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  10 التمرين
 إليك السالسل اإلحصائية التالية:

−   𝟑𝟎𝟓    𝟐 :1السلسلة  𝟕    𝟓𝟖    𝟏𝟒    𝟐𝟔    𝟕𝟐    𝟖   
−  𝟑𝟒𝟓    1:𝟐𝟒السلسلة  𝟕𝟕    𝟖𝟗    𝟏𝟕𝟓    𝟐𝟑    𝟏𝟐   − 𝟗    
−   𝟐𝟓𝟔    1:𝟏𝟕السلسلة  𝟏𝟒    𝟕𝟓    𝟔𝟔𝟐   − 𝟒𝟓   − 𝟕𝟎    𝟑    

−   𝟒𝟓𝟕    1:𝟐𝟏السلسلة  𝟖𝟔    𝟏𝟏𝟓    𝟏𝟗𝟗    𝟑𝟐𝟓   − 𝟏𝟎𝟎    𝟓𝟓    
−   𝟏𝟏𝟎    𝟏𝟔    𝟑𝟓    1:𝟏𝟐𝟎السلسلة  𝟗𝟎    𝟑𝟏𝟐    𝟕𝟕    𝟕𝟖    
 كل سلسلة. أحسب متوسط -

   10 لتمرينا
 أفراد عائلة:إليك قامات 

𝟏𝟒𝟎 𝒄𝒎    𝟏𝟔𝟕 𝒄𝒎    𝟏𝟖𝟔 𝒄𝒎    𝟏𝟓𝟓 𝒄𝒎   𝟏𝟐𝟎 𝒄𝒎   𝟏𝟕𝟓 𝒄𝒎 

 ما هو متوسط الطول في هذه العائلة؟ -
 10لتمرين ا

 عالمات تالميذ أحد أقسام الثالثة متوسط في مادة الرياضيات:الجدول التالي يمثل  

11 12 10 8 11 10 14 16 8 

7 9 11 12 11 15 12 13 15 

7 9 17 12 10 17 8 9 17 

9 14 16 16 12 7 10 12 10 

 شكل جدوال إحصائيا مبرزا فيه وبهذا الترتيب: -0

 النسبة المئوية للتكرار. النسبي،التكرار  التكرار،،  ةالعالم

 وسط الحسابي المتوازن.متوسط الحسابي ثم المتأحسب ال -0

 بمخطط أعمدة. تالتكرارامثل  -0

 ما هو عدد التالميذ الذين تحصلوا على المعدل في الرياضيات؟ -4

 ؟11ين ال تقل عالماتهم عن ذال التالميذما هو عدد  -5

 14لتمرين ا

 أحد نوادي الكاراتي دو حسب لون الحزام المتحصل عليه: يمثل الجدول التالي توزيع الرياضيين في
 

لون 
 الحزام

 أسود بني أزرق أخضر برتقالي أصفر أبيض

عدد 
 الرياضيين

05 01 04 00 01 1 5 

 

 حساب.مثل التكرارات بمخطط دائري مع إظهار خطوات ال -

 

 

 

 05لتمرين ا

 إليك الجدول التالي
 

 5 4 0 0 6 0 الميزة

 𝒙 04 56 40 01 00 التكرار

 
 .3إذا علمت أن المتوسط الحسابي المتوازن لهذه الدراسة هو:  𝑥أوجد قيمة العدد  -

 06لتمرين ا

 يمثل المخطط التالي توزيع عالمات تالميذ في فرض للغة اإلنجليزية

 
 

 يةوالنسبة المئوالتكرارات النسبية  التكرارات،كون جدوال إحصائيا لهذه الدراسة مبرزا فيه  -0

 للتكرارات.

 ما هو معدل القسم في هذا الفرض؟ -0

 07لتمرين ا

 يبين الجدول التالي توزيع عدد سكان إحدى الدول حسب السن:
 

𝟔𝟎 ≤ 𝒙 < 𝟖𝟎 𝟒𝟎 ≤ 𝒙 < 𝟔𝟎 𝟐𝟎 ≤ 𝒙 < 𝟒𝟎 𝟎 ≤ 𝒙 <  𝒙السن  𝟐𝟎

 عدد األشخاص 651 94 537 75 940 37 193 13

 مثل معطيات الجدول بمدرج تكراري. -0

 للتكرارات. والنسب المئويةشكل جدوال تبرز فيه التكرارات النسبية  -0

 ما هو معدل األعمار في هذه الدولة. -0
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 11لتمرين ا

