורה ירייה אחת ופגיעותיהם בלתי תלויות. ידוע כי. 

 .0.7ואילו הסיכוי ששמואל יפגע  0.8הסיכוי שדן יפגע הוא 

 לאחר הירי, לפני שבדקו את מטרותיהם, הודיעו להם שלפחות אחד מהם פגע.

 במטרה פגע במטרה היא: )בחר בתשובה הקרובה ביותר( ההסתברות שאחד מהם פגע

 

 68טענה 

 ,1/3ירד גשם היא  A -. ההסתברות שבA,B,Cאדם בוחר באופן מקרי לבקר באחת משלוש ערים, 

 . הוא חזר כשמכוניתו רטובה.1/6היא  C -וההסתברות לגשם ב¼, היא  B -ההסתברות לגשם ב
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 היא: Cההסתברות שביקר בעיר 

 

 87טענה 

 המשתנה המקרי סכום ההטלות. Sמטילים קובייה פעמיים. יהי 

𝑃(3ההסתברות  ≤ 𝑆 ≤  היא: (5

 

 88טענה 

 כדורים אדומים. מוציאים כדורים, עם החזרה, עד שהוצא כדור לבן. 30 -כדורים לבנים ו 20כד מכיל 

 כדורים היא 3ההסתברות שהוצאו 

 

 89טענה 

 כדורים, עם החזרה. 5דומים. מוציאים כדורים א 30 -כדורים לבנים ו 20כד מכיל 

 ההסתברות שהוצאו בדיוק שלושה כדורים לבנים היא:

 

 90טענה 

 כדורים, עם החזרה. 5כדורים אדומים. מוציאים  30 -כדורים לבנים ו 20כד מכיל 

 ההסתברות שהוצאו יותר משלושה כדורים לבנים היא:

 

 19טענה 

 כדורים, עם החזרה. 5אדומים. מוציאים  כדורים 30 -כדורים לבנים ו 20כד מכיל 

 תוחלת מספר הכדורים האדומים שהוצאו:

 

 92טענה 

 , ₪ 5פעמים. בכל פעם שהמטבע מראה "עץ" שמעון משלם לאבי  100מטבע הוגנת מוטלת 
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 .₪ 3ובכל פעם שהיא מראה "פלי" אבי משלם לשמעון 

 תוחלת הרווח של אבי היא :

 

 93טענה 

 , ₪ 5פעמים. בכל פעם שהמטבע מראה "עץ" שמעון משלם לאבי  100מטבע הוגנת מוטלת 

 .₪ 3ובכל פעם שהיא מראה "פלי" אבי משלם לשמעון 

 שונות הרווח של אבי היא :

 

 94טענה 

 הנח כי הסיכוי להולדת בן שווה לזה של הולדת בת. במשפחה יש ארבעה ילדים,

 חד מכל מין היא:ההסתברות שלמשפחה יש לפחות ילד א

 

 95טענה 

 איזו מהטענות הבאות נכונה תמיד:

 א. שונות של סכום שווה לסכום השונויות.

 ב. הסתברות חיתוך של מאורעות שווה למכפלת ההסתברויות.

 ג. תוחלת של סכום שווה לסכום התוחלות.

 ג נכונות.-ד. תשובות ב ו

 ד נכונה.-ה. אף לא אחת מבין התשובות א

 

 96טענה 

 , 7תצפיות סטיית התקן של התצפיות היא  65בסדרה של 

 תצפיות שערכן שווה לממוצע. 2הוחלט להוציא 

 התצפיות היא: 63לכן השונות של הסדרה בת 
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 97טענה 

 שחורים. בוחרים כדור אחד מהכד באופן מקרי.  5 -כדורים אדומים ו 10בכד 

 אם נבחר כדור אדום מחזירים אותו לכד, 

 כדורים שחורים נוספים.  5שחור מחזירים אותו לכד בתוספת של  ואם נבחר כדור

 כעת מוציאים כדור נוסף באופן מקרי. 

 מהי ההסתברות שהכדור שהוצא בשלב השני אדום?

 98טענה 

 בהתפלגות סימטרית כל מדדי הפיזור זהים זה לזה

 99טענה 

A ו- B  מאורעות במרחב מדגם𝛺 :נתון . 

𝑃(𝐵) = 0.45 ,  𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴𝐶|𝐵𝐶) -ו  0.85 = 0.2. 

