
 

 למבחן להוכחת ידע קודם בסטטיסטיקה רשימת הנושאים וחומרי הקריאה

 

במהלך השבוע השני של הקורס "מודלים סטטיסטיים למנהל הוכחת הידע הקודם תתבצע באמצעות מבחן שיתקיים 

( כאשר חלק מהשאלות Multiple Choiceברירה )-שאלות רב 52המבחן מושתת על    .1/7//41בתאריך  עסקים"

עמודים(, את דפי  4מותר; מותר להביא לבחינה שני דפי נוסחאות ) –מחייבות חישובים. )השימוש במחשבון 

אסור(.      לתלמידים  –הנוסחאות יש להגיש בסיום הבחינה יחד עם טופסי הבחינה. השימוש בחומר עזר בבחינה 

 . 52/22/24ך ( במבחן יתקיים מועד נוסף בשבוע הרביעי של הקורס בתארי06ן 'עובר' )לפחות שלא קיבלו ציו

 

 :סוגי משתנים וסולמות מדידה 

o  משתנה תלוי, משתנה בלתי תלוי, משתנה בדיד, משתנה רציף  –משתנים 

o  הגדרות, תכונות, טרנספורמציות מותרות, מדדים מותרים –שמי, סדר, רווח, יחס  -מדידה סולמות 

 אוכלוסייה ומדגם 

 :שיטות דגימה 

o  שלג, מכסות-נוחות, שיפוט, כדור –לא הסתברותיות 

o  פשוטה, אשכולות ושיטתית, שכבות   –הסתברותיות 

 :סטטיסטיקה תיאורית 

o  סולמות המדידה(נתונים ומדדי סיכום )בהתאמה לסוגי 

 מדדי נטייה מרכזית )מיקום(: שכיח, חציון )וכן: ריבעון עליון ותחתון, עשירון, אחוזון, כמותון(, ממוצע 

 רבעוני, טווח, שונות, סטיית תקן, ציוני תקן-בין-מדדי פיזור: אחוז לא בשכיח, רווח 

 )"מדדי צורה: הטיה )סימטריות, "זנביות"( וגבנוניות )"חידודיות 

  )חישובי מדדי  שכיחות, שכיחות מצטברת, שכיחות יחסית, צילווח –טבלאות )בהתאמה לסוגי סולמות המדידה

 סיכום לנתונים מקובצים בטבלה

 )תיאורים גרפיים  )בהתאמה לסוגי סולמות המדידה 

o ,)דיאגרמת עוגה, דיאגרמת מקלות )עמודות(, היסטוגרמה )גבולות מדומים ואמיתיים 

o עלים, תרשימי קופסא )"קופסא ושפם"(  , דיאגרמת פיזור-/עקום, תרשים גזע/גבעולתרשימי קו/מצולע 

 

 :ביבליוגרפיה 

o ( .5662איזנבך, ר .)תשע"ג( ירושלים: אקדמון.סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים( . 

 . /-/7/עמודים , 8-2פרקי סטטיסטיקה תיאורית: פרקים 

o יחידות , 2886אביב, תשמ"א -אביב, תל-, האוניברסיטה הפתוחה רמתמושגי יסוד בסטטיסטיקה והסתברות
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o 'כרך  אביב,-אביב, תל-(  האוניברסיטה הפתוחה רמת5662, )מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א

 . 232-33עמודים    4.2, 2 – 5יחידות   –סטטיסטיקה תיאורית  –ראשון 

o Stine, R.A. & Foster, D.P. & (2011). Statistics for Business: Decision Making and 

 108 -84, 104  -5, 6 pages 2 –Chapters  1 International Edition.  Pearson Analysis. 


