
نقط )8( 1تمرین 

لنا الكشف اآلتي :ت، فقدمحي النصربجمع المعلومات حول عدد األوالد في كل عائلة من عائالت مریمتقام

1-0-3-1 -4-1-5-4-4-4-3-2 -2-6-3-5-4 -0-1-9
5-6-6-1 -3-3-9-1-1-1-2-2 -2-0-5-6 -3-1-0 -1
؟المقصودةما ھي الساكنة اإلحصائیة 1)
ما ھي المیزة المدروسة ؟2)
ماھي قیم المیزة المدروسة؟3)
ما ھو الحصیص اإلجمالي ؟4)
ویة لكل قیمة .ئتردد كل قیمة والنسبة المو كل قیمة :قیم المیزة وحصیصأنشئ جدوال موضحا فیھ5)

نقط )5(2تمرین 

O)لنعتبر المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم  ;I ;J).
A(-2 B(6و(5; ; - نقطتین من المستوى.(3

أنشئ الشكل)1
متوازي أضالعAIBCحیث Cأنشئ النقطة )2
Cاستنتج إحداثیتي النقطة )3

نقط )2(3تمرین 

أبعاده على التوالي ھي :القائم مسبح على شكل متوازي المستطیالت عليل
متر ھو عمق المسبح xمتر حیث : xمتر و 6متر و 3

لیتر من الماء  ، وأراد محمد معرفة عمق المسبح  ولیس عنده أداة قیاس ، 36000علما أن المسبح امتأل عن آخره ب 
!واحتار 

أنت عمق المسبح.أوجد 

نقط)5( 4تمرین 

امأل الفراغ لكي یحقق الجدول اآلتي وضعیة التناسبیة :

×.......22.......122,5......

......7,5......52,5

األسبوع المواليیصحح 2017یونیو3السبتأعطي یوم 



نقط )8( 1تمرین 
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؟المقصودةما ھي الساكنة اإلحصائیة 1)
ما ھي المیزة المدروسة ؟2)
ماھي قیم المیزة المدروسة؟3)
ما ھو الحصیص اإلجمالي ؟4)
ویة لكل قیمة .ئتردد كل قیمة والنسبة المو كل قیمة :قیم المیزة وحصیصأنشئ جدوال موضحا فیھ5)

نقط )5(2تمرین 

O)لنعتبر المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم  ;I ;J).
A(-2 B(6و(5; ; - نقطتین من المستوى.(3

أنشئ الشكل)1
متوازي أضالعAIBCحیث Cأنشئ النقطة )2
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نقط )2(3تمرین 

أبعاده على التوالي ھي :القائم مسبح على شكل متوازي المستطیالت عليل
متر ھو عمق المسبح xمتر حیث : xمتر و 6متر و 3

لیتر من الماء  ، وأراد محمد معرفة عمق المسبح  ولیس عنده أداة قیاس ، 36000علما أن المسبح امتأل عن آخره ب 
!واحتار 

أنت عمق المسبح.أوجد 

نقط)5( 4تمرین 

امأل الفراغ لكي یحقق الجدول اآلتي وضعیة التناسبیة :

×.......22.......122,5......

......7,5......52,5

األسبوع المواليیصحح 2017یونیو3السبتأعطي یوم 


