
7 الرياضّيات املدمجة الوحدة السادسة عرشة - اإلحصاء الوحدة السادسة عرشة - اإلحصاء

اإلحصاء عرشة:  السادسة  الوحدة 

الدرس األّول: 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 الّذين ترتاوح أعامرهم من  12 -  15 سنة؟ 

نتعرّف عىل مصطلحات يف اإلحصاء.

حّضوا قامئة تحوي منرة حذاء كّل تلميذ من تالميذ الصّف الثامن أ.  .1
أمامكم القامئة التي نتجت:

40 ,41 ,40 ,37 ,38 ,36 ,37 ,39 ,39 ,38 ,38 ,40 ,39 ,37 ,38, 42 ,38 ,37 ,39 ,38

كم تلميًذا ينتعل هذه النمرة؟   ما هي أصغر منرة حذاء؟  أ. 
كم تلميًذا ينتعل هذه النمرة؟ ب. ما هي أكرب منرة حذاء؟ 

كم تلميًذا ينتعل هذه النمرة؟ ما هي منرة الحذاء الشائعة؟  ت. 

ر ب ... نفكِّ

أ. قال جواد: من األفضل تسجيل مقاييس األحذية )مُنر األحذية( بشكل مرتّب.   .2
36, 37, 37, 37, 37 ,38 ,38 ,38 ,38 ,38 ,38.. .                     مثاًل هكذا: 

         أكملوا القامئة املرتّبة حسب اقرتاح جواد. اِستعينوا بالقامئة الّتي وردت يف املهمة 1.
ب. بدأ نعيم يف تنظيم املعطيات يف جدول كالتايل: 

عدد التالميذالنمرة

361

374

386

39

40

41

42

20املجموع

أكملوا الجدول حسب القامئة يف املهمة 1.

ت. سّجلوا حسنات وسيئات طرق تنظيم املعطيات الّتي اقرتحها جواد ونعيم. 
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جمع املعطيات أ.   .3
      حّضوا قامئة تحوي منرة حذاء كّل تلميذ من تالميذ صّفكم.

تنظيم املعطيات ب. 
سّجلوا معطيات صّفكم يف جدول مرتّب )كالجدول الذي َورََد يف املهّمة 2(.

اِستخالص استنتاجات ت. 

كم تلميًذا ينتعل هذه النمرة؟       ما هي أصغر منرة حذاء؟ 

كم تلميًذا ينتعل هذه النمرة؟     ما هي أكرب منرة حذاء؟ 

كم تلميًذا ينتعل هذه النمرة؟     ما هي منرة الحذاء الشائعة؟ 

    كم تلميًذا، من تالميذ صّفكم، ينتعل حذاًء منرته أكرب من 39؟

نتناول يف موضوع اإلحصاء تجميع املعطيات، تنظيمها واستخالص استنتاجات من املعطيات.  

التكرارّية هي عدد مرّات ظهور كّل معطى.

ل فيه املعطيات وعدد مرّات ظهور كّل معطى. جدول التكرارّية هو جدول نسجِّ

املنوال هو املعطى الّذي يظهر أكرب عدد من املرّات.  

مثال: يف املهّمة 2, 
         الجدول الّذي اقرتحه نعيم هو جدول تكراريّة.  

         املنوال هو النمرة 38.
        تكرارّية النمرة  40 هي 3 هذا يعني أّن 3 تالميذ ينتعلون حذاء منرته 40.

يوجد يف صف يوسف 34 تلميًذا. فحص يوسف أنواع الطعام الّتي يفضلها التالميذ.  .4
وجد أّن 9 تالميذ يفّضلون البيتسا، 6 تالميذ يفّضلون الفالفل،

15 تلميًذا يفضلون اللحمة، أما الباقون فيفّضلون أنواع طعام أخرى. 

أ. كم تلميًذا يفّضلون أنواع الطعام األخرى؟ 

ب. اِبنوا جدول تكراريّة مناسب للمعطيات.  

ت. ما هو منوال الطعام )املفّضل( يف صّف يوسف؟ 

أمامكم نتائج امتحان تالميذ الصّف.   .5
كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟  أ. 

ما هو منوال العالمات؟ )منوال العالمات - العالمة التي ظهرت أكرب  ب. 
عدد من املرّات.(

ت. العالمة األعىل من 5 هي عالمة النجاح.

)عالمة النجاح - عالمة تساوي 6 أو أعىل من  6.(
كم تلميًذا حصل عىل عالمة النجاح؟

عدد التالميذالعالمة

103

95

89

74

62

51
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دائرة اإلحصاء املركزيّة هي وحدة حكوميّة تعمل يف إطار مكتب رئيس الحكومة، وهدفها أْن تجمع  

وتحلّل معطيات إحصائيّة حول دولة إرسائيل. 