𝑃(𝐴מהי ההסתברות של:  ∩ 𝐵) 

 100טענה 

 .10לכן ממוצע הסטיות המוחלטות מהחציון שלהם הוא  100השונות של שני מספרים היא 

 101טענה 

 סטודנטים נבחרו באופן מקרי, מהי ההסתברות שכל אחד נולד ביום אחר בשבוע? 4

 

 102טענה 

 מטבעות הוגנים. 3בלתי תלוי זה בזה שני אנשים מטילים כל אחד באופן 

 ההסתברות שלשניהם יהיה אותו מספר של "ראשים" היא:

 

 103טענה 

 מהלקוחות שותים קפה, 70%מנתונים שאספו בעלי בית קפה "קופי" נמצא כי 

 שותים קפה אך אינם אוכלים עוגה. 50% -אוכלים פרוסת עוגה ו 25%
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 .0.175שלקוח אקראי כלשהו שותה קפה וגם אוכל עוגה היא  ההסתברות

 

 104טענה 

 בהמשך לנתוני סעיף ב, כל לקוח שותה לכל היותר ספל קפה אחד ואוכל לכל היותר פרוסת עוגה אחת. 

 .₪ 15ופרוסת עוגה עולה  ₪ 10ספל קפה עולה 

 .₪ 12.5יא לכן תוחלת ההכנסה של בית הקפה ממכירת קפה ו/או עוגה ללקוח בודד ה

 

 105טענה 

 מהלקוחות שותים קפה, 70%מנתונים שאספו בעלי בית קפה "קופי" נמצא כי 

 שותים קפה אך אינם אוכלים עוגה. 50% -אוכלים פרוסת עוגה ו 25%

 כל לקוח שותה לכל היותר ספל קפה אחד ואוכל לכל היותר פרוסת עוגה אחת. 

 .₪ 15ופרוסת עוגה עולה  ₪ 10ספל קפה עולה 

 .₪ 12.5לכן תוחלת ההכנסה של בית הקפה ממכירת קפה ו/או עוגה ללקוח בודד היא 

 

 106טענה 

 . ABמהאוכלוסיה דם מסוג  20% -על פי נתוני בנק הדם ידוע כי ל

 ארבעה אנשים הגיעו לניידת של בנק הדם לתרום דם,

 0.5904היא:  ABלכן ההסתברות שלפחות לאחד מהם יש דם מסוג 

 

 107טענה 

 . Bמהאוכלוסיה דם מסוג  30% -על פי נתוני בנק הדם ידוע כי ל

 ארבעה אנשים הגיעו לניידת של בנק הדם לתרום דם,

 0.7599היא:  Bלכן ההסתברות שלפחות לאחד מהם יש דם מסוג 
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 810טענה 

 .B -ו Aבמדינה מסוימת מופצים שני יריחונים רפואיים 

 רפואיים כלל.מהרופאים לא קוראים ירחונים  10%

 .Bקוראים את ירחון  75% -ו Aמהרופאים קוראים את ירחון  50%

 בוחרים רופא באקראי.

 מספר הירחונים שהוא קורא. – Xיהי 

 0.3875 -שווה ל Xהשונות של 

 

 910טענה 

 .B -ו Aבמדינה מסוימת מופצים שני יריחונים רפואיים 

 מהרופאים לא קוראים ירחונים רפואיים כלל. 10%

 .Bקוראים את ירחון  75% -ו Aמהרופאים קוראים את ירחון  50%

 בוחרים רופא באקראי.

 מספר הירחונים שהוא קורא. – Xיהי 

 1.25 -שווה ל Xהתוחלת של 

 

 011טענה 

 בנק מרכזי במדינה מסוימת החליט לערוך סקר שיבדוק את אחוזי הלקוחות של כל אחד מהבנקים במדינה.

 הם: –בנק כללי ובנק העובדים  –עבור שני הבנקים הגדולים במדינה הנתונים הסטטיסטים 

 חשבונות בשני הבנקים. 15% -חשבון בבנק העובדים, ול 50% -חשבון בבנק כללי, ל 40% -ל

 .60%לכן אחוז האנשים שיש להם חשבון בדיוק באחד משני הבנקים הוא 

 

 111טענה 

 בדוק את אחוזי הלקוחות של כל אחד מהבנקים במדינה.בנק מרכזי במדינה מסוימת החליט לערוך סקר שי
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 הם: –בנק כללי ובנק העובדים  –הנתונים הסטטיסטים עבור שני הבנקים הגדולים במדינה 

 חשבונות בשני הבנקים. 15% -חשבון בבנק העובדים, ול 50% -חשבון בבנק כללי, ל 40% -ל

 .75%לכן אחוז האנשים שיש להם לפחות חשבון בנק אחד הוא 

 

