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 طبيعيتوزيع  2.3

 . اطبيعيً  توزيًعا رس الكبيرةاالمد حدىإفي  متحاناعالمات ع تتوز  .   1

 .10 واالنحراف المعياري هو ،68 معد ل العالمات هو      

 سج لوا وسيط عالمات االمتحان، واشرحوا.   أ.      

 ؟  88 على منأتكون عالمته  أنما هو االحتمال  ا،طالبً  نختار بشكل عشوائي    ب.     

 ؟88 إلى 58ن تكون عالمته بين أما هو االحتمال  ا،طالبً   عشوائي   نختار بشكلت.       

 .بطال 902هو  88 إلى 58بين  عالمةذين حصلوا على عدد الطالب ال     ث.     

موا ذين تقد  ال  الب قدير الذي يمكن أن نستنتجه من هذا المعطى، حول عدد الط  ما هو الت  

 . متكاإجاب واشرحامدرسة ؟ لالمتحان في ال

 

 .اطبيعيً  اتوزيعً  طوالهمأع ز  طالب . تتو 300يوجد ما في مدرسة .   2

 سم . 4سم واالنحراف المعياري هو  165الب هو طوال الط  أمنوال       

 سم؟  161من  قل  أطوالهم أالب الذين لط  ل المئوية نسبةالما هي     أ.      

  في المدرسة؟   إيجادهمع نتوق   ،سم161 من  ل  ا طوله أقكم طالبً    ب.     

 سم ؟ 169 إلى  سم 161طوالهم بين أ تتراوحالب الذين لط  ل المئوية نسبةالما هي    ت.     

 

 . قطري   متحاناب في معطى قائمة عالمات طال    .  3

 .8 مقداره معياري   فانحرامع  اطبيعيً  اتوزيعً  ع العالمات في القائمةتتوز        

 . 80من  قل  أمن العالمات   %84       

 الب؟ما هو معد ل عالمات الط  أ.          

 .عالمة من القائمة نختار بشكل عشوائي  ب.         

 ؟ 56من  أقل   اختيرتتي أن تكون العالمة ال  ما هو االحتمال             

 كن أن نستنتجه من هذا المعطى، حولذي يمقدير ال  ما هو الت   .طالب 93,400 تقد م لالمتحانت.          

  ؟ 80من  أقل  لكن  ،56ذين حصلوا على عالمة أكبر من ال  الب عدد الط              

 . حصلوا على شهادة تقدير ،الب الذين حصلوا على أعلى العالماتالط  ث.          

 الب على شهادة تقدير.من الط   2ن يحصل فقط %أتقر ر  

 .شرحواا؟ الب شهادة تقديرتمنح الط   عالمة ل  ما هي أق             

 

 .سم 5ل توزيًعا طبيعيًا بمعد   عند جني الثمارطول الخيار ع يتوز  .    4

 مجموعات. م الخيار إلى ثالثعليب ُيقس  بهدف الت         

 i . سم. 5طوله ال يزيد عن خيار    

 ii . سم. 6.5 من  قل  أ ، لكنسم 5 يساوي أوخيار طوله أكبر 

 iii .باقي الخيار. 

 . مجمل الخيارمن  34ل %يشك  ( ii) انيةالخيار في المجموعة الث     أ.        

 .عند جني الثمار االنحراف المعياري ألطوال الخيار واجد             

 ؟(iاألولى)ل المجموعة أي جزء من الخيار تمث  ( 1) ب.        

