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اإلحصاء عرشة:  الثامنة  الوحدة 
الدرس األّول: مراحل البحث اإلحصايّئ

جمع وتنظيم معطيات

 يُجري قسم التسويق يف مصنع "أحذية الشباب استطالًعا مبناسبة تطوير أحذية جديدة للشباب.    

يهدف االستطالع إىل فحص منرة )مقياس( الحذاء الشائعة عند الشباب الّذين ترتاوح أعامرهم من  12 -  15 سنة.
خّمنوا: ما هي منرة الحذاء الشائعة عند الشباب الذين ترتاوح أعامرهم من  12 -  15 سنة؟ 

ذ بحًثا إحصائيًّا ونتعرّف عىل املصطلحات. ننفِّ

املعطيات جمع   .1
...37  ,38, 42  ,38  ,37  ,39  ,38 حّضوا قامئة تحوي منرة حذاء كّل تلميذ من تالميذ الصّف حسب املثال اآليت:  أ. 

هل تستطيعون أن تستنجوا منرة الحذاء الشائعة عند تالميذ صفكم؟ ارشحوا.  ب. 

تنظيم املعطيات يف جدول  .2
لتحليل معطيات مُنر األحذية، من األفضل تسجيلها تصاعديًّا أو تنازليًّا. مثاًل هكذا: قال جواد: 

...42  ,39  ,38  ,38  ,38  ,37  ,37 
ل مقابل كّل منرة عدد التالميذ الّذين ينتعلون ل مُنر األحذية يف جدول حسب الرتتيب وأن نسجِّ قال نعيم: ميكن أن نسجِّ

             هذه النمرة.   

               مثاًل::

عدد التالميذالنمرة
372
383
39...
40...
41...
42...

...املجموع

بأي طريقة من األفضل تنظيم املعطيات؟ ارشحوا.   أ. 

سّجلوا معطيات صفكم يف جدول منظَّم. ب. 

استنتاجات  استخالص   .3
ما هي أصغر منرة حذاء؟ ما هي أكرب منرة حذاء؟           أ. 

ب. ما هي منرة الحذاء الشائعة؟ كم مرّة تظهر هذه النمرة؟ 



الوحدة الثامنة عرشة - اإلحصاء8 الرياضّيات املدمجة

التكرارّية عدد مرّات ظهور كّل معطى.     •
ل التكراريّة بجانب كّل معطى.   ل فيه املعطيات حسب الرتتيب، ونسجِّ جدول التكرارّية هو جدول نسجِّ  •

املنوال هو معطى تكراريته عالية. ميكن أن يكون أكرث من منوال واحد.    •
مجال املعطيات  هو مجال بني القيمة الكربى والقيمة الصغرى للمعطيات.    •

مثال: حصلنا مع مجموعة التالميذ عىل جدول التكرارّية اآليت: 
3 والخ. 38 هي  2،   تكراريّة النمرة            تكراريّة النمرة 37 هي 

          املنوال هو الّنمرتني 38 َو 39 ألنّهام يظهران أكرب عدد من املرّات. 
. .42           مجال املعطيات هو 37  حتّى 

َنَسق ، وجه ، طريقة. ال أدري عىل أيِّ    ، الجامع: أسلوب  الكلمة "منوال" يف معجم املعاين  معنى 
الجرب واإلحصاء:  النَّسق واألسلوب. يف  املِنوال، أي عىل نفس  منوال، عىل أي وجه. افعل عىل هذا 

ل املمثِّل ألكرث القيم تكراًرا يف عيِّنة من العيِّنات. تعبري إحصايّئّ لقياس املعدَّ

في أعقاب...

وا جدول تكراريّة يُنظِّم معطيات حول ألوان أحذية تالميذ صفكم.   حضِّ أ.   .4
ما هو منوال ألوان أحذية تالميذ صفكم؟      ب. 

ملاذا ال يوجد معنى لرتتيب تسجيل ألوان األحذية يف الجدول؟ ارشحوا.  ت. 

ميكن أن منيِّز بني نوعني من املعطيات:  

معطيات كّمّية: معطيات نعرضها بشكل عددّي حيث يعربِّ العدد فيها عن كّمّية.  •
معطيات نوعّية )كيفّية(: معطيات نعرضها بشكل غري عددّي )مثاًل: أسامء( أو بشكل عددّي عندما ال يعّب العدد  •

                                     عن كّمّية )مثاًل: أرقام الهاتف(. 
ال ميكن ترتيب املعطيات النوعيّة تصاعديًّا أو تنازليًّا وال يوجد معنى ملجال املعطيات.  

مثال: ينظِّم الجدول يف مهّمة  2 مُنر األحذية الّتي تُعترب معطيات عدديّة مرتَّبة تصاعديًّا.  
         ينظِّم الجدول يف مهّمة 4 ألوان األحذية. ال ميكن ترتيب هذه الصفة تصاعديًّا أو تنازليًّا.    

عدد التالميذالًنُمرة

372
383
393
400
411
421

10املجموع
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نفّكر ب ...

سّجلوا استنتاجات من البحث الّذي أجريتوه يف صفكم. ماذا تقرتحون عىل قسم التسويق يف مصنع "أحذية الشباب"؟  .5

ن(، تجميع معطيات وتحليل ظواهر.  اإلحصاء هو علم يتناول املشاهدة )التمعُّ  •
•  يشمل بحث اإلحصاء ست مراحل أساسيّة:

عرض سؤال البحث.   أ. 
صياغة فرضية. ب. 

جمع معطيات. ت. 
تنظيم معطيات. ث. 
تحليل معطيات. ج. 

استخالص استنتاجات.  ح. 

مجموعة مهاّم

أمامكم أقسام جداول مع معطيات تمَّ جمعها من تالميذ الصّف الثامن.     .1
       أّي معطيات تتميَّز بصفة النوعيّة )الكيفيّة(؟ 

التكراريّةحيوانات أليفة

6قط
8كلب

2هامسرت
1ببغاء

التكراريّةمنرة القميصأ.

101
125
1412
1610

ت. التكراريّةدروات

7كرة سلة
5رقص
3متثيل

6شطرنج

ب.

