
קרן אביטלשל  "רמזור"פרויקט    

סבב ראשון -  א"לשנת תשע" השיעור החביב עלימערך "  

 הסתברות

  עפרה מאולפנת - גרינוולד רןק

 

 :פרטים מקדימים

 והוא ממוקם בתוכנית הלימודים של כיתה ח נושא השיעור הוא הסתברות'. 

 העברתי שיעור . השיעור מיועד לרמת כיתה רגילה ומתאים גם לקבוצות נמוכות

 .בקבוצת מיצויזה 

 נספחים מופיעים בסוף המהלך. 

  שיעור זה מהווה שיעור פתיחה לנושא הסתברות כאשר לתלמיד אין צורך בידע

 .קודם

 הוא גם ידע לשקול , התלמיד יכיר את מושג ההסתברות וידע לחשב הסתברות

 .כדאיות של דבר מה על פי סיכויו

 ינתן בכיתה אך מומלץ לאורך המהלך ישנן משימות ליומן חשיבה שיכולות לה

 .יותר לשיעורי בית כמטלת חשיבה עבור התלמיד

  מקרים ויותר 2בשיעור הבא התלמיד יפגוש הסתברות עם. 
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 מערך שיעור נושא-הסתברות/ כיתה ח'.

  מטרות
 

:מטרות תוכן  

  הסתברות"התלמיד יכיר את המושג." 
  התלמיד יבין מה הצורך בחישוב

 .הסתברות בחיי היום יום
 התלמיד ידע כיצד לחשב הסתברות. 
  התלמיד ידע לשקול כדאיות של ביצוע

 .י הסיכוי שלו לקרות"מעשה עפ

:מטרות חשיבה  

  התלמיד ידע לערוך השוואה בין
 .מקרי הסתברות שונים

  התלמיד ידע לאסוף נתוני הסתברות
 .ולנתחם

פתיחה 
 מעניינת

10 
'דק  

:יצירת עניין בתחום הנלמד  
כרטיסיות באופן התלמידים יקבלו 

ויצטרכו לשחק ביניהם ( 1נספח )אקראי
.כאשר המטרה לנצח במשחק  

(2נספח )התלמידים ירכזו נתונים בטבלה  
הפעילות חוקרת ובודקת בשלב הראשון 

:בכל קבוצה האם  
יש סיכוי שווה  -המשחק הוגן .א

 .לנצח
לאיזה מקרה יש סיכוי גבוה  .ב

 .ביותר

:חשיבה פעילה  

 שחק האם המ -דיון תוך קבוצתי
 ?הוגן

 העוסק  -דיון כיתתי בהנחיית המורה
 :בשאלות

 ?האם לכולם סיכוי שווה לנצח .א
האם יש מישהו שלא יכול  .ב

 ?לנצח
נכתוב את מסקנות התלמידים במארגן       

כל קבוצה בסיוע ( 3נספח )חשיבה גרפי 
.המורה  

:הקישור לתחום התוכן    
 7כדורים אדומים ו 10בשק : שאלה

, והכדורים מעורבביםשחורים השק אטום 
שני ילדים צריכים להוציא כדור באופן 

אקראי האחד מנצח אם הוציא שחור והשני 
איזה תלמיד עדיף , אם הוציא אדום

?להיות  

:מארגן חשיבה מוחשי  
נביא שק עם כדורים והתלמידים יצטרכו 

.לבחור איזה תלמיד עדיף להם להיות  
 

דוגמאות 
 נוספות

5 
'דק  

:מקרים נוספים  

רולטה בה לכל חלק גודל שונה  .א
 .איזה חלק עדיף לבחור

האחת על אופנוע : הגרלות 2יש  .ב
, כרטיסי הגרלה 300אחד ויש 
 300אופניים ויש  10האחרת על 

עלות הכרטיסים , כרטיסי הגרלה
זהה באיזו הגרלה עדיף 
להשתתף אם חשוב לי להיות 
 .זוכה ולא משנה לי במה אזכה

