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  توزيع طبيعي ،احتمال ،ءحصاا. 2

 

 حصاءا 2.1

  

 .   7  ، 10  ، 15  ، 16:   مجموعة مكوّنة من أربعة أعداد مأمامك .1

 . 15 إلى 10 قيمته بين ،x خرآا لمجموعة عدد  إلى ا نضيف

مساوٍ (  x و   ربعة المعطاةعداد األاأل) الخمسة  األعدادأّن معّدل  كان معطى إذا ،x ما هو العدد

 لوسيطها.

 

  اني عشر:الثّ  ات للصفّ ياضيّ هائي في الرّ ن توزيع عالمات االمتحان النّ بيّ  يجدول  أمامكم  .2

 

 
 

 

 

 

 .xاحسبوا .  72.5 هو  فّ معّدل العالمات في هذا الصّ  .أ

 .لواعلّ  ما هو وسيط العالمات؟  .ب

 ما هي العالمة المنوال؟ .ت

 للعالمات؟ ما هو االنحراف المعياريّ  .ث

  ا.طالب   نختار بشكل عشوائيّ  .ج

 أو أكثر؟ 80الب أن تكون عالمة الطّ ما هو االحتمال  

 

  ،اطالب   25 مكوّن من في صفّ  .3
 
 .من الطالب مجموعتينل امتحان جري  أ

 .6.9  كان فّ ب الصّ طالّ  معّدل عالمات االمتحان لكلّ 

 .7.5 هو  في المجموعة األولىا طالب   15 معّدل العالمات في االمتحان لـ

 ؟ةانيالثّ  المجموعةفي  كانواالذين  10 الب الـكم كان معّدل العالمات في االمتحان للطّ 

 

 .  اغرام   23 هو ووجدوا أّن معّدل أوزانها ،ا من مسحوق الحساءكيس   40 و ز نوا  .4

 غرامين لوزن كل كيس من إضافةويجب  ،ولىاأل 10  ياس الـزن االكتبيّن وجود خطأ في و ،بعد ذلك

  كياس. هذه األ

 ا من مسحوق الحساء بعد تصحيح الخطأ.كيس   40 احسبوا معّدل وزن الـ

 

 رجةحسب الدّ ب شهري على راتب عامال   25 يحصل .الشهري اتبفي مصنع درجتان للرّ .     يوجد 5

  10أكبر بـ العاليةرجة في الدّ  الشهري اتب. الرّ العاليةرجة حسب الدّ ب عامال   75ويحصل  ،المنخفضة        

 في المصنع هو الشهري اتبمعّدل الرّ  المنخفضة. رجةفي الدّ  الشهري اتباعة من الرّ شواقل للسّ         

   اعة.للسّ  شاقال   35        

 .رجتينواحدة من الدّ  اعة في كلّ للسّ  الشهري اتباحسبوا الرّ    أ.        

 لساعة عمل؟ الشهري اتبالرّ  منوال ما هو  ب.       

 .علّ لوالساعة عمل في المصنع؟  الشهري اتبما هو وسيط الرّ   ت.       

 90 80 70 60 العالمة

 x 11 1 7 عدد الطالب
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6   . 
 
  .عبةين من نفس الشّ جري امتحان في صفّ أ

مت ح نفي أحد الصّ       
 
 . 80 وكان معّدل العالمات ،اطالب   20 فوف أ

 . 70 كان اآلخر فّ ي الصّ معّدل العالمات ف     

 .74 ين هوفّ الممتحنين من الصّ  معّدل العالمات لكلّ      

 ؟اآلخر فّ حن في الصّ ا امت  كم طالب       

 

 .72 امتحانات كان 5 معّدل عالمات طالب في.    7

 .    75 ة تّ الب أن يكون معّدله في االمتحانات السّ أراد الطّ . إضافيالب في امتحان حن الطّ مت  ا  أ.        

؟5 مساوية لمعّدل االمتحانات الـ/  أصغر/  أكبر ادس يجب أن تكون هل عالمته في االمتحان السّ  

 .علّ لوا 

 ؟ 75تة يكون معّدله في االمتحانات السّ  لكي ،ادسماذا يجب أن تكون عالمته في االمتحان السّ  ب.        

 

 

ّس ب8  ا. شهر   11 خالل  ة لعائلةهريّ معّدل المصروفات الشّ  .     ح 

 شاقل.  100 هو ، واالنحراف المعياريشاقل 4500 ة هو هريّ تبيّن أّن معّدل المصروفات الشّ 

 ر.وتبيّن أّن المعّدل لم يتغيّ  ،(12 هر الـالشّ ) ضافيإالحسابات مصروفات شهر  إلىبعد ذلك أضافوا 

 .علّ لوا .(12 هر الـالشّ ) اإلضافيهر ماذا كانت مصروفات الشّ   أ.

