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 توجیھات تربویة الكفایات المكتسبات القبلیة
 الزاویة وإنشاؤھا 
 عداد العملیات حول األ 
 تمییز األلوان 
 المستقیم المدرج والمعلم في المستوى 
 الدائرة 
 النسبة المئویة 

    

  

  

  

  

  

 

 و بالقضبان مخطط و إحصائي جدول تأویل و قراءة 
 . اإلحصائیة الساكنة تحدید و قطاعي مخطط

  على تمثیلھا أو جدول شكل على إحصائیة متسلسلة تقدیم 
 .مبیان أو مخطط شكل

 إحصائیة معطیات تصنیف. 
 

 جمع مھارة التالمیذ إكساب إلى الفقرة ھذه تھدف 
 اإلحصائیة الساكنة حول المعطیات و المعلومات
 أنھ غیر مبیانات أو عددیة جداول شكل على وعرضھا

 اإلحصائیة المعطیات تكون أن على الحرص ینبغي
 متنوعة، مجاالت من ومستقاة الحقیقیة الدراسة موضوع
 یاةبالح وثیق ارتباط ذات علمیة، أو إقتصادیة أو إجتماعیة

 یمكن و. أخرى دراسیة مواد من و للتالمیذ العامة
 في بالحواسب المندمجة المعلوماتیة البرامج استغالل

 .التعلیمیة المؤسسات علیھ تتوفر ما حدود
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 تقویمیة و منزلیة     تطبیقیة و تمارین سیر الدرس ( أنشطة تمھیدیة )   +    المحتوى ( ملخص الدرس )
I(اإلحصائیة الساكنة :  

  مثال )1

  نیةاإلسبا اللغة یدرس وصنف اإلنجلیزیة اللغة یدرس صنف ، صنفین إلى مقسمة المؤسسة تالمذة إن

  لثانیةا األجنبیة اللغة ھي اإلحصائیة المیزة أن حیث إحصائیة ساكنة یكونون كلھم التالمیذ: نقول

  تعریف )2

  

  

  

  

  

 : مھمة مالحظة )3

  . فرد أو إحصائیة وحدة یسمى اإلحصائیة الساكنة في عنصر كل

II  (اإلحصائیة المیزة :  

  :أمثلة )1

  إحصائیة میزات تسمى... الوزن – الجنس نوع - العینین لون -الشعر لون

  إحصائیة میزات كذلك سمىت.... الیومیة السیر حوادث عدد – الشائعة األمراض – للماء الیومي اإلستھالك

 

 1تمرین 
 

 الفروض  إحدى تصحیح بعد
:  اآلتي الجدول األستاذ أدرج الریاضیات لمادة المحروسة  

 

 20 14 12 10 8 5 النقط

عدد 
 التالمیذ

7 10 13 4 5 1 

 

  اإلحصائیة السلسلة ھذه في المدروسة المیزة ھي ما  1)
  ؟

   ؟  المیزة قیم ھي ما 2)

   ؟  14  المیزة حصیص ھو ما  3)

  اإلحصائیة السلسلة  لھذه اإلجمالي الحصیص ھو ما  4)
  ؟

  .ائیةاإلحص السلسلة لھذه المبیاني التمثیل أنشئ – 5)

  2تمرین 

 في العاملین السكان توزیع یعطي اآلتي الجدول  
  حسب بالمغرب االقتصادي للنشاط الثالثة القطاعات

 األشخاص من مجموعة ھي اإلحصائیة الساكنة
  معینة میزة فیھم نالحظ حیث األشیاء أو
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  :تعریف )2

  

  

  

  

  : مھمة مالحظة )3      

  مختلفة قیم عبر تالحظ إحصائیة میزة كل

  بني – أشقر -أسود:  قیم ثالثة عبر تالحظ الشعر لون میزة: مثال

  أنثى – ذكر:  قیمتین عبر تالحظ الجنس میزة

III( الحصیص  

  مثال )1

  . فتى 18و فتاة 20 یوجد تلمیذا 38 بین من

  أنثى و ذكر ، قیمتین من ویتكون الجنس نوع:  ھي المیزةاإلحصائیة أن أن نالحظ

  18:  وھو ذكر القیمة حصیص یسمى الذكور عدد

  20:  وھو أنثى القیمة حصیص یسمى اإلناث عدد

  اإلحصائیة الساكنة حصیص یسمى كلھم التالمیذ عدد

  

