
دهيمي ن: األستاذ01/08:الرقم

  سیدي عیسى -الحنیة ثانویة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

........................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  .إحصاء :ميدان التعلم

  المیزة اإلحصائیةمبادئ اإلحصاء ـ : الوحــدة

  .مفردات اإلحصاء :موضوع الحصة

  .، ترتیب األعداد...)الطول، الوزن، العمر، عدد اإلخوة،: معلومات تخصھم( :المكتسبات القبلية

.المتقطع و المستمر: التمییز بین المتغیرین اإلحصائیین . الكمیة و النوعیة :التمییز بین المیزتین اإلحصائیتین:الكفاءات القاعدية

  .اإلحصائيیعرف ما معنى المتغیر  :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق و
أمثلة ألنشطة 

أنظر أسفل المذكرة ( :نشاط

)نتائج جاھزة

نتائج تالمیذ في اختبار /1
:ممثلة فیما یلي

، 5، 12، 4، 7، 1، 7، 10  :1س
15 ،11 ،13 ،5 ،6 ،5 ،3 ،8 ،
17 ،1 ،10 ،8 ،18 ،10 ،9 ،2 ،

6 ،7.

: وأعداد أفراد أسرھم ھي /2
، 4، 4، 3، 6، 4، 10، 2:5س
4 ،6 ،7 ،5 ،10 ،8 ،4 ،7 ،6.

  :وقاماتھم ھي /3
، 183، 171، 158، 3:160س

165 ،179 ،161 ،160 ،172 ،
155 ،154 ،168 ،160 ،179 ،
159 ،162 ،161 ،170.

وألوان سیارات أسرھم  /4
  :ھي
أسود، أسود، رمادي، : 4س

أسود، أحمر، أبیض، بني، 
أحمر، أبیض، أسود، أبیض، 

   .رمادي، بني، أحمر
ما ھي الخاصیة  - أ: األسئلة

المدروسة في كل سلسلة؟ وما 
  ھي المعبر عنھا بأعداد؟ 

  .رتبھا تصاعدیا - ب  

I /تمھید:
II /العرض:

  :مفردات اإلحصاء
  :فنتائج وتعاری

  .ھو مجموعة األفراد التي تقام علیھا دراسة إحصائیة :المجتمع اإلحصائي

  .ھو عدد األفراد في المجتمع المدروس :التكرار الكلي

.ھي كل جزء من المجتمع :العینة

.......).سیارات، أسر، :مثل(المجتمع ال یعني بالضرورة أن أفراده أشخاص  :مالحظة

  :ومنھا. ھي كل خاصة مدروسة :المیزة اإلحصائیة
.) 3مثل نشاط(.وذلك عندما ال تأخذ قیما عددیة:المیزة النوعیة
.عندما تأخذ قیما عددیة: المیزة الكمیة

.)1مثل نشاط ( ھي التي تأخذ قیما معزولة ):المنفصلة(المیزة الكمیة المتقطعة 
.)2مثل نشاط ( ھي التي تأخذ قیما عدیدة ):المتصلة(المستمرة المیزة الكمیة

.متغیرا إحصائیاإذا كانت المیزة اإلحصائیة كمیة تسمى  :مالحظة

  .كل مجموعة قیم میزة إحصائیة تسمى سلسلة إحصائیة :السلسلة اإلحصائیة

III /في األنشطة السابقة، قم بتدوین النتائج مرتبة في جداول حیث تذكر  :اتتطبیق
:كل قیمة مع عدد مرات ظھورھا على ھذا النموذج

...  المیزة ... .......................

...  عدد المرات ... .......................

تعالج أمثلة تسمح 
بجدولة معطیات 
مقدمة في صورة 

.خام



دهيمي ن: األستاذ                                                                                                                                        02/08:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

.............................................................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  .إحصاء :ميدان التعلم

  .السالسل اإلحصائیة: الوحــدة

  .تقدیم سلسلة إحصائیة :موضوع الحصة

  .السلسلة اإلحصائیة وترتیبھا :المكتسبات القبلية

.موضع الدراسة ةحصائیإلاة سلسلید التحد :الكفاءات القاعدية

  .ینظم سلسلة إحصائیة في جدول :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق و
أمثلة ألنشطة 

  :نشاط
في السلسلة الموجودة في 

النشاط الثاني دون السلسلة 
في جدول یتضمن مجاالت 

متساویة الطول أولھا 
[154,150.[

I /حل تطبیق سابق :تمھید.