 أكبر أم أصغر من االنحراف المعياري جميع األشهر )إلثنى عشر شهر ا( هل االنحراف المعياري ل  ب.

 (.ةحسابات جبريّ جراء حاجة إلتوجد ال )حد عشر شهر ا؟ أل      

 

  .  1.8. واالنحراف المعياري هو 60ا هو طالب   20حسب معلّم ووجد أّن معّدل عالمات .   9

 ، وفقط60ب بقي الّ الطّ  معّدل كلّ  (، وتبيّن أنّ 21الب الـ ) الطّ  إضافيلمعلّم عالمة طالب بعد ذلك أضاف ا     

  تغيّر.  ياالنحراف المعيار     

 .علّ لوا؟ (21 الب الـالطّ ) اإلضافيالب ما هي عالمة الطّ    أ.     

  20أصغر من االنحراف المعياري للـ أكبر أم  (اطالب   21 أي الـ) بالّ الطّ  لجميعهل االنحراف المعياري    ب.     

 ة(. حسابات جبريّ جراء حاجة إلتوجد ؟ ) ال اطالب             

       

  

 اني عشر في موضوعين مختلفين "أ" و "ب". الثّ  فّ ب في الصّ طالّ  9 قائمة عالمات مأمامك.   10

 .10  ،  8  ،  8  ،  7  ،  7  ،  7  ،  6  ،  6  ،  4توزيع العالمات في الموضوع "أ" هو:        

 .10  ،  10  ،  9  ،  8  ،  7  ،  6  ،  5  ،  4  ،  4:   توزيع العالمات في الموضوع "ب" هو       

 واحد من الموضوعين؟ في كلّ و منوال العالمات ما ه   أ.        

 واحد من الموضوعين؟ ما هو وسيط العالمات في كلّ   ب.       

 واحد من الموضوعين؟ العالمات في كلّ  معّدلما هو    ت.       

 كبر؟ اشرحوا. توزيع العالمات هو األ (الموضوع "أ" أو "الموضوع "ب") موضوع في أيّ    ث.       
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 :يضارطع األفي عدد من ق   ،بندورة باألطنانم توزيع لمحصول أمامك.  11

  

  

  

 .أطنان 7 معّدل المحصول للقطعة هو     

 أطنان؟ 4محصول البندورة  كانفي كم قطعة أرض    أ.      

 ما هو وسيط المحصول؟  ب.     

 لمحصول البندورة؟ ما هو االنحراف المعياريّ    ت.    

 

 

 . فقط  80  و   70 ،60 هي:ات ياضيّ ب في امتحان الرّ طالّ .  عالمات 12

 .80  عالمةعلى طالب  5  حصلو ،70 عالمةعلى ب طالّ  9 وحصل ،60 عالمةعلى ب طالّ  4 حصل       

 ب الخمسة على واحد من الطاّلّ كلّ حصل  .خرحنوا بموعد آامت   وقد ،بطالّ  5 غاب عن المتحان     

 ووجد المعّدل الجديد، المنوال ،األخرىعالمات ال العالمات إلىهذه معلّم أضاف ال  .80 العالمة      

 الجديد، والوسيط الجديد.      

 أم لم يتغيّر؟ اشرحوا. صغري ،كبريهل المعّدل الجديد    أ.      

  .علّ لوا؟ اتالعالمتغيَّر منوال هل   ب.     

 ؟ اشرحوا. تغيَّر وسيط العالماتهل   ت.     

 

 

 

 

  ارات الخاصّة لدى عائالت في بلدة معيّنة. وصف لتوزيع عدد السيّ  مأمامك.  13

 

 

 

 ارة واحدة هيتي لديها سيّ ة للعائالت الّ سبيّ ة النّ كراريّ معلوم أّن التّ  
4

1 . 

 تي لديها سيارة واحدة؟ ما هو عدد العائالت في البلدة الّ  .أ

 لعائلة؟ليارات ما هو منوال عدد السّ  .ب

 لعائلة؟يارات لما هو وسيط عدد السّ  .ت

 لة؟لعائيارات لما هو  معّدل عدد السّ  .ث

 عائلة واحدة من البلدة. نختار بشكل عشوائيّ  .ج

 ارات أعلى من المعّدل؟ العائلة عدد سيّ  هذه ما هو االحتمال أن يكون لدى

 

 

 

 

 9 8 7 6 4 المحصول باألطنان

 x 8 7 12 7 التكرارية

 4 3 2 1 0 عدد السيّارات

 x 14 2 6 2 عدد العائالت
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 شاقل 5,400،شاقل 5,100 :يوجد ثالث درجات أجور شهرية ،في مصنع عامال   80يعمل .  14

  عّمال 10 يتقاضى .شاقال    5,550مصنع  هو عّمال ال ة لكلّ هريّ جور الشّ شاقل. معّدل األ 5,700 و         

 .هرشاقل في الشّ  5,100)كل واحد منهم(         

  هر؟ شاقل في الشّ   5,700يتقاضى  كم عامال     أ.       