  

:  1971 إحصائیات  

 عدد العاملین القطاع 

 2014000 األول

 628000 الثاني

 1148000 الثلث

 

 

 

 

 

  .الترددات و الحصیصات جدول أعط  1)

  قطـــاع لكل المئویة النسبة أحسب   2)

 .اإلحصائیة السلسلة لھذه المبیاني التمثیل أنشئ  )3

 3تمرین 

 تلمیذا 40 قضاھا التي السنوات عدد اآلتي  الكشف یعطینا
 الثانوي بالتعلیم یلتحقوا أن قبل اإلعدادیات إحدى في

.التأھیلي  

: 

 

 

 

 

  . الحصیصات جدول أعط – 1)

زة ائیة المی ي اإلحص یة ھ ن خاص  یمك
 اإلحصائیة الوحدات كل على مالحظتھا

3  -  3  -  4  -  3  -  3  -  5  -  4  -  4 -  5  -   3 

4  -  4 -   5  -  3  -  4  -  4  -  3  -  4 -  4  -  5   

3  -  4  -  5  -  3 -  4  -  4 -  3  -  5  -  4  -  3 

3  -  3  -  4  - 5  -  3 -  3  -  4  -  5  -  3  -  4    
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  تعریف )2

  

  

  

  

  

  

  : مھمة مالحظة )3

  جزئیا حصیصا: یسمى إحصائیة میزة قیم من قیمة حصیص

  اإلجمالي الحصیص:  یسمى كلھا اإلحصائیة الساكنة حصیص

  

IV (اإلحصائیة المتسلسلة  

 : مثال )1

  : یلي ما إلى وتوصلنا ، الشعر لون حول بحثا وأجرینا تلمیذا 32 من یتكون قسم إلى دخلنا

  أفراد 10: أسود شعرھم الذین التالمیذ

  أفراد 7: أشقر شعرھم الذین التالمیذ

  فردا 15: بني شعرھم الذین التالمیذ

2

   . صائیةاإلح المتسلسلة لھذه المبیاني التمثیل أنشئ – 3)

 تمرین 4

 جلةالمس الیومیة  السیر  حوادث عدد  یمثل جانبھ  المبیان
  .یوما  75  المدنخالل إلحدى الحضري المدار داخل

 

 

  

  

  

  

  الحوادث عدد

   التالي  الجدول  أتمم  و  أنقل –1) 

المیزةقیم   

عدد   (
 )الحوادث 

1 2 3 ... 5 ... 

  )األفراد(  اإلحصائیة الوحداث كل عدد ھو الحصیص

 المیزة قیم من معینة قیمة تمثل التي

                                             

                                           األیام عدد                                                            
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 أجري التي یةاإلحصائ والمیزة. تلمیذا 32 من یتكون قسم وھي إحصائیة ساكنة في البحث حاولنا أننا نالحظ
  7 وحصیصھ شقرأ – 10 أسودوحصیصھ:  وھي قیم عدة المیزة لھذه ووجدنا ، الشعر لون ھي حولھا البحث

  .15 وحصیصھ بني

 تسلسلةم:  یسمى الشعر لون میزة قیم مختلف على القسم تالمیذ لجمیع علیھ حصلنا الذي التوزیع ھذا
  إحصائیة

  :التالي بالجدول اإلحصائیة المتسلسلة ھذه تمثیل ویمكن

  

  

 بني أشقر أسود لون الشعر

 15 7 10 الحصیص

   تعریف )2

  

  

  

  

  

V (التردد   

   مثال) 1

  ) :السابق المثال(  الشعر للون اإلحصائیة للمتسلسلة بالنسبة

 الحصیص

  )عدد  األیام  (
25 10 10 ... ... 5 

 