 ؟(iii) الثةالث  لمجموعة ل اأي جزء من الخيار تمث  ( 2)             

                       سم.  2-5بين  طوله خيارل ةة خاص  طلبي   عليبمصنع الت   تلق ى  .ت

 ؟  ةلبي  ذي يفي بشروط الط  ال   لخيارل ةالمئوي   سبةن  الما هي   
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 .ة خام يوميًان ماد  يَطلب مصنع معي  .   5

 نان.طأ 3 معياري   لليوم، وانحراف اطن    20ا بمعدل طبيعي   توزيًعا مطلوبةة الخام الالماد   ةكمي  ع تتوز        

    ا أو أكثر من طن   14من  ة أقل  تقرَّر مسبًقا أنه إذا طلب المصنع كمي   ،وصيلبسبب صعوبات الت        

 للمزود. اإضافيً  امبلغً  المصنع ا يدفعطن   26

 ا.طن   14 من م معي ن، أقل  ة الخام المطلوبة في يوة الماد  أن تكون كمي  احسبوا االحتمال  .أ

 ا.طن   26من  أكثرة الخام المطلوبة في يوم معي ن، ة الماد  أن تكون كمي  احسبوا االحتمال  .ب

 ا.ن مبلًغا إضافي  االحتمال أن ال يدفع المصنع في يوم معي   جدوا .ت

 

 .اطبيعي   توزيًعا نةع عالمات االمتحانات في مدرسة معي  تتوز  .   6

 .8معياري النحراف ال، وا68 معد ل العالمات

 سج لوا وسيط العالمات. اشرحوا. .أ

 . 84ا إذا كانت عالمته أعلى من قً ُيعتبر الطالب متفو   .ب

 ؟قين في المدرسةالب المتفو  لط  ل ةالمئوي   سبةن  الما هي  

 ؟ 84 إلى  56االحتمال أن تكون عالمته بين ب. ما هو الطأحد ال نختار بشكل عشوائي   .ت

 ؟ 80إلى  52ب. ما هو االحتمال أن تكون عالمته بين الطأحد ال نختار بشكل عشوائي   .ث

 

 .ب في امتحان قطري  معطاة  قائمة عالمات طال  .   7

 .6 مقداره ا مع انحراف معياري  ع العالمات توزيًعا طبيعي  تتوز        

 .70 من من العالمات أقل   69%      

 ة.عالمة من القائم نختار بشكل عشوائي      أ.      

 ؟70إلى  55ما هو االحتمال أن تكون العالمة بين             

 .63,240هو  70إلى  55ذين حصلوا في االمتحان القطري على عالمة بين الب ال  عدد الط     ب.      

 المتحان؟لذين تقد موا ال   البمن هذا المعطى، حول عدد الط   استنتاجهقدير الذي يمكن ما هو الت              

    الب الذين عدد الط   حول، من المعطى في البند السابقاستنتاجه قدير الذي يمكن ما هو الت     ت.      

 ؟ 79 إلى 64على عالمة بين  حصلوا       

 سيحصلون على دروس تقوية. ،الب الذين حصلوا على أدنى عالماتمن الط   2تقرَّر أن  %ث.          

 . اشرحوا؟ على دروس تقوية يحصل 50عالمته  الذي طالبالهل    

 

 .سم 65ل ا بمعد  طبيعي   توزيًعا ارتفاع نبتة زينةع يتوز  .     8

 سم . 75يصل طولها إلى أعلى من  ،بع النباتاتمعلوم أن  رُ         

    75من  لكن أقل  ، عد لمنبتة زينة طولها أعلى من ال أن نختار بشكل عشوائي  ما هو االحتمال  .أ

  سم؟ 

 اشرحوا.سم؟  55من  باتات التي طولها أقل  لن  ل ةالمئوي   سبةن  الما هي  .ب
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 .اطبيعي   توزيًعانة عالمات امتحان في مدرسة معي  .   تتوزع 9

 .72 معد ل العالمات هو      

 .66 من الب حصلوا على عالمة أقل  من الط    20%      

 . طالبًا 980 أ.  تقد م لالمتحان       

 لكن، لمن المعد   قل  أ ةعالمين حصلوا على ذالب ال  عدد الط   ج من هذا المعطى حولماذا نستنت          