عدد األخوة يف 

املدرسة
التكراريّة

15
23
31

ث.
التكراريّةمجاالت التطوع

12بيت املسنني
8جودة البيئة املحيطة

6اإلسعاف األويّل
3املركز الثقايّف

ج.
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أمامكم سؤال بحث:   .2
كم َمرْكبة من كّل نوع )سيّارة خصوصيّة، شاحنة، حافلة وما شابه( متّر بالقرب من بيتكم خالل ساعة؟ 

ما هي فرضيتكم؟   أ. 

5 دقائق كم َمرْكبة من  وا قامئة َمرْكبات وعّدوا خالل  اجمعوا معطيات: حضِّ ب. 
كّل نوع متّر يف الشارع؟   

نظِّموا املعطيات يف جدول.   ت. 

استخلصوا استنتاًجا: ما هو منوال املرْكبات يف منطقة سكنكم؟  ث. 

أمامكم جدول تكراريّة يصف عالمات تالميذ يف امتحان.  .3
كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟  أ. 

ما هو منوال العالمات؟ ما هي تكراريته؟   ب. 

أي عالمة ذات أقّل تكراريّة؟   ت. 

أّي عالمات توجد لها نفس التكراريّة؟  ث. 

75 يف االمتحان؟  كم تلميًذا حصل عىل عالمة أكرث من   ج. 

ما هو مجال املعطيات؟  ح. 

5 أغراض للزينة.  فحص زياد األغراض املوجودة يف مكتبته ووجد ما ييل: 14 قلاًم، كتابان، 7 حامالت مفاتيح َو    .4
ابنوا جدواًل مناسبًا للتكراريّة.   أ. 

أّي نوع غرض هو منوال األغراض املوجودة يف مكتبة زياد؟ ب. 

كم غرًضا يوجد يف املكتبة؟ ت. 

بحث سامر يف أّي وسيلة مواصالت يصل تالميذ الصّف إىل املدرسة؟. وجد أّن 10 تالميذ يصلون مشيًّا عىل األقدام، اثنان   .5
بالدّراجة الهوائيّة، 7 بالحافلة، وسائر التالميذ يصلون بالسيّارات.

32  تلميًذا.  ابنوا جدواًل مناسبًا للتكراريّة إذا كان معلوًما أنّه يوجد يف الصّف   أ. 

لتم فيه املعطيات يف الجدول؟ ارشحوا.       هل هنالك معنى للرتتيب الّذي سجَّ ب. 

ما هو منوال وسائل املواصالت؟  ت. 

هل ميكن أن نحسب مجال املعطيات؟ ارشحوا.  ث. 

التكراريّةالعالمة

603

701

755

807

905

1003

املجموع
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روا طول قطعة بالسنتمرتات. فيام ييل التقديرات الّتي اقرتحها التالميذ: طُلب من تالميذ الصّف أن يقدِّ  .6
11 ,12 ,10 ,10 ,12 ,11 ,14 ,11 ,12 ,10 ,10 ,9 ,13 ,14 ,10 ,10 ,10 ,9 ,8 ,13,

12 ,10 ,11 ,13 ,8 ,8, 10 ,12 ,12 ,12

انسخوا جدول التكرارية لتقدير الطول الّذي نَتَج حسب املثال عىل اليسار،  أ. 

     وأكملوا  
كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟  ب. 

ما هو منوال تقدير الطول؟ ما هي تكراريته؟   ت. 
كان طول القطعة 12 سم.  ث. 

ر طول القطعة املعطاة بالشكل الصحيح؟   كم تلميًذا قدَّ
ر أّن طول القطعة أطول من طولها الحقيقّي؟ كم تلميًذا كم تلميًذا قدَّ

ر أن طول القطعة أقرص من طولها الحقيقّي؟   قدَّ

1 سم؟  ج. كم تلميًذا أخطأ يف التقدير ب 
3 سم؟ كم تلميًذا أخطأ يف أكرث من  

حضَّ معلم اللغة العربيّة جدواًل لتكراريّة عالمات التالميذ   .7
       يف صفني.

كم تلميًذا يوجد يف كّل صف؟   أ. 

هل نستطيع أن نحّدد الصّف الّذي نجح أكرث؟    ب. 

ما هو منوال العالمات يف كّل صف؟   ت. 

0؟  إىل ماذا تُشري التكرارية  ث. 

بحث جرير وسائل املواصالت الّتي متّر تحت شباك غرفته خالل دقيقة. وجد أّن معظم وسائل املواصالت هي سيّارات   .8
خصوصيّة، قسم منها شاحنات وعدد مامثل لها من الحافالت، وتكيس أجرة واحد فقط.     

ابنوا جدواًل مناسبًا للتكرارية إذا كان معلوًما أّن 17 وسيلة مواصالت مرَّت تحت شباكه.   أ. 

كم إمكانيّة ممكنة؟    ب. 

ما هو منوال وسائل املواصالت؟   ت. 

أّي معطيات توجد لها نفس التكراريّة؟   ث. 

لتم فيه املعطيات يف الجدول؟ ارشحوا.   هل هنالك معنى للرتتيب الّذي سجَّ ج. 

أمامكم موضوع للبحث: كم طفاًل يوجد يف جميع عائالت تالميذ صفكم؟      .9
ما هي فرضيتكم؟   أ.  

ب.اجمعوا معطيات: سّجلوا عدد األطفال يف كّل عائلة.  

نظِّموا املعطيات يف جدول، وحّددوا ما هو العدد األكرب لألطفال يف العائلة؟   ت. 
ما هو العدد األصغر لألطفال يف العائلة؟ ما هو منوال عدد األطفال يف العائلة؟

افحصوا فرضيتكم واستخلصوا استنتاًجا.  ث. 

ر التكراريّةالطول املقدَّ

83

9

10

...

...

