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 חלק ב: סטטיסטיקה והסתברות: 2פרק 
 

 

 :מבוא : שכיח, חציון, ממוצע , טבלת שכיחות ממוצע  , דיאגרמת מקלות
 

 

 .     נתונה טבלת התפלגות של שכר ליום במפעל מסוים :1

 

Xi - 110 100 80 60 50 30 השכר ליום 

Fi – 6 2 1 3 4 8 מספר הפועלים 

 חשב את השכר הממוצע ליום ?

 65: תשובה

 

 .     נתונה טבלת התפלגות של ציונים במבחן בכלכלה:2

 

Xi - 10 9 8 7 6 5 הציון 

Fi – 2 3 15 8 7 4 מספר התלמידים 

 מהו ציון הממוצע? .(א)

 מהו חציון הציונים? נמק. .(ב)

 מהו הציון השכיח? נמק. .(ג)

 8. (ג)             8. (ב)     7.3.  (א): תשובה

 

 .       נערך מבחן בגרות במנהל והתפלגות הציונים נתונה בטבלה הבאה :3

 

Xi - 10 9 8 7 6 5 4 הציון 

Fi – 2 4 13 10 8 4 6 מספר התלמידים 

 מהו ציון הממוצע? .(א)

 מהו חציון הציונים? נמק. .(ב)

 מהו הציון השכיח? נמק. .(ג)

  8. (ג)      7.   (ב)      6.85. (א):    תשובה

 

 .       נערך מבחן בגרות בחשמל והתפלגות הציונים נתונה בטבלה הבאה :4

 

Xi - 92 88 75 63 60 48 44 הציון 

Fi – 4 7 5 8 4 6 3 מידיםמספר התל 

 מהו ציון הממוצע? .(א)

 מהו חציון הציונים? נמק. .(ב)

 מהו הציון השכיח? נמק. .(ג)

 63. (ג)    63. (ב)    68.189. (א):   תשובה

 

 .         בישוב כפרי נערכה בדיקה של מספר הילדים בכל משפחה. להלן ההתפלגות :5

 

Xi – 6 5 4 3 2 1 0 מס' הילדים במשפחה 

Fi – 1 4 5 2 7 6 8 מספר המשפחות 

 מהו ציון הממוצע? .(א)

 מהו חציון הציונים? נמק. .(ב)

 מהו הציון השכיח? נמק. .(ג)

 0.  (ג)    2. (ב)   2.18.  (א)  תשובה:
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 בכיתה י"א נערך מבחן . התוצאות שהתקבלו הן: .         6  

 (5 ,6 ,9 ,8 ,10 ,6 ,7 ,7 ,5 ,9 ,7 ,8 ,7 ,6 ,10 ,8 ,9 ,10 ,8 ,7 ,9 ,10 ,9 ,7 ,5 ,9 ,8 ,5 ,7 ,5) , 

 

 xi 5 6 7 8 9 10ציון                  

       fiמספר תלמידים   

 

. כמה תלמידים בסה"כ לומדים (א)

 בכיתה ?  

 מהו ציון הממוצע? .(ב)

 מהו חציון הציונים? נמק. .(ג)

 מהו הציון השכיח? נמק. .(ד)

 ( ?8) לא כולל  8 -ו ציון גבוה מ. כמה תלמידים קיבל(ה)

 ( ?6)לא כולל   6 –. כמה תלמידים קיבלו ציון נמוך מ (ו)

    9. כמה תלמידים קיבלו לכל הפחות את  הציון (ז)

 ומעלה(? 9)ציון                                                

  8. כמה תלמידים קיבלו לכל היותר את הציון (ח)

 ומטה( ?  8)ציון                                                     

 . שרטט דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים(ט)

 ט. שירטוט        23ח.          10.       ז.5ו.       10ה.     7ד.        7.5ג.       7.53ב.     30: א. תשובות

 

 והתקבלו התוצאות הבאות: בכיתה מסוימת נמדד משקלם של התלמידים.        7 

 (68 ,70 ,71 ,55 ,74 ,68 ,68 ,71 ,55 ,68 ,69 ,68 ,70 ,71 ,74 ,55 ,68 ,70 ,55 ,71 ,68 ,55.) , 

 ערוך טבלת שכיחות.

 xi 55 68 69 70 71 74משקל              

       fiמספר תלמידים   

 

 א. כמה תלמידים בסה"כ נמדד משקלם ? 

 ים  בכיתה .ב. חשב את ממוצע הגבה

 ק"ג ? 68ג. כמה תלמידים שוקלים 

ק"ג  71 –ד. כמה תלמידים שקלו מעל ל 

? 

 ק"ג ? 70ה. כמה תלמידים שוקלים עד 

 ק"ג יחד  ?  71 –ק"ג ו  68ו. כמה תלמידים שוקלים 

 ז. מהו המשקל השכיח )הכי הרבה תלמידים( ? 

