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  1تمرين 
يعطينا الكشف التالي عدد ساعات الغياب خ�ل ا	سبوع ا	ول 

  .من السنة الدراسية لعينة من الت�ميذ
2 3 4 0 1 0

1 3 1 2 2 3

0 2 3 3 4 3

0 2

  

حدد كل من الساكنة ا-حصائية و الميزة محددا  .1
 .طبيعتھا

 .حدد عدد الت�ميذ الذين شملھم الكشف .2
 .اعط جدول الحصيصات .3
 .بالقضبان مرفق بمضلع إحصائيأنشئ تمثي� مبيانيا  .4
 .حدد منوال ھذه المتسلسلة ا-حصائية .5
 .أحسب المعدل الحسابي لھذه المتسلسلة ا-حصائية .6
 .كون جدوF للحصيصات المتراكمة .7
  .حدد القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة ا-حصائية .8

  2تمرين 
الجدول التالي يعطي عدد ا	ھداف المسجلة من طرف فريق 

  :لكرة القدم
  4  3  2  1  0  دد ا	ھدافع

  2  3  3  7  5  المقاب�ت
 .حدد عدد المقاب�ت التي خاضھا ھذا الفريق .1
 .اعط جدول الحصيصات المتراكمة .2
 .حدد معدل ا	ھداف المسجلة من طرف ھذا الفريق .3
حدد كل من القيمة الوسطية و منوال ھذه المتسلسلة  .4

 .ا-حصائية
  .مثل مبيانيا ھذه المتسلسلة ا-حصائية .5

  3ن تمري
الجدول التالي يعطي المساھمات المالية لت�ميذ أحد ا	قسام من 

  : أجل عمل تضامني
)قيمة المساھمة  )DH   10  20  25  30  50  

  3  6  4  7  5  عدد الت�ميذ

 .كون جدوF للحصيصات المتراكمة .1
و قيمتھا  حدد منوال ھذه المتسلسلة ا-حصائية .2

 .الوسطية
  .المتوسطة لھذه المتسلسلة ا-حصائية حدد القيمة .3

    4 تمرين
يعطي الجدول التالي عدد المبيعات اليومية من السيارات -حدى 

  .خ�ل شھر الشركات
  10  7  5  4  0  المبيعات

  3  10  8  6  4  ا	يام
 .حدد عدد أيام ھذا الشھر .1
 .حدد منوال ھذه المتسلسلة ا-حصائية .2
 .مأحسب معدل مبيعات ھذه الشركة في اليو .3
 .كون جدوF للحصيصات المتراكمة .4
 .ة لھذه المتسلسلة ا-حصائيةيسطوحدد القيمة ال .5

  

    5 تمرين
الكشف التالي يعطي عدد ا	ھداف التي سجلھا المنتخب الوطني 

  .2004في نھائيات كأس إفريقيا لPمم بتونس 
  4  3  1  في المقابلة الواحدة عدد ا	ھداف

  2  1  3  عدد المباريات
يل المبياني لھذه المتسلسلة ا-حصائية، ثم أنشئ التمث .1

 .ارسم المضلع ا-حصائي
 .حدد منوال ھذه المتسلسلة ا-حصائية .2
 .كون جدوF للحصيصات المتراكمة و الترددات .3
 .حدد كل من القيمة الوسطية .4
 .احسب معدل أھداف المنتخب في ھذه النھائيات .5
حدد النسبة المئوية للمقاب�ت التي  سجل فيھا  .6

  .خب ھدفين على ا	قلالمنت
  6تمرين 

  :الجدول التالي يعطي عدد ا	طفال في بعض العائ�ت
  5  4  3  2  1  عدد ا	طفال
  10  10  15  35  20  عدد ا	سر

 .حدد الحصيص ا-جمالي .1
 .كون جدوF للحصيصات المتراكمة .2
 .أنشئ تمثي� مبيانيا بالعصي مرفقا بمضلع إحصائي .3
 .حدد منوال ھذه المتسلسلة ا-حصائية .4
 .أحسب معدل ا	طفال با	سر .5
  .حدد القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة ا-حصائية .6
  .تي لھا أكثر من طفلينحدد النسبة المئوية لPسر ال .7

    7 تمرين
  :يعطينا الكشف التالي نقط عينة من الت�ميذ في أحد الفروض

12 13 9 11 12

10 13 12 10 12

11 12 9 8 14

  

 .حدد عدد الت�ميذ الذين شملھم الكشف .1
 .جدوF للحصيصات و الحصيصات المتراكمةكون  .2
 .حدد النقطة التي حصل عليھا أكبر عدد من الت�ميذ .3
 .أحسب المعدل الحسابي .4
أحسب النسبة المئوية لت�ميذ الذين حصلوا على نقطة  .5