املجموع

العالمة
التكراريّة يف 

السابع1
التكراريّة يف 

السابع2

440
520
604
7016
8108
924

1020
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الدرس الثاين: رسوم بيانّية من أعمدة مستطيالت ورسوم بيانّية صورية

لوا يف كّل أسبوع عدد األغراض  تُدير غزالة دكان الحّي، طلبت من العامل أن يسجِّ
الّتي يبيعونها حسب النوع: 

بوظة بطعم الحليب، بوظة بطعم الليمون، كعكة، نقارش مالحة ومرشوب.   
اقرتحوا طرقًا مختلفة لتسجيل املبيعات. 

سنتعرّف عىل متثيالت إضافّية يف اإلحصاء. 

نتطرّق إىل مهّمة االفتتاحيّة.   .1
وصف العامل املعطيات بطرق مختلفة.  

0
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100
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70

50

ندميجوادعماد

نقارشمشروب
ماحلة

بوظة بطعمكعكة
 الليمون

بوظة بطعم 
احلليب

التكراريّة

بوظة بطعم
 الليمون

كعكة

نقارش
ماحلة

مشروبمشروب

نقارش
ماحلة

كعكة

بوظة بطعم
 الليمون

التكراريّة ُنْتَج امل
بوظة بطعم 

احلليب
بوظة بطعم 

احلليب

ُنْتَج امل

نْتَج=كل مُ

هل وصف العامل الثالثة معطيات نفس األسبوع؟ ارشحوا.  أ. 

ماذا ميثِّل ارتفاع العمود يف الرسم البيايّن الّذي عرضه عامد؟ ب. 

ماذا ميثِّل الرَّمز    يف الرسم البيايّن الصورّي الّذي عرضه جواد؟ ت. 

ما هو منوال املنتجات يف كّل رسمة؟  ث. 

احسبوا، يف كّل رسمة، أّي قسم )من ُمجمل املنتجات الّتي تمَّ بيعها يف الدكان( هو بوظة بطعم الحليب؟  ج. 

ميكن أن نعرض تكراريّة املعطيات بطرق مختلفة: 
بجدول، برسم بيايّن مكوَّن من أعمدة مستطيالت، برسم بيايّن صوري  أو بتمثيالت بيانيّة أخرى.  

رسم بيايّن مكوَّن من أعمدة مستطيالت - يعرض تكراريّة كّل معطى بواسطة أعمدة.  
عرض كّل عمود ثابت يف الرسم البيايّن املكوَّن من أعمدة مستطيالت. 

من السهل أن نرى املنوال يف الرسم البيايّن املكوَّن من أعمدة مستطيالت. 

مثال: يف املهّمة 1، رسمة عامد هي رسم بيايّن مكوَّن من أعمدة مستطيالت.   
         من السهل أْن نرى أّن املرشوب هو منوال املبيعات.  

الرسم البيايّن الصوري - يصف املعطيات بواسطة رموز. ميثِّل كّل رمز كّميّة ثابتة. 
عندما نريد أن نَصف كّميّة أقّل من الكّميّة الثابتة يف الرسم البيايّن الصوري نقرِّب األعداد أو نستعمل أجزاء من الرموز.  

1، رسمة جواد هي رسم بيايّن صوري.  مثال: يف املهّمة 
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أراد سامر أن يعرض املبيعات التي متّت يف يوم واحد.    .3
عرض سامر املبيعات يف جدول.   

       أ. ماذا ميثِّل  ؟ ما هي أفضلية استعامل هذا الرمز؟

أّي ُمْنتَج تمَّ بيع 11 قطعة منه؟       ب. 

 

أمامكم معطيات عن مدن كانت فيها أكرث من 3,500 والدة يف سنة 2011 )أُخذت املعطيات من موقع دائرة اإلحصاء   .4
املركزيّة(.

0

5,000

10,000

15,000

25,000

20,000

3,691

7,819

3,936

22,147

4,008
5,776

4,346

تكراريّة 
الوالدة

أشدود بني براك حيفا القدس بتح تكفا ريشون لتصيون تل أبيب - يافا

قالت سوسن:  لتمثيل املعطيات بالرسم البيايّن الصورّي، يجب أن أُقرب املعطيات.  أ. 
هل قول سوسن صحيح؟ ارشحوا.  

اعرضوا املعطيات برسم بيايّن صورّي.    ب. 

كم والدة ميثِّل كّل رمز يف الرسم البيايّن الصورّي؟  ت. 

في أعقاب...

جمع تالميذ معطيات عن مدة صالحية استعامل املُْنتَجات املغلفة.    .5
       ُعرضت املعطيات بالجدول اآليت. 

التكراريّة املُْنتَج

1-4 أسابيعُمْنتَجات الحليب
4-8 أسابيعالبيض

1-1.5 سنواتالبقوليات 
2-4 سنواتاملخلالت

قال سامر: أنا أعرف كيفيّة عرض املعطيات برسم بيايّن مكوَّن من أعمدة مستطيالت.  
قال سائد: ال ميكن عرض هذه املعطيات بتمثيالت بيانيّة أخرى.   

أيُّهام قوله صحيح؟ ارشحوا. 

التكراريّة املُْنتَج

  بوظة بطعم الحليب
 بوظة بطعم الليمون

 كعكة
نقارش مالحة

  علبة مرشوب أو قنينة
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مجموعة مهاّم

شاهد ثالثة أخوة حركة سري املرْكبات بالقرب من بيتهم خالل نِصف ساعة.    .1
      يعرض الجدول اآليت نتائج املشاهدة.

لون غامقلون فاتح )آخر(فيّضأبيضلون املرْكبة

70304010التكراريّة

رسم كّل واحد منهم رساًم بيانيًّا لعرض املعطيات.
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أّي رسوم بيانيّة مناسبة للمعطيات؟  أ. 

ماذا مُتثِّل كّل سيارة يف الرسم البيايّن الصوري؟ ب. 

أمامكم رسم بيايّن صورّي يعرض معطيات مركّزة حول عدد أيام ايجازة  .2
       العامل يف رشكة خالل سنة.

10 عاّمل. كل  ميثِّل 

ابنوا جدواًل مناسبًا للرسم البيايّن الصوري.  أ. 

