
  המבדק מבנה  –  )17-14 נושאים( ג פרק

 חקר נתונים א. 

 )4, 2-1שובי ממוצע והתאמת קבוצת נתונים לממוצע נתון (משימות יח •

 )3הפקת מידע מדיאגרמה (משימה  •

 )4-3(משימות  שכיחשכיחות והמושגים   •

 )6 -ג'4(משימות  שכיחות יחסיתחישובי  •

 )7החציון (משימה  •

 

 ניתוח סיכויים ב. 

 )8צבים ודאיים, מצבים בלתי אפשריים ומצבים אפשריים (משימה זיהוי מ •

 ב')11, 10-9 ,ב'8הערכת סבירות של מצב בעזרת המושגים "סביר יותר" ו"הסיכוי גדול יותר" (משימות  •

 ) 13, 11-10השוואה בין סיכויים של שני מצבים להתרחש (משימות  •

 )13-11ו (משימות הערכת סבירות של מצב בעזרת חישוב השכיחות היחסית של •

 )15-14סיכוי "חצי חצי" (משימות  •

 
 

 

©    235 



  גפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 .במשך שבוע גיא ערך רישום של הטמפרטורה בשעת הצהריים בעיר מגוריו

 .º20הטמפרטורה ההמוצעת בשעת הצהריים הייתה 

 –  גפרק 
 למבדק למשימות דוגמאות

 בהצלחה!
 

 .במשך שבוע סיון ערכה רישום של הטמרפרטורה בשעת הצהריים בעיר מגוריה . 1

 לפניכם הרישום שערכה. 
 

 שבת ו ה ד ג ב א היום בשבוע

 º21 º22 º23 º24 º24 º24 º23 הטמפרטורה

 
  _____________________________  מהי הטמפרטורה הממוצעת שהיתה במהלך שבוע זה?  א.  
 
  _____________________________  במהלך שבוע זה?  º22מהי השכיחות של  ב.  
 
  _____________________________  תה הטפרטורה השכיחה בשבוע זה? ימה הי ג.  

 

2 . 

 
   

דוע תה בכל אחד משבעת ימי השבוע בעיר מגוריו של גיא, אם ייהציעו אפשרות לטמפרטורה שהי א. 

 .שווה לממוצעתה ימהימים הטמפרטורה הי כמהשב

 ! יש יותר מאפשרות אחת לתשובה נכונה.♥ שימו

 _____________________________________________________________________  
 

שהיתה בכל אחד משבעת ימי השבוע בעיר מגוריו של גיא, אם ידוע  לטמפרטורהציעו אפשרות ה ב. 

 .תה שווה לממוצעילא הישבאף אחד מהימים הטמפרטורה 

 בה נכונה.יש יותר מאפשרות אחת לתשו! ♥שימו 

 _____________________________________________________________________  
 

 _________________ שם: 

 _________תאריך: __
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  גפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 . במשך שבוע סאות בדקו כמה כסאות נוער מכל דגם נמכרוימפעל לייצור כב .  3

 בדיאגרמה שלפניכם מוצגים מספר כסאות הנוער מכל דגם שנמכרו במהלך השבוע.   

 

 
 

  ________________________________________ כמה כסאות נוער נמכרו במהלך השבוע?  א. 
 

  _________________________________ ? שנמכרו דגם תפוחות מאהכיסמהי השכיחות של  ב. 
 

  _________________________________________ שכיחותו היא שש?  של כיסא, זה דגםאי ג. 
 

  ___________________________________________________  מהו הדגם השכיח?  • ד. 

  ______________________________________________ דגם זה? של שכיחות המהי  • 
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  גפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 משתתפי נבחרת הקפיצה לרוחק של כיתות ו' קפצו לרוחק.  . 4

 .של חברי הנבחרתלפניכם מרחקי הקפיצה  

 4.2 4 3.9 3.8 מרחק הקפיצה במטרים

 2 1 2 5 מספר התלמידים
 

  _____________________________ ? קפיצה לרוחק של כיתות ו'ה בנבחרתיש כמה תלמידים  א. 
 

  ________________________________________ מ'?  4.2מרחק הקפיצה של שכיחות המהי  ב. 
 

  _____________________________________________ מהו מרחק הקפיצה השכיח?  • ג. 

  _____________________________________________ מרחק זה? של שכיחות ה ימה • 

  __________________________________ מהי השכיחות היחסית של מרחק קפיצה זה?  • 
 

   _______  '?בנבחרת הקפיצה לרוחק של כיתות והמשתתפים מרחק הקפיצה של של ממוצע המהו  ד. 

 

5 . 