 112טענה 

 .70וחציון  80תצפיות ממוצע  100לסדרה סטטיסטית בת 

 . 60,100לסדרה זו הוסיפו עוד שתי תצפיות: 

 התצפיות אינם משתנים 102כתוצאה מכך, הממוצע וגם החציון של הסדרה בת 

 

 311טענה 

 .22וחציון  24תצפיות ממוצע  60לסדרה סטטיסטית בת 

 . 20,28לסדרה זו הוסיפו עוד שתי תצפיות: 

 התצפיות אינם משתנים. 62בעקבות כך, הממוצע והחציון של הסדרה בת 

 

 411טענה 

 .₪ 8,500בשנה מסוימת היה השכר הממוצע במפעל כלשהו 

 .₪ 300לאחר משא ומתן עם ההנהלה קיבל כל עובד תוספת לביגוד של 

 .10% -לביגוד( הועלו ב כעבור שנה כל המשכורות )כולל התוספת

 .₪ 9,680לכן השכר הממוצע הנוכחי הוא 

 

 511טענה 

 יש שני מאורעות המקיימים 𝛺במרחב מדגם 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0.85  ,   𝑃(𝐵) = 0.6  ,   𝑃(𝐴) = 0.45 

 .0.65היא  Bאו רק המאורע  Aההסתברות שיקרה רק המאורע 
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 116טענה 

 תצפיות.  10סדרת נתונים סטטיסטיים מונה 

 .100 –ושונות הסדרה  40 –הסדרה ממוצע 

 .42 -ו 20בשלב מאוחר יותר נוספו שתי תצפיות נוספות לסדרה: 

 . 114.75התצפיות היא:  12השונות של 

 

 117טענה 

 דן ודנה הוזמנו למסיבה. 

 , 0.8לאחר ניתוח העדפותיהם התברר כי הסיכוי שדן יבוא למסיבה 

 .0.9מהם יבוא  והסיכוי שלפחות אחד 0.6הסיכוי שדנה תבוא 

 לאחר זמן התברר שדן היה במסיבה.

 .0.625לכן ההסתברות שגם דנה היתה במסיבה היא 

 

 118טענה 

 אותיות )כל הרכבי האותיות "חוקיים"(. 4האותיות א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח יוצרים מילים בנות  8מבין 

האותיות הראשונות א,ב,ג , היא:  3-ההסתברות שמילה תכיל לפחות אחת מ
3471

4096
 

 

 119טענה 

 . 16ושונות  60תצפיות יש ממוצע  50לסדרת תצפיות הכוללת 

 . 80והערך המקסימלי  20כמו כן נתון שהערך המינימלי של סדרת התצפיות הוא 

 .110 -ו 10לסדרה נוספו שתי תצפיות: 

 התצפיות לא ישתנו. 52לכן הממוצע והשונות של סדרת 
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 120טענה 

וסטודנט שלא התכונן  0.8סוף סמסטר סטודנט שהתכונן לבחינה מצליח בה בהסתברות של מהעבר ידוע כי בבחינת 

 .0.3מצליח בה בהסתברות של 

 מהסטודנטים. 70%בסמסטר האחרון הצליחו בבחינה 

 .0.64לכן אם ידוע שסטודנט הצליח בבחינה, ההסתברות שהתכונן לבחינה היא 

 

 121טענה 

 לסיים בהצלחה את הקורס יש לעבור בהצלחה לפחות בחינה אחת מבין השתיים. בקורס מסוים שתי בחינות. על מנת 

 .0.6וההסתברות לעבור בהצלחה את הבחינה השנייה היא  0.7ההסתברות לעבור בהצלחה את הבחינה הראשונה היא 

 תלמידים הלומדים את הקורס נבחרו באופן מקרי. 5ההצלחות בבחינות בלתי תלויות זו בזו. 

 . 0.885תלמידים יסיימו את הקורס בהצלחה היא:  5 -ות שכל הלכן ההסתבר

 

 122טענה 

 ערכים המסודרים בסדר עולה. 41נתונה סדרה בת 

 .5הערכים הגדולים ביותר בסדרה הוסיפו  21 -לכל אחד מ

 .5 -כתוצאה מההוספה חציון הסדרה יגדל ב

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openbook.co.il/
mailto:info@OpenBook.co.il
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8213
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8214
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8215


 

 

         www.OpenBook.co.il                              |                                     info@OpenBook.co.il 
 

284 

 

http://www.openbook.co.il/
mailto:info@OpenBook.co.il

