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 1رًشٍَ 
َعطُُب انكشف انزبنٍ عذد عبعبد انغُبة خالل األعجىع األول 

 .يٍ انغُخ انذساعُخ نعُُخ يٍ انزاليُز

2 3 4 0 1 0

1 3 1 2 2 3

0 2 3 3 4 3

0 2

حذد كم يٍ انغبكُخ اإلحصبئُخ و انًُضح يحذدا  .1

.غجُعزهب

 .حذد عذد انزاليُز انزٍَ شًههى انكشف .2

 .ل انحصُصبداعػ جذو .3

.أَشئ رًثُال يجُبَُب ثبنقعجبٌ يشفق ثًعهع إحصبئٍ .4

.أحغت انًعذل انحغبثٍ نهزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخ .5

 .كىٌ جذوال نهحصُصبد انًزشاكًخ .6

 2رًشٍَ 
انًغجهخ يٍ غشف فشَق  انجذول انزبنٍ َعطٍ عذد األهذاف

 :نكشح انقذو

 4 3 2 1 0 عذد األهذاف

 2 3 3 7 5 انًقبثالد

 .حذد عذد انًقبثالد انزٍ خبظهب هزا انفشَق .1

 .اعػ جذول انحصُصبد انًزشاكًخ .2

.حذد يعذل األهذاف انًغجهخ يٍ غشف هزا انفشَق .3

 .بَُب هزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخيثم يجُ .4

 3رًشٍَ 
انجذول انزبنٍ َعطٍ انًغبهًبد انًبنُخ نزاليُز أحذ األقغبو يٍ

: أجم عًم رعبيٍُ

قًُخ انًغبهًخ  DH10 20 25 30 50 

 3 6 4 7 5 عذد انزاليُز

و الترددات و  كىٌ جذوال نهحصُصبد انًزشاكًخ .1
 .الترددات المتراكمة و النسب المئوية

.حذد انقًُخ انًزىعطخ نهزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخ .2

  4 رًشٍَ
َعطٍ انجذول انزبنٍ عذد انًجُعبد انُىيُخ يٍ انغُبساد إلحذي 

 .خالل شهش انششكبد

 10 7 5 4 0 انًجُعبد

 3 10 8 6 4 األَبو

.حذد عذد أَبو هزا انشهش .1

 .حغت يعذل يجُعبد هزِ انششكخ فٍ انُىوأ .2

و الترددات و  كىٌ جذوال نهحصُصبد انًزشاكًخ .3
.الترددات المتراكمة و النسب المئوية

  5 رًشٍَ

انكشف انزبنٍ َعطٍ عذد األهذاف انزٍ عجههب انًُزخت انىغٍُ 

 .2004فٍ َهبئُبد كأط إفشَقُب نأليى ثزىَظ 

 4 3 1 فٍ انًقبثهخ انىاحذح عذد األهذاف

 2 1 3 عذد انًجبسَبد

أَشئ انزًثُم انًجُبٍَ نهزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخ، ثى  .1

.اسعى انًعهع اإلحصبئٍ

 .كىٌ جذوال نهحصُصبد انًزشاكًخ و انزشدداد .2

 .احغت يعذل أهذاف انًُزخت فٍ هزِ انُهبئُبد .3

َخ نهًقبثالد انزٍ  عجم فُهب حذد انُغجخ انًئى .4

.انًُزخت هذفٍُ عهً األقم

 6رًشٍَ 
 :انجذول انزبنٍ َعطٍ عذد األغفبل فٍ ثعط انعبئالد

 5 4 3 2 1 عذد األغفبل

 10 10 15 35 20 عذد األعش

.حذد انحصُص اإلجًبنٍ .1

 .كىٌ جذوال نهحصُصبد انًزشاكًخ .2

.أَشئ رًثُال يجُبَُب ثبنعصٍ يشفقب ثًعهع إحصبئٍ .3

 .أحغت يعذل األغفبل ثبألعش .4

.زٍ نهب أكثش يٍ غفهٍُحذد انُغجخ انًئىَخ نألعش ان .5

  7 رًشٍَ

 :َعطُُب انكشف انزبنٍ َقػ عُُخ يٍ انزاليُز فٍ أحذ انفشوض

12 13 9 11 12

10 13 12 10 12

11 12 9 8 14

 

