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اءاإِلْحص  
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هو فرع من فروع الرايضيات يتعامل مع مجع البياانت: اإلحصاء
.وتنظيمها وتفسريها

مليون32‚6دراسة إحصائية عن ارتفاع عدد سكان اململكة إىل 
.2017نسمة يف النصف األول من عام 

.أعِط مثاًلا لدراسة إحصائية
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اتالب ي ان  
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هي جمموعة من احلروف أو الكلمات أو األرقام أو الرموز: البياانت
.أو الصور املتعلقة مبوضوع معني

,  أعداداا, ةأرقاماا وظيفي, بياانت منسوابت املدرسة سواءا كانت أمساءا 
.    وغريها......ختصصات, أعماراا

.أعِط مثاًلا لبياانت عددية
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بِالن ِق اطالتَّْمثِيل  
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×شارة هو الشكل الذي يبني تكرار البياانت بوضع إ: التمثيل ابلنقاط
.فوق العدد على خط األعداد بعدد مرات ظهوره يف البياانت

ثيل  التمثيل اجملاور هو مت
ت ابلنقاط يعرض البياان

الواردة يف اجلدول واليت
توضح عدد الشقق يف 

.عدد من بناايت جدة
استعمل التمثيل ابلنقاط لعرض بياانت

.اجلدول اجملاور
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ة   ف ةالِقيم  ت ط ر ِ الم 
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ا عن بقية ا: القيمة املتطرفة .لبياانتهي جزء من البياانت يكون بعيدا

منفصلة40يف التمثيل اجملاور تظهر 
.فهي قيمة متطرفة, عن البياانت

. ربيرهل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ مع الت
اوي القيمة املتطرفة يف التمثيل اجملاور تس

.5العدد 

متوسط فرتات حياة أنواع خمتلفة من احليواانت

أكواب املاء املستهلكة يومياا
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عالع ْنق ود   مُّ أ و التَّج 
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.ضها من بعضهو بياانت متجمعة حبيث تكون متقاربة بع: العنقود أو التجمع

البياانت يف التمثيل اجملاور ُتظِهر
.41إىل 32جتُمعاا من 

اطعنين التجمعات للبياانت املمثلة ابلنق
.  يف التمثيل اجملاور

عدد الشقق يف عدد من بناايت مدينة جدة

طالباا يف مادة اللغة العربية20درجات 
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د ى الم 
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.هو الفرق بني أكرب قيمة و أصغر قيمة: املدى

مدى البياانت املوضحة ابجلدول اجملاور
أصغر قيمة –أكرب قيمة = 
 =12–1
 =11

أوجد مدى البياانت املوضحة ابلنقاط 
.يف التمثيل اجملاور

طالباا يف مادة اللغة العربية20درجات 
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ت ْحِليل  الب ي ان ات
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ملتطرفة والتجمع هو استعمال بعض القيم أو املالحظات مثل القيم ا: حتليل البياانت
.واملدى لوصف البياانت واملقارنة بينها

.سنة12و 10تتجمع العديد من البياانت بني 
.سنة40و 25وهناك فجوة بني 

,  منفصلة عن بقية البياانت40ومباأن 
أعوام؛6وأقل ُعْمر هو , عاماا40أكرب ُعْمر هو . فهي قيمة متطرفة

.  34= 6–40لذا فإن املدى هو 
حلنل متثيل النقاط التايل الذي يبني تسجيالا 

لدرجات احلرارة العظمى يف مخسني مدينة على
. مستوى العامل

يواانتمتوسط فرتات حياة أنواع خمتلفة من احل
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ْرك ِزيَّة ق ايِيس  النَّْزع ِة الم  م 
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طالب من10يف دراسة إحصائية ألوزان 
الصف األول املتوسط كانت أوزاهنم كما يف 

ول ُوِجد أنن وزن الطالب يتمركز ح. اجلدول اجملاور
(.ومتثل مقياس نزعة مركزية)كجم 42

ركز جمموعة هي األعداد اليت ُتستخدم لوصف م: مقاييس النزعة املركزية
.لواملنوا, الوسيط, وتتضمن املتوسط احلسايب. من البياانت

.أعِط مثاًلا ملقياس من مقاييس النزعة مركزية
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ط   س ِ ت و  الِحس ابِي  الم 
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يعها بشكل     هو نقطة توازن جمموعة من البياانت بعد إعادة توز : املتوسط احلسايب
.وميكن إجياده بقسمة جمموع البياانت على عددها, متساو  