 ק"ג  70ח. כמה תלמידים שוקלים לכל היותר 

 ומטה( ? 70)משקל                                        

 ק"ג 71ט. כמה תלמידים שוקלים לכל הפחות 

 ומעלה( ?71)משקל                                     

 י. שרטט דיאגרמת מקלות של התפלגות המשקלים

 שרטוט (י)   20 (ט)   14 (ח)    68(ז)   11 (ו)   13 (ה)  2 (ד)  7 (ג)     66.45 (ב)   22(א):  תשובות

 

 נערך מבחן בלשון . להלן הציונים בלשון של כל התלמידים : 3בכיתה י"א     . 8

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

 סדר את הנתונים בטבלת שכיחויות  וענה על השאלות הבאות :

 . כמה תלמידים נבחנו בסה"כ ? (א)

 מהו ציון הממוצע? .(ב)

 מהו חציון הציונים? נמק. .(ג)

 מהו הציון השכיח? נמק. .(ד)

 ?    8,9,10. כמה ילדים קיבלו את הציון (ה)

 ?   8. כמה ילדים קיבלו מעל לציון (ו)

 ?   9. כמה ילדים קיבלו מתחת לציון (ז)

  ? 5. כמה ילדים נכשלו בכיתה לכול היותר (ח)

 ?  7לו לפחות את הציון . כמה תלמידים קיב(ט)

 . שרטט דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים (י)

 שרטוט (י)       17(ט)    3 (ח)        19(ז)     5 (ו)   10(ה)    7(ד)   7(ג)    7.2(ב)    24(א):  תשובות

 

 בטבלה הבאה מתוארת התפלגות הציונים בכיתה מסוימת:   .9

 10 9 8 7 6 הציון

 x 2 6 5 3 יםמספר התלמיד

 תלמידים .  20ידוע שבכיתה לומדים 

 ? 9.     מה השכיחות של הציון (א)

 .     חשב את ממוצע הציונים בכיתה .(ב)

 .     מהו חציון הציונים? נמק.(ג)

 .     מהו הציון השכיח? נמק.(ד)

 ? 8 -. כמה תלמידים קיבלו ציון הנמוך מ(ה)

 ? 7 –בוה מ . כמה תלמידים קיבלו את ציון הג(ו)

 ?  9. כמה תלמידים קיבלו לפחות את הציון (ז)

 . שרטט דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים(ח)

 שרטוט (ח)        6( ז)     12 (ו)   8 (ה)    8 (ד)   8 (ג)    7.85 (ב)    4(א):  תשובות
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 טבלאות שכיחות
 

 

      . 1/מאגר  1שאלה מספר 

 רשימה של ציונים שהתקבלו בכיתה מסוימת:לפניך 1

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

 את הציונים בטבלת שכיחויות. סדר  )א(.

 .(.       מהו חציון הציונים? נמק)ב

 את ממוצע הציונים בכיתה. חשב )ג(.

 התפלגות הציונים. דיאגרמת מקלות של סרטט )ד(.

 ?  7-בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה. מהי ההסתברות שציונו גבוה מ )ה(.

 

 תשובות סופית. 

 

)ה(                         )ד( 93.5x)ג(     xחציון5.6)ב(                                        )א(
16
5p   

 

      א.1שאלה מספר 

 נתונה רשימת ציונים שהתקבלו במבחן בכימיה בכיתה מסוימת:

               7  ,5  ,7  ,6  ,9 ,8  ,9  ,8  ,7  ,7  ,6  ,5  ,5  ,6 ,7  ,8  ,6 

 סדר את הציונים בטבלת שכיחויות. )א(.

 חשב את ציון הממוצע בכיתה. )ב(.

 ק.מהו חציון הציונים? נמ )ג(. 

 שרטט דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים. )ד(.

 . 7-בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה. מהי ההסתברות שציונו נמוך מ )ה(.

 תשובות סופית

)ג(. דיאגרמה        )ד(.       7 -)ג(. חציון      6.823)א(. טבלה      )ב(.  
17
7 

 

 .46/מאגר   2שאלה מספר 

 במבחן משווה באנגלית בכיתות י' התקבלו הציונים הבאים:

 .    70%תלמידים קיבלו  8  -.           60%תלמידים קיבלו  20 -.       55%תלמידים קיבלו  13 -

 .90%תלמידים קבלו  3 -.            80%תלמידים קבלו  10 -.         75%תלמידים קיבלו  4 -

 .95%לו תלמידים קב 4 -

 דיאגרמת מקלות לייצג את הנתונים. )א( סרטט

 )ב( מה ממוצע הציונים ?

 )ג( מה השכיח ?

 )ד( מה החציון ?

 ומעלה, האם רוב התלמידים עברו את המבחן ? איזה מדד מראה זאת ? 70%)ה( ציון עובר הוא ציון 

: תשובה סופית
 

 

 )ה( לא, החציון מראה זאת.    xחציון60)ד(     60)ג(  14.68x)א(  ראה דיאגרמה  )ב(    
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 .3201 תשע"ג  חורףמועד  35801מבחן בגרות  :א 2שאלה מספר 

 הציונים בתנ"ך בכיתה מסוימת.בטבלה שלפניך  מתוארת ההתפלגות 

 

 95 85 75 הציון

 2 3 5 מספר תלמידים

 

 הציונים בכיתה ? ( מהו ממוצע1) )א(.

 ( מהו ציון השכיח ?2)            

 .85ערערו על ציונם . הערעור התקבל וציונם הועלה לציון  75מהתלמידים שציונם היה  3 )ב(. 

 ( מהו ממוצע הציונים החדש בכיתה )לאחר הערעור( ?1)           

 ( מהו חציון הציונים לאחר הערעור ?2)           

 לציונים של כל התלמידים צורף ציון של תלמיד נוסף.   (3)           

 (.1התלמידים גדל לעומת הממוצע שחישבת בסעיף ב) 11נמצא כי ממוצע הציונים של                  

 . האם ניר צודק ? נמק 85 –ניר טען כי הציון של תלמיד הנוסף גבוה מ                  

 תשובה סופית:

 ניר צודק( 3)ב  xחציון85( 2ב)   82x(  1ב)      75(  2א)  82x(  1)א

 

 . 4/מאגר  3שאלה מספר 

 בטבלה שלפניך מתוארת ההתפלגות של מספר הילדים במשפחה ביישוב מסוים.

