
6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



اْلبَيَانَات

6/1ف/ ب 



ُعدديٍةُوع:ُالبَ َياانتُ  ُالغالبي ادًةَُماُتكون ُهَيُمعلوماٌتُتكون ُِفي
ُجدولٍُ .ُمعروضًةُِفي

ح ُبياانٍتَُعن ُامل جاوير ُي وض ي ُاجلدول  التوزيعي
ُاململكةيُالعربيةيُا ُليس كاني ُاجل غراِفي ي لسعوديةيُِفي

ُامل ختلفةُي .املناطيقي

ُهيَُامَُ ُتنظيمي ُجدوٍل؟البياانتُيمزاََيُوعيوب  ِفي

6/1ف/ ب 



ّ  التَّْمثِيُل اْلبَ  يَانِ

6/1ف/ ب 



ُي ُالبياانتُي:ُالتَّمثييل ُالبَ َياني ُليعرضي .َبَصريَيُّهَوُالطريقة ُاألنسب 

ح ُبياانٍتَُعن ُامل جاوير ُي وض ي ُاجلدول  التوزيعي
ُاململكةيُالعربيةيُا ُليس كاني ُاجل غراِفي ي لسعوديةيُِفي

ُالبي كين ُعرض  ُامل ختلفةي،ُوُي  َُبَصريَّيُاملناطقي اانتي
ُ ستيخدامي ُِبي ُالبياني ي .حُيامل وضَُّالتمثييلي

ُفييَهاُأقليََُتَميٍعُس كاني ٍُ ُأييُاملناطيقي ُالسابقي التَّمثييل ُ:ُأَي يه َماُأفضل ُوأسرع ُإجابةًُُو.ُمينُامليثالي
ْرَُذلكَُ ؟َُفس ي أمُاجلَدَول  ُي .ُالبياني

ّالتمثيل البيان

6/1ف/ ب 



ْْلَْعِمَدةالتَّْمثِيُل بِا

6/1ف/ ب 



َدةُي ألعمي ي سَتعمَُ:ُالتَّمثييل ُِبي ٌُّ ُوتصنييفيهَُهَوُمتثييٌلُبَياني .ال ُليلم قارَنةيُبنَيُالبياانتي

ُ ُوسائلي ح ُبياانٍتَُعنُبعضي ُامل جاوير ُي وض ي اجلدول 
ُالذ ُوعدديُالطالبي ُاالجتيماعيي ي يَنُالتواص لي

نَها يلٍةُمي ُك لَُّوسي لوَن .ُي فض ي
الذييُع ريَضتُْ ُي ُالتَّمثييل ُالَبياني ِيُالبياانت  ُفيي

ألعميدةُيهَوُ .مَتثييٌلُِبي

ُحد يْدُأيَُّ ُالسابقي ألعميدةيُليلميثالي ُِبي ُالَبياني ي ُاألكثريُمينُالتَّمثييلي ُالتواصلي ُوسيلٍةُمينُوسائلي
؟ ُتفضياًلُبنَيُالطالبي واألقل ي

6/1ف/ ب 



التَّْدِريــج

التدريج

6/1ف/ ب 



عداٍدُ:ُالتَّدرييجُ  يم ُامليحَوريُِبَي .ينَ َهاُأبعاٌدُبابيتةٌُم تَتالييٍةُبََُتقسي

ُ ُامل وضََّحةيُِفي ُالبياانتي ُليتمثيلي ُاجلدولي
ألعميدةي،ُقَُ بييانيّياُِبي يَُّمتثييالًُ مُامليحوَرُالرَّأسي س ي

ُيَت َيث  ضمَّن ُأصغَرُإََلُأعداٍدُم تتالييٍةُِبي
ُوهَوُ ُالبياانتي وأكرَبُعدٍد2ُعدٍدُِفي