=625‚44 =
=

طالباا يف اختبار16املتوسط احلسايب لدرجات 

:حصل سائق أجرة يف ساعة واحدة على املبالغ التالية
.  رايًلا 30, رايًلا 42, رايًلا 38, رايًلا 30, رايًلا 40

ما متوسط املبالغ اليت حصل عليها السائق يف تلك الساعة؟

جمموع البياانت
عدد مفردات البياانت

47 +40 +43 +45+.........+44
16

16
714

1/ 2ف/ م



ِسيط الو 
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ن األصغرالعدد الذي يتوسط جمموعة من البياانت بعد ترتيبها م: الوسيط
سيط هو      أما إذا كان زوجياا فإن الو . إذا كان عدد البياانت فردايا , إىل األكرب

.متوسط العددين املتجاورين يف املنتصف
إلجياد الوسيط جملموعة البياانت املوضحة

. نرتب البياانت أوًلا , أمامك ابجلدول
34 ,34 ,35 ,55 ,57 ,78 .106

الوسيط ألن عدد البياانت فردي 
: احسب الوسيط للبياانت التالية

:مبارايت10النقاط اليت مجعها فريق كرة سلة يف 
29 ,14 ,80 ,59 ,78 ,30 ,69 ,59 ,50 ,55.
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ال الِمْنو 
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املنوال جملموعة البياانت املوضحة 
34= يف اجلدول اجملاور 

:  أوجد املنوال للبياانت التالية
:تشري البياانت إىل نتائج عشرة طالب يف مادة العلوم

ة هو العدد أو األعداد اليت تتكرر أكثر من غريها يف جمموع: املنوال
إذا تكرر عددان أو أكثر ابملقدار .من البياانت

.اًلا فإن كالا منهما يسمى منو ,نفسه

9 ,15 ,11 ,17 ,20 ,18 ,18 ,11 ,13 ,6.
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بِاأل ْعِمد ةالتَّْمثِيل  
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.هو طريقة للمقارنة بني البياانت ابستعمال األعمدة: التمثيل ابألعمدة

ل   التمثيل اجملاور هو متثي
ابألعمدة يعرض البياانت 

الواردة يف اجلدول واليت
توضح عدد الصفحات اليت

.قرأها مخسة طالب من كتاب
 الكتب استعمل التمثيل ابألعمدة اجملاور لتوضيح أين 

.حيتوي على صفحات أقل
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ج   د رَّ اِري  الم  التَّْكر 
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هو نوع خاص من التمثيل ابألعمدة تستخدم فيه : املدرج التكراري
.األعمدة لتمثيل بياانت عددية منظمة يف فئات

اورميثل املدرج التكراري اجمل
ا جدول األهداف اليت حققه

رة فريقاا يف مبارايت ك20
.القدم

.استعمل املدرج التكراري لتمثيل بياانت اجلدول املقابل
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ط وطالتَّْمثِيل   بِالخ 
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دم فيه اخلطوط لبيان هو أحد أشكال متثيل البياانت اإلحصائية ُتستخ: التمثيل ابخلطوط
.بليةويُفيد يف التنبؤ أبحداث مستق, كيفية تغرير الِقيم عرب الزمن

التمثيل ابخلطوط اجملاور ُاستعمل 
ة للتنبؤعن درجة احلرارة الفهرهنايتي

اليت تقابل درجة احلرارة السيليزية 
.°95فوجد أهنا تساوي 35°

ليت توضح استعمل التمثيل ابخلطوط لتمثيل بياانت اجلدول ا
مر اًلجتاه وإذا است. عدد علب العصري املباعة خالل مخسة أسابيع

امن؟ فما عدد علب العصري املباعة يف األسبوع الث, نفسه
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ش ارْنتِ الِ ش ْكل  
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د العالقة بني جمموعتني من البياانت: شكل اًلنتشار .املرتابطةشكٌل بياين حُيدِن

شكل اًلنتشار اجملاور يُبنيِن أرابح إحدى الشركات
ُاستعمل , (ابملاليني)هـ 1430هـ إىل 1410منذ 

هـ فُوجد 1434للتنبؤ عن قيمة أرابح الشركة عام 
.16500000أهنا تساوي 

.هـ1436استعمل شكل اًلنتشار أعاله للتنبؤ أبرابح الشركة عام 

يمر الخط بين

تمواقع البيانا
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اتِج النَّو 
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.  هي كل ماميكن أن ينتج عن جتربة ما: النواتج

6إىل 1النواتج املمكنة من جتربة رمي مكعب ُمرقَّم  من
.6, 5, 4, 3, 2, 1هي ظهور أحد األوجه الستة 