 
 שפחה ביישוב.דיאגרמת מקלות של התפלגות מספר הילדים במ סרטט )א(.

 את מספר הילדים הממוצע למשפחה ביישוב. חשב )ב(.

 )ג(.       מהו חציון מספר הילדים במשפחה ? נמקו.

 .פר השכיח של הילדים במשפחה ? נמק)ד(         מהו המס

 בוחרים באקראי משפחה אחת מהיישוב. )ה(.

 ילדים ? 3ילדים או  2מהי ההסתברות שבמשפחה שנבחרה יש או  

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

: תשובה סופית
 

 

)ה(   3)ד(  xחציון3)ג(   81.2x)ב(      )א( ראה דיאגרמה 
32

20
p )ו( 

32

8
              

 

 

 .2201 תשע"ב נובמברמועד  35801מבחן בגרות  :א3מספר שאלה 

 בטבלה שלפניך  מתוארת ההתפלגות של מספר הילדים במשפחה ביישוב מסוים.

 5 4 3 2 1 מספר הילדים במשפחה

 2 5 10 6 2 מספר המשפחות

 רטט דיאגרמת מקלות של התפלגות מספר הילדים במשפחה ביישוב .ס )א(. 

 ים הממוצע למשפחה ביישוב.חשב את מספר הילד )ב(.

 בוחרים באקראי משפחה אחת מהיישוב. (.ג)

 מספר הילדים גדול מהממוצע ?מהי ההסתברות שבמשפחה שנבחרה  

 :תשובה סופית

)ג(      96.2x)א(  דיאגרמה   )ב(  
25

17
p 
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 .   3/מאגר   4שאלה מספר 

 דיאגרמת מקלות המתארת את התפלגות הציונים בתנ"ך בכיתה מסוימת. לפניכם

 כמה תלמידים בכיתה? )א(.

 מהו ממוצע הציונים בתנ"ך בכיתה ? )ב(.

 .(.      מהו חציון הציונים ? נמק)ג

 (.       מהו הציון השכיח ? נמק)ד

 בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה.

 וצע ?מה ההסתברות שציונו נמוך מהממ )ה(.

 שווה  9-האם ההסתברות שציונו גבוה מ )ו(.

  ? נמק 6 –תברות  שציונו נמוך מ להס            

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

   :ה סופיתתשוב

)ה(    9)ד(  xחציון8)ג(  92.7x )ב(  25)א(   
25

11
p    ו(   לא, כי(

25

1

25

4
    )ז(

25

20
p   

 

 .2012מועד א' קיץ  35801: מבחן בגרות א 4שאלה מספר  

 בכיתה מסוימת. גיאוגרפיהלפניך דיאגרמת מקלות המתארת את התפלגות הציונים ב

 כמה תלמידים בכיתה? )א(.

 הציונים בגאוגרפיה בכיתה ?מהו ממוצע  )ב(.

 מהו הציון השכיח?  )ג(.

 בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה.     )ד(.   

 מהממוצע? נמוך מהי ההסתברות שציונו  (.1)           

 (? 9-ו 6 )כולל 9-ל 6מהי ההסתברות שציונו בין   (.2)           

 :תשובה סופית

)ג(    75.7x)ב(   .תלמידים בכיתה 28)א(  
28

13
p )ד( 

28

22
p 

 

 .   56/מאגר  5שאלה מספר 

 

 הדיאגרמה מתארת את התפלגות הקולות בבחירות להנהגה מפלגה מסויימת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )א(  כמה אנשים הצביעו בסך הכול בבחירות ?

 ים הצביעו בעבור אביהו ?)ב(  כמה אחוזים מכלל המצביע

 )ג(  אם נפגוש באקראי את אחד המצביעים, מה ההסתברות שהוא הצביע עבור פיצי ?

 קולות נוספים. לאחר חישוב הקולות הנוספים,  210)ד(  ברגע האחרון התקלתה עוד קלפי ובה 

 יצי .הסתבר כי התשובה לסעיף ג' לא השתנה , כמה קולות מתוך הקלפי הנוספת קיבלה פ     

:תשובה סופית
 

 

)ג(  %10)ב(      000,70n   )א(
7

3

000,70

000,30
p  )90)ד 
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 .2/מאגר   6שאלה מספר 

 בטבלה שלפניך מתוארת התפלגות הציונים של תלמידים בכיתה מסוימת.

 
 . 20%היא   8התלמידים שקיבלו ציון  השכיחות היחסית של 

 את מספר התלמידים בכיתה.  חשב )א(.

 . 7את מספר התלמידים שקיבלו ציון    חשב )ב(.

 .ג(.       מהו הציון השכיח ? נמק)

 .(.      מהו חציון הציונים ? נמק)ד

 את ממוצע הציונים בכיתה. חשב )ה(.

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

    : תשובה סופית

%)ו(   36.7x)ה(       xחציון7)ד(        7)ג(       7)ב(        30)א(  
3

2
16 

 

 א.6שאלה מספר 

 בטבלה שלפניך.התפלגות הציונים בתנ"ך של תלמידים בכיתה מסוימת מתוארת 

 10 9 8 7 6 5 4 ציון

 x 6 8 7 4 2 2 מספר התלמידים

 . 25%היא   7השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון  

 כמה תלמידים בכיתה? )א(.

