
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/10math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/10math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس بدرية الحراصي وأسماء الحراصي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ِمذِخ
سوٓ أعبعِ يف وً حبش ػٍِّ ًدػبِخ ِيّخ ٌىً ثبؽش، فيٌ اٌذًٌْ اٌؼٍِّ ٌزؾذّذ ًِؼشفخ ادلؼٌٍِخ  ؽظبءاإل

جبّغ ًرٍخْض ًاجيبد ّيزُ  اٌشّبػْبد،فشًع أىُ أؽذادلٌصٌلخ ًاٌزنجؤ اٌظؾْؼ، وّب ّؼذ االؽظبء
 -سثـيب ثجمْخ لُْ اجملٌّػخِٓ خالي جملٌّػخ ثْبٔبد أً لُْ  اعزنزبعبد

ثبٌؼشًسح أْ رذي ىزه  فٍْظ اٌشّبػْبد،( يف اخزجبس ِبدح 02دسعخ )ِٓ  77 ػٍَؿبٌت إرا ؽظً فّضال 
ِزفٌق، فمذ ّىٌْ االخزجبس عيً ًٔزْغخ ٌزٌه مجْغ صِالءه ؽظٌٍا ػٍَ دسعبد شلبصٍخ،  أٔو ؿبٌتاٌذسعخ ػٍَ 

 ؽظً ػٍَ ألً دسعخ ِمبسٔخ ثجمْخ صِالئو ًلذ ّىٌْ اٌؼىظ- لذّىٌْ ثً ميىٓ أْ 
ٌؼشًسح أْ رذي ىزه ْظ ثبفٍ ( يف اخزجبس ِبدح اٌؼٌٍَ،02دسعبد )ِٓ  9ػٍَ  وزٌه إرا ؽظً ؿبٌت آخش

ٌزٌه مجْغ صِالءه  وبف ًٔزْغخؿبٌت ػؼْف، فمذ ّىٌْ االخزجبس طؼت أً اٌضِٓ غري اٌذسعخ ػٍَ أٔو 
 لذ ّىٌْ اٌؼىظ-ِمبسٔخ ثجمْخ صِالئو ً ػٍَ دسعخلذ ؽظً عبد شلبصٍخ، ثً ميىٓ أْ ّىٌْ ؽظٌٍا ػٍَ دس

رغبػذٔب يف احلىُ ػٍَ لّْخ ِؼْنخ ِٓ اإلؽظبئْخ   اٌيت  أىُ ادلمبّْظ( ِٓ Percentileًرؼزرب ادلئْنبد ) 
 -خالي سثـيب ثجمْخ لُْ اجملٌّػخ
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 اٌزؼٍُ اٌمجٍِ/
 /Central Tendency measurement  ِمبّْظ اٌنضػخ ادلشوضّخ

 ادلشوضّخ ِٓاٌنضػخ  ظًرؼذ ِمبّْاٌنضػخ ادلشوضّخ رؼين ًِْ ًٔضًع اٌجْبٔبد ٌٍزغّغ أً اٌزّشوض ؽٌي لّْخ ِؼْنخ- 
ؽْش أْ ثْبٔبد أُ  ،رشري إىل ِزٌعؾ اٌجْبٔبد أً ِنزظفيب ًاعزؼّبال ألهنبأوضش ادلمبّْظ االؽظبئْخ أزشبسا 

ضّخ أّؼب مبمبّْظ رغَّ ِمبّْظ اٌنضػخ ادلشوً.أً لُْ ِؼْنخ أً اٌزغّغ ؽٌي لّْخظبىشح رنضع يف اٌغبٌت إىل اٌرتوض 
 -أثشص ىزه ادلمبّْظ اٌٌعؾ احلغبثِ ًاٌٌعْؾ ًادلنٌاي ، ًِٓادلزٌعـبدادلٌػغ أً 

 Arithmetic Meanاٌٌعؾ احلغبثِ   ,7
أزشبسا ًشٌْػب ثني اٌجبؽضني ٌغيٌٌزو  احلغبثِ ِٓ أىُ ِمبّْظ اٌنضػخ ادلشوضّخ ًأوضشىبّؼزرب اٌٌعؾ  

ًفبئذرو اٌيت رؼفِ ػٍْو أمهْخ وربٍ يف ؽْبرنب اٌٌِْْخ فىضريا ِب ّزؾذس األفشاد ػٓ ِزٌعـبد األعؼبس يف 
اٌشيش األًي أً اٌؼبَ األًي ًِزٌعـبد األػّبس ًاخزالفبهتب ِٓ عًْ إىل عًْ ًغري رٌه ِٓ األٌِس اٌؼٍّْخ اٌيت 

ًاٌٌعؾ احلغبثِ ٌمُْ ِزغري ِب ىٌ اٌمّْخ اٌنبجتخ ِٓ لغّخ رلٌّع رٍه اٌمُْ ػٍَ .نب اٌٌِْْخرزظً ِٓ لشّت حبْبر
 ػذدىب-

 ٌعؾ احلغبثِ/خٌاص اٌ

 ًرزؼؼ ِٓ خالي لبٌْٔ ؽغبة اٌٌعؾ احلغبثِ- -ػٍَ مجْغ اٌمُْ ًادلشبىذاد / ّؼزّذاألًىلاخلبطْخ 
ٍ ثؼذ أً ىٌ ِذ االضلشاف- ّغبًُ طفش ػٓ اٌٌعؾ احلغبثِ اجملٌّع اجلربُ الضلشافبد اٌمُْ/ اخلبطْخ اٌضبْٔخ