لتَّدرُي12وهَوُ .يجُي،ُوهَذاَُماُي سمَّىُِبي

ُيَنبغييُ ُالَبياني ُيأثناَءُالتَّات يَباع َهاَماُالطرييقة ُالصحيحة ُالِتي ُالتمثيلي ُُِفي .درييجي

6/1ف/ ب 



اْلفَـتْــَرة

الفرتة

6/1ف/ ب 



ُمُ :ُالَفرتةُ  .تتاليَينيُيهَيُج زٌءُمينُامليحوريََُمصوٌرَُبنَيُعدَديني

ُالتَّمثي ُامل َوضَّحُيي وزَّع ُالتَّدرييج ُِفي ُالَبياني ي ُإَليُلي
ُأجزاٍءُم تساوييٍَةُت سمَّىَُفرتاتٍُ ،ُوط ول 

ُه َناُهَوُ .2فرتَةيُالتَّدرييجي

ُ بَةُليَتمثيلي ُامل ناسي حد يْدُفرتَةُالتَّدريجي
ألعميدةُي ُالتالييةيُِبي .البياانتي

6/1ف/ ب 



ّ  اْلِمْحَوُر اْْلُفُ  ِِق

قييُ امليْحَور ُاأل فُ 

6/1ف/ ب 



ُ ،ُهَوُخطٌُّم ستقييٌمُأ ف قييٌُّيتيميُتقسُي:ُامليحور ُاأل ف قييي ُالبياني ي ُالتَّمثييلي ِ ُليغرضي يم 
ُامل ستوييَةُي ُاألرضي َوٌرُم واٍزُليسطحي .وهَوَُمي

ُاملُي ُالتاِلي ُالبياني ي ُالتَّمثييلي ُِفي حَور ُاأل ف  ق يي
ُاالجتيماعُي ُاالتصالي ث يل ُأنواَعُوسائلي ُُي  ي ي

ل َهاُالطالبُ  ُي فض ي .الِتي

ل َهاُالطال ُي فض ي ُالِتي ُاالجتماعيي ي ُالتواص لي ُوامل َمث ََّلةيُعَلىُامليحَوريُحد يْدُأنواَعُوسائيلي ب 
ُ ُالسابيقي ُالبَ َياني ي ُالتَّمثييلي ُِفي .األ ف  ق ي ي

6/1ف/ ب 



ّ  اْلِمْحَوُر الرَّ  أِْس

احملورُالرأسي

6/1ف/ ب 



يُي يٌُّيَتيميَُتقسُي:ُامليحَور ُالرَّأسي ُالبَ َياني ُيهَوُخطٌُّم ستقييٌمُرَأسي ُالتَّمثييلي ِ ُليَغرضي ،ُيم 
ُامل ستوييةُي ُاأَلرضي ٌدَُمعَُسطحي َوٌرُم تَعامي .وهَوَُمي

ُالت ُالبَ َياني ي ُالتَّمثييلي يُيِفي ُامليحَور ُالرَّأسي اِلي
َث يل ُالت يكراَر،ُوي وض يح ُع ُالذيينَُُي  دَدُالطالبي

يلٍةُمينُوسائُي ُك لَُّوسي لوَن ُي فض ي لي
ُ ُاالجتماعيي ي .التواصلي

ُ ُِفي ي ي ُالسابيقُيصيفُالتَّدرييَجُامل ت ََّبَعُعَلىُامليحَوريُالرَّأسي ُالبَ َياني ي .ُالتَّمثييلي

6/1ف/ ب 



التِ ْكَرار

6/1ف/ ب 



ُظ هوريُالشَّيءيُأوُح د وثيُِي:ُالت يكرارُ  .هَوُعدد ُمراتي

ُُي َُ ُالتاِلي ُالبياني ي ُالتَّمثييلي ُعموٍدُِفي ُك ل ي ث يل ُارتفاع 
،ُفَمثالًُ ُنوٍعُمينُالبياانتي ُك ل ي الت يكرار ُامل قابيل ُتيكراَر

