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 הסתברות 2.2

 כדורים שחורים.  3 -כדורים לבנים ו 2בכד יש   .1

 אותו בחוץ. מוציאים באקראי כדור אחד ומשאירים

 מערבבים ומוציאים באקראי כדור שני.

 ?ני הכדורים שמוציאים יהיו שחוריםמה ההסתברות שש א.

 ?הכדורים שמוציאים יהיו באותו צבעמה ההסתברות ששני  ב.

 ?יהיה לבן והכדור השני יהיה שחור מה ההסתברות שהכדור הראשון ג.

 

במוסד מסוים  .2
4

3
 -מהעובדים הם גברים ו 

4

1
 מהעובדים הם נשים. 

 מהנשים אינם מעשנים. 70% -מהגברים ו 80%

 בוחרים באקראי עובד )גבר או אישה(.  

 ?ההסתברות שהעובד שנבחר אינו מעשןמה 

 

 או לא לזכות כלל. ,שקל 300 -ת בשקל, אפשר לזכו 600  -במשחק מזל אפשר לזכות ב .3

שקל היא  600 -ההסתברות לזכות ב
4

1
   . 

שקל היא  300 -ההסתברות לזכות ב
12

5
ההסתברות לא לזכות כלל היא         .

3

1
 .  

 פעמיים. זה חקשאדם משחק במ

 ?שקל 300 -ההסתברות שיזכה בדיוק במה  א.

 ?שקל 300 -יזכה בסכום כולל גדול מההסתברות ש מה ב.

 , ההסתברות לזכות 0.3שקל היא  500 -בהגרלה מסוימת ההסתברות לזכות ב .4

 .0.5, וההסתברות לא לזכות כלל היא  0.2שקל היא  1,000 -ב

 אדם משתתף בהגרלה זו פעמיים.

 ?שקל 1,000 -מה ההסתברות שיזכה בדיוק ב

 

ההסתברות לגשם במקום מסוים היא  .5
7

1
בערב חנוכה,   

6

1
 בערב פורים  

 -ו
15

1
 בערב פסח. 

 לא יֵרד גשם בערב שמה ההסתברות שיֵרד גשם בערב חנוכה ובערב פסח, אבל  א.

 פורים? 

 יֵרדשלא לא יֵרד גשם בערב חנוכה ושמה ההסתברות שיֵרד גשם בערב פורים, אבל  ב.

 ?סחפ בערבגשם  

 ?האלה שיֵרד גשם בכל ערבי החגההסתברות  מה ג.

 ?אחד מערבי החג האלה יהיה בלי גשםמה ההסתברות שלפחות  ד.
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 ם שלושה מתקני התרעה נגד שֵרפה.במחסן מצויי .6

  .0.9ראשון יפעל במקרה של שֵרפה היא מתקן הההסתברות שה

 .0.95שני יפעל במקרה של שֵרפה היא מתקן הההסתברות שה

 . 0.8יפעל במקרה של שֵרפה היא ישי שלמתקן הההסתברות שה

 ?מן המתקנים יפעלו במקרה של שֵרפהמה ההסתברות שלפחות שניים 

 

 זמנית ירייה אחת לאותה מטרה.-לעים יורים בושני ק   .7

 יריות. 100מתוך  85 -ראחהיריות, ו 100מתוך  90ידוע שאחד מהם פוגע במטרה בממוצע 

 ?יפגע במטרהוק אחד מהקליעים האלה מה ההסתברות שבדי א.

 ?ות אחד מהקליעים האלה יפגע במטרהמה ההסתברות שלפח ב.

 

ההסתברות להצליח במבחן נהיגה בפעם ראשונה היא  .8
3

2
  . 

 יגשים למבחן נהיגה בפעם הראשונה.שלושה אנשים נ

 ?ת שבדיוק שניים מהם יצליחו במבחןמה ההסתברו א.

 ?מהם יצליחו במבחןת שלפחות שניים מה ההסתברו ב.

 

 .   0.7 –ובלשון  ,0.6 –,  באנגלית 0.8הם  של תלמיד להצליח במתמטיקהסיכוייו  .9

 ש לבחינות בשלושת המקצועות האלה.תלמיד ניג

 ?יצליח בשלושת המקצועות התלמידשמה ההסתברות  א.