 ٌعؾ ِنيب( - ػٓ اٌٌعؾ ثـشػ اٌ لّْخٌعؾ )حيغت اضلشاف وً ػٓ اٌ ِبلّْخ لشة أّخ 
رلّااٌع اضلشافاابد اٌمااُْ ػاآ اٌٌعااؾ    صااُ أًعااذ     7،  4،  7،  5،  3أًعااذ اٌٌعااؾ احلغاابثِ    ِضاابي رٌػااْؾِ/ 

 رالؽظ؟- ِبرا احلغبثِ
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 04  5(÷7+4+7+5+3اٌٌعؾ احلغبث0ِ ) احلً/
 (  7,4( + )4,4( + )7,4( + )5,4( + )3,4رلٌّع اضلشافبد اٌمُْ ػٓ اٌٌعؾ احلغبث0ِ )

 0 طفش 3,+  2+  3+  7+  0,7                                                   
ًميىٓ رٌػْؼ رٌه  -ثبالٌزٌاءأوضش ادلمبّْظ رأصشاً  أٔو ، أُ زـشفخٌعؾ احلغبثِ ّزأصش ثبٌمُْ ادلاٌ/ اخلبطْخ اٌضبٌضخ

 ثبدلضبي اٌزبيل/
 ِضبي رٌػْؾِ/

   7 ,0 ,3 ,4 ,5 ,725    عذ اٌٌعؾ احلغبثِ ٌٍمُْ اٌزبٌْخ/أً
 725  خدلزـشفرٌه اٌمّْخ ا يف ال رزٌعؾ اٌمُْ ًاٌغجت ًىِ  02الؽظ أْ لّْخ اٌٌعؾ احلغبثِ 

  Medianاٌٌعْؾ  ,0
ّخ اٌيت ّمً ػنيب اٌنضػخ ادلشوضّخ، ًاٌزُ ّأخز يف االػزجبس سرت اٌمُْ ، ًّؼشف اٌٌعْؾ ثأٔو اٌمْىٌ أؽذ ِمبّْظ 
ٓ اٌمُْ ألً ِنو، %  ِ 52، أُ أْ  ثؼذ رشرْجيب رظبػذّب أً رنبصٌْب ، ًّضّذ ػنيب اٌنظف آخشٔظف ػذد اٌمُْ

 ِٓ اٌمُْ أػٍَ ِنو- %  52ً
ّؼزاارب اٌٌعااْؾ ثااني أؿااٌاي ؿٍجااخ اٌظااف دًْ أْ ٔمااٌَ ثمْاابط   / ًػااؼ وْااف ميىاآ أْ صلااذ اٌـبٌاات اٌاازُ   عااؤاي

 (وزبة اٌشّبػْبد ٌٍظف اٌؼبششيف  80طفؾخ  0)عؤاي أؿٌاذلُ-
 احلً ادلٌعٌد يف اٌذًٌْ/ ٔمٌَ ثٌػؼيُ يف طف ؽغت أؿٌاذلُ فْىٌْ اٌـبٌت يف اٌٌعؾ ىٌ ؿٌي اٌٌعْؾ

 (ِالؽظخ/ احلً اٌغبثك ثبػزجبس أْ ػذد اٌـٍجخ ػذد فشدُ)
ال ّؼزّذ اٌٌعْؾ ػٍَ لُْ اٌجْبٔبد ًٌىٓ ّؼزّذ ػٍَ رشرْت رٍه اٌجْبٔبد ًٌِلؼيب- /ِالؽظخ 
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 ِٓ وزبة اٌظف اٌؼبشش 80طفؾخ ً اجلضئْخ )ة( اجلضئْخ )أ(  7عؤاي سلُ  ؽًِضبي/  
 60،  47،  05،  30،  53أًعذ اٌٌعْؾ ٌٍمُْ أ( 

 رفغش ىزه اٌنزْغخ فّب ِمذاس اٌٌعْؾ ًوْف 768ثبٌمّْخ  60إرا اعزجذٌذ اٌمّْخ ة( 
 47احلً/ أ( 

 اٌٌعْؾ ال ّزأصش ثبٌمُْ ادلزـشفخ 47ة(     
، ًىٌ ادلزـشفخ مُْاٌٌعـَ أوضش شلب ّزأصش ثبٌ ثبٌمُّْزأصش  اٌٌعْؾ أْصلذ  رؼشّف اٌٌعْؾ ًادلضبي اٌغبثك ِٓ خالي 

  -اٌٌعـَ مُْرأصشه ثبٌخ أوضش ِٓ ادلزـشف مُْاٌزُ ّزأصش ثبٌ احلغبثِ ٌعؾاٌظفخ ػٍَ ٔمْغ اٌّظجؼ هبزه 

     Modeٌاي ادلن,3
اٌمّْخ اٌشبئؼخ ِٓ ثني  ًٌ ىأٓ غريىب ِٓ ثني رلٌّػخ ِٓ اٌمُْ وضش ِأاٌمّْخ اٌيت رزىشس ف ادلنٌاي ثأٔو  ّميىٓ رؼش

