
 

                                                                                                             ה.ש.ב.ח.ה  © 184

  מבנה המבדק  –  גפרק 

  (2-1דיאגרמת עמודות, טבלת שכיחויות, שכיחות, שכיחות יחסית, שכיח )משימות  א.

 

 (4-3ג', 1משמעות הממוצע )משימות  ב.

 

 (7-5תכונות הממוצע )משימות  ג.
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 חקר נתונים – גפרק 

 דוגמאות למשימות למבדק

 בהצלחה! 

בחידון עירוני שנערך בעיר הרצליה בנושא ״ידיעת הארץ״ השתתפו תלמידים משישה בתי ספר.  .1

 ספר.-לפניכם דיאגרמה המתארת את מספר המשתתפים מכל בית

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מה.פי הנתונים שבדיאגר-השלימו את טבלת השכיחויות שלפניכם על א. 

 

 שם בית הספר אלון ברנר צבי -בן ויצמן יוחנני רמב״ם

מספר התלמידים       
 שהשתתפו בחידון

 
  ___________________________ צבי?-ספר בן-מהי השכיחות של תלמידי בית (1 ב.
 

 2)   ספר השכיחות הנמוכה ביותר ברשימה?-לתלמידים של איזה בית  ________  

      ?מהי השכיחות הזו ________________________________________  

 
  ____________________________ בחידון?  מהו מספר התלמידים שהשתתפו (3 

 

 4)   לא ספר שלתלמידים שלהם יש אותה שכיחות? כן /-האם יש בתי 

  ______________________________________ ספר?-אם כן, אילו בתי    

     ספר אלו?-מהי השכיחות היחסית של תלמידי כל אחד מבתי ____________  

 

  ______________________  ספר השתתפו בממוצע בחידון?-תלמידים מכל בית כמה . ג

 _________________ שם: 

 כיתה: _____

 תאריך: ___________

 מספר התלמידים

 0 שם בית הספר
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 רמב"ם יוחנני ויצמן צבי-ןב ברנר אלון
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בתעודה של  2'ה-ו 1'תלמידי כיתות הלפניכם טבלה המציגה את הציונים בחשבון שקיבלו  .2

 מחצית א'.

 

 

  ____________________________________ ?1מהו הציון השכיח בכיתה ה'   א.

   '2מהו הציון השכיח בכיתה ה? ____________________________________  

    אחת מהכיתות? בכל 100מהי השכיחות של הציון _______________________  
 

 השכיחות היחסית של התלמידים לפי המצטיינת בבית הספר מציינים את הכיתה ב.

 .100שקיבלו את הציון 

 או שתיהן במידה שווה? נמקו את תשובתכם. 2ה' ,1איזו כיתה הצטיינה יותר, ה' 

 _____________________________________________________________    

 _____________________________________________________________  

 

 תלמידים. 75הכול -בסךלומדים ובהן  ,כיתות ה' 3 "לוי אשכול" ספר-בבית א.  .3

 וצע יש בכל כיתה?כמה תלמידים בממ

  ________________________________________________________ פתרון:

  _________________________________________________ תשובה מילולית:

 
 רשמו שתי אפשרויות למספרי התלמידים בכל אחת משלוש כיתות ה'. ב.

}__ ,__ ,__{ }__ ,__ ,__{ 

 

 ילדים.  300 בתחילת השנה נרשמו לחוגים השונים במתנ״ס השכונתי .4

 ילדים. 15 לכל חוג נרשמו בממוצע 

 .את תשובתכם כמה חוגים מתקיימים במתנ״ס? נמקו 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________    

 ציון 60 70 80 90 100

 1מספר התלמידים מכיתה ה' 5 3 12 10 6

 2מספר התלמידים מכיתה ה' 1 4 9 10 6
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 5שיפור רמת השירות בנמל התעופה, בדקו את מספר המטוסים הנוחתים בשדה במשך ורך צל .5

 ימים.

 מטוסים. 180 נחתו, ביותרהיה הרב ו מספר הנחיתות בביום ש 

 מטוסים. 120נחתו , ביותר טעוהמהיה בו מספר הנחיתות שביום  

 או ״לא ייתכן״.  "ייתכן" ,מתואר בו ״ודאי״כתבו על כל אחד מההיגדים, אם המצב ה •  

 נמקו.  
 

   _______________________________________  .200ממוצע הנחיתות ליום הוא  א.

  ________________________________________________________ נימוק:
 

  _____________________________  הימים. הממוצע שווה למספר הנחיתות באחד ב.

  ________________________________________________________ נימוק:
 

   _____________________________________  .180-וקטן מ 120-הממוצע גדול מ ג.

  ________________________________________________________ נימוק:
 

   ____________________________________________________  .120הממוצע  ד.

  ________________________________________________________ נימוק:
 

ת הממוצעים > , < , =, כך שיתקבל ביטוי נכון. בלי לחשב ממוצעים, סמנו בכל אחד מזוגו .6

 נמקו את תשובתכם.
 

 קבוצה ב  קבוצה א  
 

 {0,  27,  198,  89הממוצע של }  {27,  89,  198הממוצע של } א. 

  ________________________________________________________ נימוק: 
 

 {25, 5,  25,  5ממוצע של }ה  {10, 20,  10,  20הממוצע של } ב. 

  ________________________________________________________ נימוק: 
 

 {9,  9הממוצע של }  {8,  8,  8,  8,  8הממוצע של } ג. 

  ________________________________________________________ נימוק: 
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 הקיפו את התשובה המתאימה לכל אחד מהסעיפים ונמקו. .7
 

יגדל / יקטן / לא ישתנה, אם נוסיף לה את המספר  28, 22, 18, 12הממוצע של הסדרה  א. 

15 . 

  ________________________________________________________  נימוק: 
 

 . 11מספר יגדל / יקטן / לא ישתנה, אם נוסיף לה את ה 14, 12, 10, 8הממוצע של הסדרה  ב. 

  ________________________________________________________  נימוק: 
 

יגדל / יקטן / לא ישתנה, אם נוסיף לה את  43, 41, 38, 35, 33 הממוצע של הסדרה ג. 

 .48-ו 28המספרים 

  ________________________________________________________ נימוק: 
 
 

 
 
 
 

 !!בהצלחה