 في المصنع؟ هري اتب الشّ الرّ منوال ما هو    ب.      

 هري؟اتب الشّ ما هو  وسيط الرّ    ت.      

  من المصنع. عامال   ائيّ عشوبشكل نختار    ث.      

 من المعّدل؟  هري أقلّ أن يكون راتبه الشّ ما هو االحتمال              

 

 .ابنت   13 و   اولد   15 يتعلّم ،معيّن في صفّ  .  15

 .سم 158 ومعّدل أطوال البنات هو سم 162 هو معّدل أطوال األوالد       

  .حدة  ا واا وبنت  ا واحد  ولد   لصفّ إلى ا نضمّ ا        

ا. معّدل طول البنات  لم يتغيَّرو ،والدمعّدل طول األ لم يتغيَّرين، البين المنضمّ عندما قاسوا أطوال الطّ                         أيض 

 ت؟ تي انضمّ ما هو طول البنت الّ و؟ ذي انضمّ ما هو طول الولد الّ أ.           

ا، الصف  طالبأطوال كلّ معّدل  : لم يتغيّر بالتّأكيدقالت هدى  ب.         ذيمقارنة مع المعّدل الّ بال أيض 

  دى؟ اشرحوا. ابق. هل صدقت ه  في اليوم السّ  بس  ح                

 

   أبناء عائلته:  مع كلّ  ادسالسّ  يالدهيحتفل وليد بعيد م.    16

مر كل واحد من الوالدين  مرهأخوه نمر  ،35 هوجميل وسمر ع   4 مرهاع  وأخته هال سنوات،  8 ع 

 .سنوات

 العائلة؟ منوال أعمار أبناءما هو   أ.

 عائلة؟ما هو معّدل أعمار أبناء  ب.

 العائلة؟ أعمار أبناءما هو وسيط  ت.

 .ووسامالحق جّد وجّدة  حفلة عيد الميالد في وقتٍ  إلىنضّم ا  ث.

  دا في نفس السنة.ل  و   وسامجّد وجّدة  

 .30هو  المحتفلين كلّ  ألعمارالمعّدل الجديد  

مر وما ه (1)   ؟وسامة جّد وجدّ  ع 

 .علّ لوافي الحفلة؟  المحتفلينأعمار منوال تغيّر هل  (2) 

  . علّ لوافي الحفلة؟ المحتفلين هل تغيّر وسيط أعمار  (3) 
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 .2000 و   1996 نوات ادرات في دولة هدالند، بين السّ أمامكم معلومات عن المدخوالت من الصّ .  17

  .ولة هو ه داسم العملة في هذه الدّ       

 نةالس  
مجموع المدخوالت من 

 (بماليين الهد) ادراتالص  

1996 20.4 

1997 25.4 

1998 27.1 

1999 37.9 

2000 42.6 
 

 ؟2000 و   1996 ادرات بين السنوات ماذا كان معّدل مدخوالت دولة هدالند من الصّ   أ. 

  ادرات أعلى من المعّدل؟ والت من الصّ سنوات كان مجموع المدخ في أيّ  ب.

  نوات.ادرات في هذه السّ لمدخوالت دولة هدالند من الصّ  احسبوا االنحراف المعياريّ  ت.

 

  .(4) -(1) واحدة من متواليات العالمات  لكلّ  جدوا المعّدل واالنحراف المعياريّ    أ..    18

 (1) 9 ،5 

 (2) 9 ،7 ،7 ،7 ،5 

 (3) 9 ،7 ،7 ،7 ،7 ،7 ،5 

 (4) 9 ،7 ،7 ،7 ،7 ،7 ،7 ،7 ،7 ،7 ،7 ،5 

  ؟ اشرحوا.أعالهواحدة من متواليات العالمات  ماذا نستطيع القول عن معّدل كلّ  ب.       

 ؟أعالهواحدة من متواليات العالمات  لكلّ  ماذا نستطيع القول عن االنحراف المعياريّ  ت.       