ما هو منوال عدد أيام االيجازة يف الرشكة؟  ب. 
ما هي تكراريته؟ 

ما هو عدد العاّمل يف الرشكة؟  ت. 
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أمامكم رسم بيايّن يعرض معطيات ُجمعت من 300 عائلة.  .3
تتطرّق املعطيات إىل عدد أجهزة الهواتف النقالة املوجودة يف كّل عائلة. 

ابنوا جدواًل مناسبًا للرسم البيايّن.  أ. 

كم عائلة يوجد فيها 3 هواتف نقالة؟  ب. 

ما هو منوال عدد الهواتف النقالة؟   ت. 
ما هي التكراريّة؟  

أّي قسم )من ُمجمل الّذين ُسئلوا( يوجد لديهم هاتفان نقاالن أو أقل؟  ث. 

أمامكم عالمات تالميذ الصّف الثامن يف امتحان اللغة العربيّة.   .4
       تقّدم لالمتحان جميع تالميذ الصفوف الثامنة.     

       أ. كم تلميًذا يتعلّم يف طبقة الصفوف الثامنة؟ 

ما هو مجال العالمات يف االمتحان؟  ب. 

ابنوا جدواًل للتكراريّة حسب الرسم البيايّن.   ت. 

ما هو منوال العالمات؟ كم عالمة كهذه توجد؟   ث. 
ما هي التكراريّة؟  

ج. أّي قسم من التالميذ حصل عىل عالمة 70 يف االمتحان

    عىل األقّل؟

أمامكم معطيات من موقع دائرة اإلحصاء املركزيّة.    .5
القدس هي أكرب مدينة يف إرسائيل. 

يف سنة 2011 ، كان تعداد السكان يف القدس 804,400 نسمة، منهم: 

غري مصنفنيدروزمسيحيونمسلمونيهود

499,400281,10014,7002009,000

.Excel صفوا املعطيات يف رسم بيايّن مكوَّن من أعمدة مستطيالت يف ملف إكسل 
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الدرس الثالث: التكراريّة النسبيّة والرسم البياينّ الدائريّ

 تختلف أسامء األشخاص عند الشعوب املختلفة يف املعنى، النغمة وطول االسم.
يتّم تحديد طول اسم الشخص حسب عدد الحروف.  

مثال: يوجد يف االسم مرزوق 5 حروف.
خّمنوا: ما هو طول االسم الشائع يف البالد؟  

نبحث طول أسامء مجموعة تالميذ.

ل رائد، يف الجدول اآليت، عدد الحروف يف أسامء تالميذ صفه، وقد نظَّم املعطيات يف رسم بياين مكوَّن من أعمدة  سجَّ  .1
مستطيالت.

عدد الحروفاسم التلميذ

5ممدوح
7إسامعيل
6ميمونة

4جواد
8إبراهيم
5مسعود

2مي
4سهاد
3عدن
3هدى

8بدر البدور
4نبيل
3جاد
3رنا

4سعيد
5مرزوق

4سعاد
5مروان

5حمدان
5سعدية

ماذا ميثِّل ارتفاع العمود يف الرسم البيايّن؟   أ. 

ما هو مجال املعطيات؟ ما معناه؟  ب. 

استعينوا بالرسم البيايّن املكوَّن من أعمدة مستطيالت وابنوا جدواًل لتكرارية طول األسامء.    ت. 

كم تلميًذا يوجد يف قامئة تالميذ صف رائد؟   ث. 

أّي قسم )من تالميذ صف رائد( طول اسامئهم 4 حروف أو أقّل؟   ج. 

بكم أكرب عدد التالميذ الّذين طول أسامئهم 5 حروف، أو أقّل، من عدد التالميذ الّذين طول أسامئهم أكرب من ذلك؟    ح. 
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عدد احلروف
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8 حروف.  1( طوله  االسم األطول يف صّف رائد )مهمة   .2
أ. ما هي تكراريّة هذا الطول؟  

ب. أي قسم يشكِّل من مجموع تالميذ الصّف؟   

.10% 20 من تالميذ الصّف، وهذا يعني 
2 20 من تالميذ الصّف أي  يشكِّل 2 من  قالت مريم: 

قالت جميلة:  هنالك سبعة أعمدة يف الرسم البيايّن الّذي يصف طول األسامء. العمود الّذي ميثِّل االسم األطول هو 
7 أعمدة. واحد من 

7 تالميذ الصّف، هذا يعني حوايل  14%.
1 لذا يشكِّل هذا القسم    

أيتهام قولها صحيح؟ ارشحوا. 

التكرارّية النسبّية ملعطى معنّي هي قسمه من املجموع الكيّل للمعطيات.  
ميكن التعبري عن التكراريّة النسبيّة ككرس بسيط، كعدد عرشّي أو كنسبة مئويّة.   

2،  هي 2. مثال: التكراريّة النسبيّة ألطول اسم، يف املهّمة 
%10 من تالميذ الصّف. 20. أّي 

2 0 1= 8 حروف يشكِّلون           هذا يعني أّن التالميذ الّذين أسامؤهم مكّونة من 
.10% 8 حروف هي           نقول: التكرارّية النسبّية ألطول اسم مكّون من 

أضيفوا عموًدا إىل جدول التكراريّة الّذي حّضمتوه يف مهّمة 1 بند ت، وجدوا التكراريّة النسبيّة لكّل معطى.   .3
انظروا يف مثال الجدول اآليت:  

التكراريّة النسبيّةالتكراريّةعدد الحروف

100%

21
20
1 %5 أو 

34
20
4 %20 أو 

.

.

.
.
.
.

.

.

.

وصفت دعاء التكراريّة النسبيّة لطول أسامء تالميذ الصّف برسم بياين دائرّي )كعكة(.   .4
المئوا كّل لون قطاع لعدد الحروف الّتي ميثلها.  أ. 

كيف يتّم التعبري عن التكراريّة النسبيّة يف الرسم البيايّن الدائرّي؟  ب. 
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ميكن أن نَصف التكراريّة النسبيّة للمعطيات مبساعدة الرسم البيايّن الدائرّي )الكعكة(.
الرسم البيايّن الدائرّي )الكعكة( هو رسم تخطيطّي لدائرة مقسمة إىل قطاعات )كام هو األمر مع الكعكة املقسمة 

إىل عّدة أقسام(. 
منثِّل التكراريّة النسبيّة للمعطى بواسطة مساحة القطاع املناسب للمعطى من مساحة الدائرة الكاملة.  

