
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 الوضعيّة االنطالقيّة األمّ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الوضعيّة االنطالقيّة األّم:نص 

 عمار المتمدرسينأاألولى حول  ساتذتها بالمدرسة القرآنية باعطاء بطاقتين تقنيتينأحد أجمعية العلماء المسلمين من  طلبت

 األحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين.والثانية حول عدد 

 عمار المتمدرسين التابعين لهذه المدرسة القرآنية:أيمثل لهذا انجز األستاذ الجدول األول والذي  .1

 عماراأل 𝟎𝟓 𝟎𝟔 𝟎𝟖 𝟏𝟏 𝟏𝟐 𝟏𝟓 𝟏𝟕

 عدد المتمدرسين 𝟏𝟎 𝟎𝟕 𝟏𝟐 𝟓 𝟗 𝟑 𝟒

 التقنية األولى الخاصة بأعمار المتمدرسين حيث تحتوي على المعطيات التالية:ساعد األستاذ في انجاز البطاقة 

 عمار للمتمدرسين.معدل األ -

 سنة. 𝟏𝟐أعمارهم عن  أو تساوي عدد المتمدرسين الذين تقل -

 العمر الذي يقل عنه نصف عدد المتمدرسين. -

 الفرق بين أكبر متمدرس وأصغر متمدرس سناً. -

 متمدرسين حسب أعمارهم.مخطط أعمدة يمثل توزيع ال -

وقد أقدم األستاذ بإنجاز الجدول الثاني والذي يمثل عدد األحزاب التي تم حفظها من طرف مجموعة من المتمدرسين  .2

 موزعين في فئات متساوية المدى.

𝟒𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟔𝟎 𝟑𝟎 ≤ 𝑷 < 𝟒𝟓 𝟏𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟑𝟎 𝟎 ≤ 𝑷 <  𝑷عدد األحزاب  𝟏𝟓

 عدد المتمدرسين 𝟏𝟔 𝟏𝟑 𝟏𝟒 𝟕

ساعد األستاذ في انجاز البطاقة التقنية الثانية الخاصة باألحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين حيث تحتوي على 

 المعطيات التالية:

 معدل األحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين. -

 حزب. 𝟑𝟎عدد المتمدرسين الذين قاموا بحفظ أكثر من  -

 الوسيطية لعدد المتمدرسين.الفئة التي تنتمي إليها القيمة  -

 .حسب عدد األحزاب التي يحفظونها المتمدرسينمدرج تكراري يوضح توزيع  -

 
 
 
 
 

الوضعيّة االنطالقيّة حل 
 األمّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :البطاقة التقنية األولى .1

 :عمار للمتمدرسينمعدل األ -

�̅� =
𝟓 × 𝟏𝟎 + 𝟔 × 𝟕 + 𝟖 × 𝟏𝟐 + 𝟏𝟏 × 𝟓 + 𝟏𝟐 × 𝟗 + 𝟏𝟓 × 𝟑 + 𝟏𝟕 × 𝟒

𝟏𝟎 + 𝟕 + 𝟏𝟐 + 𝟓 + 𝟗 + 𝟑 + 𝟒
=

𝟒𝟔𝟒

𝟓𝟎
 

 :سنة 𝟏𝟐 أعمارهم عن  أو تساوي تقل عدد المتمدرسين الذين -

𝟏𝟎 + 𝟕 + 𝟏𝟐 + 𝟓 + 𝟗 = 𝟒𝟑 

 متمدرس. 𝟒𝟑هو  سنة 𝟏𝟐 أي عدد المتمدرسين  الذين تقل أو تساوي أعمارهم عن       

 :الذي يقل عنه نصف عدد المتمدرسينالعمر  -
اذن الوسيط هو نصف مجموع القيمتين المركزيتين والتي  𝟓𝟎أي لدينا التكرار الكلي هو  هنا نبحث عن القيمة الوسيطية

رتبتهما 
𝟓𝟎

𝟐
= و  𝟐𝟓

𝟓𝟎

𝟐
+ 𝟏 =  سنوات. 𝟖ومنه العمر الذي يقل عنه نصف عدد المتمدرسين هو  𝟖أي الوسيط هو   𝟐𝟔

-  ً  :الفرق بين أكبر متمدرس وأصغر متمدرس سنا

𝟏𝟕 − 𝟓 = ً ومنه          𝟏𝟐  سنة. 𝟏𝟐هو  الفرق بين أكبر متمدرس وأصغر متمدرس سنا

 مخطط لألعمدة يمثل توزيع المتمدرسين في المدرسة القرآنية حسب أعمارهم. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعة الزمن:                                                                                                                    