                   يكون االنحراف المعياريّ  لكي ،9 والعالمة 5 بين العالمة ،7 كم مرّة يجب أن تظهر العالمة ث.       

 اشرحوا. ؟بالضبط 1              

 نحصل   ، هل (9والعالمة  5مرّات ) بين العالمة  ةدّ ع   7العالمة إذا أضفنا   ج.        

 . علّ لوا؟ 0قيمته  على انحراف معياريّ              

 

19   . 
 
 معّدل ،"رجسالنّ " في مدرسة. ةامنالثّ  وففلصّ ا بين تالميذ مقارنةللفي مدرستين امتحان جري أ

ا 67العالمات كان  معّدل ،"عمانشقائق النّ " في مدرسة .87 والمنوال  67 العالمات          والمنوال أيض 

 مدرسة.  كلّ  يصفان توزيع العالمات فياللذان  II و   Iان الخطّان البيانيّ أمامكم  .51        

 

  

 

 

 

 

 

 

  . بيانيّ  رسم كلّ في  لعالماتعلى محور ا المنوال عيّنوا  أ.      

 ؟عمان"مدرسة "شقائق النّ رسم بيانّي يمثّ ل  وأيّ  ، "رجسالنّ " مدرسةيمثّ ل  بيانيّ رسم  أيّ   ب.     

  اشرحوا.            

 שכיחות

40 
 100 ציון

~ 

~ 

 

~ 

~ 

 

 שכיחות

 ציון
40 100 

I II 

 اتالعالم

 ةكراريّ التّ 

 اتالمالع

 ةكراريّ التّ 
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 .72 ،76 ،78 ،80 ،82 ،84 ،88:  أمامكم قائمة عالمات.   20

 .احسبوا معّدل العالمات واالنحراف المعياريّ     أ.       

  .لالمعدّ ال يتغيّر بحيث  ،عالمةأضيفوا   ب.       

 .اشرحوا ؟رلم يتغيّ  مأ ،صغري ، أم االنحراف المعياريّ  يكبر: العالمة إضافةبعد  هل            

 .(ةاشرحوا بالكلمات أو بطريقة جبريّ )            

  اشرحوا.  ؟هل صدق .يكبر، فإنَّ المعّدل  84 العدد أضفنا إذاأدعى يوسف انه    .ت      

  ر الوسيط؟ ال يتغيّ  لكي ،ةلقائمة الرئيسيّ إلى ا إضافتهاعالمة يجب  أيّ    ث.      

 

 : حضر في بداية الحفلة. ، لالحتفال بنهاية السنة الدراسيةعبان القرية في بيت الشّ تجّمع سكّ .   21

مر كل واحد منهماشترك  م 30  ،سنة 25 ، ع 

مر كل واحد منهم امشترك   21  ،سنة 32 ، ع 

مر كل واحد منهم   ، امشترك   17  .سنة 40ع 

 المشتركين في الحفلة؟ أعمارما هو معّدل  .أ

 لمشتركين في الحفلة؟منوال أعمار اما هو     .ب

  المشتركين؟ أعمارما هو وسيط     .ت

أمام  لتأدية عرضانوية ب من المرحلة الثّ طالّ  8 وصل  ،لحفلةبعد مرور بعض الوقت منذ بداية ا    .ث

  مشتركي الحفلة.

  اشرحوا.  ؟لم يتغيّر مصغر، أيكبر، يجميع الحاضرين في الحفلة  أعمارهل معّدل 

     

  .يةحسابطالب في امتحان مهارات  5حن امت      أ..   22

  4 ،5 ،7 ،12 ،14 :واحد منهم في االمتحان لّ كل يةالحساب خطاءاألأمامكم تفصيل لعدد               

 (.واحد مالئم عدد واحد لكلّ )              

  ب الخمسة. الّ لطّ الحسابية ل األخطاءاحسبوا المعّدل واالنحراف المعياري لعدد               

  ،أسبوعلمدة  الطالب  نم وتمرّ بعد تعلّ  ب.       
 
  خمسة. ب الالّ لنفس الطّ  إعادةعطي امتحان أ

  ابق. في االمتحان السّ  كانمما  ة أقلّ أخطاء حسابيّ  3ب الّ واحد من الطّ  لّ وقد أصبح لك 

  ؟ر االنحراف المعياريّ لماذا لم يتغيّ  اشرحوا،  (2)       ؟لألخطاءما هو المعّدل الجديد (  1) 
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 " القسطل" : ةا في ثانويّ الب في البيولوجيعالمات الطّ يصف توزيع عمدة ط أمخطّ أمامكم  .23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟العالمات منوال  وما ه أ.