 فكانت النتائج كاآلتي: ، تم قياس أوزان المشاركينفي المالكمة في إطار منافسة رياضية

33 85 85 31 88 18 31 85 38 85 38 18 

38 15 33 85 15 88 33 85 31 38 88 36 

 التالي: أنقل ثم أتمم الجدول

 𝟔𝟎 ≤ 𝒙 < 𝟔𝟓 𝟓𝟓 ≤ 𝒙 < 𝟔𝟎 𝟓𝟎 ≤ 𝒙 < 𝟓𝟓 𝟒𝟓 ≤ 𝒙 <  الوزن 𝟓𝟎

𝒙 

 مراكز     المجموع

 الفئات

𝒄 

 التكرار     

𝒏 

التكرار      

 النسبي

 الجداء     

𝒄 × 𝒏 

 

 معدل أوزان المشاركين في هذه المنافسة. ما هو -

 10التمرين 

 يمثل الجدول التالي توزيع مشتركي نادي تنس حسب أعمارهم

 العمر 16 13 11 18 13 15

 التكرار 3 6 5 1 8 1

 مثل السلسلة اإلحصائية بمخطط أعمدة. -0

 أحسب معدل أعمار مشتركي هذا النادي. -0

 01التمرين 

 نقاط. النتائج مبينة في الجدول التالي: 1تلميذا في متوسطة، اختبارا على  300أجرى 

 النقطة 0 1 6 3 1

 لتكرارا 16 65  65 16

 النسبة المئوية للتكرار   81 5 

 

 أنقل ثم أتمم الجدول. -0

 مثل هذه السلسلة بمخطط األعمدة. -0

 (معدل النقاط المتحصل عليهاأحسب المتوسط المتوازن لهذه السلسلة ) -0

 

 00التمرين 

 عائلة تم استجوابها. 18يمثل الجدول التالي عدد الهواتف الذكية لدى 

 

 عدد الهواتف 0 1 6 3 1 8

 عدد العائالت 3 3 6 1 6 1

 

 الذكية بالعائلة الواحدة.أحسب معدل عدد الهواتف  -1

 أكمل الجدول مبرزا التكرارات النسبية و النسب المئوية للتكرارات. -6

 مثل السلسلة بمخطط أعمدة. -3

 00التمرين 

 في مؤسسة صغيرة لأعمار عمايمثل المخطط التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هو عدد العمال في هذه المؤسسة؟ -1

 أنقل الجدول التالي ثم أتممه -6

 العمر بالسنة     

 التكرار     

 التكرار النسبي     

 النسبة المئوية للتكرار     

 ما هو معدل أعمار العمال؟ -3
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 00التمرين 

قامت إحدى الجمعيات بدراسة إحصائية تخص مجموعة من الطلبة حول المبلغ الذي ينفقه يوميا كل 

 واحد منهم، فجمعت المعلومات ونظمتها في الجدول التالي:

𝟑𝟓𝟎 ≤ 𝒙 < 𝟒𝟐𝟎 𝟐𝟖𝟎 ≤ 𝒙 < 𝟑𝟓𝟎 𝟐𝟏𝟎 ≤ 𝒙 < 𝟐𝟖𝟎 𝟏𝟒𝟎 ≤ 𝒙 <  𝒙المبلغ  𝟐𝟏𝟎
 بالدينار

 مركز     

 الفئة

عدد  38 85 61 13

 لطلبةا

التكرار     

 النسبي

النسبة     

 المئوية

 

 مثل هذه السلسلة بمدرج تكراري. مالجدول. ثأكمل  -1

 ما هو معدل اإلنفاق اليومي لهؤالء الطلبة؟و ا هو المبلغ الذي تنفقه أكبر نسبة من الطلبة؟م -6

 04التمرين 

 تلميذا في مسابقة لرمي الجلة. 36يمثل المدرج التكراري التالي توزيع نتائج 

 

ماهي النتيجة التي تحصل عليها أكبر عدد من التالميذ؟ ما هي النتيجة التي تحصل عليها  -1

 أصغر عدد من التالميذ؟

 أنقل الجدول التالي ثم أكمله -6

 

𝟏𝟏 ≤ 𝒙 < 𝟏𝟑 𝟗 ≤ 𝒙 < 𝟏𝟏 𝟕 ≤ 𝒙 < 𝟗 𝟓 ≤ 𝒙 <  المترب 𝒙 المسافة 𝟕

 الفئةمركز     

 التالميذعدد     

 التكرار النسبي    

 النسبة المئوية    

 ما هو معدل النتائج التي تحصل عليها التالميذ؟ -3
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