 -ِشحوضش ِٓ أرزغبًٍ رىشاساد اٌمُْ  ػنذِبوضش ِٓ ِنٌاي أ جملٌّػخ لُْ أً ثْبٔبدٌػخ ِٓ اٌمُْ ًلذ ّىٌْ رلّ
 رؼشّف ادلنٌاي ّزؼؼ ٌنب ػذح أٌٔاع ِٓ اٌجْبٔبد/ًِٓ 
 ثْبٔبد ٌْظ ذلب ِنٌاي ًرغَّ ػذميخ ادلنٌاي -

 ثْبٔبد ذلب ِنٌاي ًاؽذ ًرغَّ ًؽْذح ادلنٌاي -

 ثْبٔبد ذلب أوضش ِٓ ِنٌاي ًرغَّ ِزؼذدح ادلنٌاي -

ادلنٌاي ألً ِمبّْظ اٌنضػخ ادلشوضّخ رأصشا ثبٌمُْ ادلزـشفخ- ّؼزرب ,7 /ِالؽظبد 
 ال رؼزرب ثؼغ ادلشاعغ ادلنٌاي ِمْبط ػنذِب ال ّىٌْ ىنبن لّْخ أً لُْ ِزىشسح   ,0                                  

ِٓ وزبة اٌشّبػْبد ٌٍظف اٌؼبشش )أوزت رلٌّػخ ثْبٔبد ّىٌْ ذلب ِنٌاي  80( طفؾخ 5ؽً عؤاي سلُ )ِضبي/ 
 (خ ال ّىٌْ  ذلب ِنٌايًاؽذ ًرلٌّػخ أخشٍ ّىٌْ ذلب ِنٌاالْ ، ًرلٌّػخ صبٌض

 زؼذدحاالعبثبد ِ احلً/
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 أصش اٌزؾٌّالد اخلـْخ ػٍَ ِمبّْظ اٌنضػخ ادلشوضّخ/ 
فّضال ػنذ إػبفخ ػذد صبثذ ٌٍجْبٔبد األطٍْخ فئْ اٌٌعؾ  ، رزأصش وً ِمبّْظ اٌنضػخ ادلشوضّخ ثبٌزؾٌّالد اخلـْخ

، أِب إرا ػشثذ وً لّْخ ِٓ اٌمُْ اٌؼذد اٌضبثذاحلغبثِ ٌٍمُْ اجلذّذح ّغبًُ اٌٌعؾ احلغبثِ ٌٍمُْ األطٍْخ + 
األطٍْخ يف لّْخ صبثزخ ًٌزىٓ ة فئْ اٌٌعؾ احلغبثِ ٌٍمُْ ثؼذ اٌزؼذًّ ّغبًُ اٌٌعؾ احلغبثِ ٌٍجْبٔبد األطٍْخ 

 وّب ٍِّ/ ػٍَ ِمبّْظ اٌنضػخ ادلشوضّخ ًاٌؼشة يف اخلبطْزني اٌغبثمزني ة ، ًميىٓ رؼُّْ ػٍّْبد اجلّغ× 
لُْ صبثزخ ػنذئز   أ ً ة  ط ثؼذ اٌزؼذًّ، لُْ رؼين ؽْش ص    ص 0 أ ط + ة  ًفك ادلؼبدٌخإرا مت رؼذًّ اٌجْبٔبد  

 /ّظجؼ وً ِٓ
  + ة ط ×  0 أ   ص    اٌٌعؾ احلغبثِ ثؼذ اٌزؼذًّ

 ادلزٌعؾ احلغبثِ ثؼذ رؼذًّ اٌمُْ ص     ىِ ادلزٌعؾ احلغبثِ ٌمُْ اٌزٌصّغ األطٍِ ثْنّب  طؽْش                       
 ة +   ًعْؾ ط  × أ   ًاٌٌعْؾ ثؼذ اٌزؼذًّ 0
 ة   ِنٌاي ط +  ×ًادلنٌاي ثؼذ اٌزؼذًّ 0 أ 

 ِضبي رٌػْؾِ/
 5 ٌھب ًادلنٌاي   6  ٌٌعیؾًا   7ٌعؾ احلغبثِ ٌٍذسعبد اٌ وبْ ٌٍشیبػیبد لظیش اخزجبس يف

 :اٌزبٌیخ احلبالد ِٓ وً يف ًادلنٌاي اٌٌعیؾً  اٌٌعؾ احلغبثِ أؽغت

                     ؿبٌت ٌىً دسعزبْ ادلؼٍُ أػبف ,7
 ( 7، ادلنٌاي 0   8، اٌٌعْؾ 0   9)احلً/ اٌٌعؾ احلغبث0ِ

 ًٔظف ًاؽذ يف ؿبٌت أُ دسعخ ػشة ,0
 ( 5-7، ادلنٌاي 0   9، اٌٌعْؾ 0   5-72)احلً/ اٌٌعؾ احلغبث0ِ 

   5 ٌٍنبرظ أػبف صُ ٔظف يف دسعخ أُ ػشة ,3
 (5-7، ادلنٌاي 0   8، اٌٌعْؾ 0   5-8)احلً/ اٌٌعؾ احلغبث0ِ 
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ِآ وزابة اٌشّبػاْبد ٌٍظاف اٌؼبشاش )وابْ اٌٌعاْؾ ألػّابس أىاً لشّاخ يف ػابَ             80( طافؾخ  3ؽً عاؤاي سلاُ )  
 َ؟ فغش اإلعبثخ اٌيت روشهتب0224، وُ رزٌلغ أْ ّىٌْ اٌٌعْؾ ػبَ خنع5-30َ ىٌ 7995