  الب الذين يتعلمون بيولوجيا في مدرسة "القسطل"؟ما هو عدد الطّ   ب.

 .الباحسبوا معّدل عالمات الطّ   ت.

 الب؟ما هو وسيط عالمات الطّ  ث.

 على اعتراض ثالثة معلّمال وافق  على العالمات التي حصلوا عليها. اب اعتراض  قّدم خمسة طالّ  .ج

ّح حت العالمات الثّ قد و ،80 و   75 ،70عالمتهم  وأصبحتب طالّ         . 85 العالمة إلىالث ص 

  صحيح؟ اشرحوا. ر وسيط العالمات بعد التّ تغيَّ هل ( 1) 

  صحيح؟ اشرحوا. معّدل العالمات بعد التّ تغيَّر هل ( 2) 

 

 

 العالمة

 عدد الطاّلب
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من غرفتين، ثالثة، أربعة أو خمس سكنية مكونة شقق  ببناء" العمار واإلسكان" بناءقامت شركة  .  24

  هذا المشروع:  قشقيصف توزيع عدد الغرف في  مخطّط مأمامك غرف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشروع؟شقق غرف عدد منوال ما هو   أ.

رف ب.          المشروع؟ قشق ما هو وسيط عدد غ 

رفاحسبوا معّدل عدد   ت.   مشروع. ال ققش غ 

 

 :غرف 4 المكونة منقق عروض سعر الشّ يجدول أمامكم 

 

  غرف.  4 من ( مكونةفي هذا المشروع)احسبوا معّدل سعر شّقة   ث. 

   غرف؟ 4 ي كل منها ف التيالمشروع  ما هو وسيط أسعار شقق .ج

  المشروع؟ هذا كلي فيعدد الشقق ال ما هو    د.        

 شاقل 1,300,000 شاقل 1,150,000  شاقل    1,000,000 شاقل  900,000 سعر الشّقة

 18 27 36 9 ققعدد الشّ 

 غرفتان

 غرف 3

 غرف 4

 غرف 5
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 .في المجتمع ا في أماكن مختلفةع  ا متطوّ الب  ط  120يوجد ،"الفردوس" في قرية .25

  المختلفة:  األماكنعين في ب المتطوّ الّ أمامكم توزيع الطّ 

 عينعدد المتطوّ  عمكان التطوّ 
من  المئوية سبةالنّ 

 عينمتطوّ بين ال

 30 بيعةة حماية الطّ جمعيّ 
 

 الحيوانات ضدّ  العنف
 

15% 

 ينمساعدة المسنّ 
 

10% 

 نجمة داود الحمراء
  

 48 ةسات جماهيريّ مؤسّ 
 

  120 يالمجموع الكلّ 
 

  وا الحسابات. لأمألوا الخانات الفارغة في الجدول. فصّ    أ.

  الجدول.  تي فيط أعمدة يمثّل المعطيات الّ ارسموا مخطّ    ب.

  طوع ؟مكان التّ منوال ما هو   ت.

     "،الحيوانات ضدّ  "العنف ا في ع  أن يكون متطوّ ما هو االحتمال  ،ا بشكل عشوائيّ ع  اخترنا متطوّ  إذا   ث.

 ؟ "بيعةة حماية الطّ جمعيّ "أو في               

 

 ا فيع  ا متطوّ طالب   48 لـ ع في االسبوع دائري يعرض عدد ساعات التطوّ ط  مخطّ أمامكم .   26

 ة:سات الجماهيريّ المؤسّ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات؟ 4 ع لمّدةا يتطوّ كم طالب   أ.

  ة.سات الجماهيريّ ع في المؤسّ طوّ احسبوا معّدل عدد ساعات التّ  ب.

 ع؟ ما معناه؟ طوّ ما هو منوال عدد ساعات التّ  ت.

 ع؟طوّ ما هو وسيط عدد ساعات التّ   ث.

 ع. طوّ لعدد ساعات التّ  نحراف المعياريّ احسبوا اال .ج

 ساعة واحدة

 ساعات 4

 ساعات 3

 ساعتان
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  .في عطلة العيد تعليمية نزهةللخروج في  طونيخطّ وهم  ،بابحركة الشّ  إلى بمجموعة طالّ .   تنتمي 27

 زهة.  مكان النّ  لتحديد الب في الحركةتّم اجراء استطالع بين هؤالء الطّ        

  الع: يعرض نتائج االستط دائريّ ط مخطّ أمامكم        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب؟الّ ه بين هؤالء الطّ نزّ مكان التّ  منوالما هو   أ.         

 فر    الب الذين فّضلوا السّ من عدد الطّ   يالت أكبرافر إلى ب الذين فّضلوا السّ الّ بكم مرّة عدد الطّ   ب.        