   

 
 לפניכם מספר התלמידים שבחרו בכל אחד משני כלי הנגינה בכל אחת מכיתות ו'.

         

 
 

  _________________________________ בחרו לנגן בקלרינט?  1איזה חלק מתלמידי כיתה ו' א. 
 

  __________________________________ שבחרו לנגן בקלרינט?  2מהו אחוז תלמידי כיתה ו' ב. 
 

  ______________________ בקלרינט?  שבחרו לנגן 3מהי השכיחות היחסית של תלמידי כיתה ו' ג. 

 לבחורהתבקש כל תלמיד בכיתה ו' בבית ספר "רעות"  ,במסגרת תכנית "בית ספר מנגן"

 .ןלנג , הוא מעדיף ללמודקלרינט או מנדולינה , משני כלי הנגינהאיזה ב 
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  גפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 סל.-שירי השתתפה בשני משחקי כדור

 פעמים. 8וקלעה מתוכן  ,פעמים 12במשחק הראשון היא זרקה לסל 

 פעמים. 8וקלעה מתוכן  ,פעמים 20במשחק השני היא זרקה לסל 

 
שבחרו לנגן בקלרינט היא הגדולה תלמידיה סדרו את הכיתות מהכיתה שהשכיחות היחסית של  ד. 

 ביותר לכיתה שהשכיחות היחסית של תלמידיה שבחרו לנגן בקלרינט היא הקטנה ביותר. 

  _____________________________________________________________________   

  

6  . 

 

 

 
 האם שירי הצליחה בשני המשחקים באותה מידה? נמקו את תשובתכם. א. 

  _____________________________________________________________________   
 

 מהי השכיחות היחסית של הקליעות לסל של שירי במשחק הראשון?  •  ב.

 __________________________________________________________________  

 מהי השכיחות היחסית של הקליעות לסל של שירי במשחק השני? • 

 __________________________________________________________________  

 

 .לרוחקבקבוצה של דור בתנועת הנוער ערכו תחרות קפיצה  א.  . 7
 :ילדים 9לפניכם תוצאות הקפיצות של   

1.30 1.60 1.52 1.45 1.30 1.25 1.45 1.45 1.38 

 
  _________________________ בקבוצה של דור?  לרוחקמהו החציון של מרחקי הקפיצה   • 

 
 .לרוחקבקבוצה של סיון בתנועת הנוער ערכו תחרות קפיצה  ב.  
 :לפניכם תוצאות הקפיצות  

 1.25 1.35 1.40 1.50 1.58 מרחק הקפיצה במטרים

 2 1 3 2 1 מספר הילדים

 
    _______________________   בוצה של סיון?מהו החציון של מרחקי הקפיצה למרחק בק  • 
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  גפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 ש"ח 50ש"ח, שני שטרות של  20בארנק של מיכאל יש ארבעה שטרות של 

 ש"ח. 100ושטר אחד של 

 רות בלי להסתכל.מהארנק שני שטוציא ממיכאל 

 .אפור בשק שלפניכם כדורים בצבע לבן וכדורים בצבע

 כל הכדורים הם באותו גודל ומאותו חומר.

 

 וציאה בלי להסתכל כדור מהשק.מאלה 

 

8.  

 

 

    
-"ודאי", "אפשרי" או "בלתימצב לפניכם, אם הוא  המתוארים מהמצביםכתבו לגבי כל אחד  א. 

 אפשרי".

  __________________________________   ש"ח. 100וציא מהארנק ימיכאל  ) 1

  __________________________________   ש"ח. 200וציא מהארנק ימיכאל  ) 2

  __________________________________   ש"ח. 100-וציא מהארנק פחות מימיכאל  )  3

  __________________________________   ש"ח. 20-יותר מ וציא מהארנקימיכאל  ) 4

 
ש"ח או שטר  20שטר שערכו  ,וציאימה סביר יותר שמיכאל  ,וציא שטר אחד מהארנקיאם מיכאל  ב. 

 ש"ח? הסבירו את תשובתכם. 100שערכו 

  _____________________________________________________________________   

  

9 .     