 جبالحي حليمة األستاذة:                                                                                        تنظيم معطيات. الميدان:

 اإلحصاء :𝟎𝟓المقطع 
 .اإلحصاء وتجنيد يحل مشكالت بتوظيف الكفاءة الختامية المستهدفة:

لمادة ابتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين  ويحكم على صدق استدالل من الحياة اليومية بسيطة من المادة أو يحّل مشكالت الكفاءة الشاملة:

 .)، الدوال وتنظيم معطياتةالهندسياألنشطة ، ةالعددياألنشطة (

 الكفاءة المستهدفة: باتمركّ 
 في وضعيات مختلفة ويعبر عنها بصيغ لفظية أو رمزية سليمة. اإلحصاء وظفياإلحصاء و على التعرف 
 المواقف.الكفاءات العرضية وترسيخ القيم والوضعيات لتطوير التي توفرها أنشطة القسم وستثمر المناسبات ي 
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 :البطاقة التقنية الثانية .2

 :حفظها من طرف المتمدرسينالتي تم معدل األحزاب  -

𝟒𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟔𝟎 𝟑𝟎 ≤ 𝑷 < 𝟒𝟓 𝟏𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟑𝟎 𝟎 ≤ 𝑷 <  𝑷عدد األحزاب  𝟏𝟓

 عدد المتمدرسين 𝟏𝟔 𝟏𝟑 𝟏𝟒 𝟕

𝟓𝟐, 𝟓 𝟑𝟕. 𝟓 𝟐𝟐, 𝟓 𝟕,  مراكز الفئات 𝟓

�̅� =
𝟏𝟔 × 𝟕, 𝟓 + 𝟏𝟑 × 𝟐𝟐, 𝟓 + 𝟏𝟒 × 𝟑𝟕, 𝟓 + 𝟕 × 𝟓𝟐, 𝟓

𝟏𝟔 + 𝟏𝟒 + 𝟏𝟑 + 𝟕
=

𝟏𝟑𝟎𝟓

𝟓𝟎
= 𝟐𝟔, 𝟏 

 :حزب 𝟑𝟎عدد المتمدرسين الذين قاموا بحفظ أكثر من  -

𝟏𝟒 + 𝟕 = 𝟐𝟏 

 متمدرس. 𝟐𝟏هو  حزب 𝟑𝟎عدد المتمدرسين الذين قاموا بحفظ أكثر من  أي 

 :القيمة الوسيطية لعدد المتمدرسينالفئة التي تنتمي إليها  -

الوسيط هو نصف مجموع القيمتين المركزيتين والتي رتبتهما  اذن 𝟓𝟎التكرار الكلي هو 
𝟓𝟎

𝟐
= و  𝟐𝟓

𝟓𝟎

𝟐
+ 𝟏 = أي   𝟐𝟔

𝟏𝟓كالهما تنتميان إلى الفئة  ≤ 𝑷 <   وهي الفئة الوسيطية. 𝟑𝟎

 .احسب عدد األحزاب التي يحفظونهالمدرسة القرآنية  في مدرج تكراري يوضح توزيع المتمدرسين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوضعية التعلمية  أهداف
 وطبيعها

 )المتغيرات التعليمية (

 وى معّين من الكفاءة الجديدة.مستق يتحق 
  اإلحصاءحل مشكالت من الحياة بتوظيف. 
 

السندات التعلمية 
 المستعملة

 .النص مكتوب على قصاصات 

 العقبات المطلوب تخطيها

 )صعوبات متوقّعة( 
  األمر هنا في حاجة إلى تحليل وتركيب(الجواب مباشر  أن يكون بالنسبة للتلميذ، وال يمكننص المشكلة جديد. ( 
  معطيات.للاالستغالل األمثل 
 .إمكانية ظهور بعض األخطاء في الحساب 
 .طبيعة المشكلة الذي ال يقود إلى إجراء معيّن 

الموارد المعرفية 
والموارد المنهجية 

 لحّل الوضعيةالمجندة 

 .التكرارات المجّمعة 
 .التكرارات النسبية المجّمعة 
 .المتوسط والوسيط والمدى لسلسلة إحصائية على شكل قيم 
 .المتوسط والوسيط والمدى لسلسلة إحصائية على شكل فئات 

 
 
 
 
 

 أهداف الوضعية التعلمية

 
 
 

 كفاءات العرضية
 
 
 

    ااىتاتاتاااتاتاتاتاتاتااستخراج المعلومات، يوظف ويتخيل.   طابع فكري       

     ينظم عمله بدقة و إتقان باتخاذ إستراتيجية سلمية.  طابع منهجي

 يبلغ الحل ويبرر  طابع تواصلي

 طابع اجتماعي
 بعمله بدقة وصدق ومثابرة و إتقان. يبذل الجهد للقيام 
  .يتعاون مع أقرانه 
  العمل.يثمن قيمة 