II /العرض:
:تقدیم سلسلة إحصائیة

.األنشطة السابقة :مثل ).من األحسن مرتبة(سرد كل القیم مكررة /1
  .حل التطبیق السابق :مثل .ذكر كل القیم في جدول مرفقة بعدد مرات ظھورھا/2
  .المنتمیة لكل فئة، مرفقة بعدد القیم )فئات(ذكر القیم في مجاالت /3

  )النشاط( :مثال

  :مصطلحات
  .المجاالت في حالة المتغیر المستمر تستعمل *

  ).أحیانا ال یكون لھا نفس الطول(كل مجال من المجاالت المذكورة یسمى فئة : الفئة *

الفئات في المثال السابق لھا نفس الطول  :مثل. ھو الفرق بین طرفي الفئة: طول الفئة*
5: وھو cm.)5=150-155.(

.cھو نصف مجموع طرفیھا، ونرمز لھ بـ  :مركز الفئة *

ൌܿ:مركز الفئة الثانیة في المثال السابق ھو :مثل
ଵହହାଵ

ଶ
= 157,5.

...................:مثل  .k، ونرمز لھ بـ ھو عدد القیم المنتمیة إلیھا :تكرار فئة *

III /تطبیق:
، 11، 15، 5، 12، 4، 7، 1، 7، 10): 20العالمة من (اختبارإلیك نتائج تالمیذ قسم في 

13 ،5 ،6 ،5 ،3 ،8 ،17 ،1 ،10 ،8 ،18 ،10 ،9 ،2 ،6 ،7.  
  .التي درستھا) 2قدم ھذه السلسلة وفق الطریقة  /1
قدمھا في مجاالت متساویة الطول ابتداء بـ  /2 5.0 .ثم احسب مركز وتكرار كل فئة .  

أمثلة تسمح تعالج 
بجدولة معطیات 
مقدمة في صورة 

.خام



دهيمي ن: األستاذ03/08:الرقم

  سیدي عیسى -الحنیة ثانویة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

...........................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  .إحصاء :ميدان التعلم

  .السالسل اإلحصائیة :الوحــدة

  .التوزیعات التكراریة: موضوع الحصة

  .التمثیالت البیانیة، التكرارات :المكتسبات القبلية

                                                                                    .التوزیعات التكراریة وتمثیلھاحساب  :الكفاءات القاعدية

  .یحسب التوزیعات التكراریة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق و
أمثلة ألنشطة 

  :نشاط
الجدول التالي ینظم سلسلة إحصائیة 

تمثل عدد ساعات عمل عمال في 
وحدة إنتاجیة خالل أحد أیام 

  :األسبوع
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عدد (ما ھو التكرار الكلي؟ /1
  ).العمال المشمولین بالدراسة

أحسب حاصل قسمة تكرار  /2
ثم . على التكرار الكلي 4القیمة 

وأمأل . نفس العمل مع القیم األخرى
  ).1(السطر

مع  7اجمع تواتر القیمة  /3
تواترات القیم التي قبلھا، ثم نفس 

العمل مع بقیة القیم، وأمأل 
  ).2(السطر

مع  14اجمع تواتر القیمة  /4
تواترات القیم التي تلیھا، وافعل 
نفس الفعل مع بقیة القیم ثم أمأل 

  ).3(السطر
مع  6اجمع تكرار القیمة  /5

  ...........تكرارات القیم قبلھا
مع  5اجمع تكرار القیمة  /6

  ...........تكرارات القیم بعدھا

I /النشاط على الیمین( :تمھید(  

II /العرض:
  :التوزیعات التكراریة

:تعاریف
. ھو عدد مرات ظھورھا :تكرار قیمة

.كذا   تكرارھا كذا   القیمة  ):1( النشاط السابق :مثل
.التكرار على التكرار الكليھو حاصل قسمة  ):التواتر(التكرار النسبي