ُهَوُ وني ي 10ُليلرَبييديُاإلليكرت  ،ُأْيُأنَُّعدَدُالطالبي
َّ وني لوَنُالربيَدُاإلليكرت  .طالب10ٍُالذييَنُي فض ي

َُحد يدُالت يكراَرُامل قابيَلُليربامُي ُالسابيقي ُالذَّكييَّةُيمينُالتَّمثييلي ُاجلوالي .ُجي
ُ رَُماذاُيَعني َفس ي .ُث َُّ

6/1ف/ ب 



ْلُخُطوطالتَّْمثِيُل بِا

6/1ف/ ب 



خل ط وطُي ُكيفييَّةَُ:ُالتَّمثييل ُِبي ح  ي وض ي ٌُّ َُمعُم روريُالزَّمنُيهَوُمتثييٌلُبياني .َتغُّيييُجمموعٍةُمينُالبياانتي

ُمَتثييٌلُِبُي التاِلي ُي خل ط وطُيالتَّمثييل ُالبياني
ُ ُمينُعامي ُاألرضي ح ُعدَدُس كاني ه1170ُي وض ي

ُ 1420ُإََلُعامي ظ ُازدَيَدُعدديُس كاني ه،ُون اَلحي
ُ ُكبُّيًةُمينُعامي ُزَيدًة ه1170ُاألرضي

.ه1420إََلُعامُي

ُِبُي ُبنَيُالتَّمثييلي ِيُواالختيالفي َُِالشََّب خل ط وطُيَحد يْدُأوج  ُِبي .ألعميدةيُوالتَّمثييلي

6/1ف/ ب 



لنُِّقَاطالتَّْمثِيُل بِا

6/1ف/ ب 



لن قاطُي ح ُتيكرا:ُالتَّمثييل ُِبي ي وض ي ٌُّ ُاألعداديُوذلَكُهَوُمَتثييٌلُبياني ُعَلىُخط ي َرُالبياانتي
ُ ُ×ُبيوضعي ُاألعداديُِفي ُعَلىُخط ي ُعدٍدُمينُأعداديُالبياانتي ُك ل ي ُفوَق ُمرٍةَُيظَهر  ُك ل ي

.فييَهاُذلَكُالعددُ 
ُمتَُ التاِلي ُي ُيَعريضُ التَّمثييل ُالبياني لن قاطي ثييٌلُِبي

ُاختيباريُمادَّةيُا ُِفي ُالطالبي ،درجاتي ياتي لر يَيضي
الليِيُحتلييل ُالبي كين ُمينُخي ،َُفمثاًلُوُي  اانتي

ُ َنَيد ُأنَُّأكرَبُعدٍدُمينُالطالبي
.درجات8ٍُحصل واُعَلىُ

ُالتَّ ُِفي ُالبياانتي ُليتحلييلي لَتنيي لًةُأوُُج  ُالسابيقُيا ْكت ْبُُج  ُالبياني ي .ُمثييلي

6/1ف/ ب 



اْلُمعَــدَّل
3املعدلُهوُ

6/1ف/ ب 



ُبُي:ُامل عدَّلُ  ُجمموعٍةُمينُالبياانتي ُإعاَدَةُتوزييعي شكٍلُم تَساٍو،ُهَوُعدٌدَُيصيف 
ُاحليسابي ُي طي .وهَوُم صطَلٌحُشائيٌعُليلم توس ي

ُ ُالتاِلي ُالنَّم وذجي ُِفي ُأعداديُامل كعَّباتي جياديُم عدَّلي إلي
ُمن وذٍجُ ؛ُلييكوَنُليك ل ي ن عييد ُتوزيَعُامل كعَّباتي

،ُوالعدد ُامل الئيم ُليذلكَُ ِ ُمينُامل كعَّباتي العدد ُنفس 
ُإيذْنُ(.3ُ)هَوُالعدد ُ أعداديُامل كعَّباتُيم عدَّل 