 قب؟لنّ إلى ا      

 . 28 قب هو النّ  ه فينزّ ذين فّضلوا التّ ب الّ الّ معلوم أّن عدد الطّ  ت.

  ؟ تعليمية نزهةالذين يخططون للخروج في الب ما هو عدد الطّ  

 

 :االستطالعنتائج  فيما يلي .االمرغوب بهزهة ام النّ ا حول عدد أيّ الب أيض  ل الطّ ئس   ،في االستطالع     
 

 

 

 

 . يومٍ  3.5 هو ابه مرغوبال هةأيام النّزعدد معلوم أّن وسيط   ث. 

 ؟(أكملوا الجدول) امأيّ  4 رغبوا فيطالب ا وكم  ،امأيّ  3 رغبوا في اكم طالب   

 .امأيّ  4 إلىغيّر رأيه  ، أيام 3نزهة لمّدة بفي البداية  رغبالذي  البأحد الطّ  .ج

 لجديد. واذا كال، كان نعم، ما هو الوسيط ا إذا؟  بها مرغوبزهة الام النّ وسيط عدد أيّ تغيّر هل  

  اشرحوا.               

 

 

 

 

 

 

 

 5 4 3 2 امعدد األيّ 

 32   32 بالّ عدد الطّ 
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   :خفيضمسارات الت  أحد  وابون أن يختارللزّ  نقالةتقترح شركة هواتف .  28

 ،نترنتاإلبحار المّجاني في اإل  -        

 ،عدد رسائل قصيرة غير محّدد  -    

 ،مخّفضة مكالمات  -    

 ،للمحافظينمسار   -    

 .بدون مسار  -                                                  

  تائج: . أمامكم النّ من زبائنها ازبون   250ركة المسارات التي اختارها فحصت الشّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما هو المسار المنوال؟ أ.

   أن يكون زبون اختار مسار  بائن، ما هو االحتمالالزّ  هؤالءأحد  اخترنا بشكل عشوائيّ  إذا  ب.

 سائل القصيرة؟ أو الرّ  المحافظين              

  ا اختار مسار االنترنت؟كم زبون   ت.

 

ل وحتى من كانون أوّ  ،ربعةاأل األشهرفي  في االنترنت داوودابحار لعدد ساعات توزيع  مأمامك 

  نيسان: 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

  ؟األربعةشهر داوود في األ إبحارما هو معّدل ساعات  ث. 

  ؟ األربعةشهر في األ داوود إبحارما هو وسيط ساعات  .ج

 ما هو االنحراف المعياري؟ . ح

 الّشهر

 عدد ساعات
 االبحار 

 كانون
 أوّل

 نيسان آذار شباط
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 :واحد من الفصول في كلّ  ،لعائلة شادي وعائلة كامل( متر مكّعب) استهالك المياهة كميّ أمامكم . 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة مياه؟استهلكت عائلة شادي أكبر كميّ  فصلفي أي ( 1) أ.

 هل هو نفس الفصل؟ ة مياه؟استهلكت عائلة كامل أكبر كميّ  فصل في أي( 2) 

 ؟عائلة كاملمساوٍ  الستهالك المياه ل استهالك المياه لعائلة شادي في أحد الفصول كانهل  ب.

  ؟ اشرحوا. األكبرنة هو عائلة كان معّدل استهالك المياه في السّ  أليّ  ت.

 ؟ اشرحوا.راألكبهو  عائلة االنحراف المعياريّ  أليّ  ث.

 استهالك المياه
 )متر مكّعب(

 عائلة شادي

 عائلة كامل

 الفصل

 الربيع الصّيف الخريف الشتاء
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 حسببلعائلة داوود وعائلة سليمان، في سنة معيّنة،  فع مقابل استهالك الكهرباءأمامكم مبلغ الدّ .  30

  نة: فصول السّ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صغر؟ اشرحوا.فصل دفعت عائلة داوود المبلغ األ في أيّ ( 1)  أ.

 نفس الفصل؟ فيصغر؟ هل فصل دفعت عائلة سليمان المبلغ األ في أيّ ( 2) 

 كبر؟نوي هو األعائلة معّدل استهالك الكهرباء السّ  في أيّ  ب.

  ربعة لعائلة داوود.الستهالك الكهرباء في الفصول األ احسبوا االنحراف المعياريّ   ت.