 .عل ِّلوا؟ 66من  أعلى           

 . العاليحصيل الب ذوي الت  من الط   20نختار للمسابقة % .ب

  . عل ِّلواعالمة مطلوبة لالشتراك في المسابقة؟  ما هي أقل  

 

 .اطبيعي   توزيًعا ني  مع مصنع في العاملين أعمار عتتوز  .   10

 .سنوات 4 هو المعياري   واالنحراف سنة 42 هو الأعمار العم   لمعد          

 . سنة 48 من أكثر أعمارهم الذين للعمال عادي طب ي فحص إجراء يتم   ،سنة كل   في واحدة  ةمر          

 دقيقة أكثر.و إضافية طبي ةفحوصات  يتم فحصهمسنة،  52لعم ال الذين أعمارهم أكثر من ا  

  طار المصنع؟ إا في عينً ا مفحًصا طبي   يتم فحصهمن العم ال أي جزء م   أ.  

 ا؟دقيقً  افحًصا طبي   يتم فحصهمي جزء من العم ال أ   ب.

 قدير الذي يمكن أن نستنتجه منما هو الت   .عامل 6,800 هو المصنع في الالعم   عدد أن لوممع   ت.

 فقط؟  عاديةفحوصات طبي ة  يتم فحصهمذين د العم ال ال  هذا المعطى، حول عد       

 

 توزيًعا المصنع يطلبها تيال   الخام ةالماد   ةكمي   عتتوز  . يوم كل  في  خام مادة مصنع إرسالية يطلب.  11

 .أطنان 4 مقداره معياري وبانحراف اليوم في اطن   20 لبمعد   اطبيعي         

  ،تزويدالبسبب صعوبات       
ُ
 من أكثر أو اطن   14 من أقل  المطلوبة  ةالماد   ةكمي   كانت إذاأن ه  ،ق مسبًقافِّ ت  أ

 .اإضافي   مبلًغا المصنع فسيدفع ا،طن   26      

ن  لكليهما نفس احتمال الحدوث. ليين هناك احتمال حدوث أعلى، أم أامن الحدثين الت   ألي   واحد د .أ

 :  مإجابتك اشرحوا

 .طًنا 14من  أقل  المطلوبة خام ة الة الماد  الن  كمي   ،امبلًغا إضافي  ما في يوم يدفع المصنع  (1)

 .طًنا 26من  كثرأالمطلوبة خام ة الة الماد  الن  كمي   ،افي  مبلًغا إضافي يوم ما يدفع المصنع ( 2)

 في يوم معين؟ اإضافي   ان يدفع المصنع مبلغً أاالحتمال  ما هو .ب

 قديرما هو الت  . ةإرسالي   300األعياد تَمَّ خالل سنة واحدة طلب  ة وأيامبسبب العطل األسبوعي  ت.   

مبلًغا  فيها تي دفع المصنعال   اإلرسالي اتالذي يمكن أن نستنتجه من هذا المعطى، حول عدد   

  ا؟ ضافي  إ

 

 سم. 6 هو معياريالنحراف . االسم 65 لبمعد   اطبيعي   توزيًعا نةمعي   زينة نبتة ارتفاع يتوزع.   12

 سم؟ 74 إلىسم  68تي يتراوح طولها بين لنباتات ال  ل المئوية نسبةالما هي   أ.         

 .وق المحل يباع في الس  صدير، وتُ غير صالحة للت   سم 62 من األقصر النباتاتب.    

ر؟يُ  باتاتالن   جزء من أي      َصدَّ

 التي باتاتجزء من الن   أي   .ضبسعر ُمَخفَّ  ي  المحل   وقالس  في  ُتباع سم 56 من األقصر النباتات .ت

 صدير تباع بسعر مخفَّض؟صالحة للت  غير 
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  0.3 مقداره معياري   وبانحراف ،سم 1.8 لبمعد   اطبيعي   توزيًعا ة "شيري"بندورة كروي   طول قطر عيتوز  .  13

 :ثالث مجموعات إلى تَُصنَّف مناسبة بطريقة البندورة لرزم. سم       

  i .    سم 1.5 يساوي أو أصغر قطرها بندورةحب ات. 

  ii .   سم 2.1يساوي  أو أصغر لكن سم، 1.5 من أكبر قطرها بندورةحب ات. 

  iii .  باقي حب ات البندورة. 