  مع تواترات القیم ) أوالفئة(ھو مجموع تواتر تلك القیمة  :التواتر المجمع الصاعد
  .التي قبلھا) أو الفئات(   

  مع تواترات القیم ) أو الفئة(ھو مجموع تواتر تلك القیمة  :التواتر المجمع النازل
  .التي بعدھا) أو الفئات(    

  مع تكرارات القیم  ) أو الفئة(ھو مجموع تكرار تلك القیمة  :الصاعدالتكرار المجمع 
.التي قبلھا) أو الفئات(    

  مع تكرارات القیم ) أو الفئة(ھو مجموع تكرار تلك القیمة  :التكرار المجمع النازل
  .التي بعدھا) أو الفئات(    

ال شامال لجمیع اعتبر سلسلة الحصص السابقة الموزعة على فئات وأنشئ جدو :مثال
.التوزیعات التكراریة لھا

III /تطبیق:
، 15، 5، 12، 4، 7، 1، 7، 10): 20العالمة من (إلیك نتائج تالمیذ قسم في اختبار

11 ،13 ،5 ،6 ،5 ،3 ،8 ،17 ،1 ،10 ،8 ،18 ،10 ،9 ،2 ،6 ،7.  
  !ما ھو عدد التالمیذ الممتحنین؟ ماذا یسمى ھذا العدد؟ /1
  [.0،5[ائج إلى فئات متساویة الطول، أوالھنقسم مجال النت /2
بقیة الفئات، المراكز، التكرارات و: رتب ھذه النتائج في جدول إحصائي تذكر فیھ /3

  .التوزیعات التكراریة
  .   ع الصاعدلتكرار المجمل أنشئ األعمدة البیانیة /4

في النشاط  )-
على الیمین ) 1(

ال یطرح السؤال 
إال بعد  /3

اإلجابة عن 
، /2السؤال 

والتعرف على 
  :المصطلح

  ).التواتر(
ثم نفس الشيء 
بالنسبة لألسئلة 

.الموالیة



دهيمي ن: األستاذ04/08:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

.............................................................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  .إحصاء :ميدان التعلم

  .التمثیالت البیانیة :الوحــدة

  .التمثیالت البیانیة :موضوع الحصة

  ).الدائرة مثال(التمثیالت البیانیة :المكتسبات القبلية

  .مخطط باألعمدة، مدرج تكراري :التالیة إنجاز التمثیالت البیانیة :الكفاءات القاعدية

  .یمثل سلسلة إحصائیة باألعمدة، أو المدرج:مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق و
أمثلة ألنشطة 

:نشاط
  .حل تطبیق سابق

I /التمثیالت البیانیة، مكتسبات قبلیة(السالسل اإلحصائیة  :تمھید.(

II /العرض:
  .ثم نذكر كیفیة االنشاء..  حل تطبیق سابق    :التمثیل باألعمدة

.ال تنس العنوان والمفتاح إن اقتضت الضرورة.....................  :التمثیل باألشرطة

  .في حالة الفئاتھذا     :المدرج التكراري
.عرض كل مستطیل متناسب مع طول الفئة -
  .كل مستطیل متناسبة مع تكرارھامساحة-
.العنوان والمفتاح-

III /198إلى  197ص  09إلى  01من   :تطبیق .  