 ? 5כמה תלמידים קיבלו ציון   )ב(.

 מהו ציון הממוצע של הכיתה ? )ג(.

 מהו חציון הציונים? נמק. )ד(.

 נמק. מהו הציון השכיח? )ה(.

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

09.7)ג(       3)ב(      32: )א(  תשובות 
32
227 x        %5.12)ו(.  7 –)ה(. שכיח   7 –)ד(חציון

32
4  

 

 .   38/מאגר  7שאלה מספר 

 ות מספר הילדים במשפחה באחד הקיבוצים :בטבלה הבאה מוצגת התפלג

 

 

 

 , כמה משפחות בקיבוץ ? 40%ילדים היא  2)א(   השכיחות היחסית שיש להן 

 ילדים יש בקיבוץ ? 3)ב(   כמה משפחות עם 

 )ג(   כמה ילדים בממוצע יש בכל משפחה ?

 )ד(   מהו החציון ?

    : תשובה סופית

 xחציון2)ד(    2.2x)ג(       ילדים 3משפחות עם  7)ב(   בקיבוץ פחותמש 50 )א( 
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 .2012מועד ב' קיץ  35801מבחן בגרות  :א 7שאלה מספר  

 מספר הילדים במשפחה באחד הקיבוצים .התפלגות של  וצגתבטבלה שלפניך מ

 
 . 20%ילדים היא  2יש להם שמשפחות השכיחות היחסית של ה)א(       

 כמה משפחות יש בקיבוץ ?           

 ילדים ? 3לכמה משפחות בקיבוץ יש  )ב(.

 כמה ילדים בממוצע יש בכל משפחה בקיבוץ ?)ג(.       

 מהו החציון של מספר הילדים במשפחה בקיבוץ ?)ד(.      

 xחציון2)ד(     26.2x)ג(  14x)ב(    50)א( תשובה סופית:

 

 .  36/מאגר   8שאלה מספר 

 ,לפי יבשת מוצאם.2009של שנת  בחודשים הראשוניםלפניכם טבלה המתארת את מספר העולים לארץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את הטבלה. ם)א(.  השל

 אי שם מרשימת העולים בחודשים הנ"ל, ולמצוא כי הוא עולה )ב(  מה ההסתברות לבחור באופן אקר

 מאמריקה ?     

 )ג( מה ההסתברות לבחור באופן אקראי שם מרשימת העולים בחודשים הנ"ל, ולמצוא כי הוא מוצאו 

 אינו מאירופה ?      

   :תשובה סופית

     1.8%אוקיאניה=  27.27%, אמריקה =  55%= , אירופה 2.47%, אפריקה = 13.35%אסיה = )א( 

   )ב(
100

27.27
p                 )ג(

100

95.44
p 

 . 39/מאגר   9שאלה מספר 

 לפניכם טבלה המתארת את מספר התלמידים בכל שכבה בבית ספר "איילים".

 

 

 

 

 

 )א( מה ממוצע התלמידים בשכבה ?

 את השורה " אחוז מתלמידי ב"הס "   )יש לעגל עד שתי ספרות אחרי הנקודה (. םהשל )ב(

 )ג(  בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר . מה ההסתברות שהוא לומד בכיתה יא' או בכיתה יב' ?

 )ד(  בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר . מה ההסתברות שהוא לא לומד בכיתה יב' או ?

    : תשובה סופית

  )ג(טבלה                       )ב(   16.54x )א( 
325

74
p     )ד(

325

251
p
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 . 27/מאגר 10שאלה מספר 

 

 בארבע קבוצות: 10עד  1דיאגרמות שכיחות של ציונים מ  4לפניכם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את הציון השכיח/שכיחים בכל אחד מהקבוצות. וםרש)א( 

 )ב( מהו מספר הנבדקים בכל אחד מהקבוצות.

 )ג(  מהו החציון בכל קבוצה.

 )ד( מהו הממוצע הציונים בקבוצה א' , ומהו ממוצע הציונים בקבוצה ב' ?

   : תשובה סופית

 .10הציון השכיח הוא  בקבוצה ב.  6 -ו 5: יש שני ציונים שכיחים בקבוצה א )א(

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

          50n -, ד50n -, ג 55n -, ב30n -)ב( א     

 7x -, ב5.5x -)ד( א      xחציון5 -, דxחציון5 -, גxחציון7 -, בxחציון5.5 -)ג( א    

 



 סטטיסטיקה                                                         ותלא נכשלת כל עוד לא חדלת לנס

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

9 

 

 

 דיאגרמת עיגול
 

 

 .  5/מאגר 11שאלה מספר 

ות. תוצאות הבחירות מתוארות בדיאגרמת העיגול שלפניך. הרשימות בבחירות לעירייה התמודדו שש רשימ

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

 איזה אחוז מן הקולות קיבלה רשימה ה ? )א(.

 .ה יש רוב בעירייה?  נמק-ג , ד ו האם לגוש הרשימות )ב(.

 חרות,ד הקימו גוש. מצאו רשימות מבין הרשימות הא-רשימות ב ו )ג(.

 שאם היא תצטרף לגוש זה היא תיתן לו רוב בעירייה.   

