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 المكتسبات القبلیة القدرات المستھدفة االمتدادات

  اإلحصاء  -
االجتماعیات : مواد أخرى  -
 العلوم الطبیعیة -الفیزیاء –

  إحصائیة معطیات تصنیف -
 إحصائي جدول تأویل و قراءة -
 مخطط و بالقضبان مخطط و

  قطاعي
 

 الزوایا - 
 المدرج المستقیم - 

 المستوى في والمعلم
 الدائرة -  
النسبة المئویة -   

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

مفردات وتعار یف  -1  

ترددال -2  

التمثیالت المبیانیة  -3  

الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر- 
  البركار -  الكوس –المسطرة
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط

ِّ ذاتھ، ) اإلحصاء(یحتل معنى  مكانة مھمة في القرآن الكریم، لیس لقیمة اإلحصاء في حد
، فھذا المقطع من آیة )شيء عدداوأحصى كل : (... بل آلیة شریفة، تلك ھي قولھ تعالى

كریمة ھو مقطع كوني، وجودي، معرفي، فكل شي معدود، بما في ذلك الوجدانیات 
) أشیاء(والمجردات والروحانیات، بما في ذلك الحزن والفرح والغضب، ألن كل ھذه 

 .بنص القرآن الكریم
ة، في أثني عشر سو ّ رة مكیة، لقد وردت المادة في الكتاب العزیز اربعة عشر مر

تارة على نحو كلي دون تحدید ) الشيء(وسورتین مدنیتین وكان مدخول المادة ھو 
مصداق، و أخرى على نحو لیس كلیا من دون تسمیة، بل مع تسمیة، كما في قولھ 

تھن وأحصوا : (، وقولھ تعالى)وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوھا: (سبحانھ ّ ّقوھن لعد فطل
ة ّ یبعثھم هللا جمیعا فینبئھم بما عملوا أحصاه هللا ونسوه وهللا  یوم: (، وقولھ تعالى)العد

 / 6المجادلة آیة ) / على كل شيء شھید

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
بمناسبة أسبوع التضامن ضد الفقر نظم تالمیذ أحد األقسام اكتتابا لمساعدة 

بالدرھم ت المساھمات شراء نظارات فكان زمیل لھم ضعیف البصر على
  : كالتالي

20 – 10- 5 -20 – 10- 30- 5 -5 –20– 10 –   
20 – 10 – 5- -1-1-1- 20_30_50_10_5_5  
_5_10_20_20_20_20_30_30_2_2_50_  

50_10_20_20_2_2  
 عدد التالمیذ المساھمین؟ حدد .1
 ماھي الظاھرة المدروسة؟ .2
 ماھو عدد التالمیذ الذین ساھموا بخمسة دراھم ؟ .3
 .المعلومات المقدمة في جدوللخص  .4
 .حول الجدول إلى مبیان مناسب .5

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 1-مفردات وتعاریف
 تعریف1

  .الساكنة اإلحصائیة مجموعة األشخاص أو األشیاء التي تتمیز بمیزة ما
 .كل مكون من مكونات الساكنة اإلحصائیة یسمى وحدة إحصائیة أو فردا

 مثال

ملخص 
 الدروس
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برتقالة نالحظ حجم الماء الممكن استخراجھ  40أن تكون الساكنة مجموعة من  یمكن
  .منھا

  .تكون مجموعة من األشخاص نالحظ عدد اللغات التي یتقنونھا أنكما یمكن 
 تعریف2

 المیزة اإلحصائیة ھي خاصیة یمكن مالحظتھا أو قیاسھا على كل الوحدات اإلحصائیة
 مثال

... السن_الجنسیة_الوزن _الطول_لون الجنس_لون العینین :عند األشخاص مثال 
  .میزات إحصائیة

, األمراض الشائعة , عدد حوادث السیر الیومیة: نجد مثال  االجتماعيوفي المیدان 
  .میزات إحصائیة...الیومي للسكر االستھالك, الیومي للخبز االستھالك

  :كل میزة تالحظ عبر قیم مختلفة 
  .أنثى_ذكر: حظ عبر قیمتین مثال میزة الجنس تال

 ..أخضر- بني- أزرق: أما میزة لون العینین فیمكن أن تتمثل فیما یلي
 تعریف3

  .ل قیمة معینة من قیم المیزةثمتالحصیص ھو عدد الوحدات اإلحصائیة التي 
أما حصیص الساكنة كلھا " حصیصا جزئیا"حصیص قیمة من قیم المیزة یسمى 

".الحصیص اإلجمالي"فیسمى   
 مثال

  .10ھي " بني غامق"لون عیونھم بني غامق نقول بأن حصیص القیمة  32من بین  تالمیذ 10إذا كان 
 تعریف4