4، قساًم من الصحيح لكّل معطى. مثال: يجسد الرسم البيايّن الدائرّي، يف مهمة 

نفّكر ب ...

بحث نورس قساًم من التالميذ الّذين طول أسامؤهم مكّون من    .5
5 حروف أو أقّل يف كّل صف.  

عرض نورس املعطيات يف الرسم البيايّن اآليت:  
هل ميكن أن نعرض هذه املعطيات برسم بيايّن دائرّي؟ ارشحوا.  

.2003 أمامكم قسم من املعطيات حول استهالك املياه يف إرسائيل يف سنة    .6
انسحوا الجدول وأكملوه.  أ. 

كم هو االستهالك الكيّل للمياه يف إرسائيل؟  
ما هي التكراريّة النسبيّة لالستهالك املديّن والبيتّي؟ 

ما هي التكراريّة النسبيّة لالستهالك الصناعّي؟ 

يصف الجدول أنواع استعامل املاء يف إطار االستهالك  ب. 
املديّن والبيتّي يف البيوت يف إرسائيل. 

كم هي كّميّة املياه الّتي نستهلكها يف كّل نشاط من النشاطات املعطاة يف الجدول؟ 
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%97 من مُجمل املياه يف العالَم.    ل مياه املحيطات املالحة  تشكِّ
فقط، معظمها موجودة يف األقطاب   3% )العذبة(  الحلوة  املياه  ل  تشكِّ

املّتجمدة أو يف املياه الجوفّية بشكل غري متوافر.  

تلوثت معظم مصادر املياه العذبة أو أصبحت مالحة. املياه الصالحة الستعامل اإلنسان 
ل  هي مياه البحريات، مياه األنهار واملياه الجوفّية الّتي مل تتلوث ومل تصبح مالحة. تشكِّ
هذه املياه أقّل من واحد باملائة من ُمجمل املياه عىل سطح الكرة األرضّية، وهي تقّل 
ات يف عرض وطلب املياه  العذبة يف  مع مرور الوقت. بحثت هيئة األُمم املتحدة التغريُّ

العامل خالل مّدة زمنّية معّينة. اّتضح من البحث أن يتفاقم النقص يف املياه: 

يزداد الطلب إىل املياه خالل القرن العرشين بوترية مضاعفة مقارنة بوترية تعداد السكان. 

ُثلثي  يعاين  أن  البحث  يتنبأ  املياه،  النقص يف  تعاين من مشكلة  مناطق  العامل يف  ُثلث سكان  اليوم حوايل  يعيش 
2025، من مشكلة النقص يف املياه.   سكان العالَم، سنة 

تقع املسؤولية عىل جهاز املاء علينا جميًعا. يجب عىل كّل واحد منا أن يأخذ جزًءا فّعااًل يف حامية مصادر املياه،  
أن مينع من تلوثها وأن يوفر يف استهالكها، ألنه ال حياة دون ماء.   

.http://www.water.gov.il / من موقع سلطة املياه يف إرسائيل: 

مجموعة مهاّم

267 حرًفا.  أمامكم قطعة مكّونة من   .1

من  أكرث  ُتستعمل  وهي  لغة  كّل  يف  ممّيزة  معّينة  حروف  هنالك  متجانسة.  غري  الحروف  استعامل  تكرارّية 
حروف.  تبديل  عىل  تعتمد  رموز  لفك  للحروف  النسبّية  التكرارّية  عن  املعلومات  ُتستعمل  أخرى.  حروف 
ميكنكم أن تقرأوا عن ذلك وعن الكتابة الرسّية )كريبتوغرافية: كريبتو - رسّي، جرافية - كتابة( يف املوسوعة 

ويكبيديا. الحرة 

يف  ن  الحرف  يظهر  مرّة  وكم  القطعة،  يف  ل  الحرف  يظهر  مرّة  كم  القطعة،  يف  و  الحرف  يظهر  مرّة  كم  عّدوا  أ. 
القطعة؟ ما هي، بالتقريب، التكرارّية النسبّية لكّل حرف من هذه الحروف يف القطعة؟   

فتشوا يف اإلنرتنت عن التكرارّية النسبّية للحروف اّلتي قمتم بعّدها يف القطعة أعاله، ثّم قارنوها بإجاباتكم يف  ب. 
بند أ. هل حصلتم عىل نتائج متشابهة؟ كيف ميكنكم رشح ذلك؟ 

خّمنوا أّي حرف من حروف اللغة العربّية تكراريته النسبّية هي الكربى؟ وأّي حرف من حروف اللغة العربّية  ت. 
تكراريته النسبّية هي الصغرى؟ عّللوا.  
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طلب رائد من صديقه موشيه الّذي يسكن يف رحوبوت أسامء عائالت   .2
       أصدقائه باللغة اإلنجليزيّة. 

اإلنجليزيّة.  باللغة  األسامء  طول  تكراريّة  يصف  تكراريّة  جدول  ابنوا  أ. 
أضيفوا سطرًا يصف التكراريّة النسبيّة لطول كّل اسم. 

تكراريّة طول  يصف  أعمدة مستطيالت  من  مكّون  بيانيًّا  رساًم  ارسموا  ب. 
األسامء باللغة اإلنجليزيّة. 

استعينوا مبعطيات املهّمة 1 الّتي وردت يف افتتاحيّة الدرس.  ت. 
قارنوا بني طول األسامء باللغتني العربيّة واإلنحليزيّة. 

ما هو املنوال؟ وما هو مجال املعطيات؟ 
ماذا ميكنكم االستنتاج عن عدد الحروف يف اسم العائلة املسّجل باللغة 

العربيّة مقارنة بنفس االسم باللغة اإلنجليزيّة؟ 
كيف ميكنكم رشح ذلك؟  

أمامكم رسم بيايّن دائرّي يصف نتائج استطالع اختيار األلعاب الّتي يفضلها   .3
التالميذ، وقد أُجري هذا االستطالع مع 200 تلميذ.

