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  تنــــــظیــــــم معطیــــــات   

  
ساكنا ، 20 یسكنھكل أسرة في حي سكني ل قمنا بتسجیل عدد األوالد      1التمرین 

 2 ،2 ،3 ،4 ،1 ، 2 ،3 ،4 ، 0 ،3 ،2 ،2 ، 3 ، 2، 1 ،0        :  وسجلنا النتائج التالیة 

،1،  

1، 0 ، 4.   

  .ألسر و عدد األوالد شكل جدول تنظم فیھ ھذه المعطیات و توضح فیھ عدد ا-

  الحــــــــــــــل
  

  

  

  

  : تلمیذا من قسم تربوي و ھي 25تعطى بالسنتیمتر قامات       2التمرین  

  

160،  170 ،175 ، 160، 165 ،165،166،168، 166، 166، 170، 166 ، 
165،،168، 168، 175، 175، 166 ،175، 160،160 ، 166 ، 175، 160، 175.   

  . أعط جدول توزیع تكراري لھذه البیانات -

  الحــــــــــــــل

  

cm160165166168170175القامة 

  6  2  3  6  3  5  التكرارات

  

في ) بالقنطار (متوسط المردودیة إلنتاج القمح " قمنا بتسجیل  -         3التمرین  
  : مزرعة فكانت النتائج كالتالي 30في "كتار الواحد الھ

6,5،7 ، 8، 5,5،9، 4,5،8,5، 4، 4,5، 5، 11،11,5، 12,5،13،   

13,5،14,5، 5، 4,5،5,5،12,5، 8,25،9,5، 10،10،  11،10،9,5  ،
9،12، 6.  

] و تكون الفئة األولى 3اكتب ھذه السلسلة اإلحصائیة  على شكل فئات طولھا  )1 [3;6.  

  .تكراري لھذه السلسلة اإلحصائیة التوزیع لاأعط جدول ) 2

   قنطارا ؟12ما ھو عدد المزارع التي كانت بھا المردودیة أقل من ) 3

  

  الحــــــــــــــل
  

  عند تصنیف ھذه المعطیات على شكل فئات متساویة الطول حیث تكون الفئة األولى )1

  

[ ]:  نحصل على الفئات التالیة 6;3] [3;6،[ [6;9،[ [9;12،[ [12;15.  

01234عدد األوالد

34643  عدد األسر

  :جدول التوزیع التكراري ) 2

  

  

  

  

  

8: قنطارا ھو 12عدد المزارع التي كانت بھا المردودیة أقل من ) 3 6 10 24+ + =  

  

  4التمرین     

  

 تلمیذا في اختبار مادة 30تمثل السلسلة اإلحصائیة التالیة العالمات التي تحصل علیھا  -
   )20العالمة من( العلوم الطبیعیة 

12،12 ، 8، 16,5،15،8،15، 4,5، 4,5،  16,5، 18،4,5، 3،8، 4,5،3، 15، 
18،18،9، 9،12، 15،12،  16,5،15،16,5 ، 12، 16,5، 18.  

  . ترتیبا تصاعدیا ثم احسب التكرارات لكل قیمة قیمرتب ھذه ال )1

]: استنتج تكرارات الفئات التالیة ) 2 [15;20،[ [10;15،[ [5;10،[ [0;5.  

شكل جدوال إحصائیا یشمل الفئات المذكورة سابقا ، عدد التكرارات ، التكرار النسبي ) 3
  .لكل فئة 

]  الفئة [12;15[ [9;12[ [6;9[ [3;6

  8  6  10  6التكرار

 

  الحــــــــــــــل
1(  

34,589121516,518العالمة

  4  6  5  425  13التكرار

2(  

]  الفئات [15;20[ [10;15[ [5;10[ [0;5

  4  6  5  15التكرار المطلق

  المطلق ، التكرار النسبيالجدول اإلحصائي الذي  یشمل الفئات ، التكرار ) 3

  

]  الفئات [15;20[ [10;15[ [5;10[ [0;5

  4  6  5  15التكرار المطلق

  0,13  0,2  0,16  0,5النسبي التكرار

  

  

  

  .لي توزیع عمال شركة حسب األقدمیة في العمل یعطي الجدول التا -       5التمرین   

  

  عدد العمال  بالسنواتxاألقدمیة 

5x 〈  10  

5 10x≤ 〈  15  

10 15x≤ 〈  15  

15 20x≤ 〈  20  

20 25x≤ 〈  5  

  .شكل جدوال یشمل فئات األقدمیة ، التكرارات ، التكرارات النسبیة  )1

  .مثل باألعمدة البیانیة معطیات ھذا الجدول  )2
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  الحــــــــــــــل
1(  

التكرار النسبيقالتكرار المطلبالسنواتxاألقدمیة 
5x 〈  10  0,15  

5 10x≤ 〈  15  0,23  

10 15x≤ 〈  15  0,23  

15 20x≤ 〈  20  0, 307  

20 25x≤ 〈  5  0,076  

  .مثیل باألعمدة البیانیة الت )2
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 تلمیذا 25تمثل السلسلة اإلحصائیة التالیة النقاط التي تحصل علیھا  -      6التمرین   
  .اختبار مادة الریاضیات في 

  10  7 8  4 7 11 12 5  12 5 4 10 12 10  11  10   8 10 11 

14 4 7 7  4  14.  