المتسلسلة اإلحصائیة ھي التوزیع الذي نحصل علیھ للحصیص اإلجمالي على مختلف 
.قیم المیزة   

 مثال
حصلنا على , بني غامق_بني _أخضر_وقیمھا أزرق" لون العینین " بالنسبة للمیزة 

  :مایلي 
  تلمیذا  14: البني الغامق

  تالمیذ  3:األزرق 
  تالمیذ 10: البني 

   4: األخضر 
  إحصائیة بجدول یمكن أنمثل كل متسلسلة 

  األخضر  البني  األزرق  البني الغامق  لون العینین
  4  10  2  14  الحصیص

 

دقائق 15 : مدةال    

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

  20  14  12  10  8  5  النقط
  1  5  4  13  10  7  التالمیذعدد 

 المتسلسلة اإلحصائیة ؟ هھذ في المدروسة المیزة ھي ام - 1
 ؟ المیزة قیم ھي ما  -2     

 ؟14 المیزة  حصیص ھو ما  -3 
  سلسلة اإلحصائیة؟متال لھذه اإلجمالي الحصیص ھو ما   - 4
اإلحصائیة سلسلةمتال لھذه المبیاني التمثیل أنشئ  

أنشطة 
 تقویمیة
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط
الكشف اآلتي یعطي معطیات حول المدة الزمنیة بالدقائق التي تستغرقھا مجموعة من    

.التالمیذ للوصول من  منازلھم إلى المدرسة   
5 -  10   -  15  -  20   -  25   -  10  -  20   -  15  -  10  -  15 

؟ اإلحصائیةھي الساكنة  ما -1  
ھي المیزة ؟ ما -2  
        جدول الحصیصات  أعط-3

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدةال    

 نشاط  
 : 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

 مثل ھذه المعطیات في جدول مبرزا كل من المیزة وحصیصھا - 1
 .على الحصیص اإلجمالي  المیزة خارج حصیصأحسب  - 2
 الذین لون شعرھم أسود؟ تالمیذالھي النسبة المئویة التي یمثلھا   ما - 3
 ماذا تالحظ؟ - 4
 على الدائرة بحیث Bو  Aأنشئ النقطتین  oأنشئ دائرة مركزھا  - 5

  : الزاویة 
  = الذین لون شعرھم أسود تالمیذالالنسبة المئویة التي یمثلھا   


×   ܤܱܣ 360

 : أتمم الجدول التالي - 6
        المیزة

        الحصیص
        التردد

        النسب المئویة
        قیاس الزوایا

 

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 2-التردد
 تعریف

تردد قیمة من قیم المیزة ھو خارج قسمة حصیصھا الجزئي على الحصیص 
    .اإلجمالي
 مالحظة

للحصول على النسبة المئویة التي تمثلھا كل قیمة من قیم المیزة یكفي أن نضرب 
 .100التردد في 

 مثال
:  في المثال السابق تردد اللون البني ھو 


  0.25أي    

  %25أي          0.25× 100 أما النسبة المئویة فھي 
 3-التمثیالت المبیانیة

ملخص 
 الدروس
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 تعریف
الدائرة بحیث نقسم الدائرة إلى زوایا متناسبة مع  باستعمالتمثل المتسلسلة اإلحصائیة 

 . النسبة المئویة المرتبطة بكل قیمة من قیم المیزة أوالتردد 
 مثال

×360: الزاویة الممثلة للبني الغامق ھي


           °126أي         
×360: الزاویة الممثلة لألخضر ھي


 36°أي          

×360: الزاویة الممثلة لألزرق ھي


                    18°أي          

×360: الزاویة الممثلة للبني ھي


  90°أي          

  
 تعریف2

طولھا متناسب مع  أشرطة تمثل متسلسلة إحصائیة في معلم متعامد باستعمال 
 .أو تردد كل من القیم التي تمثل المیزة اإلحصائیة, الحصیص 

 مثال

 

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
  : لفرض محروس في مادة الریاضیات بأحد أقسام السنة الثالثةیعطینا الكشف اآلتي نقط 

9 – 15 – 13 – 14 – 12 – 7 – 6 – 14 – 16 – 10 -14- 12  
10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 9 – 13 – 8 – 12 – 16 – 12 – 12 – 8 -10  

10 – 7 – 12 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 15 – 6 – 13 – 14 – 14  
.حدد الساكنة اإلحصائیة  و المیزة المدروسة   –  1 

  .الترددات و الحصیصات جدول أعط  -2
.المخطط القطاعي أنشئ  –  3 

أنشطة 
 تقویمیة

 