 ال ّزغري أً ال ميىٓ اٌزىيٓ ثزٌه/  66احلً وّب ًسد يف دًٌْ ادلؼٍُ طفؾخ 
 ِٓ وزبة اٌشّبػْبد ٌٍظف اٌؼبشش 80( طفؾخ 6ؽً عؤاي سلُ )

 إرا رؼبػفذ رىشاساد وً فئخ ِشرني فبروش ِبرا حيظً ٌىً ِٓ اٌٌعؾ ، اٌٌعْؾ، ًادلنٌاي()                   
 ال ّزأصش أُ ِٓ اٌٌعؾ ًاٌٌعْؾ ًادلنٌاي  احلً/

  ِضبي رٌػْؾِ ػٍَ عذًي رىشاسُ ثغْؾ/
 8 7 5 4 7 ط
 0 7 3 0 5 ن

 7ادلنٌاي 0 ،         04 اٌٌعْؾ ،           9-03  73( ÷ 0×8+  7×7+  3×5+  0×4+  5×7اٌٌعؾ احلغبث0ِ )
 يف اجلذًي اٌزىشاسُ اٌغبثك وّب ٍِّ/  داٌزىشاساإرا مت ِؼبػفخ 

 8 7 5 4 7 ط
 4 0 6 4 72 ن

 7ادلنٌاي 0  04 اٌٌعْؾ ،           9-03  06( ÷ 4×8+  0×7+  6×5+  4×4+  72×7اٌٌعؾ احلغبث0ِ )

 ِٓ وزبة اٌشّبػْبد ٌٍظف اٌؼبشش  80( طفؾخ 4ؽً عؤاي سلُ )
   80،  97،  96،  80،  05،  78   إرا ؽظٍذ عؼبد يف  اخزجبساهتب ػٍَ اٌذسعبد

 92,722 82,89 72,79 62,69 52,59 2,49 فئبد اٌذسعبد
 أ ة عا د ىا ً اٌزمذّش

 رمذّش ػبَ يف احلبالد اٌزبٌْخ/ ءػـباعزخذَ ادلمْبط ادلٌػؼ أػاله إل
 عا( إرا اػزرب ادلنٌاي وّمْبط        ة( إرا اػزرب اٌٌعْؾ وّمْبط ،      ؾ وّمْبط ،إرا اػزرب اٌٌع

     7-075 6(÷80+97+96+80+05+78اٌٌعؾ احلغبثِ 0 )احلً/ أ( 
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 إرا اػزرب اٌٌعؾ وّمْبط فبٌزمذّش اٌؼبَ عا
 80ة( اٌٌعْؾ ٌٍذسعبد ىٌ 

 إرا اػزرب اٌٌعْؾ وّمْبط فبٌزمذّش اٌؼبَ ة
 80ادلنٌاي ٌٍذسعبد ىٌ  ط(

 اٌؼبَ ةإرا اػزرب ادلنٌاي وّمْبط فبٌزمذّش 
 /measures of variabilityِمبّْظ اٌزشزذ  

ِمبّْظ اٌزشزذ ىِ ِمبّْظ دلذٍ رجبػذ اٌجْبٔبد ػٓ ًعـيب احلغبثِ ًوٍّب اسرفؼذ لُْ ِمبّْظ اٌزشزذ ديّ 
ًوٍّب وبٔذ لُْ ِمبّْظ اٌزشزذ طغريح ديّ رٌه  رٌه ػٍَ دسعخ وجريح ِٓ اٌزجبػذ ًاالخزالف ثني لُْ اٌجْبٔبد

ػٍَ أْ االخزالف ثني لُْ اٌجْبٔبد لًٍْ، ًٌزٌه فئْ ىزه ادلمبّْظ رؼـْنب فىشح ػٓ ِذٍ جتبٔظ أً اخزالف 
 –اٌزجبّٓ  –االضلشاف ادلزٌعؾ  –اٌجْبٔبد ػٓ ِشوضىب ًدسعخ أزشبسىب، ًِٓ ِمبّْظ اٌزشزذ ادلذٍ 

 االضلشاف ادلؼْبسُ-
 / rangeادلذٍ 

ّؼزرب ادلذٍ أعيٍيب، ًىٌ ّغبًُ اٌفشق ثني أورب لّْخ ًأطغش لّْخ يف اٌزٌصّغ، ًىٌ ّؼـِ رظٌس عشّغ ػٓ رشزذ  
اٌجْبٔبد، ًٌىنو ال ّؼـِ ِؼٌٍِبد دلْمخ ؽٌي رٌه، ًرٌه ألٔو ّؼزّذ ػٍَ لّْزني فمؾ ِغ امهبي ٌجمْخ لُْ اٌزٌصّغ 

 (-0228)اٌمبمسِ، ، ًثبٌزبيل فيٌ ّزأصش وضريا ثبٌمُْ ادلزـشفخ
    /ٍُأصش اٌزؾٌّالد اخلـْخ ػٍَ ِمبّْظ اٌزشزذ/اصشاء ٌٍّؼ  