  :انقل و أكمل الجدول التالي ) 1

  

  14.............  10  8  7  45  العالمة ع

.................................................4عدد التالمیذ

  : مجموعات 4قام األستاذ بتصنیف ھذه النتائج في 

0ضعیف جدا : المجموعة األولى 4≤ 〈،  

4ضعیف : المجموعة الثانیة 8≤ 〈،  

8متوسط:المجموعة الثالثة 12≤ 〈،  

12حسن  : المجموعة الرابعة 16≤ 〈.  

  .أعط  جدوال موضحا فیھ التكرارات المطلقة و التكرارات النسبیة لكل مجموعة )2

  ــــلالحــــــــــ
1(  

111214  457810  العالمة ع

  2  3  3  42425عدد التالمیذ

2(  

التكرار النسبيالتكرار المطلق  الفئات

[ [0;4  4  0,16  

[ [4;8  6  0,24  

[ [8;12  10  0,4  

[ [12;165  0,2  

  

 تلمیذا یمارسون كلھم الریاضة و موزعین حسب 30 مكون من قسم -      7التمرین   
  :الجدول اآلتي 

  

كرة الطائرةكرة السلةكرة الیدكرة القدمالریاضة الممارسة
  3  6  9  12  عدد التالمیذ

  )نسبة مئویة( عین التكرار النسبي لكل ریاضة  )1

 .مثل بمخطط دائري التكرارات النسبیة  )2

    

  الحــــــــــــــل

 القدم
40%

كرة الید
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كرة السلة
20%

ة الطائرة
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1(  

كرة الطائرةكرة السلةكرة الیدكرة القدمالریاضة الممارسة
  3  6  9  12  التكرار المطلق

  10%  20%  30%  40%  التكرار النسبي

  

  

  :سبیة بمخطط دائري تمثیل التكرارات الن) 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      8تمرین  ال  

  
  . مباریات 8 و تعادل في 4 و خسر 18 مقابلة فربح 30لعب فریق كرة القدم    

  .للمقابالت التي ربحھا ) نسبة مئویة ( احسب التكرار النسبي  )1

  .مثل بمخطط دائري ھذه النتائج  )2

  الحــــــــــــــل

: ربحھا ھو تكرار النسبي للمقابالت التي ال )1
18

0,6 60%
30

= =.  

 :التمثیل بمخطط دائري  )2

لنحسب أقیاس الزوایا التي توافق المقابالت التي ربحھا ، والتي خسرھا ، و التي 

360=قیس الزاویة : تعادل فیھا باستعمال القاعدة التالیة 
30

a
× °  

  .لمقابالت التي ربحھا أو خسرھا أو تعادل فیھا  ھو عدد اaحیث 

 تعادل ،خسرھا،التي توافق المقابالت التي ربحھا °96،°48،°216:فنجد الزوایا 
  .على الترتیب

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    9التمرین   

  
   سیارة من المدینة في الفترة400لذي یمثل خروج إلیك الجدول التالي و ا  

   . مساء12 صباحا إلى 8الزمنیة من 

  

  

  

   سا ؟11 سا إلى 8ما ھو عدد السیارات التي خرجت في الفترة من) 1

  .عدد خروج السیارات في كل فترة احسب النسبة المئویة التي تمثل ) 2

  .نتائج الجدول السابق مثل بمخطط األعمدة البیانیة ) 3

  

  الحــــــــــــــل

  
  . سیارة 350:  سا ھو 11 سا إلى 8عدد السیارات التي خرجت في الفترة من )1

  :النسبة المئویة التي تمثل عدد خروج السیارات في كل فترة مبینة في الجدول التالي ) 2

  

  

  

  

12 إلى 1111إلى 1010  إلى 99 إلى 8الفترة الزمنیة

  50  80  120  150عدد السیارات

12 إلى 1111إلى 1010  إلى 9  9 إلى 8  الفترة الزمنیة

  النسبة المئویة

التي تمثل خروج السیارات
37,5%30%  20%  12,5%  

https://prof27math.weebly.com
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     10التمرین 

  

  : تلمیذا فتحصلنا على النتائج التالیة 25قمنا بوزن  

  

40، 42 ،43 ، 52، 55 ،60، 56،57 ، 57،59،  63، 64، 46، 49 ، 48، 62، 44، 
44، 45، 52،53، 58، 59 ، 60 ،62.  

 الفئة األولى ھي  و5 أكتب ھذه السلسلة اإلحصائیة في فئات حیث طول كل فئة ھو )1

[   . ، ثم أعط جدول التوزیع التكراري 45;40]

  .مثل باألعمدة البیانیة نتائج جدول التوزیع التكراري ) 2

  

  الحــــــــــــــل

  
  :النتائج المعطاة تصنف في الفئات التالیة  )1

[ [60;65،[ [55;60،[ [50;55،[ [45;50،[ [40;45.  

  .جدول التوزیع التكراري 

  

  

  

]  الفئات [60;65[ [55;60[ [50;55[ [45;50[ [40;45

  5  4  3  7  6التكرار

  

  .التمثیل البیاني باألعمدة البیانیة  )3




