
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4التمرين 

درجات الحرارة  �يام شھر من  أسفلهيعطي المبيان العصوي 
  :سنة معينة بمدينة الرباط 

  :أتمم الجدول التالي   – 1

  24  22  20  18  16  )درجة الحرارة(الميزة 

  4    10    2  )عدد ا�يام(الحصيص 

  30      8    الحصيص المتراكم

  حدد القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة ا3حصائية  –2

      أحسب معدل الحرارة خ:ل ھذا الشھر بمدينة الرباط –3

  
  5التمرين 

يعطي الجدول التالي  كشفا لعدد ا�ھداف المسجلة من طرف 
  مقابلة 30فريق لكرة القدم خ:ل 

  4  3  2  1  0  عدد ا�ھداف

عدد 
  المقاب:ت

5  11  x  2x  2  

4x  تحقق أن   – 1 =   

  .أحسب المعدل الحسابي لھذه المتسلسلة ا3حصائية  –2

  أحسب القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة ا3حصائية –3

  6التمرين 

  فريق كرةالجدول التالي يعطي عدد ا�ھداف التي سجلھا 

  .مبارة 30القدم خ:ل   

  عدد ا�ھداف 

  )الميزة ( 
0  1  2  3  4  5  

  عدد المبارات

  )الحصيص (  
4  8  10  3  2  3  

  أنجز جدوA للحصيصات المتراكمة –1

  حدد  منوال ھذه المتسلسلة ا3حصائية  –2

  حدد  القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة  –3

  أحسب المعدل الحسابي لھذه المتسلسلة ا3حصائية - 4       

  7التمرين 

  :بالجدول التالي  نعتبر  السلسلة ا3حصائية المعبر  عنھا 

  12  9  3  2قيم الميزة   

  8  9  7  6الحصيص   

  أنشئ جدول الحصيصات المتراكمة –1

  حدد  المنوال  و القيمة  الوسطية  لھذه  المتسلسلة –2

  أحسب  المعدل  الحسابي  لھذه  المتسلسلة –3

  

  

 

 1التمرين  

  يمثل الجدول التالي توزيع ت:ميذ أحد ا�قسام، حسب قاماتھم  

  cm  ( 150  151  152  153ب   (القامة 

  5  6  7  2  عدد  الت:ميذ

  ما ھو منوال ھذا التوزيع  ؟  علل  جوابك – 1

  حدد القيمة  الوسطية  لھذا  التوزيع – 2

 أحسب  معدل  قامات  ت:ميذ  ھذا القسم – 3      

  2التمرين  

   : أسفلهنعتبر المتسلسلة ا3حصائية الممثلة بالمبيان 

  أنقل الجدول التالي على ورقة تحريرك و أتمم مMه  -1

  :المبيان باستعمال  

  5  4  3  2  1  الميزة

  ...  6  ...  4  ...  الحصيص

  حدد منوال ھذه المتسلسلة ا3حصائية  -2

  ا3حصائية أحسب المعدل الحسابي لھذه المتسلسلة  -3

  أحسب القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة ا3حصائية  -4  

 
  3التمرين  

  يتوزع الدخل ا�سبوعي لمنخرطات إحدى التعاونيات حسب     

  :الجدول التالي       

الدخل ا�سبوعي 
  بالدرھم

200  280  300  450  600  

  1  12  14  10  3  عدد المنخرطات

  .حدد منوال ھذه المتسلسلة ا3حصائية  – 1 

  أحسب معدل الدخل ا�سبوعي لمنخرطات ھذه التعاونية  – 2

  حدد النسبة المئوية للمنخرطات ال:تي دخلھن ا�سبوعي  – 3

  درھما  340يفوق        
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