تأّسسْت دائرة اإلحصاء املركزيّة بعد مرور عّدة شهور عىل قيام الدولة. 

املعطى اإلحصايّئ البارز الّذي تنرشه دائرة اإلحصاء املركزيّة هو مؤّش أسعار املستهلك الّذي يُنرش يف اليوم الخامس 

عرش من كّل شهر. تنرش الدائرة معلومات حول االستهالك الشخيّص للفرد الّذي يدل عىل مستوى الحياة.  

مجموعة مهاّم

اِفحصوا كم َمرْكبة من كّل نوع )سيّارة خصوصيّة، شاحنة، حافلة وما شابه( متّر بالقرب من بيتكم؟  .1
سّجلوا معطيات حول عدد املَرْكبات، من كّل نوع )التكرارية(، الّتي متّر خالل 5 دقائق ونظّموها يف جدول.  أ. 

ب. ما هو منوال نوع املرْكبات الّتي وجدمتوها؟ 

سّجل صاحب بيّارة عدد صناديق الحمضيّات الّتي قطفها العاّمل  .2
       خالل ستة أيام.         

أ. كم صندوقًا من الحمضيّات قطف العاّمل يف اليوم الثاين؟  

ب. يف أّي يوم قطف العامل 3 صناديق من الحمضيّات؟

كم  الحمضيّات؟  صناديق  من  كّميّة  أكرب  العاّمل  قطف  يوم  أّي  يف  ت. 

عددها؟ 

ث. يف أّي يوم مل يقطف العاّمل حمضيّات بتاتًا؟  

ج.  كم صندوقًا من الحمضيّات قطف العاّمل خالل ستة أيام؟

سّجل صاحب بيّارة عدد صناديق الحمضيّات الّتي قطفها العاّمل  .3
       خالل ستة أيام.

أ. كم صندوقًا من الحمضيّات قطف العاّمل يف اليوم األّول؟

ب. يف أّي أيام قطف العاّمل 6 صناديق من الحمضيّات؟

كم  الحمضيّات؟  صناديق  من  كّميّة  أكرب  العاّمل  قطف  يوم  أّي  يف  ت. 

عددها؟ 

ث. كم صندوقًا من الحمضيّات قطف العاّمل خالل ستة أيام؟

ج. يوجد يف كّل صندوق حوايل 400 كغم من الحمضيّات. 

كم كيلو غراًما من الحمضيّات قطف العاّمل خالل ستة أيام؟

عدد الصناديقاليوم

1 2

24

30

41

56

63

عدد الصناديقاليوم

17

28

32

46

56

65
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يوجد يف صّف 32 تلميًذا. . فحص سامر يف أّي وسيلة مواصالت يصل تالميذ الصّف املدرسة؟   .4
وجد أّن:

10 تالميذ يَِصلون املدرسة مشيًا عىل األقدام، 5 تالميذ يَِصلون بالدّراجة الهوائيّة، 14 تلميًذا يَِصلون بالحافلة، وسائر 

التالميذ يَِصلون بسيّارات خصوصيّة.

أ. كم تلميًذا يَِصل املدرسة بسيّارة خصوصيّة؟ 

ب. أكملوا جدول التكراريّة حسب املعطيات. 

عدد التالميذوسائل املواصالت

10مشيًا عىل األقدام

دّراجة هوائيّة

حافلة

سيّارة خصوصيّة

املجموع

ما هو منوال وسائل املواصالت يف صّف سامر؟  ت. 

يتعلّم 1,000 تلميذ يف مدرسة تل الحمضيّات.    .5
يصل 200 تلميذ املدرسة مشيًا عىل األقدام، يقود ُربع التالميذ دراجات هوائيّة، يسافر 170 تلميًذا بالحافالت، أما باقي   

التالميذ فيَِصلون املدرسة بسيّارات خصوصيّة. 

أ. كم تلميًذا يصل املدرسة بسيّارة خصوصيّة؟ 

ب. اِبنوا جدول تكراريّة حسب املعطيات.

ما هو منوال وسائل املواصالت يف مدرسة تل الحمضيّات؟  ت. 

أمامكم موضوع للبحث:   .6
       كم طفاًل يوجد يف كّل عائلة، يف البناية )أو الشارع( الّتي تسكنون فيها؟ 

أ. اِجمعوا معطيات: سّجلوا عدد األطفال يف كّل عائلة. 

نظِّموا املعطيات يف جدول.  ب. 