  .أكبر من أو تساوي المعدل الحسابي
     8 تمرين

يعطي الجدول التالي توزيعا لعشرين منخرطا بأحد نوادي 
  :ة حسب أعمارھمالسباح

  15  14  12  10  ا	عمار
  6  5      عدد المنخرطين

        4  الحصيصات المتراكمة
 .أتمم مP الجدول .1
 .حدد منوال ھذه المتسلسلة ا-حصائية .2
 .حدد القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة ا-حصائية .3
 .13تحقق أن متوسط العمر ھو  .4
وارتفع تم تسجيل أخوين توأمين كمنخرطين جديدين  .5

 .بنصف سنة متوسط العمر
  .حدد سن المنخرطين
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 الميزة قيم

 الحصيصات

  9تمرين 
يعطي الجدول التالي تصنيفا لعينة من الشباب داخل نادي 

  :رياضي حسب أعمارھم
a  8السن 10a≤ <  10 12a≤ <

  
12 14a≤ <

  
  5  8  4  عدد الشبان

 .دد عدد الشبان الذين تم تصنيفھمح .1
 .ھؤFء الشبان أحسب معدل أعمار .2
 .حدد الصنف المنوالي لھذه المتسلسلة ا-حصائية .3
  .مثل ھذه المتسلسلة ا-حصائية بمخطط با	شرطة .4

  10تمرين 
  :نعتبر المتسلسلة ا-حصائية التالية

  10  9  8  7  6  قيمة الميزة
  ....  30  50  ....  60  الحصيص
  200  ....  150  ....  ....  تراكمالحصيص الم

 .حدد الحصيص ا-جمالي .1
 .أتمم مP الجدول أع�ه .2
 .المتسلسلة ا-حصائية أحسب القيمة المتوسطة لھذه .3
 :حدد بالنسبة لھذه المتسلسلة ا-حصائية كل من .4

  المنوال، . أ
 .القيمة الوسطية . ب

  11تمرين 
  :يتكون ناد من عدد من ا	فراد تتوزع أعمارھم كالتالي

  
  
  
  
  
  

  .حدد عدد أفراد ھذا النادي .1
  .كون جدوF للحصيصات و الحصيصات المتراكمة .2
حدد بالنسبة لھذه المتسلسلة ا-حصائية كل من  .3

 .المنوال و القيمة الوسطية
  .مثل مبيانيا ھذه المتسلسلة ا-حصائية .4
  .لھذه المتسلسلة ا-حصائية احسب المعدل الحسابي .5
  . إلتحق مؤخرا منخرط جديد بالنادي .6

  حدد سن ھذا المنخرط  إذا علمت أن المعدل الحسابي              
  .لھذه المتسلسلة ا-حصائية لم يتغير            

  12تمرين 
الجدول التالي يعطي عدد الحوادث اليومية في مدينة معينة لمدة 

  .يوما 50
  4  3  2  1  0  عدد الحوادث

  1  3  7  18  21  عدد ا	يام
كون جدوF للحصيصات المتراكمة و الترددات و  .1

 .الترددات المتراكمة و النسب المئوية
 :حدد بالنسبة لھذه المتسلسلة ا-حصائية كل من .2

  المنوال؛ . أ
 القيمة الوسطية؛ . ب
  .القيمة المتوسطة . ج

حدد النسبة المئوية لPيام التي وقعت فيھا حادثتين  .3
 .لعل ا	ق

  13تمرين 
  :نعتبر المتسلسلة ا-حصائية الممثلة في المبيان التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .حدد الحصيص ا-جمالي .1
  .حدد منوال ھذه المتسلسلة ا-حصائية .2
  .كون جدوF للحصيصات و الحصيصات المتراكمة .3
  .حدد القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة ا-حصائية .4
  .سب القيمة المتوسطة لھذه المتسلسلة ا-حصائيةأح .5
ھل تتغير القيمة المتوسطة لھذه المتسلسلة ا-حصائية  .6

؟ علل 0إذا تغير الحصيص الموافق لقيمة الميزة 
جوابك، إذا كان الجواب با-يجاب فھل سينقص أم 

  سيزداد؟
  14تمرين 

  .تلميذا 35يتكون قسم من 
و  12ن معدل التلميذات ھو في آخر امتحان لمادة الرياضيات كا

، أما المعدل العام للقسم فكان ھو 9.5كان معدل ا	وFد ھو 
10.5.  

  .حدد عدد الذكور و عدد ا-ناث في ھذا القسم
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