.انزاليُز انزٍَ شًههى انكشف حذد عذد .1

.كىٌ جذوال نهحصُصبد و انحصُصبد انًزشاكًخ .2

.حذد انُقطخ انزٍ حصم عهُهب أكجش عذد يٍ انزاليُز .3

.أحغت انًعذل انحغبثٍ .4

أحغت انُغجخ انًئىَخ نزاليُز انزٍَ حصهىا عهً َقطخ  .5

.أكجش يٍ أو رغبوٌ انًعذل انحغبثٍ

 8 رًشٍَ
ب نعششٍَ يُخشغب ثأحذ َىادٌَعطٍ انجذول انزبنٍ رىصَع

 :انغجبحخ حغت أعًبسهى

 15 14 12 10 األعًبس

 6 5عذد انًُخشغٍُ

 4 انحصُصبد انًزشاكًخ

.أرًى يأل انجذول .1

 .13رحقق أٌ يزىعػ انعًش هى  .2

واسرفع أيٍُ كًُخشغٍُ جذَذٍَ رى رغجُم أخىٍَ رى .3

.ثُصف عُخ يزىعػ انعًش

 .حذد عٍ انًُخشغٍُ

اإلحصاء

belhocine : https://prof27math.weebly.com/



- 2 -

0 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

قُى انًُضح

انحصُصبد

 9رًشٍَ 
َعطٍ انجذول انزبنٍ رصُُفب نعُُخ يٍ انشجبة داخم َبدٌ 

 :سَبظٍ حغت أعًبسهى

a 8انغٍ 10a  10 12a 12 14a 

 5 8 4عذد انشجبٌ

 .حذد عذد انشجبٌ انزٍَ رى رصُُفهى .1

.هؤالء انشجبٌ أحغت يعذل أعًبس .2

.يثم هزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخ ثًخطػ ثبألششغخ .3

 10رًشٍَ 
 :َعزجش انًزغهغهخ اإلحصبئُخ انزبنُخ

 10 9 8 7 6 قًُخ انًُضح

 .... 30 50 .... 60 انحصُص

 200 .... 150 .... .... انحصُص انًزشاكى

.حذد انحصُص اإلجًبنٍ .1

.أرًى يأل انجذول أعالِ .2

.انًزغهغهخ اإلحصبئُخ أحغت انقًُخ انًزىعطخ نهزِ .3

 11رًشٍَ 
 :زىصع أعًبسهى كبنزبنٍَزكىٌ َبد يٍ عذد يٍ األفشاد ر

 .حذد عذد أفشاد هزا انُبدٌ .1

 .كىٌ جذوال نهحصُصبد و انحصُصبد انًزشاكًخ .2

 .حصبئُخيثم يجُبَُب هزِ انًزغهغهخ اإل .3

 .احغت انًعذل انحغبثٍ نهزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخ .4

 . إنزحق يؤخشا يُخشغ جذَذ ثبنُبدٌ .5

حذد عٍ هزا انًُخشغ  إرا عهًذ أٌ انًعذل انحغبثٍ  

 .نهزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخ نى َزغُش

 12رًشٍَ 
ُخ نًذح انجذول انزبنٍ َعطٍ عذد انحىادس انُىيُخ فٍ يذَُخ يعُ

 .َىيب 50

 4 3 2 1 0 عذد انحىادس

 1 3 7 18 21 عذد األَبو

كىٌ جذوال نهحصُصبد انًزشاكًخ و انزشدداد و  .1

.انزشدداد انًزشاكًخ و انُغت انًئىَخ

انقًُخ نهزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخ  حذد ثبنُغجخ .2

 .انًزىعطخ

زٍ وقعذ فُهب حبدثزٍُحذد انُغجخ انًئىَخ نألَبو ان .3

.عم األقم

 13رًشٍَ 
 :َعزجش انًزغهغهخ اإلحصبئُخ انًًثهخ فٍ انًجُبٌ انزبنٍ

 .حذد انحصُص اإلجًبنٍ .1

 .كىٌ جذوال نهحصُصبد و انحصُصبد انًزشاكًخ .2

 .نهزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخحذد انقًُخ انىعطُخ  .3

 .أحغت انقًُخ انًزىعطخ نهزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخ .4

هم رزغُش انقًُخ انًزىعطخ نهزِ انًزغهغهخ اإلحصبئُخ  .5

؟ عهم 0إرا رغُش انحصُص انًىافق نقًُخ انًُضح 

جىاثك، إرا كبٌ انجىاة ثبإلَجبة فهم عُُقص أو 

 عُضداد؟

17 38 30 18 24 

22 17 24 28 30 

24 28 22 30 18 

37 18 29 24 22 
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