ت. اِستخلصوا استنتاجات:

     ما هو العدد األكرب لألطفال يف العائلة؟  

ما هو العدد األصغر لألطفال يف العائلة؟ 

ما هي تكراريته؟ ما هو منوال عدد األطفال يف العائلة؟    
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الدرس الثاين: رسم بيايّن مكّون من أعمدة ورسم بيايّن صورّي

يستعري التالميذ كتبًا.  

فحصوا يف شهر كانون ثاين أّي أنواع كُتب يستعري التالميذ خالل الشهر. 

ُعرضت املعطيات الّتي ُجمعْت يف الرسم التخطيطّي اآليت. ميثِّل كل    10 كُتب.

أدب

بوليسيّة

علم خيايّل

يوميّات

كوميديا

أّي نوع كتاب هو منوال الكتب يف شهر كانون ثاين؟  

كم تلميًذا يستعري هذا النوع من الكتب يف شهر كانون ثاين؟   

نتعرّف عىل رسوم بيانّية مكّونة من أعمدة وعىل رسم بيايّن صورّي. 

نتطرّق يف املهّمتني 1 َو 2 إىل املعطيات الّتي وردْت يف مهّمة االفتتاحيّة.   

أ. ماذا مُيثّل   ؟  .1
ب. عرَض ضياء املعطيات يف رسم بيايّن مكّون من أعمدة.  

ماذا مُيثّل ارتفاع كّل عمود يف الرسم البيايّن الّذي رسمه ضياء؟  

كم كتابًا بوليسيًّا استُعري من املكتبة؟  

ت. أكملوا: اِستعار 45 تلميًذا كتبًا 

أ. عرَض جامل املعطيات يف جدول تكراريّة.    .2
أكملوا الجدول.

ب. ما هو مجموع الكتب الّتي استعارها التالميذ من املكتبة يف شهر  
            كانون ثاين؟

0

10

20

30

40

50

التكراريّة

أدب بوليسيّة خياليّة يوميات كوميديا

التكراريّةنوع الكتاب

أدب

بوليسيّة

45

يوميّات

كوميديا

املجموع
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تشتغل أنغام يف مكتبة املدرسة.   .3
سّجلت أنغام الكتب الّتي استعارها التالميذ، يف شهر آذار، يف جدول. 

سّجلت خطًّا، يف كّل مرة استعار التلميذ كتابًا، بجانب نوع الكتاب املناسب كالتايل: I أّما لكّل كتاب خامس فقد سّجلت 

.IIII :خطًّا بالعرض كالتايل

التكراريّة باإلشاراتنوع الكتاب

IIIIأدب   IIII   IIII   IIII   IIII   IIII

IIIIبوليسيّة   IIII   IIII   IIII   I

IIIIِعلم خيايّل   IIII   IIII   IIII   IIII

IIIIيوميّات   IIII   IIII   IIII

IIII  كوميديا   IIII   IIII

أ. أرادْت نورة أْن تنقل املعطيات إىل جدول تكراريّة. أكملوا الجدول. 

ب. أرادْت روضة أْن تنظّم املعطيات يف رسم بيايّن مكّون من أعمدة. 

0

5

10

15

20

25

30
التكراريّة

أدب بوليسيّة لم عِ

خياليّ
يوميّات كوميديا

التكراريّة نوع الكتاب

29أدب

بوليسيّة

ِعلم خيايّل

أدب أطفال

كوميديا
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ميكن أْن ننظّم معطيات بواسطة متثيالت مختلفة: 

ل فيه املعطيات وعدد مرات ظهور كّل معطى.  جدول التكرارّية - نسجِّ  •
ُعرضت املعطيات، يف مهّمة 2، يف جدول تكراريّة.    مثال: 

رسم بيايّن مكوَّن من أعمدة - يعرض تكراريّة كّل معطى بواسطة أعمدة لها نفس العرض.  •
ميثِّل ارتفاع كّل عمود التكراريّة.  

الرسم التخطيطّي الّذي رسمه ضياء، يف مهّمة 1، هو رسم بيايّن مكّون من أعمدة.   مثال: 

رسم بيايّن صورّي - يصف املعطيات بواسطة رموز. ميثِّل كّل رمز نفس الكّميّة.   •
ميثّل كّل  ، يف مهّمة االفتتاحيّة، 10 كُتب. مثال: 

أمامكم رسم بيايّن مكّون من أعمدة يعرض معطيات حول عدد التالميذ الّذين تسّجلوا يف مركز الحّي الثقايّف.    .4
يستطيع التلميذ أْن يتسّجل لدورة واحدة فقط.  

أ. أكملوا جدول التكراريّة.  