تؤخذ السلسلة 
اإلحصائیة على 

تلخيص أنها 
لمعطيات خام أو 

.مجدولة

دهيمي ن: األستاذ05/08:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

.............................................................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  .إحصاء :ميدان التعلم

  .التمثیالت البیانیة :الوحــدة

  .التمثیالت البیانیة :موضوع الحصة

  ).الدائرة مثال(التمثیالت البیانیة :المكتسبات القبلية

  .مخطط دائري مضلع تكراري، :التالیة إنجاز التمثیالت البیانیة :الكفاءات القاعدية

  .تمثیل سلسلة إحصائیة بمضلع تكراري، أو مخطط دائري :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق و
أمثلة ألنشطة 

:نشاط
  .حل تطبیق سابق

I /التمثیالت البیانیة، مكتسبات قبلیة(السالسل اإلحصائیة  :تمھید.(

II /العرض:
رؤوس  نصلیمكن أن بعد تمثیل سلسلة بالمدرج أو باألعمدة، :المضلع التكراري

.للحصول على ما یسمى المضلع التكرارياألعمدة المتتالیة بقطع مستقیمة 

  .لمیزة كمیة أو نوعیة، وحتى الفئات:الدائريالمخطط 

360نقابل -
°

.بالتكرار الكلي 
  .مساحة كل قطاع دائري للقرص متناسبة مع التكرار-
  .العنوان أو المفتاح-

مثل المخطط )یمكن إلغاؤه، ألنھ غیر موجود في المنھاج(:المخطط نصف الدائري

180الدائري إال أننا نقابل
°

.بالتكرار الكلي 

III /198إلى  197ص  09إلى  01من      :تطبیق .  

تؤخذ السلسلة 
اإلحصائیة على 

أنها تلخيص 
لمعطيات خام أو 

.مجدولة



دهيمي ن: األستاذ06/08:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

..................................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  .إحصاء :ميدان التعلم

  .مؤشرات الموقع :الوحــدة

  .الوسط الحسابي :موضوع الحصة

  .معدل مجموعة من القیم :المكتسبات القبلية

.لسلسلةتعيين الوسط الحسابي :الكفاءات القاعدية

  .حساب الوسط الحسابي :مؤشرات الكفـاءة 

   مالحظات وتعاليق و
أمثلة ألنشطة 

حساب الوسط (:1نشاط
).الحسابي وخواصھ

تعتبر سلسلة نتائج تالمیذ 
في فوج خالل فصل كما 

  ):20من (یلي 
11 ،8 ،16 ،18 ،8 ،11 ،
8 ،16 ،10 ،5 ،11 ،18 ،
8 ،5 ،5 ،5 ،8 ،18، 11 ،
8.
ما ھو عدد تالمیذ الفوج؟ /1
  ما معدل ھذا الفوج؟ /2
أحسب مجموع جداء كل  /3

نتیجة في تكرارھا، ثم اقسم 
  .الناتج على التكرار الكلي

علما أن كل تلمیذ تحسن  /4
بنقطتین في الفصل الموالي، 

ما ھو معدل ھذا الفوج 
  عندئذ؟

للحصول على المعدل  /5
ضاعف كل نتیجة ) 40من (

  .احسب المعدلثم 
علما أن القیم السبعة  /6

األولى لإلناث واألخرى 
فما معدل كل . للذكور

جنس؟ أحسب المعدل الكلي 
  .بطریقة أخرى

).حالة الفئات(:2نشاط
قسم سلسلة النشاط السابق 
إلى فئات متساویة الطول، 

ثم احسب ]. 5،10]أوالھن 
الوسط الحسابي لھذه 

السلسلة معتبرا مراكز 
  .دل القیمالفئات ب

I /معدل قیم، وكیفیة حسابھ :تمھید.  

II /العرض:
:الوسط الحسابي

:حیثxالعدد ھو إحصائیة لسلسلة الحسابي الوسط :تعریف
n

xx
x n


....1.

  :نتائج
  :فإن x1،..... ،xn: ھي تكرارات القیم k1،.....،kn: إذا كانت/1

.
n

nn

kk

xkxk
x






....

....

1

11

aإلى كل قیمة من قیم السلسلة فإن الوسط الحسابي یزداد بالعدد aإذا أضفنا نفس العدد /2
ܽفإن الوسط الحسابي كذلك یضرب في  ܽإذا ضربنا جمیع قیم السلسلة في نفس العدد  /3

axax: أي 
_________

.
  . یمكن حساب الوسط الحسابي باالعتماد على وسطین جزئیین للسلسلة /4

nn :باالعتماد على التواترات والقیم، حیثxیمكن حساب /5 xfxfx  fiو. 11....