 את כל האפשרויות( ום)רש            

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

 מאוכלוסיית המצביעים לעירייה. מהי ההסתברות שהוא 

 ב ?-הצביע עבור הגוש של הרשימות א ו

     :סופית תשובה

  50% -קטן מוזה  %31)ב( לא, כי סה"כ הקולות שקיבלו  6%)א( 

)ג( רשימה א או רשימה ו             )ד(   
100

45
p 

 א.11שאלה מספר 

ות בבחירות לעירייה התמודדו שש רשימות. תוצאות הבחירות מתוארות בדיאגרמת העיגול שלפניך.  הרשימ

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

 איזה אחוז  מהקולות קיבלה רשימה ה ? )א(.

 האם לגוש הרשימות א , ה , ו  יש רוב בעירייה?  הסבר. )ב(.

 ה הקימו גוש.  מצא רשימה מבין הרשימות האחרות-רשימות ב ו )ג(.

 שאם היא תצטרף לגוש זה היא תיתן לו רוב בעירייה.   

 ב' הקימו גוש. בוחרים באקראי מצביע אחד -רשימות א' ו (.)ד

 ב ? -מאוכלוסיית המצביעים לעירייה. מה ההסתברות שהוא הצביע עבור הגוש של רשימות  א  ו

 : סופית תשובה

)ג(. רשימה א או ו    )ד(.    50%)ב(. לא, כי סך כל הקולות שקיבלו קטן מ     6%)א(.  
100
48 

 

 

 .  6/מאגר  12שאלה מספר 

 במדינה מסוימת נערך מפקד אוכלוסין. 

 התפלגות התושבים לחמשת המחוזות של המדינה מתוארת בדיאגרמת

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

 במחוז א  ובמחוז ג  יש אותו מספר תושבים.  )א(.

 ג ?  -ז מן התושבים נמצא בכל אחד מהמחוזות א ואיזה אחו

 בוחרים באקראי אדם במדינה .  )ב(.

 מהי ההסתברות שהוא שייך למחוז א  או למחוז ב  או  למחוז ג  ?

 מיליון תושבים.  כמה תושבים יש במדינה ?  1.5במחוז ב' יש   )ג(.

     :תשובה סופית

. (ב)     %10x. (א)
100

45
p           (ג)  .מיליון 6 

25

% 

 ו

 ה
 ד

 ג

 ב

 א

x 
12% 

10% 

24% 
25% 

 

 
23% 
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 תשע"א 2011מועד פברואר  35001מבחן בגרות  :א 12שאלה מספר 
 

 במדינה מסוימת נערך מפקד אוכלוסין. 

 התפלגות מספר התושבים לחמשת המחוזות של המדינה 

 מתוארת בדיאגרמת העיגול שלפניך.

 דיאגרמה באותיות:  א', ב', ג', ד', ה'. המחוזות מסומנים ב

 במחוז א'  ובמחוז ג'  יש אותו מספר תושבים.  )א(.

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

 בוחרים באקראי אדם במדינה .  )ב(.

 ג'  ? מהי ההסתברות שהוא שייך למחוז א'  או למחוז ב'  או  למחוז            

 מיליון תושבים. כמה תושבים יש במדינה  ?  1.8במחוז ב' יש   )ג(.

 תשובה סופית:

)ב(              %5x)א(  
100

25
p              )מיליון  12 )ג  

 

 28/מאגר  13שאלה מספר 

 

 של תלמידים הייתה: תתפלגות הציונים לפי חמש קבוצובמבחן ארצי ה

 .55  -מנמוך  קיבלו ציון מהתלמידים  30% 

 . 70  -ל 55שבין  קיבלו ציון מהתלמידים  30%

 .80 -ל 71שבין  קיבלו ציון מהתלמידים  20%

 .90 -ל 81שבין  קיבלו ציון מהתלמידים  10%

 .90 -מ  גבוהתלמידים קיבלו ציון מה 10%

 )א( בחרו באקראי שם של תלמיד מתוך רשימת הנבחנים. 

 ? 55 –מהי ההסתברות שהוא קיבל במבחן ציון נמוך מ       

 ? 70 –)ב( בחרו באקראי שם של תלמיד מתוך רשימת הנבחנים. מהי ההסתברות שהוא קיבל במבחן ציון גבוה מ 

 . מהעיגול 10%כך שכל אחד הוא  לחלקים שוויםעיגול המחולק  ניך.  לפ)ג(

 (-הנתונה של העיגול, וחלק את העיגול על ידי קווים רציפים )היעזר בחלוקה 

 לחמישה חלקים כך שתתקבל דיאגרמה, המציגה את התפלגות הציונים במבחן הארצי 

 בחמש קבוצות התלמידים. רשום בכל אחד מחמשת החלקים אילו ציונים הוא מייצג.

   : ובה סופיתתש

( א) 
100

30
p           )ב(

100

40
p              ג(  דיאגרמה(  

 

 .  40/מאגר  14שאלה מספר 

 בארץ "מוץ" יש רק חברת טלפונים 

 אחת "חברת קשר" . המנויים טוענים כי הם מחייגים מספר

 של פעמים ללא נענים . החברה טוענת שחוסר התקשורתרב  

 מכלל החיוגים.  12%שבאחריותה מהווה רק  

 לפניכם טבלה שמציגה החברה.

 )א( על פי הנתונים של "חברת קשר" מהי ההסתברות 

 שבחיוג כלשהו ניתן יהיה לשוחח עם הנמען ?       