(.3)ُبعَدَُتوزييعيَهاُبيشكٍلُم َتَساٍوُهَوُالعدد ُ
ُإ ُالسابيقي ُالنَّم وذجي ُِفي ْدُم عدََّلُأعداديُامل كعَّباتي َذاُزادْتُمَن وذجاًََُيوييُأوجي

.ُم كعَّبات9ٍُ
6/1ف/ ب 



ُط ا ّ  اْلُمتََوس ِ ْلِحَسابِ

6/1ف/ ب 



ُي ط ُاحليسابي ُجمموعٍةُمينُالبياانتُي:ُامل تَوس ي ُبعَدُإعادةيُتوزييعيَهاُبيشكٍلُهَوُن قطة ُتواز ني
ُعَلىُعد كين ُإجياد ه ُبيقيسمةيُجمموٍعُمينُالبياانتي .ديَهام َتساٍو،ُوُي 

ُالتاليةُي َُّليلَبياانتي َطُاحليسابي دُامل توس ي :أوجي

يُليمجموعةيُالبياانتُي ط ُاحليسابي :هو4ُ،3،5ُ،1ُ،2َُ:ُامل توس ي

ُ=ُُُُُُُ=3 4ُ+3ُ+5ُ+1ُ+2
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4ُ،3،5ُ،1ُ،2ُ،9

6/1ف/ ب 



فَةاْلِِقيَمةُ اْلُمتَ  َطر ِ

6/1ف/ ب 



ُتكون ُأعَلىُكثيُّيًاُأوُأد:ُالقييمة ُامل تطر يفةُ  ُكثيُّيًاُمينُبقييَّةيُالبياانتُيهَيُالقييمة ُالِتي .ََُن

ُاسَتعَمَلُفيي ُالِتي ح ُعدَدُالدَّقائيقي ُالتاليية ُت وض ي ُآخريُمخسةيُالبياانت  ٌدُاهلاتَفُِفي َهاُراشي
ُ .494ُ،502ُ،486ُ،690ُ،478:ُأشه ٍرُعَلىُالنحويُاآلتي

ظ ُأنَُّالقييمَةُ ؛ُليَذاُت  َعدُي690ن الحي ًداُم قارنًةُبيبقيَّةيُالقيَيمي عاليٌةُجي
.قييمًةُم تطر يَفةًُ

ُعَلىُاملُ  ُي ؤث ير  ُالبياانتي ؟َهْلُو ج ود ُالقييمةيُامل تطر يفةيُِفي ُليلبياانتي ُاحليسابي ي طي توس ي
ْحُذلكَُ .ُوض ي

6/1ف/ ب 



ةِة اْلَمْرَكِزيَّ َمِقَايِيُس النَّْزعَ 

6/1ف/ ب 



ُالنَّزَعةيُاملَركزييَّةُي ُت سَتخَدمُ :َُمقايييس  جمموعٍةُمينُهَيُاألعداد ُالِتي ُمرَكزيَُتميعُي ليَوصفي
،ُواملينوالُي َّ،ُالوسيطي ُاحليسابي طي ثَلُامل توس ي ُمي .البياانتي

ُ لرَيلي ُالعصائيريُِبي ح ُأمثاَنُبعضي ُالتالية ُت وض ي 5ُ،9ُ،5ُ،6ُ،10:ُالَبياانت 
ُالنَّزَعةيُاملَرَكزييَّةيُ ُهَيَُمقايييس  َذيهيُالبياانتي :هلي
يُوهوَُ ط ُاحليسابي :امل توس ي

ُ 5:ُواملينوال 
يط ُ 5ُ،5ُ،6ُ،9ُ،10:ُُوالوسي

5ُ+9ُ+5ُ+6ُ+10
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ُالنزَعةيُامل ُالتاليةيُالُت  َعديُمينُمقايييسي :ركزييَّةيُليمجموعٍةُمينُالبياانتُيَحد يْدُأيَُّاملقايييسي
املنوالُاملدىُالوسيطُ