 القيم والمواقف
 

 لتلميذ بالواقع و زرع حب القرأن الكريم والتنافس في حفظها ربط. 
 باللغة العربية من خالل تبرير أعماله. االعتزاز 
 .مساهمة الرياضيات في معالجة مشاكل يومية وتسيير األمور 
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 الوضعيّة االنطالقيّة األّم:
 

ل عمار المتمدرسين والثانية حوأاألولى حول  ساتذتها بالمدرسة القرآنية باعطاء بطاقتين تقنيتينأحد أجمعية العلماء المسلمين من  طلبت

 األحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين.عدد 

 عمار المتمدرسين التابعين لهذه المدرسة القرآنية:أيمثل لهذا انجز األستاذ الجدول األول والذي  .1

 عماراأل 𝟎𝟓 𝟎𝟔 𝟎𝟖 𝟏𝟏 𝟏𝟐 𝟏𝟓 𝟏𝟕

 عدد المتمدرسين 𝟏𝟎 𝟎𝟕 𝟏𝟐 𝟓 𝟗 𝟑 𝟒

 التقنية األولى الخاصة بأعمار المتمدرسين حيث تحتوي على المعطيات التالية:ساعد األستاذ في انجاز البطاقة 

 عمار للمتمدرسين.معدل األ -

 سنة. 𝟏𝟐أعمارهم عن  أو تساوي عدد المتمدرسين الذين تقل -

 العمر الذي يقل عنه نصف عدد المتمدرسين. -

 الفرق بين أكبر متمدرس وأصغر متمدرس سناً. -

 متمدرسين حسب أعمارهم.مخطط أعمدة يمثل توزيع ال -

وقد أقدم األستاذ بإنجاز الجدول الثاني والذي يمثل عدد األحزاب التي تم حفظها من طرف مجموعة من المتمدرسين موزعين في فئات  .2

 متساوية المدى.

𝟒𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟔𝟎 𝟑𝟎 ≤ 𝑷 < 𝟒𝟓 𝟏𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟑𝟎 𝟎 ≤ 𝑷 <  𝑷عدد األحزاب  𝟏𝟓

 عدد المتمدرسين 𝟏𝟔 𝟏𝟑 𝟏𝟒 𝟕

 ساعد األستاذ في انجاز البطاقة التقنية الثانية الخاصة باألحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين حيث تحتوي على المعطيات التالية:

 معدل األحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين. -

 حزب. 𝟑𝟎عدد المتمدرسين الذين قاموا بحفظ أكثر من  -

 الوسيطية لعدد المتمدرسين.الفئة التي تنتمي إليها القيمة  -

 .حسب عدد األحزاب التي يحفظونها المتمدرسينمدرج تكراري يوضح توزيع  -
 

 

 الوضعيّة االنطالقيّة األّم:
 

ل عمار المتمدرسين والثانية حوأاألولى حول  ساتذتها بالمدرسة القرآنية باعطاء بطاقتين تقنيتينأحد أجمعية العلماء المسلمين من  طلبت

 األحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين.عدد 

 عمار المتمدرسين التابعين لهذه المدرسة القرآنية:أيمثل لهذا انجز األستاذ الجدول األول والذي  .1

 عماراأل 𝟎𝟓 𝟎𝟔 𝟎𝟖 𝟏𝟏 𝟏𝟐 𝟏𝟓 𝟏𝟕

 عدد المتمدرسين 𝟏𝟎 𝟎𝟕 𝟏𝟐 𝟓 𝟗 𝟑 𝟒

 التقنية األولى الخاصة بأعمار المتمدرسين حيث تحتوي على المعطيات التالية:ساعد األستاذ في انجاز البطاقة 

 عمار للمتمدرسين.معدل األ -

 سنة. 𝟏𝟐أعمارهم عن  أو تساوي عدد المتمدرسين الذين تقل -

 العمر الذي يقل عنه نصف عدد المتمدرسين. -

 الفرق بين أكبر متمدرس وأصغر متمدرس سناً. -

 متمدرسين حسب أعمارهم.مخطط أعمدة يمثل توزيع ال -

وقد أقدم األستاذ بإنجاز الجدول الثاني والذي يمثل عدد األحزاب التي تم حفظها من طرف مجموعة من المتمدرسين موزعين في فئات  .2

 متساوية المدى.