 مجموعة؟ أي جزء من مجمل حب ات البندورة يوجد في كل   أ.       

 سم؟1.5 أكبر من أن يكون قطرهاما هو االحتمال  .عشوائي   شكلب بندورة ةحب   نختار ب.      

 

 سم. 1.8 القطر المنوال هو. اطبيعي   توزيًعا ة "شيري"كروي   بندورة قطرطول  عيتوز  .   14

 .سم 2.2كبر من أ البندورة قطرها  حب ات ثُلث        

 اشرحوا. ؟الكبرىالبندورة ة حب  ما هو قطر  ،غرىالص  لث حب ات البندورة من بين ثُ   أ.        

  لكن أصغر من المعد ل؟ ، سم 1.4حب ة بندورة قطرها أكبر من  عشوائيًا أن نختاراالحتمال  ما هو  ب.      

 

 ا. ات القبول للجامعة توزيًعا طبيعي  امتحان عالمات تتوزع. 15

 نقاط.  8 واالنحراف المعياري   ،نقطة 76 معد ل العالمات في االمتحان كان

 .القبول امتحانفي ن ذوي التحصيل األعلى لُممَتَحنيمن ا 20قبول % نة تم  في سنة معي  

 . 84حصلت على عالمة و نة،لهذا االمتحان في تلك الس   دعاء تقد مت   أ.

         اشرحوا.في الجامعة؟ دعاء هل ُقبلت  

 .القبولفي امتحان  60من  ممَتَحًنا حصلوا على عالمة أقل   384 ب.

                                القبولحول عدد المتقد مين المتحان  ،المعطىذي يمكن أن نستنتجه من هذا قدير ال  ما هو الت   

  للجامعة؟       

 

 لبمعد   اطبيعي   توزيًعا عحترق( يتوز  يتي يضيء فيها المصباح حتى اعات ال  )عدد الس   مصباح كهربائي   حياة طول.  16

 ساعة. 90 ساعة وانحراف معياري   700       

 ؟هاقاحترا موعد ىحت   اتساع 610 من أقل   تُضيء التي ةالكهربائي   لمصابيحل ةالمئوي   سبةن  ال هي ما .أ

 ؟ هاقاحترا موعدى ساعة حت   880من  أكثرة التي تضيء لمصابيح الكهربائي  ل ةسبة المئوي  ما هي الن   .ب

  ؟هقاحترا موعدى حت   ةساع 880 إلى ساعات 610يضيء مصباح بين  أنما هو االحتمال  .ت

  ؟هقاحترا موعدى حت   ةساع 700 إلى ساعة 520مصباح بين  يضيء أنحتمال ما هو اال .ث
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 .نقطة 90 مقداره معياري   وانحراف نقطة 530 لبمعد   اطبيعي   توزيًعا البسيخومتري امتحان نتائج عتتوز  .   17

 ُيقبل لكي البالط   عليها يحصل أن يجب تيال   (األدنى)العالمة القبول  عالمات اآلتي الجدول يعرض        

 .جامعتينفي  أقسام ةثالثل        

 "ج" القسم "ب" القسم "أ" القسم 

 620 530 440 األولىالجامعة 

 710 620 530 الجامعة الثانية 

  

 "ج" في الجامعة  للقسمأن ُيقبل طالب، امُتحِّن في امتحان البسيخومتري، ما هو االحتمال  .أ

 ولى؟ األ 

 " في الجامعةأ"للقسم طالب، امُتحِّن في امتحان البسيخومتري،  أن ُيقبلما هو االحتمال  .ب