الدورةكرة سلةدبكةمتثيلشطرنجرسم

عدد التالميذ

)التكراريّة(

ب. ألي دورة تسّجل أكرب عدد من التالميذ؟ كم تلميًذا؟  

ت. ألي دورة تسّجل أقل عدد من التالميذ؟ كم تلميًذا؟

ث. ما هو مجموع التالميذ الذين تسّجلوا لجميع الدورات؟

1
2

4
3

5
6
7

9
8

0

عدد
التالميذ

كرة سلة دبكة متثيل شطرجن رسم
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مجموعة مهاّم

أمامكم رسم بيايّن مكّون من أعمدة يصف نتائج امتحان اللغة العربيّة يف الصّف الثامن ت.  .1
أ. أكملوا جدول التكراريّة.

العالمة1098765

عدد التالميذ

)التكراريّة(

ب. كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟ 

ت. كم تلميًذا متفوقًا )عالماتهم 9 أو 10( يوجد يف الصّف?

أمامكم جدول تكراريّة عالمات تالميذ الصّف الثامن أ يف موضوع الرياضيّات.   .2

العالمة1098765

366453
عدد التالميذ

)التكراريّة(

أ. كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟ 

ب. اُرسموا رساًم بيانيًّا مناسبًا مكّونًا من أعمدة.  

حصلْت مجموعة من التالميذ عىل عالمات االمتحان اآلتية:   .3
8  ,6  ,5  ,9  ,10  ,8  ,6  ,7  ,7  ,8  ,8  ,8   ,6  ,7  ,7  ,5

أ. كم تلميًذا يوجد يف املجموعة؟ 

ب. أكملوا جدول التكراريّة. 

العالمة1098765

عدد التالميذ

)التكراريّة(

ت. اُرسموا رساًم بيانيًّا مناسبًا مكّونًا من أعمدة.
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آدم ويارس أخوان.   .4
شاهد آدم ويارس حركة سري املرْكبات بالقرب من بيتهم خالل نِصف ساعة. 

 يعرض الجدول اآليت نتائج املشاهدة.
لون املرْكبة أبيض فيّض لون فاتح )آخر( لون غامق

التكراريّة 70 30 45 10

أ. رسم آدم رساًم بيانيًّا مكّونًا من أعمدة.  

   أكملوا الرسم البيايّن الذي رسمه آدم. 

ب. عرَض يارس املعطيات مبساعدة رسم بيايّن صورّي.  

كم سيارة متثِّل كل  يف الرسم البيايّن الصورّي؟ 

أمامكم رسم بيايّن صورّي يعرض معطيات مركّزة حول عدد أيام ايجازة العامل يف شكة خالل سنة.  .5
كل  ميثِّل  20 عامال.

أ. أكملوا الجدول.

عدد أيام االيجازة543210

التكراريّة100

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

ما هو عدد العاّمل يف الرشكة؟ ت. 

تطرّقوا إىل املعطيات يف املهّمة 5.  .6
حّددوا كيف يبدو الرسم البيايّن الصورّي، الّذي يصف املعطيات، إذا كان كّل  ميثِّل 40 عاماًل؟  
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الدرس الثالث: التكراريّة النسبيّة 

تختلف أسامء األشخاص عند الشعوب املختلفة يف املعنى، النغمة وطول االسم.

يتّم تحديد طول اسم الشخص حسب عدد الحروف..

خّمنوا: ما هو طول االسم الشائع يف البالد؟

نتعلّم عن التكرارية النسبّية.  

ل رائد، يف الجدول اآليت، عدد  سجَّ  .1
       الحروف يف أسامء تالميذ صفه. 

أ. كم تلميًذا يوجد يف صّف رائد؟ 

ب. أكملوا جدول التكراريّة.  

طول االسم
التكراريّة)عدد الحروف(

21

3

4

5

6

7

8

املجموع

ر ب ... نفكِّ

عدد الحروف األكرب يف أسامء تالميذ صّف رائد هو 8.  .2
أ. ما هي تكراريته؟ 

ب. أي جزء من مجموع تالميذ صّف رائد يشكِّل االسم األطول؟  
20 وهذا يعني0.1 من املجموعة.

2 قالت مريم: تلميذان من 20 تلميذ هام 

ل القسم املناسب بالنسبة املئويّة أيًضا، مثاًل: %10 من املجموعة. قالت جميلة: ميكن أْن نسجِّ

هل اثنتاهام قولهام صحيح؟ اِشحوا. 

