
ية السعادة التأهيلية   6 & 7 جذع المشترك علميال    |لإحصاءا |    ثانو
 ذ. علي تاموسيت

  :1نشاط 
 وعرثز انمرسهسهح اإلحصائٍح انرانٍح:

 ]70 ; 65] ]65 ; 60] ]60 ; 55] ]55 ; 50] ]50 ; 45] ]45 ; 40] انصىف

 10 40 80 60 120 50 انحصٍص

 د مىىال هذي انمرسهسهح اإلحصائٍح.حد -(1

 هذي انمرسهسهح اإلحصائٍح.ن انمعدل انحساتً xد حد -(2

 .انصىف انذي ٌحرىي عهى انقٍمح انىسطٍح نهذي انمرسهسهح اإلحصائٍحد حد -(3

 أوشئ مضهع انحصٍصاخ انمرزاكمح. -(4

 .هقٍمح انىسطٍح نهذي انمرسهسهح اإلحصائٍحن M تـِ زمزو -(5

نىصف انحصٍص انمىافقح  مضهع انحصٍصاخ انمرزاكمحأفصىل انىقطح انرً ذىرمً إنى هً   Mتمالحظح أن 

 .Mد حدف اإلجمانً كأرذىب،

  :2نشاط 
 :وعرثز انمرسهسهرٍه اإلحصائٍرٍه انرانٍرٍه

 

 

 المتسلسلة  

 Aإلحصائية ا 

 xi 8 9 10 11 12 13 14قٍمح انمٍزج 

 ni 1 2 3 5 3 2 1انحصٍص 
 

 

 المتسلسلة

 Bاإلحصائية 

 xi 2 5 7 8 10 11 12 14 15 17 20قٍمح انمٍزج 

 ni 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1انحصٍص 
 

 انىسطٍح(.انقٍمح  –انحساتً انمعدل  –وفس وسٍطاخ انىضع )انمىىال B و Aتٍه أن نهمرسهسهرٍه اإلحصائٍرٍه 

وحه  بحاجة إلي حساب اعتمادا علي وسيطات الوضع ليس كافيا، إذن B و Aلمتسلسلتيه اإلحصائيتيه المقاروة "

 ."التشتث( )وسيطات أخرى  وسيطات

  :3نشاط 
 :ٌعطً انجدوالن انرانٍان انىقط انمحصم كم مه أحمد ومزٌم فً مادج انزٌاضٍاخ خالل انمىسم اندراسً

 

 

 وقط أحمد
 xi 12 14 15 16 17 18 انىقطح

 ni 3 1 1 1 3 1 عدد انفزوض
 

 ريموقط م
 xi 14 15 16 انىقطح

 ni 2 6 2 عدد انفزوض
 

 .51 انحساتًانمعدل وفس زٌم مألحمد و ذحقق مه أن  -(1

احسة انمعدل انحساتً نهمرسهسهح اإلحصائٍح انرً نها وفس انحصٍصاخ حٍث قٍمح انمٍزج هً انمسافح تٍه انىقطح  -(2

 مد ومزٌم.مشرزك تانىسثح نكم مه أحوانمعدل انحساتً ان

 قارن ورائج كم مه أحمد ومزٌم. -(3

  :4نشاط 

 وعرثز انمرسهسهح اإلحصائٍح انرانٍح:

 xi 1 2 3 4 5 6قٍمح انمٍزج 

 ni 3 6 5 7 2 7انحصٍص 

 حدد تانىسثح نهذي انمرسهسهح اإلحصائٍح كم مه وسٍطاخ انىضع ووسٍطاخ انرشرد.
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