:أكمل الفراغ اآليت
.....و .. ...النواتج املمكنة من جتربة رمي قطعة النقود املعدنية هي
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اِدث ة الح 
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.  اهي انتج واحد أو جمموعة نواتج لتجربة م: احلادثة

فإن حادثة ظهور , عند رمي مكعب األرقام مرة واحدة
.{6, 4, 2} = عدد زوجي 

:أكمل الفراغ اآليت
عند رمي مكعب األرقام مرة واحدة فإن حادثة

= ......3ظهور عدد فردي أكربمن 
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ال اِلْحتِم 
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يف وهو نسبة عدد النواتج. هو فرصة أو إمكانية وقوع حادثة ما: اًلحتمال
. احلادثة إىل العدد الكلي للنواتج املمكنة

عند رمي مكعب أرقام مرة واحدة فإن احتمال احلصول على

ها يف أبسط صورة مث اكتب. أوجد اًلحتماًلت التالية, يف جتربة رمي املكعب السابق
.إذا أمكن
(عدد أويل ) ح ( ب(        عدد فردي ) ح ( أ

:عدد زوجي هو

لهويرمز

عدد األعداد الزوجية املمكنة( = عدد زوجي)ح
جالعدد الكلي للنوات

=3
6
1
2 =
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ائِي  ع ْشو  
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.  هو كل ماينتج عن جتربة مصادفة: عشوائي

النواتج اليت حنصل , عند رمي مكعب األرقام
.   عليها حتدث عشوائياا

.أعِط مثاًلا لتجربة عشوائية
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اِدث ت ان تانالح  ت ت امَّ الم 
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وتشري األخرى إىل , ةمها حادثتان تشري إحدامها إىل حتقق نتيج: احلادثتان املتتامتان
.  1وجمموع احتمايل احلادثتني املتتامتني يساوي , عدم حتققها

كرة 12و, كرات سوداء5و, كرات زرقاء7يف جتربة سحب كرة بشكل عشوائي من كيس حيتوي 
أن تكون فإن احتمال أن تكون الكرة ليست زرقاء هو متممة احتمال, كرات برتقالية6و, محراء
1( = ليست زرقاء)ح ( + زرقاء)ح : زرقاء

  =

.التعليلمع, عنين زوج اًلحتماًلت الذي ًل ميثنل احتماًلت حادثة ومتممتها
3

=
7+ 301

, 55
2625‚0,8

3, 84
6133‚0,44‚0
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(ليست زرقاء)ح 
30-1=(ليست زرقاء)ح 

7
=

23
30



اء   الع ي ِن ةف ض 
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هي جمموعة كل النواتج املمكنة: فضاء العينة
.يف جتربة احتمالية

ميكن استعمال اجلداول أو الرسم 
.الشجري لبيان النواتج

يف فرتة اًلسرتاحة يتناول طالب مدرسة ما كوابا من
وقد يضيفون سكراا يف. أو كوابا من القهوة, الشاي

.وقد يضيفون حليباا أو ًل, الكوب أو ًل
.عينةاجلدول اجملاور يبني مجيع النواتج املمكنة لفضاء ال

استعمل اجلدول يف إجياد فضاء العينة لشراء حذاء أسود أو بين 
.43, 42, 41مبقاسات 
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ْسم   ِري  الرَّ الشَّج 
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تمالية ابستعمال هو متثيل كل النواتج املمكنة يف جتربة اح: الرسم الشجري
.رسم يشبه الشجرة

:هي, ينتج مصنع نوعاا من السيارات بثالثة ألوان
ويصنع السيارة بفتحة , الفضي و األمحر و األبيض
ابستعمال الرسم الشجري. يف السقف أو بدون فتحة

تكون مجيع النواتج املمكنة لفضاء العينة 

و بين استعمل الرسم الشجري إلجياد فضاء العينة لشراء حذاء أسود أ
.43, 42, 41مبقاسات 
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أ   ْبد  األ س اِسي  الع د ِ م 
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واتج هو استعمال عملية الضرب إلجياد عدد الن: مبدأ العدن األساسي
.املمكنة

,ومكعب أرقام, عدد النواتج املمكنة عند رمي قطعة نقود
12=  6× 2= ابستعمال مبدأ العدن 

نواتج
قطعة النقود

ة نقود استعمل مبدأ العدن يف إجياد عدد النواتج املمكنة لرمي قطع
.ثالث مرات

نواتج
مكعب األرقام

عدد
النواتج املمكنة
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