6/1ف/ ب 



اْلَمــَدى

6/1ف/ ب 



ُجمموعةيُال:ُاملََدى ُبنَيُأكربيُقييمٍةُوأصغريُقييمٍةُِفي .بياانتُيهَوُالَفرق 

ُه ُليعدٍدُمينُالع مَّالي لر يَيالتي ُِبي :وَُميقدار ُالتوفيُّييُاأل سب وعيي ي
125ُ،45ُ،67ُ،150ُ،32ُ،45ُ،12

ُقييمة150ٍُ:ُأكرب ُقييمةٍُ 12:ُ،ُُُأصغر 
138=12ُ–150:ُاملََدى

ُي  َعديُاملََدىُ ُالسابيقي َُكيَفُيك.َُكبيُّيًاُنيسبيّيا(138ُ)ُمينُامليثالي ْف ون ُتوزييع ُصي
ُبيناًءُعَلىُهذيهيُالقييمةُي .ُالبياانتي

6/1ف/ ب 



اْلِمْنَوال

6/1ف/ ب 



ُال:ُاملينَوالُ  ِفي ُتيكراراًُ .بياانتُيهَوُالقييَمة ُأوُالقيَيم ُاألكثَ ر 

ح ُعدَدُالطيوريُالنادرةيُ ُامل جاوير ُي وض ي اجلدول 
ُ .حديقَةُحيوان11ٍُِفي

ذيهيُالبياانتُي ُهلي :املينوال 
12،16ُ،18ُ،18ُ،25ُ،28ُ،30ُ،34ُ،36ُ،42ُ،44ُ.

َاُأنَُّالعدَدُ 18ُِبي ُمينَُغُّييهي،ُفه َوُاملينوال  ُأكثر  .َيظَهر 
ُالتاليةُي دُاملينواَلُليلَبياانتي :أوجي

2ُ،5ُ،6ُ،7ُُ،2ُ،9ُ،5
6/1ف/ ب 



اْلَوِسيط

6/1ف/ ب 



يطُ  ُبعَدُت:ُالوسي رتييبيَهاُمينُاألصغريُإََلُهَوُالعدد ُالذييُيتَوسَّط ُجمموعًةُمينُالبياانتي
ط ُاحليسا َُفرديَّي،ُأوُهَوُامل توس ي ُكاَنُعدد ُالبياانتي ُاألكربيُإَذا ُاألقربي يُليلعدَديني بي

ّيا ُزوجي ُكاَنُعدد ُالبياانتي ُإَذا .ليَمركزيُالبياانتي
ُالتاليَيةيُ ُليمجموعةيُالبياانتي جياديُالوسيطي .2ُ،6ُ،12ُ،4ُ،11ُ،8:ُإلي

د يد ُاملُ :ُأو الًُ ُن  ُمينُاألصغريُإََلُاألكربي،ُُث َُّ ُالبياانتي .نَتَصفَُن رت يب 
2ُُ،4ُ،6ُ،8ُ،11ُ،12

يط ُه:ُبانيًيا يٌُّليذلَكُيكون ُالوسي ُزوجي ظ ُأنَُّعدَدُالبياانتي يُن الحي ط ُاحليسابي َوُامل توس ي
ُ ُاألوَسَطنيي يطُ .ُليلعدَديني 7=ُُُُُُُُُُ=ُُُُُُُ=ُالوسي

ُقَضاَها ُالِتي ح ُعدَدُالدَّقائيقي ُالتاليية ُت وض ي ُقيراءةيُالبياانت  أمحد ُِفي
ذيهيُالبياان يَطُهلي دُالوسي الَلُأ سب وٍع،ُأوجي ُخي ُالكرميي .ُتُيالقرآني

6ُ+8
2

14
2

25ُ،15ُ،30ُ،20ُ،15ُ،25ُ،24
6/1ف/ ب 


