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 מבחן בקורס מבוא לסטטיסטיקה לניהול

 

 .בהתאם לשלבים שלמדתם, (לרבות נוסחאות העבודה)השאלות הבאות באופן שיטתי וברור כל ענו על 

 .הבנה צריכות להיות תמציתיות וברורות ולשלב מונחים מתאימיםההתשובות לשאלות 

 .מספר הנקודות עבור כל שאלה רשום בסוגריים בסמוך לה

 !בהצלחה                                                                                                                                               

 (נקודות 28) 1שאלה 

 

 ח שהוציא כל בית אב עבור קייטנות ילדים בחופש הגדול"הסכום בש, בתצוגת גבעול העלה שלפניכם

 . עשרות= עלה, מאות= גבעול. בתי אב 16במדגם מקרי של 

עלה  גבעול 

3 99 
4 0023 
5 567 
6 034 
7 568 
9 1 

 

וסכום ריבועי הסטיות  566,960סכום ריבועי התצפיות הוא , 918סכום ערכי התצפיות הוא , עבור מדגם זה

.  4025.75מהממוצע הוא 

 

.  של ההוצאה לבית אב עבור קייטנות ילדים בחופשת הקיץוסטיית התקן , חשבו את הממוצע. א(  4)

 .Box-and-Whiskerערכו את סיכום חמשת המספרים והציגו את תרשים  .ב( 7)

?  במדגם ההוצאה החודשי לבית אב עבור קייטנות ילדים בקיץשל  מה ניתן לומר על צורת התפלגות .ג(  3)

.    נמקו

באוכלוסייה מתפלגת נורמלית עם ממוצע ילדים בחופשת הקיץ  ההוצאה של בית אב עבור קייטנות  .ד ( 4)

  ?('בסעיף א)מה ההסתברות לקבל ממוצע מדגם גבוה מזה שהתקבל . ח"ש 124תקן -סטייתו ח"ש 610של 

. 1.34תקן יית עם סט  2.5מספר הילדים לבית אב היה ממוצע , ימים 16באותו מדגם מקרי של  .ה( 4)

הסבירו ופירסון  של  חשבו את מקדם המתאם.  Sxy = 167תה  יהי של שני המשתניםהשונות המשותפת 

 10.7.13: תאריך הבחינה

 דקלה אלישער "ד: שם המרצה

 מבוא לסטטיסטיקה לניהול: שם הקורס

 681-1-0036 :מספר הקורס

 'א:  מועד'   ב:  סמסטר   2013:  שנה

 שלוש שעות: משך הבחינה

 מחשבון( + משני הצדדים)דפים  4: חומר עזר
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  . את משמעותו

מספר הילדים בבית האב משפיע ישירות על ההוצאה של בית האב עבור קייטנות האם ניתן להסיק   .ו( 3) 

. הסבירו? בחופשת הקיץ

 3בהנחה שבמשפחה . ₪ 650קייטנות ילדים בחופשת הקיץ האחרונה משפחת קסם הוציאה עבור . ז( 3)

 ?בסכום ששילמה עבור קייטנות או במספר הילדים? במה היא חריגה יותר, ילדים

 

 (נקודות 27) 2שאלה 

. בעיר מסוימת ישנה אפשרות לרשום ילדים לקייטנה פרטית או קייטנת עירייה במהלך חופשת הקיץ

גם העירייה וגם המשקיעים הפרטיים מציעים . 0.7לקייטנת עירייה הוא הסיכוי כי ילד מקרי ירשם 

הסיכוי , יתטאם ידוע כי ילד נרשם לקייטנה פר. לימודית ורגילה, ספורטיבית: קייטנות משלושה סוגים

הסיכוי כי שהקייטנה , אם ידוע כי ילד נרשם לקייטנת עירייה, לעומת זאת. 0.4שהקייטנה לימודית הוא 

וכי  0.06הוא , ידוע כי הסיכוי שילד נרשם לקייטנה פרטית ושהקייטנה רגילה, כמו כן. 0.1א לימודית הו

 .0.49הסיכוי שילד נרשם לקייטנת עירייה ושהקייטנה רגילה הוא 

 ?    שילד ירשם לקייטנה פרטית ושהקייטנה לימודיתמה הסיכוי שתתגלה . א( 4)

 ?   הסיכוי שהקייטנה רגילהמה , הילד נרשם לקייטנה פרטיתאם ידוע כי  .ב (4)

 ?  כי מדובר בקייטנת עירייהמה הסיכוי , שהקייטנה ספורטיביתם ידוע א. ג (4)

היצע סוגי הקייטנות של העירייה ושל , תושבי העיר טוענים כי בגלל היוקר המחייה בשנים האחרונות .ד( 4)

 !תאימיםנמקו תוך שימוש במונחים המ?  האם טענתם נכונה. המשקיעים הפרטיים דומה

 ?ספורטיביתשניים יהיו רשומים לקייטנה , (עם החזרה) ילדים 4מה הסיכוי שבמדגם מקרי של . ה( 4)