إرا أػفنب ػذدا صبثزب إىل وً لّْخ ِٓ لُْ اٌجْبٔبد أً ؿشؽنب ػذدا صبثزب ِٓ وً لّْخ ِٓ لُْ اٌجْبٔبد فئْ رٌه ال 
إرا ػشثذ وً لّْخ ِٓ لُْ ّؤصش ػٍَ ِمبّْظ اٌزشزذ، أُ أْ ِمبّْظ اٌزشزذ ال رزأصش ثبجلّغ ًاٌـشػ ، أِب 

 اٌجْبٔبد ثؼذد صبثذ فئْ ِمبّْظ اٌزشزذ رزأصش وّب ٍِّ/
 االضلشاف ادلؼْبسُ لجً اٌزؼذًّ× االضلشاف ادلؼْبسُ ثؼذ اٌزؼذًّ 0 اٌمّْخ ادلـٍمخ ٌٍؼذد اٌضبثذ 
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 اٌزجبّٓ لجً اٌزؼذًّ× اٌزجبّٓ ثؼذ اٌزؼذًّ 0 ِشثغ اٌؼذد اٌضبثذ 
 االضلشاف ادلزٌعؾ لجً اٌزؼذًّ× 0ًّ اٌمّْخ ادلـٍمخ ٌٍؼذد اٌضبثذ االضلشاف ادلزٌعؾ ثؼذ اٌزؼذ

 ادلذٍ لجً اٌزؼذًّ× ادلذٍ ثؼذ اٌزؼذًّ 0 اٌؼذد اٌضبثذ 
 يف وزبة اٌظف اٌؼبشش 724طفؾخ  0عؤاي سلُ 

 )يف دساعخ دلشالجخ حتظًْ ؿٍجخ اٌظف اٌؼبشش دلبدح اٌشّبػْبد، وبٔذ ٔزبئظ اٌفظً اٌذساعِ ِٓ ِبئخ وبٌزبيل/ 
فئرا  93، أػٍَ دسعخ  77، أدَٔ دسعخ  67، اٌٌعْؾ  7-73، االضلشاف ادلؼْبسُ  5-58ادلزٌعؾ احلغبثِ 

دسعبد ػٓ اٌفظً األًي فّب لّْخ وال ِٓ/ ادلزٌعؾ احلغبثِ  5ٔمظذ دسعخ وً ؿبٌت يف اٌفظً اٌضبِٔ مبمذاس 
 (ًاٌٌعْؾ ًادلذٍ ًاالضلشاف ادلؼْبسُ الخزجبس اٌفظً اٌضبِٔ

 احلً/
 دسعبد ػٓ اٌفظً األًي( 5اٌفظً اٌضبِٔ )ٔمظذ دسعخ وً ؿبٌت مبمذاس  فظً األًياٌ 

 5-053  5,5-58 5-58 ادلزٌعؾ احلغبثِ
 )ال ّزغري(          7-73 7-73 االضلشاف ادلؼْبسُ

 056  5 ,67 67 اٌٌعْؾ
 070  5 , 77 77 أدَٔ دسعخ
 088  5 , 93 93 أػٍَ دسعخ

 

 /رىشاسُ رُ فئبدؽغبة اٌٌعْؾ جلذًي 
نؾنَ ادلزغّغ اٌظبػذ أً اٌنبصي ، ًفّْب ٍِّ خـٌاد اجيبد اٌٌعاْؾ  ادلميىٓ اجيبد اٌٌعْؾ ثْبْٔب ػٓ ؿشّك سعُ 

 /ادلزغّغ اٌظبػذادلنؾنَ ثبعزخذاَ 
 رىٌّٓ عذًي ِزغّغ طبػذ    -1

 اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ احلذًد اٌؼٍْب ٌٍفئبد
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 /اخلـٌاد اٌزبٌْخًٌزىٌّٓ عذًي ِزغّغ طبػذ ٔزجغ 
 ٔؼْف فئخ عبثمخ يف اجلذًي ادلؼـَ رىشاسىب طفش )ًىزه اخلـٌح ٌْغذ اٌضاِْخ ( -

 صلذ ػٌّد اٌزىشاساد ادلزغّؼخ حبْش ّىٌْ رىشاس اٌفئخ اٌيت ىِ ألً ِٓ احلذ األدَٔ ادلؼـَ 0طفش -

 رىشاس اٌفئخ ادلزغّؼخ األًىل 0 رىشاس اٌفئخ األًىل ادلؼـبح -

 اٌضبْٔخ 0 رىشاس اٌفئخ األًىل ادلؼـبح + رىشاس اٌفئخ اٌضبْٔخ ادلؼـبحرىشاس اٌفئخ ادلزغّؼخ  -

 رىشاس اٌفئخ ادلزغّؼخ األخريح 0 رلٌّع اٌزىشاساد مجْؼيب -

 0صلذ رشرْت اٌٌعْؾ 0 ْ .  -2
  ادلنؾنَ ادلزغّغ اٌظبػذ  ٔشعُ -3

 منضً احلذًد اٌؼٍْب ٌٍفئبد ػٍَ احملٌس األفمِ ًاٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ ػٍَ احملٌس اٌشأعِ  -

 ضلذد اٌنمبؽ )احلذ األػٍَ ٌٍفئخ ،اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ( -

 ٔظً اٌنمبؽ ادلزوٌسح ػٍَ اٌزٌايل ٌنؾظً ػٍَ ِنؾنَ اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ -

 ضلذد رشرْت اٌٌعْؾ ػٍَ احملٌس اٌشأعِ -

نمـخ اٌيت متضً رشرْت اٌٌعاْؾ ٔشعاُ خـاب ٌِاصّاب ٌٍّؾاٌس األفماِ ؽزاَ ّزمابؿغ ِاغ ادلنؾناَ ًِآ            ِٓ اٌ -
 ٔمـخ رمبؿؼيّب ٔغمؾ ػٌّدا ػٍَ احملٌس األفمِ فنؾظً ػٍَ لّْخ اٌٌعْؾ

  ِٓ وزبة اٌشّبػْبد ٌٍظف اٌؼبشش 76( طفؾخ 7ِضبي )
 ًِٓ اٌشعُ اؽغت اٌٌعْؾ ، ِضً اٌجْبٔبد اٌزبٌْخ يف ِنؾنَ ِزغّغ طبػذ   

 ,62 ,52 ,42 ,32 ,02 ,72 ,2 اٌفئخ
 0 5 9 77 73 77 3 اٌزىشاس
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 ٔىٌْ  عذًي ِزغّغ طبػذ     ,7         /احلً 

 اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ احلذًد اٌؼٍْب ٌٍفئبد
 طفش ألً ِٓ طفش

 3 72ألً ِٓ 
 74 02ألً ِٓ 
 07 32ألً ِٓ 
 44 42ألً ِٓ 
 53 52ألً ِٓ 
 58 62ألً ِٓ 
 62 72ألً ِٓ 

 032  0.  062  0صلذ رشرْت اٌٌعْؾ 0 ْ .  (0

 ُ ِنؾنَ اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ ٔشع (3

ٔشعُ خؾ أفمِ ّاللِ ادلنؾنَ يف ٔمـخ صاُ   32ًِٓ اٌزىشاس 
ٔنضي ِٓ ىزه اٌنمـخ ػٌّدا ػٍَ زلٌس اٌفئبد فْؾذد رماذّش  

 30 اٌٌعْؾ ًىٌ ؽٌايل
 

 ِالؽظخ/
مت اإلشبسح يف اٌىزبة ادلذسعِ إىل أٔو متذ دساعزو يف اٌظاف اٌزبعاغ ًثابٌشعٌع إىل اٌىزات اٌذساعاْخ ارؼاؼ ٌناب        
ثأْ ىزا ادلٌػٌع مت ؽزفو ِٓ وزبة اٌظف اٌزبعغ احلبيل ًمل ّزُ رذسّغو ٌـجخ اٌظف اٌؼبشش احلبٌْني ، ٌازا ّنجغاِ   

ٌِػاٌع ادلئْنابد ًخبطاخ أْ ؿشّماخ     لجً اٌجذء ثزاذسّظ   اٌرتوْض ػٍْو  ِٓ لجً ادلؼٍّني ًاٌزؼبًِ ِؼو ويذف ؽبيل
 ؽغبثو ىِ ٔفظ ؿشّمخ ؽغبة ادلئْنبد جلذًي رىشاسُ  رُ فئبد

 



 

 

12 

 يف اٌىزبة ادلذسعِ/ 77طفؾخ   0ؽً ِضبي 
 45، اٌٌعْؾ 0   8أ( رشرْت اٌٌعْؾ0 

ىازا اٌرترْات  ألُ    ثبعزخذاَ اٌنغت ادلئٌّخ رؼين اٌزؼجري ػٓ رشرْجيب ونغت ِئٌّخ ، ًميىٓ إجيابد   شرْت اٌمُْرة( 
ػٓ ؿشّك اجيبد اٌنغجخ ادلئٌّاخ جملّاٌع اٌزىاشاساد    , حبغت ِب ًسد يف ؽً ىزا ادلضبي ثبٌىزبة ادلذسعِ –لّْخ 

( ًاجلاذًي اٌزابيل ٌّػاؼ     722×اٌىٍاِ(   اٌؼاذد ÷ ))ػاذد اٌماُْ  اٌايت ألاً ِآ رٍاه اٌمّْاخ         اٌيت ألً ِٓ رٍه اٌمّْخ
 رٌه/

ػااذد اٌمااُْ اٌاايت ألااً ِاآ      اٌمّْخ
 اٌمّْخ

 اٌنغجخ  ادلئٌّخ ٌؼذد اٌمُْ اٌيت ألً ِٓ اٌمّْخ إىل اٌؼذد اٌىٍِ
 ( 722×اٌؼذد اٌىٍِ( ÷ ))ػذد اٌمُْ  اٌيت ألً ِٓ رٍه اٌمّْخ 

02 2 2% 
07 7 6-7% 
03 0 73-3% 
05 3 02% 
32 4 06-7% 
34 5 33-3% 
42 6 42% 
45 7 46-7% 
48 8 53-3% 
49 9 62% 
52 72 66-7% 
50 77 73-0% 
55 70 82% 
58 73 86-7% 
62 74 93-3% 
67 75 722% 

