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 "متثيل البيانات وتفسريها": الفصل الثامنملخص 

 الدرس األول: الوسيط واملنوال  
 حساب الوسيط:  (1

 رتبي األعداد من األصغر إىل األكرب. .1
 أوجدي العدد الذي يتوسط مجموعة األعداد. .2
 إذا كان عدد البيانات فردي فالوسيط عدد واحد. .3
 إذا كان عدد البيانات زوجي فالوسيط هو العدد الذي يقع بني العددين.  .4

  6= (  2 ÷ 12 ) = 7+  5، إذن الوسيط=    16، 11، 7، 5، 4، 2مثال: 
نحصل عىل يف بعض املسائل ال توجد قيمة متكررة، إذن ال يوجد منوال وأحيانًا  هي القيمة األكرث تكراًرا، أحيانًا املنوال: (2

 .أكرث من منوال
 

 الدرس الثاين: التمثيل بالنقاط  
 : خطوات التمثيل بالنقاط (1

 ارسمي خط األعداد وضعي األرقام بدًء من أصغر رقم إىل أكرب رقم من البيانات. .1
 العدد. ار كلفوق خط األعداد لبيان عدد تكر ( ×باستعامل )قومي بتمثيل كل عدد  .2
 يف حال عدم وجود العدد يرتك فراغ فوقه. .3

 فوقه يف خط األعداد.( ×العدد الذي لديه أكرب عدد من ): إليجاد املنوال (2
من جهة اليسار إىل أن يتبقى لنا الوسيط. ( ×)من جهة اليمني و ( ×)تكون البيانات مرتبة فنحذف  :إليجاد الوسيط (3

 املرافق(  qr code)انظري 
 أصغر قيمة –أكرب قيمة اد املدى: إليج (4
 قيمة بعيدة جًدا عن بقية القيم سواء كانت أصغر أو أكرب بكثري.إليجاد القيمة املتطرفة:  (5

 

 :التمثيل باألعمدة واألعمدة املزدوجة. الدرس الثالث  
  رأيس وأفقي.ارسمي محورين  (1
 ...إلخ ( 10أو  5أو  3أو  2امل مضاعفات العدد عحددي مقياس التدرج بناًء عىل البيانات ) مثالً ميكن است (2
 النزول إىل املحور األفقي.ثم  الرأيسارسمي األعمدة بدًء من املحور  (3
 ضعي عنوان للتمثيل وعنوان لكل محور حسب السؤال. (4
 املزوجة مع إضافة مفتاح يوضح كل لون ماذا ميثل.طوات للتمثيل باألعمدة نتبع نفس الخ (5

 
 
 
 

 مملكة البحرين
 وزارة الرتبية والتعليم
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 :االحتامل الدرس الرابع 
  كلامت لوصف االحتامل بالكلامت: 5نستعمل 

 = مؤكد. 5، احتامل سحب رقم  5/  5/  5/  5/  5حدث سيقع بالتأكيد. مثال: : مؤكد (1
 = مستحيل. 7، احتامل سحب رقم  5/  4/  3/  2/  1مثال: ال توجد فرصة لوقوعه. : مستحيل (2
، نوجد العدد الكيل للنواتج ثم نصفه، 6/  3/  2/  2/  2 /1احتامل وقوع الحدث متساوي. مثال:  : متساوي اإلمكانية (3

 اإلمكانية.هو متساوي مرات )نصف العدد الكيل(  3والذي تكرر  2امل سحب رقم ( فاحت3، نصفها=  6)عدد النواتج= 
 ضعيف أو أقل احتامالً: أصغر من االحتامل متساوي اإلمكانية )أقل من نصف العدد الكيل(. (4
 قوي أو أكرث احتامالً: أكرب من االحتامل متساوي اإلمكانية )أكرب من نصف العدد الكيل(. (5

 :كتابة النواتج املمكنة: كتابة جميع االحتامالت التي قد تظهر يف تجربة احتاملية 
 6/  5/  4/  3/  2/  1ل: إلقاء قطعة نقدية: صورة / كتابة     ، إلقاء حجر نرد: مثا

 
 :االحتامل بالكسور الدرس الخامس 

ل )حدث( = 
 عدد النواتج املطلوبة

عدد جميع النواتج املمكنة
 حيث ل هي اختصار لكلمة احتامل      

  (   6/  5/  4/  3/  2/  1  الرند يحتوي عىل األرقام )مثال: ما احتامل ظهور عدد زوجي عند إلقاء حجر نرد؟ حجر 
  
 نحسب عدد جميع النواتج املمكنة ونضعه يف املقام. مثال:  (1

 نحسب عدد النواتج املطلوبة ونضعه يف البسط. مثال:  (2

 أبسط الناتج إذا مل يكن يف أبسط صورة.  (3

 
 :عد النواتج الدرس السادس 

 استعامل الشجرة البيانية: 
  املعطيات املوجودة يف املسألة:أحدد  (1

 مثل: اللون                           الشكل
 أضع األلوان املعطاة تحت كلمة اللون وأخرج خطني من كل لون لبيان الشكل )شكلني( (2

 النواتج                         الشكل                           اللون                              
 

 األحمر                                                        
 
 

 األرزق                                                        
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 غري منتظمأزرق، 

 الشجرة البيانية

 مديرة املدرسة:
 اطمة يوسف بوزبونفأ. 