 

الحوادث عدد   

  التالي الجدول أتمم) 1

 

  قیمة كل تردد  أحسب ) 2

  . قیمة لكل المئویة النسبة أحسب) 3

  اإلحصائیة المتسلسلة لھذه القطاعي المخطط أنشئ) 4

 

  

 
 نحصل الذي التوزیع ھي اإلحصائیة المتسلسلة

  المیزة قیم مختلف على اإلجمالي للحصیص علیھ
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   تلمیذ 32 بین من مرات 10 األسود اللون علینا تردد

  تلمیذ 32 بین من مرات 8 األشقر اللون علینا تردد

  تلمیذ 32 بین من مرة 14 البني اللون علینا تردد

10:  بالعدد لھ ونرمز 32 بین من10 ھو األسود اللون تردد:  نقول
32

  0,3125 أي 

:  بالعدد لھ ونرمز 32 بین من 7 ھو األشقر اللون تردد        
8
 0,25  أي 32

14:  بالعدد لھ ونرمز 32 بین من 14 ھو البني اللون تردد          
32

  0,4375 أي 

   1 یساوي الترددات مجموع: مالحظة

 تعریف )2

  

  

    

    

 : مالحظة )3

  . مائة في ترددھا نضرب أن یكفي ، المیزة قیم من قیمة كل تمثلھا التي المئویة النسبة على للحصول

  :نجد السابق المثال حسب

  %31,25 أي 100×0,3125: ھي أسود للقیمة المئویة النسبة

  %25 أي 100×0,25 : ھي أشقر للقیمة المئویة النسبة

  :میزة قیم من قیمة تردد

  اإلجمالي الحصیص على حصیصھا قسمة خارج ھو 



 

7 

 %43,75 أي 100×0,4375:  ھي بني للقیمة المئویة النسبة

 VI(   المبیاني التمثیل :   

 : بالقضبان المخطط )1

 مثال 

: الریاضیات مادة في محروس فرض بنقط تتعلق اآلتیة المعلومات     

9   10   7   9   10   6   11   4   13   6   12   8   14   5   13   5   11   14   7 

10   8   11   10   6   8   10   12   10    6   12   8   4   11   14   7   12   9 

  :اتالمعلوم ھذه لنا ینظم التالي الجدول

( النقط  ) قیم المیزة    14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

 ( عدد التالمیذ   ) الحصیص   3 2 4 4 6 3 5 3 4 1 2 

 األراتیب ومحور. النقط أي المیزة قیم من یتكون األفاصیل محور حیث متعامد معلم إلى منسوب المستوى لنعتبر
  قیمة كل \تالمي عدد أي قیمة كل حصیص من یتكون

:  التالیة النقط فلنمثل   

A(4;2) وB(5;1) وC(6;4) وD(7;3) وE(8;5) وF(9;3) وG(10;6) وH(11;4) وK(12;4) وL(13;2) 
  P(14;3)و

  .العمودي طھاومسق نقطة بكل المحددة القطعة نرسم غلیظ وبخط ، األفاصیل محور على النقط ھذه عمودیا لنسقط ثم

  بالقطبان المخطط:  المسمى المخطط ھذا على فنحصل
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  :القطاعي المخطط )2

 مالحظة: 

o لرأسا نفس لھا( زوایا إلى تقسم حیث الدائرة باستعمال اإلحصائیة المتسلسلة تمثل 
 المرتبطة ) المئویة النسب أو(  الترددات مع التوالي على متناسبة )الدائرة مركز وھو
  بكل

  . المیزة قیم من قیمة                                

o 360 في القیمة تردد  یساوي قیاسھا ، المیزة قیم من لقیمة المناسبة الزاویة°   

  

 مثال 

  : التالي الجدول على نحصل السابق المثال حسب
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 بني أشقر أسود قیم المیزة

 14 8 10 الحصیص

 % 43,75 % 25 % 31,25 النسبة المئویة

 °157,5 °90 °112,5 قیاس الزوایة

 القطاعي المخطط
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