רשומים לקייטנה ו לפחות שלושה ילדים יהי, (עם החזרה) ילדים 4מה הסיכוי שבמדגם מקרי של . ו( 5)

 ?לימודית

עם )במדגם מקרי  לקייטנה אתגריתהילדים הרשומים להתפלגות שכיחות . ת.חשבו ממוצע וס. ז( 2)

 .ילדים 4של ( החזרה

 

( נקודות 24) 3שאלה 

החליט לבחון את " ראשונים"ראש עיריית , במטרה לצמצם את מספר הנרשמים לקייטנות הפרטיות

בצמצום מספר הנרשמים לקייטנות ,  המפאר את קייטנות העירייה, יעילותו של מסע פרסום חדש

. שמתכוונים להירשם לקייטנה בקיץ הקרוב" ראשונים"מילדי העיר  30נדגמו מקרית , למטרה זו. הפרטיות

האחת צפתה במסע הפרסום החדש ואילו השנייה שימשה כקבוצת : הילדים חולקו אקראית לשתי קבוצות
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בתום הצפייה במסע הפרסום החדש התבקשו הילדים בקבוצת  (. לא צפתה במסע הפרסום החדש)ביקורת 

נמצא כי (.  1-10סולם )ניסוי והביקורת לדרג את כוונתם להירשם לקייטנה פרטית במהלך הקיץ הקרוב ה

ואילו בקבוצת  1.4. ת.עם ס 6.5בקבוצת הניסוי ממוצע הכוונה להירשם לקייטנה הפרטית עמד על 

 .2. ת.עם ס 7הביקורת עמד הממוצע על 

הנרשמים לקייטנה בצמצום  מסע הפרסוםלות את המבחן המתאים לבדיקת יעיבמלואו ערכו  .א( 12)

הכוונה להירשם לקייטנה הניחו הומוגניות של השונויות והתפלגות נורמלית של . ) 0.05=)  פרטית

 . פרטית

 .השלכותיה בהקשר הנוכחי/ומה משמעותה, הסבירו מה סוג הטעות האפשרי בהחלטה שקיבלתם .ב( 3)

מהו המבחן המתאים . מטיל ספק בתוקפה של הנחת הומוגניות השונויות במחקר הנוכחי. החוקר נ .ג( 5)

 (.  אין צורך בחישוב)וסטטיסטי המבחן , נוסח ההשערות המתבקש, ציינו את שם המבחן? לבדיקת טענתו

. הפרסוםמסע הכרוך במבחן סטטיסטי שונה לבדיקת יעילות , מערך מחקרי שונהניתן היה לתכנן  .ד( 4)

? פני המערך שיושם-מה יתרונו של מערך זה על. מהו מערך המחקר הנדון ובאיזה מבחן סטטיסטי מדובר

  .נמקו'?  האם יישומו עשוי היה לשנות את ההחלטה שקיבלתם בסעיף א

 

 

 (נקודות 21) 4שאלה 

שנה בתום חופשת עורך סקר שביעות רצון לקוחות מהקייטנות של העירייה בכל " ראשונים"ראש עיריית 

וסטיית התקן היא  7.1על סמך נתוני העבר ידוע כי ממוצע שביעות הרצון מקייטנות העירייה הוא . הקיץ

ראש העיר חושש כי סקר שביעות הרצון . מהנבדקים מעידים על שביעות רצון גבוהה מאוד 0.25וכי  1.9

ות זיהוי טוב של הבדלים בשביעות ההערכות המסופקות אינן מאפשר, כלומר: האחרון שבוצע אינו מהימן

ילדים שהשתתפו  49הוא דוגם מקרית , כדי לבחון את השאלה. הרצון של הלקוחות בהשוואה לעבר

 -ו 1.7וסטיית התקן היא  7.5הילדים הוא  49ממוצע שביעות הרצון של . בקייטנות העירייה בקיץ האחרון

הרצון מהקייטנות של  תפלגות נורמלית של שביעותהניחו ה. ילדים העידו על שביעות רצון גבוהה מאוד 14

 .העירייה

 (.05.0. )ל הארגון לבחון את השאלה"עזרו למנכ .א( 12)

 !הסבירו ונמקו. הציעו שתי דרכים להגדלת עוצמת המבחן .ב( 4)

באוכלוסייה המדווחים הילדים  תלפרופורציי 95%ברמת ביטחון של ראש העירייה בנה אומדן תחום . ג( 5)

מה יכול ראש . P≤0.413≥0.159ומד שקיבל הוא אה. העירייה  מקייטנתגבוהה מאוד רצון ות עישבעל 

 !נמקו ? 95%העירייה להסיק לגבי בדיקת השערות על פרופורציה יחידה דו זנבית ברמת ביטחון של 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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