 ?ח בדיוק בשניים מן המקצועות האלהיצלי התלמידשמה ההסתברות  ב.

 ?ח לפחות במקצוע אחדיצלי התלמידשמה ההסתברות  ג.

 

 פגעי שהשני  ,0.6ברות שהראשון יפגע במטרה היא שלושה אנשים יורים למטרה. ההסת .10

 .0.9 –ושהשלישי יפגע בה , 0.8 –בה 

  ?לא יפגע במטרהשאף אחד מהם ההסתברות  מה א.

 ?הסתברות שלפחות אחד מהם יפגע במטרמה הה ב.

 

 ,  0.4הפצצה הראשונה תפגע בגשר היא ש מטוס מטיל שלוש פצצות. ההסתברות .11

 .  0.8 –ושהפצצה השלישית תפגע בו  ,0.5 –השנייה תפגע בו ש

 מה ההסתברות שהגשר ייהרס:

 ?כאשר די בפצצה אחת להריסת הגשר א.

 ?פצצות להריסת הגשר 2רושות לפחות כאשר ד ב.
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 .הוגנות שלוש קוביות משחקיחדיו זורקים  .12

ראה ברות שבדיוק ההסת מה א.  ?6קובייה אחת ת 

ראה מה ההסתברו ב.  ?6ת שלכל היותר קובייה אחת ת 

 

 .משחק הוגנות שלוש קוביותיחדיו זורקים  .13

 ?ת משלוש הקוביות יתקבל מספר זוגימה ההסתברות שבכל אח א.

 ?ת משלוש הקוביות יתקבל מספר זוגימה ההסתברות שלפחות באח ב.

 

 , ומסובבים6, 5, 4, 3, 2, 1פרים המסרשומים שעל שש פאותיה הוגנת זורקים קובייה  .14

 .4, 3, 2, 1רשומים המספרים  יוותאסביבון שעל ארבע פ

 ?קובייה והסביבון י ראו אותו מספרההסתברות שה מה א.

ראה הקובייהמה ההסתברות שהסביבון י ראה מספר  ב.  ?גדול יותר מהמספר שת 

 

 .הוגנות זורקים שתי קוביות משחק .15

 ?חת משתי הקוביות יתקבל מספר זוגישבכל א מה ההסתברות א.

 ?חת משתי הקוביות יתקבל מספר זוגימה ההסתברות שלפחות בא ב.

 ?חת משתי הקוביות יתקבל מספר זוגימה ההסתברות שבדיוק בא ג.

 ?2 -וביות יתקבל מספר זוגי גדול ממה ההסתברות שבכל אחת משתי הק ד.

 

 סטודנטיות. הן הלומדים לכלמ%40באוניברסיטה גדולה .16

 סיטה.רמהלומדים באוניב שלושהוחרים באקראי ב

 ?בחרו שני סטודנטים וסטודנטית אחתיימה ההסתברות ש א.

 ?בחרו לפחות שתי סטודנטיותייברות שמה ההסת ב.
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 מהחולים. 80%תרופה למחלה מסוימת מצליחה לרפא  .17

 חולים לוקחים את התרופה.  שלושה

 :הבאותאת ההסתברויות  וחשב

 חולים יחלימו בעזרת התרופה.ה תשלוש א.

 ות חולה אחד יחלים בעזרת התרופה.לפח ב.

 לכל היותר חולה אחד יחלים בעזרת התרופה. ג.

 

 אימא של יעל אופה לה כל שנה עוגה ליום ההולדת.  .18

 .0.4תצליח היא ההסתברות שעוגה שהיא אופה 

 . שנייה היא אופה עוגה ,לא מוצלחתהראשונה שהיא אופה אם העוגה 

 השנייה לא מוצלחת היא הולכת לקנות עוגה.העוגה אם גם 

 בפעם השנייה? רק מא של יעל תצליח לאפות עוגה ימה ההסתברות שא א.

 יום הולדת. מה ההסתברות שאימא שלה תלך לקנות עוגה? יש ליעל ב.

 מא של יעל תצליח לאפות עוגה?יההסתברות שאמה  ג.
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