عدد الحروفاسم التلميذ

5ممدوح
7إسامعيل
6ميمونة

4جواد
8إبراهيم
5مسعود

2مي
4سهاد
3عدن
3هدى

8بدر البدور
4نبيل
3جاد
3رنا

4سعيد
5مرزوق

4سعاد
5مروان

5حمدان
5سعدية
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تصف التكرارّية النسبّية ملعطى معنّي، داخل مجموعة معطيات، جزء تكراريّة املعطى يف املجموعة.    

نحسب التكراريّة النسبيّة كالتايل: 

ميكن أْن نسّجل التكراريّة النسبيّة ككرس بسيط، كعدد عرشّي أو كنسبة مئويّة.

من األسهل أْن منثِّل، يف حاالت كثرية، التكراريّة النسبيّة بالنسبة املئويّة.  

مثال: التكراريّة النسبيّة ألطول اسم، يف املهّمة 2،  هي 2.
. من املجموعة. %20

2
10
1 0 1 10= = =         هذا يعني أّن التالميذ الّذين أسامؤهم هي األطول يشكِّلون 

10 أو %10 من املجموعة.
1         نقول: التكرارّية النسبّية ألطول اسم مكّون من 8 حروف هي 

    تكراريّة املعطى

عدد املعطيات الكيّل

أكملوا، يف الجدول، التكراريّة النسبيّة لطول اسم كّل تلميذ.    .3

التكراريّة النسبّيةالتكراريّةطول االسم )عدد الحروف(

21.20 01 05= مثال:  

34

45

56

61

71

82

املجموع

ر ب ... نفكِّ

ل يف جدول عدد الحروف يف كّل اسم.   حضَّ عيل قامئة بأسامء الجريان يف الحّي، وسجَّ  .4
أ. أكملوا الجدول. 

ب. كم جاًرا يوجد يف قامئة عيل؟  

ت. كم جاًرا طول أسامئهم 5 حروف أو أكرث؟

 4 3 حروف أو  ث. أي جزء من جريان عيل طول أسامئهم 

حروف؟

ج. أي جزء من جريان عيل طول أسامئهم 3 حروف أو أقّل؟

ح. أي جزء من جريان عيل طول أسامئهم 6 حروف أو أكرث؟

طول االسم )عدد 
الحروف(

التكراريّة
التكراريّة 

النسبّية

22

33

45

53

61

71

املجموع
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مجموعة مهاّم

ل نورس األسامء الشخصيّة ألصدقائه، وعّد عدد الحروف يف كّل اسم.  سجَّ  .1
أكملوا جدول التكراريّة الّذي يصف تكراريّة طول االسم والتكراريّة النسبيّة 

لطول كّل اسم.  

طول االسم )عدد 
الحروف(

التكراريّة
التكراريّة 

النسبّية
2

3

4

5

املجموع

يوجد يف لعبة 250 مكّعبًا بأربعة ألوان.   .2
50 مكّعبًا لونه أزرق، 

80 مكّعبًا لونه أحمر،

70 مكّعبًا لونه أصفر،

أما باقي املكّعبات فلونها أخض. 

أ. كم مكّعبًا لونه أخض يوجد يف اللعبة؟  

لكّل  النسبيّة  التكراريّة  سّجلوا  التكراريّة.  جدول  أكملوا  ب. 

معطى يف العمود املناسب يف الجدول.  

اللغة  امتحان  يف  ب  الثامن  الصّف  تالميذ  عالمات  أمامكم   .3
العربيّة.

أ. كم تلميًذا يوجد يف الصّف الثامن ب؟

ب. أكملوا التكراريّة النسبيّة لكّل عالمة. 

االسم الشخيّص
طول االسم )عدد 

الحروف(

3سمر

3نور

2مي

3عمر

4رامي

4أدهم

3سهى

5مروان

4نعيم

5رسحان

التكراريّةاللون
التكراريّة 

النسبّية
أزرق

أحمر

أصفر

أخض

املجموع

التكراريّةالعالمة
التكراريّة 

النسبّية
51

62

76

812

93

103

املجموع
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أمامكم عالمات تالميذ الصّف الثامن أ يف امتحان التاريخ.  .4
أ. كم تلميًذا يوجد يف الصّف الثامن أ؟

ب. أكملوا التكراريّة النسبيّة لكّل عالمة.

 10 ت. أي نسبة مئويّة من تالميذ الصّف حصلوا عىل عالمة 

يف امتحان التاريخ؟

يوجد يف البلدة أ 400 طفل، أُصيب 20 منهم بالحصبة األملانيّة.    .5
يوجد يف البلدة ب  200 طفل، أُصيب 20 منهم بالحصبة األملانيّة.

حّددوا "صحيح" أو "غري صحيح"، علّلوا.  