ارسموا رساًم بيانيًّا مكّون من أعمدة مستطيالت يعرض عدد التالميذ يف كّل 
قطاع من قطاعات الرسم البيايّن الدائرّي.  

  

 OECD (28.9.2010) حول الوزن الزائد يف دول ال    TheMarker  نرُش مقال يف صحيفة  .4 
)منظمة دولية للدول املتطورة للتعاون والتطوير االقتصادّي(.

        أمامكم رسم بيايّن يعرض معطيات حول النسبة املئويّة 
للسكان البالغني يف السّن الّذين يعانون من الوزن الزائد.  

متّعنوا يف الرسم البيايّن، واذكروا النسبة املئويّة  أ. 
للمجموعة السكانيّة البالغة يف السّن، يف إرسائيل، 

الّتي تعاين من الوزن الزائد. 

لت املعطيات، يف الرسم البيايّن، بالنسبة املئويّة.   ُسجِّ ب. 
ملاذا غري مناسب أن نعرض هذه املعطيات برسم بيايّن 

دائرّي؟ 
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طلب رائد من صديقه موشيه الّذي يسكن يف رحوبوت أسامء عائالت   .2
       أصدقائه باللغة اإلنجليزيّة. 

اإلنجليزيّة.  باللغة  األسامء  طول  تكراريّة  يصف  تكراريّة  جدول  ابنوا  أ. 
أضيفوا سطرًا يصف التكراريّة النسبيّة لطول كّل اسم. 

تكراريّة طول  يصف  أعمدة مستطيالت  من  مكّون  بيانيًّا  رساًم  ارسموا  ب. 
األسامء باللغة اإلنجليزيّة. 

استعينوا مبعطيات املهّمة 1 الّتي وردت يف افتتاحيّة الدرس.  ت. 
قارنوا بني طول األسامء باللغتني العربيّة واإلنحليزيّة. 

ما هو املنوال؟ وما هو مجال املعطيات؟ 
ماذا ميكنكم االستنتاج عن عدد الحروف يف اسم العائلة املسّجل باللغة 

العربيّة مقارنة بنفس االسم باللغة اإلنجليزيّة؟ 
كيف ميكنكم رشح ذلك؟  

أمامكم رسم بيايّن دائرّي يصف نتائج استطالع اختيار األلعاب الّتي يفضلها   .3
التالميذ، وقد أُجري هذا االستطالع مع 200 تلميذ.

ارسموا رساًم بيانيًّا مكّون من أعمدة مستطيالت يعرض عدد التالميذ يف كّل 
قطاع من قطاعات الرسم البيايّن الدائرّي.  

  

 OECD (28.9.2010) حول الوزن الزائد يف دول ال    TheMarker  نرُش مقال يف صحيفة  .4 
)منظمة دولية للدول املتطورة للتعاون والتطوير االقتصادّي(.

        أمامكم رسم بيايّن يعرض معطيات حول النسبة املئويّة 
للسكان البالغني يف السّن الّذين يعانون من الوزن الزائد.  

متّعنوا يف الرسم البيايّن، واذكروا النسبة املئويّة  أ. 
للمجموعة السكانيّة البالغة يف السّن، يف إرسائيل، 

الّتي تعاين من الوزن الزائد. 

لت املعطيات، يف الرسم البيايّن، بالنسبة املئويّة.   ُسجِّ ب. 
ملاذا غري مناسب أن نعرض هذه املعطيات برسم بيايّن 

دائرّي؟ 
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(28.9.2010) حول   TheMarker نرُش مقال يف صحيفة    .5
املجاالت الّتي يتصفحها الناس يف اإلنرتنت، يف العالَم، عرب 

الهواتف الخلويّة.   
يعتمد الرسم البيايّن الدائرّي اآليت عىل معطيات التصفح يف 

الهاتف الخلوّي، وقد ُجمعت املعطيات من 190 مليون 
شخص.

ما هي التكراريّة النسبيّة للمجال املرغوب لدى  أ. 
املستخدمني؟ )االستعامل الشائع حسب الرسم البيايّن 

الدائرّي(.  

احسبوا عدد الزبائن الّذين يستعملون املجال املرغوب.    ب. 

كم شخًصا يستعمل املجال األقل استهالكًا؟   

هنالك خطأ يف الرسم البيايّن الدائرّي.   قالت عناية:  ت. 
هذا ليس خطأً. قالت مريم: 

قُرِّبت املعطيات عندما ُحسبت التكراريّة   
بالنسبة املئويّة.  أيّتهام قولها صحيح؟ 

ارشحوا. 

أمامكم معطيات حول كّميّة إنتاج الحليب حسب نوعه، يف إرسائيل، سنة  2012 )أُخذت هذه املعطيات من دائرة   .6
اإلحصاء املركزيّة(.

الكّميّة
عدد الحالبات

النسبة املئويّة ماليني اللرتات

96.9 119,000 حليب أبقار

1.3 34,000 حليب أغنام

1.8 37,000 حليب ماعز

100 1,410.4 190,000 املجموع

احسبوا كّميّة الحليب من كّل نوع.   أ. 

ب.ارسموا رساًم بيانيًّا دائريًّا يصف، بالتقريب، التكراريّة النسبيّة لعدد الحالبات. 
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الدرس الرابع: يف الجهاز اإلرسائييّل

للتدريب والتطبيق  مهام 

 أمامكم جدول يصف عدد األجهزة الّتي تتناول املجاالت الزراعيّة
 املختلفة، يف البالد، يف سنة معيّنة.

انسخوا الجدول وأكملوا األعداد بالنسبة املئويّة. )ميكن أن نحسب
 بالتقريب(. 

نستمّر يف تعلُّم كيفّية تنظيم املعطيات ووصفها.  

نتطرّق إىل مهّمة االفتتاحيّة.    .1
قالت نادية: ميكن تحويل الكلمة "نسبة مئويّة" يف العنوان الّذي يظهر يف العمود الثالث إىل مصطلح إحصايّئ.  أ. 

