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  ( وقاط5): انحمشٔه األَل

 . أوخذ اإلخاتح انمىاسثح. نكّم سؤال، واحذج مه تيه اإلخاتاخ األستعح صحيحح
 د ج ب أ  

 ،فٓ انمؼادنة 1

 ... انطشف األَل 

ٍَ نـ  ٍَ نـ  مسا ٍَ نـ  مسا ٍَ نـ  مسا  مسا

 ٌٓ مؼادنة ...، انمؼادنة  2

 مه انذسجة األَنّ

 ٌٓ نٕسث تمؼادنة

 رات مجٍُل َاحذ

 ٌٓ نٕسث تمؼادنة

 مه انذسجة األَنّ

 مجمُػة حهُنٍا

 ℚٌٓ فٓ انمجمُػة 

 انضَأا  ... فٓ انمؼّٕه ،  3

 قائمة

 انقطشان 

 محؼامذان

 انقطشان 

 محقأسان

 األضالع 

 محقأسة َانضَأا قائمة

كّم محُاصْ أضالع ٌُ مسحطٕم ،  4

 ... إرا 

 جؼامذ 

 قطشاي

 جقأس 

 فًٕ ضهؼان مححانٕان

 جؼامذ َجقأس 

 قطشاي

 جقأسث 

 فًٕ صأَحان مححانٕحان

 مُّسظ انسهسهة اإلحصائٕة  5

12 َ 14 َ 18 َ 20 َ 23 َ 24 

 ٍَ  ... مسا

 

 19نـ  

 

 18,5نـ  

 

 19,5نـ  

 

 20 + 18نـ  

 مىُال صمه انىُو نؼّٕىة  6

 ساػات ، 8مه األشخاص ٔساَْ 

 ... ٌزا مذنُنً 

 مؼّذل صمه انىُو

نكّم شخص ٔساَْ 

  ساػات8

أكثشػذد مه األشخاص 

  ساػات وُو8ٔقّضٓ 

انفاسق تٕه أكثش صمه 

 َأصغشصمه ٔساَْ

  ساػات وُو8

وصف األشخاص ٔقّضٓ 

ٍَ نـ   8صمه أصغشأَ مسا

ساػات َانىصف اٖخش 

 ٍَ  ٔقّضٓ صمه أكثشأَ مسا

  ساػات مه انىُو8نـ 
 

 

  ( وقاط4): انحمشٔه انثاوٓ

 :      وسثّيا وانعثاسج انحشفّيح عذًدا كسشّياx  نيكه

 :       تّيه أّن (1

 : في كّم حانح مه انحاالخ انرانيحPأوخذ انميمح انعذدّيح نـ -أ(2

)*         0x            ;        )* 1, 2x              ;)*         3x     

2025,7P:   ، إرا عهمد أّنxأوخذ انميمح انعذدّيح نـ-  ب     

 . Pفكك انعثاسج (3

 : ترىظيف انىرائح انساتمح، احسة كاّل مه انعذديه انرانييه (4

     2100000002 100000003 2004 100000000a       2006       و 2007 2003 2004b     

 

  ( وقاط4): انحمشٔه انثانث

6يحمك انمعادنح 5تّيه أّن انعذد- أ(1 53 13 2x x    في انمدمىعحℚ . 

6يحمك انمعادنح 5هم أّن انعذد-     ب 53 13 2x x    في انمدمىعحℕ؟عّهم اإلخاتح . 

 :  ،مدمىعح حهىل كّم معادنح مه انمعادالخ انرانيحℚأوخذ، في انمدمىعح  (2

;          (3 4) 0x x          ;      8 11 21 6x x                  6,7 (3 1)( 6,7) 0x x x     
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  ( وقاط7): انحمشٔه انشاتغ

  في واخهح إحذي انمكرثاخ ولع ذعهيك انشسم انثياوي انراني انمرمّثم في شكم مضّهع ذكشاساخ ، 

 :  محّذدا ذىّصع عذداآلالخ انحاسثح انعهمّيح حسة أثماوها تانذيىاسانرىوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهي انمدمىعح اإلحصائيح انمذسوسح؟ - أ(1

 ماهي انميضج اإلحصائيح انمذسوسح؟ماهي طثيعرها؟ماهي خاصّياذها؟-     ب

 .  انعذد اندمهي نآلالخ انحاسثحNأوخذ -     ج

 .  مذي هزي انسهسهح اإلحصائيح، معّهال اإلخاتحeأوخذ - أ(2

 .  مىىال هزي انسهسهح اإلحصائيح، معّهال اإلخاتح0Mحّذد -    ب

 : اومم ، ثّم أكمم ذعميشاندذول انراني- أ(3

 12 14 18 20 23 27 35 ( Xiانميمح  )انّثمه تانذيىاسانرىوسي 

 ......... ......... ......... ........... .......... ......... 5 (niانركشاس )عذداآلالخ انحاسثح 

 fi ......... ......... ......... 0,24 ........ ........ 0,06ذىاذشعذداآلالخ انحاسثح 

 . معّذل انّثمه انمىافك نكّم آنح حاسثحاحسة-   ب

 . ديىاس20أوخذ انىسثح انمائىيح نعذد اآلالخ انحاسثح، وانري أثماوها ذفىق -   ج

 : مّثم ذىاذشعذد اآلالخ انحاسثح تمخطط انعصّياخ ، وفك انسّهم انراني (4

  (عهً محىسانرشذيثاخ)25cm ذىاذش         1     و       (عهً محىسانفاصالخ)0,5cmديىاس            1   
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