 انية؟ "أ" في الجامعة الث  للقسم ، وال ُيقبل ولىاأل        

 "ب" في الجامعةللقسم متري، أن ُيقبل طالب، امُتحِّن في امتحان البسيخوما هو االحتمال  .ت

 "ج" في نفس الجامعة؟ للقسم ال ُيقبل لكن ولى، األ   

 "أ" في الجامعةللقسم أن ُيقبل طالب، امُتحِّن في امتحان البسيخومتري، االحتمال ما هو  .ث

 انية؟ "ج" في الجامعة الث   للقسمولى، وال ُيقبل األ      

 

 .غراًما 68أكثر من زن يو وزنه ثقيل البيض لمجم من 16%. غراًما 62 لبمعد   اطبيعي   توزيًعا بيضال وزن عيتوز  .  18

 .بمفرده رَزميُ  قيلالث   يضالبا هذ       

 .البيض وزن لتوزيع المعياري   االنحراف واجد .أ

 56من  من بين جميع البيض، أقل   أن يكون وزن بيضة، اختيرت بشكل عشوائي  جدوا االحتمال  .ب

 ؟ اغرامً     

 المئوية لنسبةتساوي ا اغرامً  65ر من أكث الذي وزنه لبيضل المئوية نسبةاللماذا  اشرحوا،  .ت

 غراًما؟    59من  أقل   زنهو الذي لبيضل   

 

   2%َو  ،في اليوم  الترً  20من  قل  أ تدر   البقراتمن  16% .اطبيعي   توزيًعا اليومي   الحليب منتوج عيتوز  .  19

 في اليوم. اتلتر 10من  قل  أ  البقرات تدر  من        

 .ر ها البقراتتي تدة إنتاج الحليب ال  لكمي   المعياري   ل واالنحرافالمعد   وااحسب .أ

 ؟الترً  30من  أكثر تدر  التي  للبقرات ةالمئوي   سبةن  الما هي  .ب

 ؟الترً  15من أكثر   در  التي ت ة للبقراتالمئوي  سبة ن  الما هي  .ت

 

  ،معين في الجامعة قسمفي  . 20
ُ
  والرياضيات. ةاإلنجليزي   اللغة قبول في اامتحان جريأ

 تقدَّم يوسف لالمتحانين .. اطبيعي   توزيًعا االمتحانات نتائج عتتوز   

 والعالمة التي حصل عليها يوسف في كل   االنحراف المعياري   ،المعد ل: عروضأمامكم جدول ي       

     :موضوع       

 تي حصل عليها يوسفالعالمة ال   عياريماالنحراف ال المعد ل الموضوع

 67 5 62 ةاللغة االنجليزي  

 72 8 68 رياضياتال

        

 وا.اشرح ؟الُممتَحنينمن باقي  أعلى يوسف تصنيف مستوى كان ،االمتحانين من امتحان أي   في وادحد ِّ 
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  ،في البالد نةمعي   منطقة في.    21
ُ
 .  ة بين التالميذللمقارن المقروء فهم في امتحانان جريأ

 .اطبيعي   توزيًعا االمتحانين من امتحان كل   عالمات عتتوز           

 . نقاط 6 هو المعياري   واالنحراف نقطة 75 "أ" االمتحان عالمات لد  مع         

 .نقاط 8 هو المعياري   واالنحراف نقطة 71 "ب" االمتحان عالمات لمعد           

 أي   في. 80 وهي العالمة نفس على فيهما حصل وقد االمتحانين، في يوسف امُتحن .أ

 امُتحنوا؟ ذينال   البط  ال مع باقي بالمقارنة أكثر يوسف نجح امتحان

 أي   في  .87 العالمة على كليهمافي  حصلت وقد أيًضا، االمتحانين نفسإلى  سعادتقدمت  .ب

  امُتحنوا ؟ الذين البط  ال باقي بالمقارنة مع ربأك سعاد نجاح كان امتحان

 

 اعات.ُيقاس طول الحياة بالس   .اطبيعي  توزيًعا ة اري  بط  طول حياة ع يتوز  .   22

  ة:بطاري  يصف توزيع طول حياة  بياني   مامكم خط  أ        

 

 

 

 

 

 

 

 ة.لبطاري  معد ل طول حياة ا جدوا( 1) أ.