 )ב( בני משפחת כהן החליטו לספור במשך חודש

 חיוג ולרשום את התגובה. לפניכם טבלה המסכמת כל       

 את הטבלה. םאת הנתונים שנאספו , השל       

 ר)ג( האם נתוני החברה מתאימים לנתוני משפחת כהן ? הסב

: תשובה סופית
 

  )א(  
100

36
p    ב(   ראה טבלה                )ג(  לא( 
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 . 23/מאגר  51שאלה מספר 

 הגרפים הבאים מציגים מידע על הייצוא ממדינת הדלנד שם המטבע במדינה זו הוא הד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?1998מה היה סך כל הייצוא )במיליוני הדים( ממדינת הדלנד בשנת )א(  

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

 ?2000לשנת  1999מה אחוזים גדלו הכנסותיה של הדלנד מייצוא משנת בכ)ג(  

   היו מוצרי הטקסטיל )הכותנה והצמר( ? 2000איזה חלק מכל היצוא ממדינת הדלנד בשנת )ד(  

 :  ה סופיתתשוב

 31%. סה"כ (ד)      %4.12.  (ג)   834.3. (ב)         27.1.  (א) 

 

 

 א.15שאלה מספר 

 

 הגרפים הבאים מציגים מידע על הייצוא מהדלנד.  שם המטבע במדינה זו הוא הד.

 

 
 ?1997.    מה היה הייצוא )במיליוני הדים( ממדינת הדלנד בשנת )א(

 ? 2000.    מה היה בערך הייצוא של אורז )במיליוני הדים( מהדלנד בשנת )ב(

 ?1997לשנת  1996בכמה אחוזים גדלו הכנסותיה של הדלנד מייצוא משנת     )ג(.

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

 :  ה סופיתתשוב
   5.992=  42.6מ  14%)ב(.        26.4)א(.   

29%)ד(. סה"כ          23.36% –שזה גידול ב  26.4 – 21.4=  5)ג(.       

    

20.4 
25.4 27.1 

37.9 
42.6 

0 
5 
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30 
35 
40 
45 

1996 1997 1998 1999 2000 
 שנה

 סה"כ  יצוא שנתי מהדלנד 
 2000 – 1996בשנים 

 )במליוני הדים (

9% 13% 

 2000  התפלגות היצוא מהדלנד בשנת

 מוצרי כותנה
26% 

 אורז מיץ פירות
 תה
5% 

 בשר
14% 

 טבק
7% 

 צמר
5% 

 רים אחריםמוצ
21% 



 סטטיסטיקה                                                         ותלא נכשלת כל עוד לא חדלת לנס

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

12 

 .   21/מאגר    16שאלה מספר 

 

 , הופיעו שתי דיאגרמות.2005בחשבון החשמל שקיבלה משפחת איתן בחודש יוני 

דיאגרמה א' מתארת את צריכת החשמל של משפחת איתן בקילוואט לשעה )קוט"ש( בכל אחד 

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

דיאגרמה ב' מתארת את הצריכה החודשית הממוצעת בקוט"ש, של משפחת איתן בכל אחת מעונות השנה 

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

 עונת החורף כוללת את החודשים דצמבר, ינואר, ופברואר.   

 עונת האביב כוללת את החודשים מרץ, אפריל, ומאי.   

 הקיץ כוללת את החודשים יוני, יולי, ואוגוסט.עונת 

 עונת הסתיו כוללת את החודשים ספטמבר, אוקטובר, ונובמבר.
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 ? 2004)א(   מה הייתה סך הכול צריכת החשמל של משפחת איתן בשנת  

 ?2002הממוצעת בשנת  )ב(   מה הייתה צריכת החשמל החודשית

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

 )ד(    קבעו אם הצריכה החודשית הממוצעת שחישבת בסעיף ג' גדולה או קטנה מהצריכה החודשית 

 , וחשב  בכמה קילוואט שעה היא גדולה או קטנה.2004הממוצעת באביב 

 דשית הממוצעת של משפחת איתן בחדשי האביב בארבע השנים )ה(    חשב את הצריכה החו

 ..2005עד  2002 -מ        

 

ה סופית:תשוב
 

 

 000,1x)ה(       קוט"ש 100 -ב)ד( קטנה      000,1x)ג(    050,1xקוט"ש   )ב(   13,800)א(  

 

2002 
2003 
2004 
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 תשע"א 2011מועד פברואר  35001מבחן בגרות  : :א16ה מספר שאל

 

 שתי דיאגרמות. היו, 2005בחודש יוני  יצחקי שקיבלה משפחת  מים  בחשבון

 ( ק"מ) במטרים מעוקבים  יצחקי של משפחת מים מתארת את צריכת ה דיאגרמה א'

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

 יצחקישל משפחת במ"ק מתארת את הצריכה החודשית הממוצעת  דיאגרמה ב'

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

    חודשים דצמבר, ינואר, ופברואר.היא ה עונת החורף 

 מאי.חודשים מרץ, אפריל, והיא ה  עונת האביב

                 חודשים יוני, יולי, ואוגוסט.היא ה עונת הקיץ 

 ונובמבר. ,חודשים ספטמבר, אוקטוברהיא ה עונת הסתיו
 

 
 ? 2004 בשנת  יצחקי של משפחת מים החודשית הממוצעת מה הייתה צריכת ה   .(א)

 ? 2005באביב  יצחקי מה הייתה הצריכה החודשית הממוצעת של משפחת     )ב(

 גדולה או קטנה   2005באביב  יצחקי צריכה החודשית הממוצעת של משפחת ההאם     .)ג(

 ?  (ק"מ) בכמה מטרים מעוקבים ?   2003  מהצריכה החודשית הממוצעת באביב          

  ?  2002יצחקי בשנת של משפחת  ת המים הכוללת צריכ מה הייתה     .)ד(

 

 תשובה סופית:

)ד(   26.66 -גדולה יותר ב )ג(  666.86x)ב(  60x)א(  
 
930 
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 ממוצע
 

 

   31/מאגר  17שאלה מספר 

 , עזב  1.8מטר. מה יהיה הממוצע אחרי שדני שגובהו  1.6ילדים הוא  3)א(  ממוצע הגבהים על  

 את הקבוצה ?      