 
 

  ___________________________ בשק? יש כמה כדורים בצבע לבן   • א.

  _________________________  בשק?יש  אפורכמה כדורים בצבע   •  
 
   ב. 

 

 ? נמקו את תשובתכם. אפור: כדור בצבע לבן או כדור בצבע תוציא מה סביר יותר שאלה   • 
  _____________________________________________________________________   
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  גפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 .אפורבשקים שלפניכם כדורים בצבע לבן וכדורים בצבע 

 כל הכדורים הם באותו גודל ומאותו חומר.

10 . 

 

 
 __________ 2__________ שק  1 שק כמה כדורים יש בכל אחד מהשקים שלפניכם?  א. 

 

 

 

 

 

 

 
 

את גדול יותר? נמקו  אפורכדור בצבע  ,בלי להסתכל ,באיזה משני השקים הסיכוי להוציא ב. 

  _____________________________________________________________ תשובתכם. 

 

11. 

 

 
 __________ : 2שק  __________  : 1שק  כמה כדורים יש בכל אחד מהשקים שלפניכם?  א. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

גדול יותר? נמקו את  אפורכדור בצבע  ,בלי להסתכל ,באיזה משני השקים הסיכוי להוציא ב. 

  _____________________________________________________________  תשובתכם.

 
 מהשקים. מכל אחד אפורחשבו מהו הסיכוי להוציא כדור בצבע  ג. 

  ___________________________ : 2שק   ___________________________  :1שק     
 

 בכל אחת מהקופסאות שלפניכם יש חטיפים בטעם תות וחטיפים בטעם תפוח.  . 12

 .אפורוכדורים בצבע  בשקים שלפניכם כדורים בצבע לבן

 כל הכדורים הם באותו גודל ומאותו חומר.
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  גפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 
 כתבו מתחת לכל קופסה כמה חטיפים יש בה. א.  

 
 _____________ _____________ 

 
 _____________ _____________ 

 

1-חטיף בטעם תות, בלי להסתכל, גדול מממנה כתבו עבור כל קופסה אם הסיכוי להוציא  ב. 
2

, שווה 

1-ל
2

1-או קטן מ 
2

 . 

  : _____________2קופסה  : _____________1קופסה  

  : _____________4קופסה  : _____________3קופסה  

 
 חטיף בטעם תות. ,בלי להסתכל ממנה,להוציא  מהו הסיכויעבור כל קופסה כתבו  ג.  

  : _____________2קופסה  : _____________1קופסה  

  : _____________4קופסה  : _____________3קופסה  
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  גפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 גיא ורועי שיחקו במשחק מונופול.

 ג על לוח עגול כמו זה שבאיור.כדי להחליט מי יהיה ראשון, הם מסובבים את המחו

 ראשון,  משחק, גיא השחורצבע הצביע על מאם המחוג 

 ראשון. משחקרועי  ,הלבןצבע הצביע על מואם המחוג 

13 . 

 

 

 
  _____________________________________ סיכוי שהסביבון יראה את הצבע כחול? המה  א. 

  _____________________________________ סיכוי שהסביבון יראה את הצבע ירוק? המה  ב. 

יראה את הצבע כחול, שווה לו או שון יראה את הצבע אדום גדול מהסיכוי האם הסיכוי שהסביב ג. 

 קטן ממנו? הסבירו את תשובתכם.

     _____________________________________________________________________  
 
 

 לפניכם איור של לוח עגול, המחולק לשני חלקים שווים,  . 14

 .שחורוהאחר בצבע  לבןהאחד בצבע  
 

  _______  ?הלבן החלקע על המחוג יצבי ,מהו הסיכוי שכאשר מסובבים את המחוג על הלוח העגול א. 
 

"חצי הוא  הלבן החלקהסיכוי שהמחוג יצביע על  ,האם כאשר מסובבים את המחוג על הלוח העגול ב. 

 הסבירו את תשובתכם.  ?"חצי

     _____________________________________________________________________  
 

15  . 

 

     

 

 

1-מהאם הסיכוי שגיא יהיה ראשון גדול   •
2

1-, שווה ל
2

1-או קטן מ
2

 ? נמקו את תשובתכם. 

     _____________________________________________________________________  
 

 שתי פאות צבועות בירוק, : ארבע פאות בעללגיא יש סביבון 

 ופאה אחת צבועה בכחול. ,פאה אחת צבועה באדום

  גיא מסובב את הסביבון.
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