𝟒𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟔𝟎 𝟑𝟎 ≤ 𝑷 < 𝟒𝟓 𝟏𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟑𝟎 𝟎 ≤ 𝑷 <  𝑷عدد األحزاب  𝟏𝟓

 عدد المتمدرسين 𝟏𝟔 𝟏𝟑 𝟏𝟒 𝟕

 ساعد األستاذ في انجاز البطاقة التقنية الثانية الخاصة باألحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين حيث تحتوي على المعطيات التالية:

 معدل األحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين. -

 حزب. 𝟑𝟎عدد المتمدرسين الذين قاموا بحفظ أكثر من  -

 الوسيطية لعدد المتمدرسين.الفئة التي تنتمي إليها القيمة  -

 .حسب عدد األحزاب التي يحفظونها المتمدرسينمدرج تكراري يوضح توزيع  -
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 الوضعيّة االنطالقيّة األّم:
ين عمار المتمدرسأطاء بطاقتين تقنيتين األولى حول ساتذتها بالمدرسة القرآنية باعأحد أطلبت جمعية العلماء المسلمين من 

 والثانية حول عدد األحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين.

 المتمدرسين التابعين لهذه المدرسة القرآنية:عمار أيمثل لهذا انجز األستاذ الجدول األول والذي  .1

 عماراأل 𝟎𝟓 𝟎𝟔 𝟎𝟖 𝟏𝟏 𝟏𝟐 𝟏𝟓 𝟏𝟕

 عدد المتمدرسين 𝟏𝟎 𝟎𝟕 𝟏𝟐 𝟓 𝟗 𝟑 𝟒
 

 ساعد األستاذ في انجاز البطاقة التقنية األولى الخاصة بأعمار المتمدرسين حيث تحتوي على المعطيات التالية:

 .عمار للمتمدرسينمعدل األ -

 سنة. 𝟏𝟐أعمارهم عن  أو تساوي عدد المتمدرسين الذين تقل -

 العمر الذي يقل عنه نصف عدد المتمدرسين. -

 سناً. صغر متمدرسأمتمدرس و أكبرالفرق بين  -

 مخطط أعمدة يمثل توزيع المتمدرسين حسب أعمارهم. -

األستاذ بإنجاز الجدول الثاني والذي يمثل عدد األحزاب التي تم حفظها من طرف مجموعة من المتمدرسين  أقدموقد  .2

 موزعين في فئات متساوية المدى.

𝟒𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟔𝟎 𝟑𝟎 ≤ 𝑷 < 𝟒𝟓 𝟏𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟑𝟎 𝟎 ≤ 𝑷 <  𝑷عدد األحزاب  𝟏𝟓

 عدد المتمدرسين 𝟏𝟔 𝟏𝟑 𝟏𝟒 𝟕
 

التقنية الثانية الخاصة باألحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين حيث تحتوي على ساعد األستاذ في انجاز البطاقة 

 المعطيات التالية:

 معدل األحزاب التي تم حفظها من طرف المتمدرسين. -

 حزب. 𝟑𝟎عدد المتمدرسين الذين قاموا بحفظ أكثر من  -

 القيمة الوسيطية لعدد المتمدرسين. إليها تنتميالتي فئة ال -

 .التي يحفظونها عدد األحزاب المتمدرسين حسب تكراري يوضح توزيعمدرج  -
 

 

 الوضعيّة االنطالقيّة األّم:
ين عمار المتمدرسأطاء بطاقتين تقنيتين األولى حول ساتذتها بالمدرسة القرآنية باعأحد أطلبت جمعية العلماء المسلمين من 

 المتمدرسين.والثانية حول عدد األحزاب التي تم حفظها من طرف 

 عمار المتمدرسين التابعين لهذه المدرسة القرآنية:أيمثل لهذا انجز األستاذ الجدول األول والذي  .1

 عماراأل 𝟎𝟓 𝟎𝟔 𝟎𝟖 𝟏𝟏 𝟏𝟐 𝟏𝟓 𝟏𝟕

 عدد المتمدرسين 𝟏𝟎 𝟎𝟕 𝟏𝟐 𝟓 𝟗 𝟑 𝟒
 

 المتمدرسين حيث تحتوي على المعطيات التالية:ساعد األستاذ في انجاز البطاقة التقنية األولى الخاصة بأعمار 

 .عمار للمتمدرسينمعدل األ -

 سنة. 𝟏𝟐أعمارهم عن  أو تساوي عدد المتمدرسين الذين تقل -

 العمر الذي يقل عنه نصف عدد المتمدرسين. -

 سناً. صغر متمدرسأمتمدرس و أكبرالفرق بين  -

 مخطط أعمدة يمثل توزيع المتمدرسين حسب أعمارهم. -
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