 

الدفع مقابل 
 استهالك الكهرباء
 )بالشواقل(

 عائلة داوود

 عائلة سليمان

 الفصل

 الربيع الصيف الخريف الشتاء

الّدفع مقابل 
 استهالك الكهرباء
 )بالشواقل(

 عائلة داوود

 عائلة سليمان
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 اتباجإ
 
1. X = 12 

5x أ() .2    ()0.5 ج()    9.24 ث()    80 ت()   75 ب 

3. 6x  

 .اغرام    23.5 .4

  .شاقال   37.5 ت()    شاقال   37.5 ب()    شاقال   37.5  ،شاقال   27.5 أ() .5

 .طالب ا 30 .6

 .90 ب()   أكبر من المعّدل أ() .7

ألثنى االنحراف المعياري   ب() ضافي يجب أن يساوي المعّدل. المعطى اإل: شرح. شاقل 4500 أ() .8

لذلك االنحراف عن المعّدل لهذا  ،للمعّدل لشهر االضافي مساويةمصروفات ا: شرح. أصغر عشر شهر ا

ر عن المعّدل  اإلنحرافاتمجموع مربّع  ،من هنا. 0 الشهر هو ألننا نقّسم ) لم يتغيّر، لكن معّدلهم صغ 

  هذا المجموع على عدد أشهر أكبر(.  

لطالب االضافي مساوية للمعّدل، عالمة ا: الشرح. ا أصغرطالب   21 االنحراف المعياري للـ  ب()   60 أ() .9

لكن  ،لم يتغيّر عن المعّدل اإلنحرافاتمجموع مربّع  ،العالمة عن المعّدل هو صفر. من هنا انحرافولذلك 

ر  ألننا نقّسم هذا المجموع على عدد طالب أكثر(. ) معّدلهم صغ 

في كل واحد من  ب()   .10 و   4   والمنوالين في الموضوع "ب" هما ،7 المنوال في الموضوع "أ" هو أ() .10

في   ث() .7 في كل واحد من الموضوعين المعّدل هو   ت()   .7 الموضوعين الوسيط هو 

وفي الموضوع "ب"   1.56 هو  االنحراف المعياري في الموضوع "أ" هالنّ  ،التوزيع أكبر الموضوع "ب"

 .2.26 االنحراف المعياري هو 

 .1.6 ت()     أطنان 7 ب()    طعق   6 أ()  .11

 ، ألالمعّدل يكبر   أ() .12
 
عالمة في البداية  ألنه ،نعم  ب()  ضيفت أكبر من المعّدل. ّن كل العالمات التي أ

 . 80العالمة المنوال أصبحت حنوا في موعد خاص، ضافة الطالب، الذين امت  إعد وب   70المنوال كانت 

 .70 الّن وسيط العالمات يبقى ،كال ت()

8x  أ() .13    ()الوسيط هو سيارتين ت()   .المنوال هو سيارتين ب. 

  ج()     2.0625   ث()
4

1
 

 ث()     شاقل 5700  الوسيط ت()    شاقل 5700  المنوال ب()   50   أ() .14
8

3
 

، الن المعّدل هدىدق لم تص ،كال ب()     .سم 158 وطول البنت هو ،سم 162 طول الولد هو أ() .15

 سم. 160.14 سم والمعّدل الجديد كان 160.13 السابق كان

مر   ب()   35 الع مر أ() .16     . 8 الع مر  ت()  17.6 الع 

 .35 الوسيط هو ،نعم( 3)  . 61 و   35  :االن يوجد منوالين. نعم( 2)   61(  1) ث()

 .مليون ه د 8.25 ت()    2000 و   1999 في السنتين ب()   مليون ه د 30.68 أ() .17

7x (1) أ() .18  ، s = 2  (2) 7x  ، 265.1s    (3  )7x  ، 069.1s   (4)7x  ، 816.0s    

ر لمعّدل ال تؤثّ عالمة تساوي اإضافةو ،7 هو 9 و   5معّدل العالمتين : الشرح. 7 معّدل كل متوالية هو ب()

  الذي هو المعّدل.  7كلّما أضفنا أكثر العدد  االنحراف المعياري يقلّ  ت()   عليه.