  .ھي التواترات
  :مالحظة

  . في حالة الفئات تستخدم المراكز بدل القیم
:مثال

]7،10[   الفئات  ]1،4]  ]4،7]
  المراكز      

  التكرار  30  20  15
.x............:امأل الجدول ثم احسب الوسط الحسابي

III /تطبیق:
  . 26، 20، 19، 18 :خاصة، 202إلى  200ص  28إلى  18من / 1
العلمیة لحساب الوسط الحسابي للسلسلة الواردة في أول نشاط في ھذه استعمل الحاسبة / 2

  .الحصة، ثم اكتب البرنامج المطبق في ذلك

تعالج أمثلة تبدي 
ضرورة استعمال 
الحاسبة لحساب 
  .بعض المؤشرات

توظيف الحاسبة 
أو ( البيانية
لحساب  )العلمية

مؤشرات الموقع 
لسلسلة إحصائية 

الستخراج  أو
أو  نيةتمثيالت بيا

مخططات خاصة 
.بهذه السلسلة



دهيمي ن: األستاذ07/08:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسيةالسنة 

..............................................................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  .إحصاء :ميدان التعلم

  .مؤشرات الموقع :الوحــدة

  .المنوال والوسیط :موضوع الحصة

  .سلسلة على فئات، قراءة التكرارات، توزیع سلسلةترتیب : المكتسبات القبلية

.تعیین المنوال والفئة المنوالیة، و الوسیط في حالة المتغیر المتقطع:الكفاءات القاعدية

  .المنوالیةالفئة والمنوال، والوسیط، تعیین  :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق و
أمثلة ألنشطة 

:نشاط
  :تعتبر السالسل التالیة

، 5، 4، 4، 3، 3، 3 :1س
7 ،7 ،7 ،7 ،10.  

، 3، 3، 3، 3، 1، 1 :2س
5 ،5 ،8 ،8 ،8 ،8 ،9 ،9 ،

12 ،12 ،12 ،14 .  
، 9، 9، 9، 9، 7، 7 :3س
10 ،11 ،11 ،12 ،12 ،
12 ،12 ،15 ،15 ،16.  
ما ھي القیمة في كل  /1

  سلسلة ذات أكبر تكرار؟
إلى فئات  1قسم س /2

: متساویة الطول ابتداء بـ
ما ھي عندئذ الفئة [. 5،3[

  ذات أكبر تكرار؟
في السالسل السابقة ما  /3

ھي القیمة الوسطى لكل 
  منھا؟

I /تمھید:
II /العرض:
  :المنوال/ 1

منوال سلسلة إحصائیة ذات قیم متقطعة ھو القیمة ذات أكبر تكرار، ونرمز لھ  :تعریف
.Mod: بـ

.Mod=6منوالھا ھو  8، 8، 7، 6، 6، 6، 5، 3، 3، 2: السلسلة :مثال

  .وجد لسلسلة إحصائیة أكثر من منوالیقد  :مالحظة

  .الفئة المنوالیة ھي الفئة ذات أكبر تكرار :الفئة المنوالیة/ 2

.قد توجد لسلسلة إحصائیة أكثر من فئة منوالیة :مالحظة

  : الوسیط في حالة قیم متقطعة/ 3
  :حیثMedھو العدد Nوسیط سلسلة إحصائیة مرتبة تصاعدیا تكرارھا الكلي  :تعریف

  .ھو القیمة الوسطىMed: فردیا فإن Nإذا كان * 
  .ھو معدل القیمتین الوسطیینMed: زوجیا فإن Nإذا كان * 

  :أحسب وسیطي كل من السلسلتین :مثال
:1س

20 18 12 07 05   القیم
01 03 02 04 03   التكرارات

:2س
12 10 09 04 03   القیم
05 15 04 04 02   التكرارات

.  الوسیط یقسم السلسلة إلى جزئین لھما نفس العدد من القیم :مالحظة

III /24، 29 :خاصة، 202، 201، 200ص  30إلى  18من رقم  :اتتطبیق .  