 מטר, 1.5מטר. יוסי הצטרף לקבוצה, והממוצע נשאר  1.5ילדים הוא  4ע הגבהים של )ב(  ממוצ

 מה גובהו של יוסי ?       

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

 מטר , מה גובהו של גדי ? 1.6הוא      

     :  תשובה סופית 

4.13)ג(     1.5)ב(   5.1x)א(  x 

 

       30/מאגר  18 שאלה מספר

 מבחנים במהלך השנה.  ארבעה בבית הספר "הארבעה" נערכים

 לפחות. 75כדי לקבל תעודת הוקרה, על התלמיד לקבל ציון ממוצע של 

 אשון. הציעו שתי אפשרויות לציונים בשלושת המבחנים הבאים כדי במבחן הר 40קיבל  יוסי. (א)

 .או יותר  75שהממוצע של יוסי יהיה     

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

 . האם הוא יוכל להגיע  0 –נעדר במבחן הראשון, ונאמר לו כי ציונו במבחן זה יחשב ל  משה)ג(.  

 ? הסבירו. 75לממוצע של      

 . מה הציון במבחן האחרון אם הממוצע 80,  72,  60הם:  גיל )ד(.  שלושת הציונים הראשונים של

 ? 78שלו הוא      

    :תשובה סופית

60100100)א(  432  xxx       859090או 432  xxx 

 87.5החציון =     90או       השכיח =     80החציון =   100)ב( השכיח = 

1004)ד(        בכל שלושת המבחנים 100)ג( כן, אם יקבל   x 

 

 

 . 32/מאגר  19  שאלה מספר

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

 של ארבע הנשים ? מה הממוצע הגילים       

 שנה. לאחר ששני אנשים חדשים הצטרפו לקבוצה 20אנשים הוא  3)ב(  הגיל הממוצע של 

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

 . רשמו גילים אפשריים של שאר  32ואחר בן  16אחד הוא בן  –אנשים  4)ג(  ידוע כי בקבוצה של 

 .25אנשי הקבוצה , כך שהממוצע יהיה        

   :תשובה סופית

193150252550)ב(        21x)א(   252752262652)ג(      או   או
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 .  33/מאגר  20 שאלה מספר

 תלמידים.  12ים לומד 2תלמידים , ובכיתה יא 20לומדים  1בכיתה יא

 בגלל מיעוט התלמידים הוחלט לאחד את שתי הכיתות.

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

 באנגלית בכיתה המאוחדת?       

 ציונים . מה הממוצע של ה70היה  2, ובכיתה יא90היה  1)ב(   ממוצע הציונים בספרות בכיתה יא

 בספרות בכיתה המאוחדת ?       

 . 75, הממוצע של הציונים בכיתה המאוחדת היה 78היה  1)ג(   ממוצע הציונים במתמטיקה בכיתה יא

 ? 2מה היה הממוצע בכיתה יא       

    :תשובה סופית

 70x)ג(      5.82x)ב(     79x)א( 

 

 .  35/מאגר  21 שאלה מספר 

 

 מממוצע ציוני  2/3המורה רונית קבעה שהציון השנתי במתמטיקה יחושב כך : 

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

 .  100,  90, 83,  72: )א(  הציונים של רועי במבחנים במתמטיקה שהתקיימו  במשך השנה הם 

 , מה הציון השנתי של רועי ?96ציונו של רועי במבחן המסכם הוא        

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

 ? 75%מה צריך להיות הציון של יעל במבחן המסכם כדי שהציון השנתי שלה יהיה        

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

 ביותר שיוכל לקבל ?      

:תשובה סופית
 

 

)ג(                         93x)ב(              88x)א( 
3
181x 

 

 41/מאגר  22שאלה מספר 

 . 90, 80, 70, 60 : את הציונים  מבחנים הארבעבקיבל  יוסי

 יוסי ניגש למבחן חמישי .

 .70הציונים של יוסי הוא   5הממוצע של 

 במבחן החמישי? יוסי מה הציון שקיבל (  1))א(.   

 ?של יוסי מהו חציון הציונים (   2)        

 מה הממוצע הגדול ביותר והקטן ביותר שהוא יכול לקבל? )ב(  

:תשובה סופית
 

 

505)א(   x       = 80)ב( גדול    70החציוןx 60, קטןx   

 

42/מאגר   23שאלה מספר 

  
. 

 (100)לא היו ציונים מעל   100תלמידים החציון היה  201( במבחן שכבתי השתתפו 1)   

 א( מהו השכיח ? הסבירו.)        

 )ב( מהו הממוצע הגבוה ביותר האפשרי ?        

 )ג( מהו הממוצע הנמוך ביותר האפשרי ?        

 (.100)לא היו ציונים מעל  100דים החציון היה תלמי 300( במבחן שכבתי אחר השתתפו 2)  

 )ג( מהו השכיח ? הסבר       

 )ד( מהו הממוצע הגבוה ביותר האפשרי ?       

 )ה( מהו הממוצע הנמוך ביותר האפשרי ?      