العالمات المعّدل، وفي  فقط عندما تساوي كلّ  0 نحصل على االنحراف المعياري .كال  ج()         6 ث()

  ( يختلفان عن المعّدل.  9 و   5يوجد عددان )المتوالية المعطاة 
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 أ() .19

 

 

 

 

 

 

  

 I الخط – "عمانشقائق النّ " مدرسة ،II البيانيّ  الخطّ  – "النرجس" مدرسة ب() 

80x   أ() .20   9.4s    ()الشرح. االنحراف المعياري يصغر  ، 80 ب : 
 
ضيفت مساوية العالمة التي أ

. من هنا، مجموع مربّع االنحرافات عن المعّدل ال 0 ولذلك انحراف هذه العالمة عن المعّدل ه ،عّدلللم

الّن العالمة  ،نعم  ت() لهم أصغر )ألننا نقّسم هذا المجموع على عدد عالمات أكثر(. يتغيّر، لكن معدّ 

 .80 ث() أكبر من المعّدل.  التي أضفناها

  أصغر من المعّدل.  أعمارهمن المنضّمين أل ،يصغر المعّدل ث() 32 ت() 25 العمر  ب() سنة 30.91 أ() .21

4.8x أ() .22   93.3s    ()4.5( 1)  بx   (2  ) االنحراف المعياري لم يتغيّر الّن الفرق بين كل واحد

  من المعطيات وبين المعّدل لم يتغيّر. 

8.79x ت()  اطالب   50 ب()  85 أ() .23    ()نعم (2) .82.5 الوسيط الجديد هو ،نعم( 1) ج() 80 ث، 

 .80.4 المعّدل الجديد هو

 شاقل  1,075,000 ج()  شاقال   1,095,000 ث()   غرف 3.75 ت()   غرف 4 ب()   غرف 4 أ() .24

  أ()  .25

 

 

 

  ب() 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

 

 0.4 ث()    سات جماهيريةمؤسّ  ت()

 عينعدد المتطوّ  عمكان التطوّ 
من  المئوية سبةالنّ 

 عينبين المتطوّ 

 %25 30 حماية الطبيعةة جمعيّ 

 %15 18 الحيوانات ضدّ  العنف

 %10 12 ينلمسنّ مساعدة ا

 %10 12 نجمة داوود الحمراء

 %40 48 ةسات جماهيريّ مؤسّ 

 
 שכיחות

 100 ציון 40
~ 

~ 

 

~ 

~ 

 

 שכיחות

 100 40 ציון

I II 

 العالمة

 التكرارية

 العالمة

 التكرارية

 87:المنوال المنوال:51

 مكان التطوّع

جمعية 
الطبيعةحماية   

العنف ضد 
 الحيوانات

مساعدة 
 المسنين

نجمة 

داوود 
 الحمراء

مؤسسات 

 جماهيرية

عدد 
 المتطوعين
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يتطوّع أكثر عدد من الطالب لمّدة ساعتين في : ىالمعن. ساعتان ت()   ساعتان ب()   عانمتطوّ  أ() .26

 .0.71 ج()   ساعتان ث() المؤسسات الجماهيرية. 

   اطالب   140 ت()      بمرّتين ب()منطقة ايالت  أ() .27

  ث() 

 5 4 3 2 يامعدد األ

 32 38 38 32 بعدد الطالّ 

 .أيام 4 الوسيط بعد التغيير هو. نعم ج() 

    .زبونا 40 ت()   0.38 ب()   ضةمسار المكالمات المخفّ  أ() .28

 .ساعة 18.03( ح)ساعة  65 ج()   ساعة 65 ث()

 .في الشتاء ،نعم ب() استهلكت العائلتان في فصل الصيف أكبر كمية من المياه.  أ() .29

  ل. اممعّدل استهالك المياه لعائلة شادي أكبر من معّدل استهالك عائلة ك ت()

استهالك المياه لدى امل أصغر أو يساوي ك المياه لدى عائلة كاستهال ،في كل فصل :التعليل     

عائلة شادي. ولذلك معّدل استهالك المياه لدى عائلة شادي أصغر من معّدل استهالك المياه لدى 

هو  امل، ولدى عائلة كامكّعب   امتر   27.5اخر: معّدل استهالك المياه لعائلة شادي هو  تعليل. كاملعائلة 

 . امكّعب   امتر   20

: املاالنحراف المعياري لدى عائلة ك ،متر مكّعب 5.59: االنحراف المعياري لدى عائلة شادي  ث()

 .أكبر امللدى عائلة كلذلك االنحراف المعياري  .ةر مكّعبامتأ 6.12

 

 (. شاقال   950 رهاقدم مبلغ) تاءصغر في الشّ دفعت عائلة داوود المبلغ األ( 1)  أ() .30

  .(شاقال   630 رهاقدم مبلغ) بيعصغر في الرّ ان المبلغ األدفعت عائلة سليم( 2) 

 .ليس نفس الفصل ،لذلك      

 .شاقال   1,175 استهالك عائلة داوود كانمعّدل  ب()

   اقل. وش 807.5 استهالك عائلة سليمان كانمعّدل  

  كبر. أستهالك عائلة داوود معّدل ا ،لذلك 

 .شاقال   182  ت()

 


