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 :انخمريه األول

 . أٔخذ اإلخاتح انًُاسثح. نكّم سؤال، ٔاحذج يٍ تٍٛ اإلخاتاخ األستعح صحٛحح
 د س ة أ  

 ،في انمعبدنت  1

 ...انطرف األول 

 مسبٍو نـ  مسبٍو نـ   مسبٍو نـ  مسبٍو نـ 

 معبدنت ...هي انمعبدنت  2

 مه اندرصت األونً

 نيسج بمعبدنت

 ذاث مضهىل واحد

 نيسج بمعبدنت

 مه اندرصت األونً

مكبفئت نهمعبدنت 

 

يحقق انعدد انحقيقي 3

 ... انمعبدنت 

    

احخمبل ححقق حدد حضربت  4

 ...عشىائيت مسبِو 

 نىبحش قسمت نعدد انحبالث انمخىفرة 

 عدد انحبالث انممكىت

 عهً عدد انحبالث انمخىفرة

 نىبحش قسمت  نعدد انحبالث انممكىت 

 عدد انحبالث انمخىفرة

 عهً عدد انحبالث انممكىت

يكىن حدد حضربت عشىائيت أكيدا،  5

 ... إذا كبن احخمبل ححققه

 مسبٍو 

 نـ

 مسبٍو 

 نـ 

 محصىًرا 

  و قطعب بـ

 أكبر 

 قطعب مه 

 

 : انخمريه انزبوي

 .عذًدا حمٛمّٛانٛكٍ -أ(1

ٌّ  :              تٍّٛ أ

 : ،يدًٕعح حهٕل كّم يعادنح يٍ انًعادالخ انتانٛحℝ استُتح ، فٙ انًدًٕعح -    ب

      2 16 48 13x x       ;       ;      ;             

 .عذًدا حمٛمّٛانٛكٍ- أ(2

ٌّ    :              تٍّٛ أ

 :     ،يدًٕعح حهٕل انًعادنح انتانٛحℝ استُتح، فٙ انًدًٕعح -  ب   

                                            :     ،يدًٕعح حهٕل انًعادنح انتانٛحℝ أٔخذ، فٙ انًدًٕعح  (3

                        

 : انخمريه انزبنذ

 شدشج االختٛاسانًماتهح، تحّذد َتائح عًهّٛح لشعح ٔلع إخشاءْا 

 فٙ دٔسج سٚاضٛح نكشج انسّهح، تُتًٙ إنٗ إعذادٚاخ إحذٖ انًذٌ  تٍٛ أستعح فشق

ًًا أَّ ٔلع إسُاد األسلاو . َطاق انشٚاضح انًذسسٛح فٙ             نٓزِ انفشق 3 2ٔٔ 1 0ٔعه

 . أثُاء إخشاءعًهّٛح انمشعح رْاتا ٔإٚاتا

 ٚشيُض (3 ; 0) صٔج األسلاو :  يثال نُتٛدح يًكُح نعًهّٛح انمشعح

ٌّ إنٗ                                              ْٕانّضائش3 ْٕانًحّهٙ ٔانفشٚك 0انفشٚك  أ

  (E) يدًٕعح كّم أصٔاج َتائح عًهّٛح انمشعح، ثّى حّذد كّى Eأٔخذ  (1

 يمّذًيا كّم االحتًاالخ فٙ شكم كتاتح كسشّٚح يختضنح إنٗ ألصٗ حّذ ، (2

 "  ْٕانًحّهٙ  0انفشٚك :    "  احتًال تحمك انحذث انتانٙأٔخذ-   أ

 " ْٕانّضائش  2انفشٚك :    "  احتًال تحمك انحذث انتانٙأٔخذ-   ب

 : احتًال تحمك انحذث انتانٙأٔخذ-   ج

 "  ْٕانًحّهٙ  3 ْٕانّضائش أٔ انفشٚك 1انفشٚك          "  

 :   تحمك يٍ انًسأاج انتانٛح-   د

 . لّذو يثاال نحذث يستحٛم نعًهّٛح انمشعح- أ(3

 .لّذو يثاال نحذث أكٛذ نعًهّٛح انمشعح-    ب
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 : انخمريه انرابع

 :  ًّٚثم اندذٔل انتانٙ، تّٕصع عذد انحشفاء انًشتادٍٚ ألسٔلح إحذٖ انًكتثاخ خالل انُصف األٔل يٍ شٓشسثتًثش

انكتة  انًُاخذ صُف انًثٛعاخ

 انًذسسٛح

انًدالخ 

 األدتٛح

اٜالخ 

 انحاسثح

 انكتة انًذسسٛح

 انًٕاصٚح

انًدالخ 

 انعهًّٛح

 520 675 520 340 760 485 عذدانحشفاء 

 ياْٙ طثٛعح يٛضج ْزِ انسهسهح اإلحصائٛح؟-أ(1

 .حّذد صُف انًثٛعاخ األكثشإلثاال يٍ طشف انحشفاء، يعهال اإلخاتح-   ب

 .انعذد اندًهٙ نهحشفاء Nأٔخذ -   ج

 .نكّم صُف يٍ انًثٛعاخ500 أٔخذانُسثح انًائٕٚح نهعذد اندًهٙ نهحشفاء انزٍٚ تدأصعذدْى -   د

 :اَمم،ثى أكًم تعًٛشاندذٔل انتانٙ-أ(2

 عذد انحشفاء

 (انمًٛح)  

340 485 520 675 760 

 .................... .................... .................... .................... ....................  انتكشاس

 يإْيذنٕل رنك؟ .  يذٖ ْزِ انسهسهح اإلحصائٛحeحّذد -   ب

 . يعّذل عذد انحشفاء انًٕافك نكّم صُف يٍ انًثٛعاخاحسة-   ج

 يإْيذنٕل رنك؟ . يّٕسط ْزِ انسهسهح االحصائٛحأٔخذ-    د

 . اَمم ثى أكًم تعًٛشاندذٔل انتانٙ، يعتًذا عهٗ انشسى انثٛاَٙ انٕاسد أسفهّ- أ(3

انكتة  انًُاخذ صُف انًثٛعاخ 

 انًذسسٛح

انًدالخ 

 األدتٛح

اٜالخ 

 انحاسثح

انكتة انًذسسٛح 

 انًٕاصٚح

انًدالخ 

 انعهًّٛح

 520 675 520 340 760 485 عذدانحشفاء

 %16 .………… %16 ……… ..…… %15 تٕاتشعذد انحشفاء تانُسثح انًائٕٚح

 °58 .………… °58 ……… °82 ……… تانذسخح انمٛس

                                                 ° 360                   100%  

 تانذسخح                    تٕاتشعذدانحشفاء تانُسثح انًائٕٚح                                     انمٛس

 . يّثم تًخطط انمطاع انذائش٘، تٕاتشعذد انحشفاء تانُسثح انًائٕٚح انًٕافك نكّم صُف يٍ انًثٛعاخ-  ب
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