 (67ًٌزىٓ  62%  )لّْخ أورب ِٓ 722( ًّنزيِ ثا  02% )أدَٔ لّْخ20ِٓ أعً  ًػغ اٌجْبٔبد ػٍَ ِمْبط ِئٌُ ّجذأ ثا  67*مت اػبفخ ػٌّد حيزٌُ اٌمّْخ 
 *رغَّ اٌنغت ادلئٌّخ يف اٌؼٌّد اٌضبٌش ِٓ اجلذًي ثبٌشرت ادلئْنْخ  ألهنب ٔغت ِئٌّخ متضً رشرْت اٌمُْ
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 ِمرتػ/ إلجيبد لّْخ رمشّجْخ ٌٌٍعْؾ ثبعزخذاَ اجلذًي اٌغبثك ٔىٌْ اجلذًي اٌزبيل/
 اٌشرجخ ادلئْنْخ اٌمّْخ

45 46-7% 
48 53-3% 

 0-0أُ مبؼذي دسعخ ٌىً   0-00  3÷  6-6إرا مت ؽغبة  ِؼذي فشق اٌمُْ  إىل فشق اٌشرت ادلئْنْخ صلذ 
 48 47 46 45 اٌمّْخ 

 %3-53 %7-57 %9-48 %7-46 اٌشرجخ ادلئْنْخ
 47ً  46اٌٌعْؾ رمشّجب ثني اٌمّْزني 

 /  Percentileادلئْنبد   
إؽظبئْخ ػبِخ هتذف إىل ًطف منؾ اٌرترْت يف اٌجْبٔبد أً اٌمُْ، ّؼزرب اٌٌعْؾ ؽبٌخ خبطخ ِٓ ِمبّْظ 

ًّؼشف ثأٔو اٌمّْخ اٌيت ّمً ػنيب  ٔظف اٌمُْ ً ّضّذ ػنيب ٔظف اٌمُْ آخش ًرٌه ثؼذ رشرْت رٍه اٌمُْ رظبػذّب 
ُْ ًّضّذ ػنيب % ِٓ اٌم52أً رنبصٌْب،  ًإرا اعزخذِذ اٌنغجخ ادلئٌّخ يف رؼشّف اٌٌعْؾ فيٌ اٌمّْخ اٌيت ّمً ػنيب 

 % ِٓ اٌمُْ)ثؼذ اٌرترْت رظبػذّب أً رنبصٌْب(52وزٌه 

 
 ثٌطف اٌمُْ ًفك رشرْت آخش؟  ًٌىٓ ىً ىنبن ِمبّْظ أخشٍ رمٌَ

( أً اجملضآد ًميىٓ  (Positionِمبّْظ أخشٍ رفْذ يف ٔفظ اٌغشع ًرغَّ ِمبّْظ ادلٌػغ ٔؼُ ىنبن 
جتضا اٌزىشاس اٌىٍِ ثنغت ِؼْنخ، فّضال ىنبن   رؼشّفيب ثأهنب ػجبسح ػٓ رلٌّػخ ِٓ اٌمُْ

ثؼذ رشرْجيب رشرْجب رظبػذّب وّب ىٌ ٌِػؼ ػٍَ  إىل أسثؼخ أعضاء(اٌيت رمغُ اٌمُْ  Quartilesاٌشثْؼبد)
 خؾ األػذاد اٌزبيل/

 

           

      

                       

                                              

48-45 =3 53.3 – 46.7  =6.6 
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 ثؼذ رشرْجيب رشرْجب رظبػذّب ( اٌيت رمغُ اٌمُْ إىل ػششح ألغبَ ِزغبًّخDecilesاٌؼشرياد )  وزٌه ىنبن
 وّب ىٌ ٌِػؼ ػٍَ خؾ األػذاد اٌزبيل/

 
وّب ىٌ ٌِػؼ  ثؼذ رشرْجيب رشرْجب رظبػذّب لغُ 722إىل ( اٌيت رمغُ اٌمُْ  Percentilesًادلئْنبد )

 ػٍَ خؾ األػذاد اٌزبيل/

 
 ِفيٌَ ادلئْين 

% ِٓ 7رظبػذّب إىل ِئخ لغُ أً فئخ حبْش حيزٌُ وً لغُ أً فئخ ػٍَ  رشرْجب رمغُ ادلئْنبد اٌجْبٔبد ادلشرجخ
 اٌجْبٔبد، ًرجذأ اٌزمغّْبد ِٓ اٌْغبس ثبدلئْين األًي صُ ادلئْين اٌضبِٔ ًىىزا ؽزَ ادلئْين اٌزبعغ ًاٌزغؼٌْ-

 
 ادلئُين األول                   ادلئُين انزبسع وانزسعىٌ                             انىسُط                             

 ٔالؽظ ِب ٍِّ/  
% ِآ ػنبطاش    7عاضء ِزغابًّخ حبْاش حتزاٌُ واً فئاخ ػٍاَ         722ػنذ رمغُْ رلٌّػخ ِٓ اٌجْبٔبد إىل   ,7

ألْ اٌزمغااّْبد ادلئٌّااخ متضااً احلااذًد اٌاايت  722ِاائني شلىنااب ًٌااْظ  99اجملٌّػاخ ، عااْىٌْ ٌااذّنب ثاابٌـجغ   
 رٍزمِ ػنذىب اٌفئبد ادلبئخ-