: ליומן החשיבה  
תנאים למשחק שבאחד  2ציא עליך להמ. א

, מהם יהיה כדאי לך לשחק כך שתמיד תנצח
.ומקרה ליריב שתמיד יפסיד  

תנאי משחק למשחק  2עליך להמציא . ב
.הוגן  

משימה 
 בקבוצות

10 
'דק  

:המצאת משחק -פעילות חקר  
משחק לפי בחירתו על כל תלמיד להמציא 

 2ניתן להעזר בנספח -הוגן או לא הוגן
(אפשרי בקבוצות)  

איך נכריע אם המשחק הוגן או דיון במליאה 
.לא  

נשרטט דיאגרמת עץ  :מארגן חשיבה
.לחישוב ההסתברות  

דיון 
 במליאה

15 
'דק  

:נאסוף את הכיתה למסקנות וסיכום  
נכתוב במארגן חשבי גרפי על הלוח את 
.ההתייחסות לתרגיל מסוג זה באופן כללי  

איך המקרה הכללי ? מה למדנו מכך
קטנות ומהן ניתן להסיק  מתפרק ליחידות

?מסקנות שונות  
יש )? במה חישוב סיכוי יסייע לנו להחליט

לשים לב שעדיין לא נעשה חישוב סיכוי 
(באופן מתמטי אלא רק הגיוני  

:מטא קוגניציה  
מה היה הכשל במקרים הראשונים שהוצגו 

(בכרטיסיות)  
מה היתרון ובמה מסייע לנו חישוב 

.ההסתברות  
ר הסתברות זההמה תעשי בכדי ליצו  

מה תעשי בשביל לדעת באיזה מקרה יש לך 
.סיכוי גבוה יותר  

 5: כגון ) 2נסי לחשוב איך נחשב הסתברות של ריבוי מקרים ולא רק  :ליומן חשיבה  
בשלב זה נציג . )ואיך ניתן להשתמש בדיאגרמת עץ במצב זה( צבעים שונים של כדורים

(העץ כמארגן גרפי עם מספרים ולא רק מילים את דיאגרמת  
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:כרטיסיות -1נספח   

:1כרטיסיה  

.100-אתה מנצח אם בהטלת קוביות תקבל מנה קטנה מ  

 

 

:2כרטיסיה   

.40-אתה מנצח אם בהטלת קוביית תקבל מכפלה גדולה מ  

 

 

:3כרטיסיה   

.0אתה מנצח אם בהטלת קוביות תקבל הפרש   

 

:4כרטיסיה   

.6בהטלת קוביות תקבל סכום אתה מנצח אם   

  



קרן אביטלשל  "רמזור"פרויקט    

סבב ראשון -  א"לשנת תשע" השיעור החביב עלימערך "  

:2נספח   

.אף פעם או לפעמים והמציאו מקרה נוסף לכל קטגוריה, כיתבו לכל מקרה האם הוא מתקיים תמיד  

 מתקיים לעיתים אף פעם לא מתקיים מתקיים תמיד מקרה

1כרטיסיה   
 

   

2כרטיסיה   
 

   

3כרטיסיה  
 

   

4כרטיסיה  
 

   

 מקרה נוסף
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:3נספח   

מתוך הטבלה אותה בניתם נעבור כעת למארגן חשיבה גרפי נסתכל תחילה על השלם ולאחר מכן נתבונן 

.בחלקיו  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיתבו את המקרה הנידון בפירוט: 1במשבצת   

את המקרים הפרטיים שנתנו לכל תלמיד והסבירו את כדאיותם לצורך כך  כיתבו: 2-5במשבצות 

.השתמשו בטבלה שמילאתם  

.כיתבו מקרה נוסף והוסיפו את שיקוליו: 6במשבצת   

.כיתבו את המסקנות באתם מסיקים מתרשים זה: 7במשבצת   
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