تعالج أمثلة تبدي 
ضرورة استعمال 
الحاسبة لحساب 
  .بعض المؤشرات

توظيف الحاسبة 
أو ( البيانية
لحساب  )العلمية

مؤشرات الموقع 
لسلسلة إحصائية 

الستخراج  أو
أو  تمثيالت بيانية

مخططات خاصة 
.بهذه السلسلة



دهيمي ن: األستاذواألخيرة08:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

...........................................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  .إحصاء :ميدان التعلم

  .مؤشرات الموقع :الوحــدة

  .حساب الوسیط في حالة الفئات وإیجاده بیانیا:موضوع الحصة

  .م صحساب الوسیط في حالة القیم المتقطعة، حساب التكرارات :المكتسبات القبلية

.، تعیین الوسیط بیانیا)الفئات متساویة الطول(.تعیین الوسیط في حالة المتغیر المستمر :الكفاءات القاعدية

  . حساب الوسیط لسلسلة موزعة على فئات :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق و
أمثلة ألنشطة 

.)حساب الوسیط في حالة الفئات(:1نشاط

  :لتكن السلسلة التالیة

  التكرار  الفئات
ت م 
  ص

]5،0]  03
]5،10]  12
]10،15]  09
]20،15]  01

لھذه  Nما ھو التكرار الكلي  /1
  السلسلة؟

.أكمل الجدول/2
التي تقابل ] a;b]ما ھي الفئة  /3

التكرار المجمع الصاعد
2

N ؟ وما

  .ھو تكرارھا م ص
التكرار المجمع ما ھو /4

]a;b]الصاعد للفئة التي قبل الفئة 
  السابقة؟

  :أحسب العدد /5

















abN
a

2
.

).إیجاد الوسیط بیانیا(:2نشاط

  :السلسلة التالیة تعتبر

  التكرار  القیم
ت م 
  ص

02 01
05 03
06 05
09 08
12 05
14 02
16 01

.Nأحسب التكرار الكلي  /1

وحدد
2

N.

أكمل الجدول ثم أنشئ المضلع  /2
  .التكراري المجمع الصاعد

عین فاصلة النقطة منھ التي  /3

ترتیبھا ھو
2

N.

I /تمھید:
II /العرض:
:الوسیط في حالة الفئات/ 1

مزودة بتكرارھا المجمع . Nلتكن سلسلة قیم موزعة على فئات وتكرارھا الكلي ھو 

نسمي الفئة التي تقابل التكرار المجمع الصاعد. الصاعد
2

N
  ولتكنالوسیطیة الفئة 

[a;b.[
ھما التكراران المجمعان الصاعدان للفئة الوسیطیة والفئة التي قبلھا ،إذا كان

 :حیث Medعلى التوالي، فإن الوسیط ھو 
















abN
aMed

2
.

نرسم المضلع المجمع الصاعد، ونحدد النقطة منھ  إلیجاد الوسیط بیانیا :مالحظة

التي ترتیبھا 
ே

ଶ
.، فاصلة تلك النقطة نعتبرھا ھي الوسیط

III /شامل تطبیق:
  :تعتبر السلسلتین التالیتین

:1س
  القیم  05  08  10  13  18
  ت  06  10  09  18  07
  ت م ص          

:2س
  الفئات  [5،0[   [5،10[  [15،10[  [ 20،15[

  ت  03  08  10  04
  م ص ت        

  .أكمل الجدولین /1
.1للسلسلة س x ،Mod ،Medأحسب /2
.1بیانیا للسلسلة س Medعین /3
.2أحسب وسیط السلسلة س /4

بالنسبة للمتغير 
المستمر نكتفي 

بالفئات المتساوية 
.المدى

تعالج أمثلة تبدي 
ضرورة استعمال 
الحاسبة لحساب 
  .بعض المؤشرات

الحاسبة توظيف 
أو ( البيانية
لحساب  )العلمية

مؤشرات الموقع 
لسلسلة إحصائية 

الستخراج  أو
أو  تمثيالت بيانية

مخططات خاصة 
بهذه السلسلة


