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للصف العاشر

الصف العاشر

جواهر العبدلية. أ



معايري النجاح

كميةبيانات وبيانات نوعية ىل إالبيانات أصنف

وبيانات متصلةصلة فمنبيانات إىلالبيانات الكمية أصنف

حدد أساليب مجع البياناتأ
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!فكر

بات لو أردتِ مجع بيانات عن نوع عصري الفاكهة املفضل لدى طال
املدرسة فكيف ميكنكِ ذلك؟



البيانات

املفاهيم

يةالبيانات النوعةالبيانات العددي

ويةالبيانات الثانيةالبيانات األولالبيانات الكمية



البيانات
هي جمموعة من احلقائق أو األعداد يتم مجعها من 

تها ليتم اجملتمع، حتتاج إىل تنظيمها وترتيبها ومعاجل
.توظيفها الختاذ القرارات



علم اإلحصاء

هو عملية مجع البيانات واستخدامها لإلجابة على سؤال ما
اتهو فرع من فروع الرياضيات الذي يتعامل مع مجع البيان



ملاذا حنتاج إىل مجع 
البيانات؟

عصف ذهين



جلمع ما البيانات اليت ستتبعها•
البيانات؟

كيف ستنظم البيانات لتبسيط التعامل معها؟•
انات هل ميكنك رسم متثيل بياني أو جدول لتعرض البي•

بوضوح؟

هل ميكنك تلخيص البيانات؟•هل السؤال واضح وحمدد؟•
ما االجتاه الشائع املتضمن يف البيانات؟•

ما النتائج اليت ميكنك استخالصها من البيانات؟•
هل تثري البيانات أسئلة جديدة؟•

هل يوجد عوائق يف استخالص النتائج من البيانات؟• حتليل البيانات
وتفسريها

حتديد السؤال أو 
املشكلة املطلوب

حلها

مجع البيانات 
وعرضها

تنظيم البيانات
وعرضها



كم عدد أفراد عائلتك؟
ما هو لونك املفضل؟



50-48كتاب الطالب ص



األنواع املختلفة للبيانات

هي بيانات غري عددية، تُسمّي و تصف
األشياء دون اإلشارة إىل أي عدد أو 

مساء أحيث تعد األلوان و قياس، 
األشخاص وأمساء األماكن، واإلجابات 

بنعم أو ال، واآلراء اخلاصة واالختيار 
.ةبني جمموعة من البدائل، بيانات نوعي

ن فقد تكوهي بيانات يف صورة أعداد، 
كميات أو قياسات أو فرتات زمنية أو 

وتسمى هذه البيانات العددية درجات، 
.بالبيانات الكمية

البيانات العدديةالبيانات النوعية



49ص ( 1)السؤال 
بيانات عددية بيانات نوعية

عدد اإلخوة و األخوات لون الشعر
الطول لون العيون

درجات االختبار (ذكر أو أنثى)النوع 
الكتلة وسيلة النقل إىل املدرسة

عدد الكتب الرياضة املفضلة





أنواع البيانات العددية

البيانات املتصلةالبيانات املنفصلة
(ال يكون هبا كسور) تأخذ هذه البيانات قيمًا مُحددة، أعداد كاملة 

حيث يتم مجع البيانات عن طريق عد األشياء
ر أو أعدد يكون هبا كسو)بني قيمتني حمددتني، ةتأخذ هذه البيانات قيم

(عشرية
حيث يتم مجع البيانات عن طريق القياس



49ص ( 2)السؤال 



طرق مجع البيانات



50ص( 3)السؤال 
البيانات 
العددية 

\منفصلة)
(متصلة

البيانات
\نوعية )

(كمية
البياناتمصادر

(ثانوية\أولية ) مجع البيانات العبارة
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اسرتاتيجية قطع الرتكيب



البيانات

النوعية

هي بيانات غير عددية، 
ء دون ُتسّمي و تصف األشيا

اإلشارة إلى أي عدد أو قياس

عدد املدارس، عدد 
الساعات، وزن 
الزنبرك، كتلة 

الحجر، محيط 
الشكل

البيانات

املتصلة
يتم جمعها عن 
طريق القياس

عدد طالبات 
الصف العاشر 

الجميالت

بيانات 
عددية

ع هنيًئا لِك،انقضاء أسبو 
رتِك شاق ِجًدا، أنار هللا بصي

وجدد عزيمتِك 

أتمنى لِك إجازة سعيدة يا 
حلوة

بيانات 
منفصلة
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37من كتاب النشاط ص( 1)السؤال 



إلى اللقاء