 .جدوا االنحراف المعياري  ( 2) 

 . تُعتبر تالفة ،صغرهو األ تهاحياالتي طول  اتمن البطاري   %2 ب.

  تالفة. البطارية تعتبرمنه  أقل  ذي ال   لبطاري ةا حياةجدوا طول  

 ساعة؟ 222.5 أكثر منات التي تعمل ة للبطاري  المئوي   سبةن  الما هي  ت.

 ساعة؟ 222.5 أكثر منكم منهن  تعمل . ةبطاري   1,000اشترى مصنع  ث.

 

 بانحرافين معياريين، وَ  األعدادأكبر من معد ل  40 العدد معلوم أن  . اطبيعي   توزيًعامجموعة أعداد .    تتوزع 23

  . 20 العدد منأقل  األعدادمن  %2        

 عداد.احسبوا معد ل مجموعة األ( 1) أ.        

 األعداد.لمجموعة  احسبوا االنحراف المعياري  ( 2) 

 عداد أكبر منه؟من األ %84 الذي األصغرما هو العدد  ب.

  سبة للمعد ل. المساحة الملو نة متماثلة بالن   مأمامك الذي الرسم البيانيفي  .ت

  ؟(سمةنظروا الر  ا) لمعد لإلى ا األقرب األعدادمن  %68 يقع بين أي  عددين      

 

 

 

 حياةول ط

 اعات(ة)بالس  بطاري       

 

 عدد
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 ا.طبيعي   اعً يتوز.   تتوزع أطوال مجموعة أوالد 24

 سم. 178 من والد أقل  األمن  %69 طول       

 .سم 170 من برأك األوالدمن  %69 طول       

 .طوالاحسبوا معد ل األ (1) أ.        

 .لألطوال معياري  احسبوا االنحراف ال( 2) 

 .البياني سمأكملوا العدد الناقص في الر  ( 1)    ب.       

 ؟ البياني سممعطيات الر  بحسب ما معنى هذا العدد  (2)              

 

 

 

 

 

 

 

 . م 1.3بمعد ل  اطبيعي   توزيًعالمجموعة أوالد  "ى أعلىالالقفز "نتائج .   تتوزع 25

 . م 1.5 من أقل   وه األوالدمن  %99.5 لـ ةالقفز ارتفاعمقدار         

 .ةالقفز الرتفاعاحسبوا االنحراف المعياري أ.           

 القفزة الناقصة. ارتفاعوأكملوا البياني استعينوا بمعطيات الرسم ب.        

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 طول

 1.22م القفزة ارتفاع
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 : اباتجإ
 
 .(%2) 0.02 ب()   68الوسيط مساوٍ للمعد ل وهو  وزيع الطبيعي  في الت   أ() .1

 ،ذين تقد موا لالمتحانالب ال  من الط   %82 هم طالب 902 الن   ،طالب 1100ث()    (%82) 0.82 ت()

 .طالب 1100هم  %100 ولذلك

 %68 ت()   اطالبً  48 ب()     %16 أ() . 2

 88 ث()   اطالبً  76,588 ت()   (%2) 0.02 ب()    72 أ() . 3

 %48 ت()    الثةفي المجموعة الث   %16( 2) ولىاألوعة في المجم %50( 1) ب()     سم 1.5 أ() . 4

 (%96) 0.96 ت() (%2) 0.02 ب()     (%2) 0.02 أ() . 5

 (%91) 0.91 ت()   %2 ب()    .المعد ل والوسيط متساويان ،وزيع الطبيعي  في الت   هألن   ،68 أ() . 6

 (%91) 0.91 ث()