أ. عدد األطفال الذين أُصيبوا بالحصبة األملانيّة يف البلدتني متساٍو. 

ب. أُصيب يف البلدة أ %5 من األطفال بالحصبة األملانيّة، أما يف البلدة ب فقد أُصيب %10 من األطفال يف نفس املرض.

ت. كان جزء املصابني بالحصبة األملانيّة يف البلدتني متساويًا. 

التكراريّةالعالمة
التكراريّة 

النسبّية

51

62

73

86

98

1010

املجموع
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الدرس الرابع: الرسم البيايّن الدائرّي )الكعكة(

يتعلّم عامر يف الصّف الثامن أ، فحص ساعة نهوض كّل تلميذ من تالميذ صفه صباًحا.   

أمامكم رسم بيايّن دائرّي )كعكة( يصف املعطيات الّتي جمعها عامر.  

7:00
6:45

7:15
7:30
7:45

25%

20%

10% 15%

30%

الساعة
الساعة
الساعة
الساعة
الساعة

يف أي ساعة ينهض أكرب عدد من تالميذ صّف عامر؟ 

نتعرّف عىل الرسم البيايّن الدائرّي )الكعكة(.

نتطرّق يف املهمتني 1 َو 2 إىل املعطيات الّتي وردْت يف مهّمة االفتتاحيّة.

أ. ما هي الساعة األكرث متأخرة لنهوض تالميذ صّف عامر؟   .1
          أّي جزء من تالميذ الصّف ينهض يف هذه الساعة؟  

       ب.  ما هي الساعة األكرث مبّكرة لنهوض تالميذ صّف عامر؟ 
       ت. يف أّي ساعة ينهض ربع تالميذ صّف عامر؟ 

ث. ماذا متثِّل كّل الدائرة؟  

ج. يوجد يف صّف عامر 40 تلميًذا.

ِجُدوا عددالتالميذ الّذين ينهضون عند الساعة ال  7:00.

ر ب ... نفكِّ

يتعلّم جامل يف الصّف الثامن ب، وقد وجد أّن  %25 من تالميذ صّفه ينهضون عند الساعة ال 7:15.  .2
هل ينهض نفس عدد التالميذ عند الساعة ال 7:15 يف صف جامل ويف صف عامر؟ اِشحوا.  

سّجلوا، يف كّل بند، أجزاء الدائرة بالنسبة املئويّة أو بالكسور.    .3

ث.ت.ب.أ.
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الرسم البيايّن الدائرّي )الكعكة( هو رسم تخطيطّي لدائرة مقّسمة إىل قطاعات )كام هو األمر مع الكعكة املقّسمة 

إىل عّدة أقسام(. نَصف بواسطة الرسم البيايّن الدائرّي التكراريّة النسبيّة للمعطيات من نفس الصحيح )الّتي تُكمل إىل

 %100(. منثِّل التكراريّة النسبيّة لكّل معطى بواسطة جزء يشكِّل مساحة القطاع املناسب للمعطى من مساحة الدائرة 
الكاملة. 

مثال: يف مهّمة االفتتاحيّة،  
          يصف كّل قطاع يف الدائرة الجزء املناسب للتكراريّة النسبيّة ملعطى معنّي.  

          ميثِّل كّل قطاع، يف هذه الحالة، النسبة املئويّة للتالميذ الذين ينهضون يف ساعة معيّنة. 
          مثاًل: ينهض %15 من تالميذ صّف عامر عند الساعة ال 6:45.

         مساحة القطاع املناسبة هي %15 من مساحة الدائرة. 

ر ب ... نفكِّ

فُحص يف الصفوف الثامنة، ماذا يفّضل التالميذ أن يأكلوا أو يرشبوا قبل العمليّة التعليميّة؟ ُوصفت املعطيات بواسطة   .4
الرسم البيايّن الدائرّي. 

10%
10%

 40%

20%

 
20%

5%
25%

50%

 
20%

الصف الثامن بالصف الثامن أ

مشروب ساخن
وكعكة

مشروب ساخن فقط

مشروب بارد

وجبة ال يتناولون شيئًا
كاملة

ال يتناولون

 شيئًا

مشروب ساخن
وكعكة

مشروب بارد

مشروب ساخن
 فقط

أ. ما هو منوال الصّف الثامن أ؟ 

  ما هو منوال الصّف الثامن ب؟ 

ب. يف أّي صف هنالك نسبة مئويّة أكرب للتالميذ الّذين يفضلون املرشوب الساخن فقط؟ 

هل ميكن أن نعرف يف أّي صف هنالك تالميذ أكرث يفضلون املرشوب الساخن فقط؟ 

ت. هل يف الصّف الثامن ب، عدد التالميذ الّذين يفضلون املرشوب الساخن فقط يساوي عدد التالميذ الذين 

يفضلون املرشوب البارد؟  

ث. يتعلّم يف الصف الثامن أ 40 تلميًذا، ويتعلّم

    يف الصف الثامن ب 30 تلميًذا. 