أّي مصطلح تقصده نادية؟  

أمامكم متثيالت إضافيّة تصف عدد األجهزة الّتي تتناول املجاالت الزراعيّة يف نفس السنة.   ب. 
يف أّي متثيل من األسهل أن نرى:
عدد األجهزة يف كّل مجال   -

زراعّي؟
الجزء النسبّي لكّل مجال   -

زراعّي من ُمجمل األجهزة 
الزراعيّة؟  

منوال املجاالت؟  -
ما هي تكراريته؟    

هل هنالك معنى ملجال  ت. 
املعطيات؟ ارشحوا.   

أمامكم رسم بياين صورّي يصف مساحات األرايض الزراعيّة حسب املجال الزراعّي لسنة 2011.  .2

ابنوا جدواًل للتكراريّة، وأكملوا، بالتقريب، عدد الدومنات يف كّل مجال.    أ. 

ارسموا متثياًل إضافيًّا لهذه املعطيات.  ب. 
أّي متثيل تختارونه؟ ارشحوا.

عدد األجهزة املجال الزراعي
الزراعّية
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الدرس الرابع: يف الجهاز اإلرسائييّل

للتدريب والتطبيق  مهام 

 أمامكم جدول يصف عدد األجهزة الّتي تتناول املجاالت الزراعيّة
 املختلفة، يف البالد، يف سنة معيّنة.

انسخوا الجدول وأكملوا األعداد بالنسبة املئويّة. )ميكن أن نحسب
 بالتقريب(. 

نستمّر يف تعلُّم كيفّية تنظيم املعطيات ووصفها.  

نتطرّق إىل مهّمة االفتتاحيّة.    .1
قالت نادية: ميكن تحويل الكلمة "نسبة مئويّة" يف العنوان الّذي يظهر يف العمود الثالث إىل مصطلح إحصايّئ.  أ. 

أّي مصطلح تقصده نادية؟  

أمامكم متثيالت إضافيّة تصف عدد األجهزة الّتي تتناول املجاالت الزراعيّة يف نفس السنة.   ب. 
يف أّي متثيل من األسهل أن نرى:
عدد األجهزة يف كّل مجال   -

زراعّي؟
الجزء النسبّي لكّل مجال   -

زراعّي من ُمجمل األجهزة 
الزراعيّة؟  

منوال املجاالت؟  -
ما هي تكراريته؟    

هل هنالك معنى ملجال  ت. 
املعطيات؟ ارشحوا.   

أمامكم رسم بياين صورّي يصف مساحات األرايض الزراعيّة حسب املجال الزراعّي لسنة 2011.  .2

ابنوا جدواًل للتكراريّة، وأكملوا، بالتقريب، عدد الدومنات يف كّل مجال.    أ. 

ارسموا متثياًل إضافيًّا لهذه املعطيات.  ب. 
أّي متثيل تختارونه؟ ارشحوا.
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تعلّمنا كيفيّة تنظيم معطيات يف جدول ووصفها.  

عدد املرّات الّتي يظهر فيها معطى معنّي يف مجموعة معطيات.  التكرارّية   •
جدول يركّز املعطيات حسب تكراريتها.   جدول تكرارّية   •

الجزء الّذي يشكله معطى معنّي من ُمجمل املعطيات.  التكرارّية النسبّية   •
أنواع املعطيات  •

تُعرض املعطيات باألعداد ويعربِّ العدد عن كّمّية.   - معطيات كّميّة )كمّي(   
تُعرض املعطيات دون استعامل أعداد )مثاًل: أسامء( أو باألعداد عندما ال يعبِّ العدد   - معطيات نوعيّة )كيفيّة(   

                                         عن كّمّية )مثاًل: أرقام الهاتف(. 

املجال بني القيمة الصغرى إىل القيمة الكربى للمعطيات.  مجال املعطيات   •
متثيل املعطيات بطريقة بيانّية   •

يعرض تكراريّة كّل معطى بواسطة أعمدة مستطيالت.   - رسم بيايّن من أعمدة   
يعرض التكراريّة بواسطة رموز، ميثِّل كّل رمز كّميّة ثابتة.  - رسم بيايّن صوريّ   

يعرض التكراريّة النسبيّة لكّل معطى بواسطة مساحة القطاع املناسب. - رسم بيايّن دائرّي    

أمامكم رسم بيايّن دائرّي يصف مصاريف عائلة سليم.ُعرض كّل نوع من أنواع املصاريف بواسطة قطاع، وقد تّم تحديد   .3
مساحة القطاع حسب كّميّة املرصوف. 

16,000 شاقل.  َدْخل العائلة  أ. 
ما هو املبلغ املخصص لكّل مجال؟ 

ابنوا جدول تكراريّة.    ب. 
سّجلوا التكراريّة النسبيّة لكّل معطى.  

تُنفق عائلة لؤي %25 من دخلها للغذاء.   ت. 
هل ميكن االستنتاج أن املبلغ الّذي تُنفقه عائلة لؤي يساوي املبلغ الّذي تنفقه عائلة سليم؟ ارشحوا.  

أمامكم رسم بيايّن دائرّي يصف، بالتقريب، معدل مصاريف استهالك  .4
البيوت يف إرسائيل لسنة 2012 حسب معطيات دائرة االحصاء 

املركزيّة. 

أّي نوع مرصوف يحتل التكراريّة النسبيّة العليا؟  أ. 
ب. قال رائد:  أرسم رساًم بيانيًّا مكّون من أعمدة مزدوجة يك 

أفحص توزيع مصاريف عائلةسليم )من املهّمة 3( مقارنة 
بتوزيع املصاريف حسب الرسم البيايّن الدائرّي. استعينوا 

3 وارسموا رساًم بيانيًّا من أعمدة مزدوجة  مبعطيات املهّمة 
كام ورد يف املثال. 
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ات االستهالك خالل   ات يف االستهالك. يتّم وصف تغريُّ تُرسل أحيانًا مع الفاتورة رسوم بيانيّة تصف التغريُّ
فرتة زمنيّة معيّنة بواسطة رسم بيايّن مكّون من أعمدة مستطيالت، ويتّم وصف توزيع أنواع االستهالك 

املختلفة يف شهر معنّي بواسطة رسم بيايّن دائرّي.    