  االبً ط 63,240 ت() ا طالبً  94,388 ب() (%67) 0.67 أ() . 7

 .يحصلون على دروس تقوية 55 من ذين عالمتهم أقل  الب ال  الط   الن   ،نعم ث()

  (%25) 0.25 أ() . 8

 سبة للمعد ل. متماثل بالن   وزيع الطبيعي  للت   البياني   الخط   ن  أل ،(%25) 0.25 ب()

     .اطالبً  980 من %30 ألنهم ،اطالبً  294 أ() . 9

 سبة للمعد ل.متماثل بالن   وزيع الطبيعي  لت  ل البياني   الخط   ن  أل ،78 ب()

 .عامالً  442 ت() من العم ال %0.5 ب()  من العم ال %7 أ() . 10

نفس  يوجد للحالتين نفس االحتمال، أو يوجد للحالتين هن  ، فإبعين االعتبار التماثل أخذنا إذا أ() . 11

 .ةارسالي   42 ت()      (%14) 0.14 ب() .(%7)    0.07 االحتمال

  ت()  69% ب() 24% أ() . 21
31

7
 

  .الثةفي المجموعة الث   %16 ،انيةفي المجموعة الث   %68 ،ولىفي المجموعة األ %16 أ()  .13

 (%84) 0.84 ب()      

 ب()  .سبة للمعد لمتماثل بالن   وزيع الطبيعي  للت   البياني   الخط   الن   ،سم 1.4 أ() . 41
6

1
 

  ،(84) دعاءكانوا أعلى من عالمة  ،من العالمات %16 فقط هالن   ،للجامعة دعاء ُقبلت أ() . 15

 متقد م لالمتحان.200،19 ب()    .األعلىحصيل ذوي الت  من  %20 الـضمن  لذلك عالمتها     

 (%48) 0.48 ث() (%82) 0.82 ت()       %2 ب()  %16 أ() . 16

 (%82) 0.82 ث() (%34) 0.34 ت()         (%34) 0.34 ب() (%16) 0.16 أ() . 17

سبة هو متماثل بالن   وزيع الطبيعي  للت   البياني   الخط   ن  أل ت()   (%16) 0.16 ب()  غرامات 6 أ() . 18

 للمعد ل. 

30x أ() . 19   لتر في اليوم، s = 10 93% ت()    50% ب()   في اليوم اتلتر 

 على من عالمة أمن الممتحنين عالمتهم  %16ة في امتحان اللغة االنجليزي   هن  أل ،ةاللغة االنجليزي   . 20

  من الممتحنين على عالمة أعلى من عالمة يوسف. 31حصل % ،يوسف، لكن في امتحان الرياضيات
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حصلوا على  الذين نينمن الممتح  %16 ضمن الـ يوسف نجد في االمتحان "ب" هالن   ،امتحان "ب" أ() . 21

من الممتحنين  %16  لـضمن ا يوسف  نجد"أ" ال  متحاناالبينما في  ،(79 أعلى من) عالماتأعلى 

 ،نجحت سعاد في االمتحانين بنفس الدرجة ب()  .(81 أعلى من) الذين حصلوا على أعلى العالمات

 عالمتها أعلى بانحرافين معياريين من المعد ل.في كليهما  هالن  

 ةبطاري   70 ث()    %7 ت()   ساعة 170 ب()    ساعة 15( 2)  ساعة 200 (1) أ()  .22

    25 ب()   5(  2) 30 (1) أ() . 23

  ت()      

 

 

 

 

 .لمعد لإلى ا قربعداد األمن األ %68 ، نجد35 إلى  25 بين: المعنى      

 

    سم 8(  2)  سم  174 (1) أ() . 24

   (1) ب()       

 

 

 

 

 سم. 162 من األطولوالد في المجموعة من األ %93: المعنى( 2 )     

 

    م 0.08 أ() . 25

 ب()

 

 العدد

 الطول

القفزة ارتفاع   1.42م  1.22م 