   :תשובה סופית 
  50.33( )ו    100)ה(     100)ד(    50.25)ג(     100)ב(      100)א(  
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 .  43/מאגר  24שאלה מספר 

 במבחן בגיאוגרפיה התקבלו הציונים הבאים )באחוזים( :

100,95,95,95,90,90,90,85,85,85,85,80,75,75,75,65,55,50,45,45, 

 את הממוצע ואת החציון . )א( חשב

 יון של דני?)ב( הציון של דני גבוה מהממוצע ונמוך מהחציון, מה יכול להיות הצ

 את הציון הממוצע החדש. . חשב 5%הציונים הנמוכים הוסיפו )ג( לכל אחד משמונת 

 .נה מהציון שחישבתם בסעיף א ? נמק)ד( האם החציון של רשימת הציונים החדשה שו

   :תשובה סופית 

 )ד( החציון לא שונה. 80x)ג(      80)ב(    xחציון78x 85)א( 

 

 .   44/מאגר  25  שאלה מספר

 .74כך שהממוצע יהיה  98והגבוה  50ציונים שהנמוך בהם  5 )א(  רשום 

 .80כך שהממוצע יהיה  98והגבוה  50ציונים שהנמוך בהם  5 רשום  )ב(

  50הוא  ציונים , בה הציון הנמוך ביותר 5ר רשימה של בעבו 90)ג( האם ניתן לקבל ממוצע של 

 ? הסבר 98והגבוה      

  50ציונים , בה הציון הנמוך ביותר הוא  5)ד( מה הממוצע הגבוה ביותר שניתן לקבל מרשימה של 

 .? הסבר 98והגבוה הוא      

    :   תשובה סופית

)א(

 

80747474x50 54321  xxxx ( )98848484בx50 54321  xxxx  

    88.4)ג( לא   )ד( 

 

 .  20/מאגר  26שאלה מספר 

 תלמידים. כאשר מדדו את הגובה של כל התלמידים נמצא כי: 35בכתה יש 

  ס"מ. 150הגובה הממוצע של הבנים היה 

 ס"מ. 140הגובה הממוצע של הבנות היה 

 ? .  כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה3:4מספר הבנות בכתה זו הוא  ידוע כי היחס בין מספר הבנים ל)א( 

 ? מהו הגובה הממוצע של כל תלמידי הכתה)ב(  

 ס"מ. 144.3בנות       )ב(  20בנים ,  15)א(  :  תשובות

 

 

 תשע"ב 2012מועד חורף  35801: מבחן בגרות  א 26שאלה מספר  

 תלמידים. 36בכתה יש 

 .  4:5תה זו הוא  ין מספר הבנים למספר הבנות בכהיחס בי)א(.    נתון כי 

 ) בכיתה יש יותר בנות מבנים( ? כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה         

 נמצא כי:ומדדו את הגובה של כל התלמידים  )ב(.   

  ס"מ. 160הגובה הממוצע של הבנים היה   

 ס"מ. 150הגובה הממוצע של הבנות היה   

 )בנים ובנות( .  תהיבה הממוצע של כל תלמידי הכהגוחשב את            

 תשובה סופית:

   44.154x)ב(             בנות 20בנים ו  16)א(   
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 . 22/מאגר   27  שאלה מספר 

 

ים בכיתה מסוימת נמדד יום אחד הגובה של כל התלמידים הנוכחים בכיתה. נמצא כי הגובה הממוצע של הבנ

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

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

הבנים וממוצע הגבהים של הבנות חושבו מחדש.  במפתיע, הגובה הממוצע של הבנות לא השתנה, וגם הגובה 

 שתנה )לעומת הממוצעים שחושבו יום קודם(.הממוצע של הבנים לא ה

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

 ? הסבר. ס"מ. האם יובל צודק 160הוא         

 ס"מ. מה גובהו  164אם שני התלמידים שהיו חסרים הם בנים, וגובהו של אחד מהם הוא )ב(    

 ? נמק. של התלמיד השני        

 שים לב: אין קשר בין סעיף א' לבין סעיף ב'.

    :ה סופיתתשוב

 ס"מ.              156)א( כן.        )ב( 

 

 

 א27  שאלה מספר 

 

  גובה של כל התלמידים הנוכחים.מדדו את ה יום אחד בכתה מסוימת 

 ס"מ. 155הגובה הממוצע של הבנות היה    ס"מ. 170היה הגובה הממוצע של הבנים  נמצא כי 

חישבו מחדש את גובהם, ו מדדו את הם הגיעו לכתה .למחרת באותו יום, היו חסרים שני תלמידים, 

 הגובה הממוצע של הבנים ואת הגובה הממוצע של הבנות .

 א השתנה לות , וגם הגובה הממוצע של הבננה, תנים לא השהגובה הממוצע של הבנמצא כי  

 יום קודם(. ושחושב ים ממוצעלעומת ה )

 נתון שאחד מהתלמידים שהיו חסרים היא בת, והשני הוא בן.    .(א)

 .נמק במילים או על ידי חישובצודק?  עידןס"מ? האם  170 אמר שגובהו של הבן הוא עידן      

 ס"מ.  178 יהה גובהו של אחד מהםובנים.  יו שני התלמידים שהיו חסרים האילו     .(ב)

 .נמק במילים או על ידי חישובגובה של התלמיד השני? ה היה מה      

  :ה סופיתתשוב

 162. גובה הבן השני הוא (ב)ס"מ      170. כן עידן צודק גובהו של התלמיד הנוסף הוא (א)

 

 

 