هل ميكن أن نعرف يف أّي صّف هنالك تالميذ

 أكرث يفضلون املرشوب البارد؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم فبأّي صّف؟ 

ج. أكملوا الجدول

مبساعدة املعطيات يف بند ث. 

الغذاء
التكراريّة )عدد التالميذ(

الثامن بالثامن أ

وجبة كاملة

مرشوب ساخن وكعكة

مرشوب ساخن فقط

مرشوب بارد

ال يتناولون شيئًا

املجموع
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يف الرسم البيايّن الدائرّي املعطيات هي أجزاء من نفس الصحيح، هذا يعني أّن األجزاء تشّكل مًعا 100%.  •
األجزاء يف الرسم البيايّن الدائرّي التي مُتثَّل بواسطة نفس الكرس أو بواسطة نفس النسبة املئويّة هي أجزاء متساوية.     •

األجزاء املتساوية )أي "القطاعات" املتساوية( يف رسمني بيانيّني دائريني ال متثِّل نفس الكّميّة.   •
مثال: يف املهّمة 4،

        يُفّضل %20 من التالميذ يف كّل صّف املرشوب البارد.  

        عدد التالميذ يف الصفني غري متساٍو، لذا عدد التالميذ الّذين يفّضلون املرشوب البارد يف صّف معنّي يختلف عن

       عدد التالميذ الّذين يفّضلون املرشوب البارد يف الصّف اآلخر.

مجموعة مهاّم

أمامكم رسم بيايّن دائرّي يصف وسائل املواصالت املختلفة الّتي بواسطتها يصل التالميذ املدرسة.    .1
أ. سّجلوا "صحيح" أو "غري صحيح".  

عدد التالميذ الّذين يصلون املدرسة مشيًا عىل األقدام ضعفا عدد التالميذ الّذي   )i(
يَِصلون املدرسة بالحافلة.  

يَِصل أكرث من نِصف تالميذ املدرسة مشيًّا عىل األقدام.    )ii(
)iii( يَِصل ُربع تالميذ املدرسة بالسيّارات أو بالدراجات الهوائيّة.  

عدد التالميذ الذين يصلون املدرسة بالحافلة يساوي عدد التالميذ الذين يصلون   )iv(
املدرسة بالسيّارات أو بالدراجات الهوائيّة. 

ب. يتعلّم يف املدرسة 1,800 تلميذ.

أكملوا الجدول. 

التكرارّية النسبّيةعدد التالميذوسائل املواصالت

مشيًا عىل األقدام

دراجة هوائيّة

حافلة

سيّارة

املجموع

50%

25%

15%

10%

مشيًّا على األقدام
بالدراجة الهوائيّة
باحلافلة
بالسيّارة
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أمامكم رسم بيايّن دائرّي يصف نتائج استطالع تفضيل أنواع ألعاب الكرة، أُجري االستطالع مع  200 تلميذ.  .2
أكملوا الجدول. 

التكرارّية النسبّيةاللعبة
التكرارّية

)عدد التالميذ(

كرة سلة

كرة قدم

كرة تنس

املجموع

أمامكم رسامن بيانيّان دائريّان يصفان النسبة املئويّة للتالميذ يف   .3
كّل شيحة، يف مدرستني إعداديتني.  

أ. يف أّي شيحة، يف املدرسة اإلعداديّة I، عدد التالميذ هو األكرب؟ 

ب. يف أّي شيحة، يف املدرسة اإلعداديّة II، عدد التالميذ هو األكرب؟ 

ت. كان يف املدرسة اإلعداديّة I، يف السنة الدراسيّة، 300 تلميذ. 

كم تلميًذا كان يف كّل شيحة؟ 

ث. كان يف املدرسة اإلعداديّة II، يف السنة الدراسيّة، 200  تلميذ. كم تلميًذا كان يف كّل شيحة؟

أمامكم رسامن بيانيّان دائريّان يصفان النسبة املئويّة للتالميذ يف كّل   .4
شيحة، يف مدرستني.

أ. يف أّي شيحة، يف املدرسة I، عدد التالميذ هو األكرب؟ 

ب. يف أي شيحة، يف املدرسة II، عدد التالميذ هو األكرب؟ 

ت. كان يف املدرسة  I، يف السنة الدراسية، 500 تلميذ.