نالحظ يف فاتورة الكهرباء الّتي تظهر أمامكم أن استهالك الكهرباء يف شهر يناير )الشتاء( أكرث من استهالك الكهرباء 
ا بشكل خاص )استهالك الكهرباء  يف الشهرين يوليو - أغسطس )الصيف(. عىل ما يبدو أن شهر يناير كان بارد جدًّ

يف شهر فرباير أقل(.
سيعرف الزبائن من هذا الرسم البيايّن أن تدفئة البيوت تكلف أغىل من تربيدها، رمبا يقلل الزبائن من عملية التدفئة.   
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عرف الزبائن من الرسم البيايّن ملتابعة استهالك الهاتف النقال أنّهم دفعوا أعىل مبلغ يف شهر أكتوبر. 
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متابعة استهالك الهاتف النقال
ّ دفعها في األشهر األخيرة (املبالغ بالشواقل) معطيات حول املبالغ الّتي مت

ه رشكة بطاقة االعتامد.    ميكن متابعة املصاريف الشهريّة مبساعدة الرسم البيايّن الدائرّي الّذي تُعدِّ
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ابحثوا يف فاتورتكم عن رسومات بيانيّة كهذه. 



25 الرياضّيات املدمجةالوحدة الثامنة عرشة - اإلحصاء الوحدة الثامنة عرشة - اإلحصاء

مجموعة مهاّم

250 قطعة، لُوِّنت القطع بأربعة ألوان.  تحتوي لعبة بازل )تركيبية( عىل    .1
80 قطعة باللون األحمر، 70 قطعة باللون األصفر وباقي القطع باللون األخض. 50 قطعة باللون األزرق، 

اِبنوا جدول تكراريّة مالئم للمعطيات، وسّجلوا ما هي التكراريّة النسبيّة لكّل معطى. أ . 

اُرسموا رساًم بيانيًّا عىل شكل أعمدة و رسمة صوريّة بحيث تصفان  التكراريّة لكّل لون يف اللعبة.  ب . 

أمامكم رسم بيايّن يصف تكراريّة العالمات التي حصل عليها طاّلب   .2
       صفوف الثامن يف امتحان الرياضيّات. 

اِبنوا جدول تكراريّة مالئم للمعطيات. أ . 

ب  . كم طالبًا يف رشيحة صفوف الثامن؟ 

ت. ما هو مجال العالمات يف رشيحة صفوف الثامن؟

ث. ما هو منوال  العالمات؟ وما هي تكراريته؟ 

ج. ما هي التكراريّة النسبيّة للطاّلب الحاصلني عىل العالمة 9؟ 

أمامكم رسم بيايّن دائري )كعكة( يصف أعامر الضيوف الذين حَضوا حفلة عيد ميالد عدن حيث يبلغ عددهم 25.   .3
ل عىل كّل جزء معطيان. العمر والتكراريّة النسبيّة له )معطاة بالنسبة املئويّة(.           ُسجِّ

ما هو مجال أعامر املشرتكني يف الحفلة؟ أ . 
7
4%

8
12%

5
8%

6
4%

15
60%

13 
12%

مر العُ

مر العُ

مر العُ

مر العُ

مر العُ اِبنوا جدول تكراريّة بناًء عىل معطيات الرسم البيايّن الدائري. ب . 

ما هو  منوال األعامر؟ ما هي تكراريته؟ ت . 

اُرسموا رساًم بيانيًّا صوريًّا يصف املعطيات.  ث . 

تصف الرسوم البيانيّة الدائرية التالية التكراريّة النسبيّة لعالمات طاّلب خمسة صفوف من رشيحة الثوامن.  .4
       القطعة امللّونة باللون األزرق متثّل العالمة املنخفضة، القطعة امللّونة باللون البنفسجّي متثّل العالمة العالية

الثامن جالثامن ثالثامن تالثامن بالثامن أ

أيٌّ من الصفوف حصل  أكرث من ربع طاّلبه عىل العالمة املنخفضة؟ أ . 

هل ميكن أن يكون مجال العالمات يف كّل الصفوف متساويًا؟ ارِشحوا.  ب . 

.

10

0

20

30

40

50

60

70

6 7 98
العالمة

التكراريّة



الوحدة الثامنة عرشة - اإلحصاء26 الرياضّيات املدمجة

نحافظ على لياقة رياضّية

كسور بسيطة  

اِنسخوا وأكملوا.   .1

84
3 15

16
60= = = = 16أ. 

15
12

25
28

5= = = = ب. 

ُاكتبوا، يف كّل بند، كرسين مساويني للكرس املعطى.  .2

7أ.
ب.3

10
ت.6

9
ث.4

4
9

حّلوا.  .3

7أ. 7
51 ج.+

3
2

4
1 ذ.+

4
1

6
5+

ب.
7
1

7
ح.–5

4
1

3
ر.–2

4
1

6
5–

7·ت.
1
7
4·خ.5

1
3
4·ز.2

1
6
5

7:ث.
1
7
4:د.5

1
3
4:س.2

1
6
5

200 صفحة يف الكتاب. قرأ عمر كتاًبا خالل ثالثة أيام، يوجد    .4
4 الكتاب يف اليوم الثاين. ويف اليوم الثالث قرأ ما بقي من الكتاب. 

1 5 الكتاب يف اليوم األّول. قرأ 
2         قرأ  

       أّي قسم من الكتاب قرأ يف اليوم الثالث؟

       كم صفحة قرأ عمر يف كّل يوم؟

يوجد يف إبريق لرتان من عصري العنب.   .5
200 مليلرت من العصري للكأس.        صّب يارس 

6 كّميّة العصري التي بقيت يف اإلبريق.
1       سكبت رنا  

      كم مليلرتًا من العصري  بقي يف اإلبريق ؟

خرجت مجموعة من البالغني والطاّلب يف رحلة.  .6
4 من املشرتكني كانوا طالبًا.

3

.30 كان عدد الطاّلب أكرب من عدد البالغني ب  
ما هو عدد البالغني وعدد الطاّلب الذين اشرتكوا يف الرحلة؟