يف املدرسة II  كان 400 تلميذ.

أكملوا جدول التكراريّة.

25%30%

45%

تفضيل األلعاب

كرة
كرة سلةتنس

كرة قدم

I  II  

40%

30%

30%25%

35%

40%

املدرسة اإلعداديةاملدرسة اإلعدادية

سابعسابع

ثامنثامن

تاسع
تاسع

I II 

25%

40%

35%20%

35%

45%

املدرسةاملدرسة

سابع
سابع

ثامن
ثامن

تاسعتاسع

الرشيحة
عدد التالميذ

I املدرسةII املدرسة

سابع

ثامن

تاسع

املجموع
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طلب مدير املخيم الصيفي قمصانًا للمشرتكني.   .5
أمامكم رسم بيايّن دائرّي يصف بالنسبة املئويّة املقاسات التي طُلبت. 

أ. أّي مقاس قميص طُلب بأكرب كّميّة؟ 

ب. أّي نسبة مئويّة من املشرتكني يلبسون قميًصا مقاسه 9 أو أقّل؟ 

ت. أّي نسبة مئويّة من املشرتكني يلبسون قميًصا مقاسه 11 أو أكرث؟

ث. اِشرتك 200 تلميذ يف املخيم. أكملوا الجدول.

التكرارّية النسبّيةعدد القمصانمنرة القميص

مقاس 7
مقاس 8
مقاس 9

مقاس 10
مقاس 11
مقاس 12
املجموع

نرُش الرسامن البيانيّان اآلتيان يف الصحف.    .6
يصف الرسم البيايّن الدائرّي I النسبة املئويّة للرد عىل االتصاالت الهاتفيّة.  

يصف الرسم البيايّن الدائرّيII النسبة املئويّة لألطفال يف البلدان املختلفة.

37%

20%
12%

31%
21%

25%

17%

13%

24%

III الرسم البيانيّ الدائريّالرسم البيانيّ الدائريّ

البلدة أ
البلدة ب
البلدة ت
البلدة ث
البلدة ج

اتصال سليم
ال يوجد رد
ال توجد إجابة
ال شغّ

هل مجموعتا املعطيات مناسبتان للتمثيل يف الرسم البيايّن الدائرّي؟ اِشحوا.  

تصف الرسوم البيانيّة الدائرية التالية التكراريّة النسبيّة لعالمات طاّلب خمسة صفوف، من شيحة الثوامن، يف موضوع   .7
اللغة العربية.

       القطعة امللّونة باللون األزرق متثّل أكرث عالمة منخفضة.

       القطعة امللّونة باللون البنفسجّي متثّل أعىل عالمة عالية. 

الثامن جالثامن ثالثامن تالثامن بالثامن أ

أيٌّ من الصفوف حصل أقل من ربع طاّلبه عىل أكرث عالمة منخفضة؟ أ . 

أيٌّ من الصفوف حصل  أكرث من ربع طاّلبه عىل أعىل عالمة؟ ب . 

 11
 12

 8
 7

 9
 10

16%22%
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15%
15%
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مقاس
مقاس
مقاس
مقاس
مقاس
مقاس



25 الرياضّيات املدمجة الوحدة السادسة عرشة - اإلحصاء الوحدة السادسة عرشة - اإلحصاء

نحافظ على لياقة رياضّية

كسور بسيطة

اِنسخوا وأكملوا.    .1
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4

25
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2 أّي كسور من بني الكسور اآلتية تساوي   .2
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حّلوا.  .3

4أ. 4
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2 1ح.+4 1

2 4–

3ت.
2

4
3خ.+1

2
4
1–

6ث.
2

4
6د.+1

2
4
1–

قرأ عمر كتابًا خالل ثالثة أيام، يوجد يف الكتاب 200 صفحة.  .4
15 الكتاب يف اليوم األّول. قرأ 

 الكتاب يف اليوم الثاين.
4
1 قرأ 

ويف اليوم الثالث قرأ ما بقي من الكتاب.

       أ. أّي جزء من الكتاب قرأ يف اليوم الثالث؟

       ب. كم صفحة قرأ عمر كّل يوم؟

يوجد يف إبريق 1,200مليلرت من عصري التوت.  .5
أ. صّب يارس 200 مليلرت من العصري للكأس. كم مليلرًتا من العصري بقي يف الكأس؟

4 كّميّة العصري التي بقيت يف اإلبريق. 
1 ب. سكبت رنا  

            كم مليلرتًا من العصري انسكب؟

            كم مليلرتًا من العصري  بقي يف اإلبريق؟