ىاِ  اٌمّْاخ اٌايت     0% ِنيب ، ًادلئْين 99% ِٓ اٌمُْ ًأػٍَ ِنيب  7اٌمّْخ اٌيت ّىٌْ ألً ِنيب   ىٌ 7ادلئْين   ,0
ٌ أُ أْ ادلئاْين ْ  % ِنايب ًىىازا،   98اٌمُْ ًأػٍَ ِنايب  % ِٓ  0ّىٌْ ألً ِنيب  اٌمّْاخ اٌايت ّىاٌْ ألاً      ىا

 99، 2222،  0، 7ْ( % ، ًرأخز ْ اٌمُْ   , 722ِنيب ْ % ِٓ اٌمُْ ًأػٍَ ِنيب )
ًىىازا )ِاضال يف    8أفؼاً ِآ لّْاخ ادلئاْين      72، ًلّْاخ ادلئاْين    7أفؼً ِٓ لّْاخ ادلئاْين    0لّْخ ادلئْين   ,3

 دسعبد حتظًْ اٌـالة(
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% ِآ اٌماُْ    52صلذ ثأٔو اٌمّْخ اٌيت ّىٌْ ألً ِنايب   052 اٌٌعْؾ )ثبٌشعٌع إىل رؼشّف ادلئْين  52ادلئْين   ,4
 رؼشّف اٌٌعْؾ % ( ًىٌ ٔفظ 52ًأػٍَ ِنيب 

وزٌه ميىٓ رؼشّف ادلئْين ثأٔو ٔمـخ ػٍَ رٌصّغ رىشاسارو ٔغت ِئٌّخ ِآ رلّاٌع وٍاِ )أُ رمغاُْ رٌصّاغ اٌاذسعبد       
لغُ ِزغبً( ًىزا اٌزمغُْ ّـٍك ػٍْو ادلئْنبد ، فبدلئني األًي ػنذِب ٔشرت اٌمُْ رظابػذّب ّؼاين اٌمّْاخ     722إىل 

% ِٓ لاُْ اٌجْبٔابد ػٍاَ احملاٌس األفماِ دلنؾناَ       62زٌْ اٌمّْخ اٌيت ّمً ػنيب% ِٓ اٌمُْ، ًادلئِْ اٌغ7اٌيت ّمً ػنيب 
% ِاآ لااُْ اٌجْبٔاابد ػٍااَ احملااٌس األفمااِ دلنؾنااَ اٌزٌصّااغ  32اٌمّْااخ اٌاايت ّمااً ػناايب  32اٌزٌصّااغ اٌزىااشاسُ، ًادلئااْين 

 اٌزىشاسُ، ًىىزا ميىٓ أْ رؼشف ادلئْنبد األخشٍ ثنفظ اٌـشّمخ- 

 
 اٌىزبة ادلذسعِيف  78رؼشّف طفؾخ 

ًاٌمّْخ اٌيت  42% ِٓ اٌمُْ ثبدلئْين 42ًاٌمّْخ اٌيت رمً ػنيب  72% ِٓ اٌمُْ ثبدلئْين 72رغَّ اٌمّْخ اٌيت ّمً ػنيب 
 ّمً ػنيب ْ% ِٓ اٌمُْ ثبدلئْين اٌنٌِٔ-

 

 (062، ص0272اٌزؼشّف اٌٌاسد ٌٍّئني يف ِؼغُ اٌشّبػْبد )ثـبسعو، / إصشاء ٌٍّؼٍُ
اٌفشق ثني أورب لّْخ  ,ادلئني ًسِضه َ ًمجؼو ِئْنبد، ىٌ اٌمّْخ اٌيت رمغُ ِذٍ اٌزٌصّغ Percentileادلئني 

( ِضال ىٌ اٌمّْخ اٌيت رمغُ ِذٍ 72اإلؽظبئِ إىل أعضاء ِئٌّخ، فبدلئني ) ,ِشبىذح ًأطغش لّْخ ِشبىذح
ي اٌزىشاسُ اٌرتاوِّ % ثؼذ رىٌّٓ اجلذ92ً% ِٓ اٌزٌصّغ ًّضّذ ػنيب 72اٌزٌصّغ إىل لغّني، حبْش ّمً ػنيب 

 )ورترْت رظبػذُ(
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 /ٌّعذ رؼشّفني ) ٌٍّئْين ْ (ؽغت ِب ًسد يف ادلشاعغ اٌؼٍّْخ  ِالؽظخ ىبِخ عذا/
 األًي/ ادلئْين اٌنٌِٔ ىٌ اٌمّْخ اٌيت ّمً ػنيب ْ % ِٓ اٌمُْ- 

 اٌضبِٔ/ ادلئْين اٌنٌِٔ ىٌ اٌمّْخ اٌيت ّمً ػنيب أً ّغبًّيب ْ % ِٓ اٌمُْ
ًعنزجغ  رؼشّف اٌىزبة ادلذسعِ ألٔو وزبة  اٌزؼشّف اٌٌاسد يف اٌىزبة ادلذسعِ ىٌ اٌزؼشّف األًي،ًٔالؽظ أْ 

 اٌـبٌت ًِشعؼو-
 أمهْخ ادلئْنبد/

زّؼابد  رفْذ  ادلئْنبد وّب ىٌ احلبي ثبٌنغجخ ٌٍّمبّْظ األخشٍ )اٌٌعْؾ ًاٌؼشرياد(   يف إعشاء ادلمبسٔبد ثاني اجمل 
ادلمبسٔاخ ثاني ِغازٌٍ اٌـٍجاخ يف ِذسعازني ميىآ االػزّابد ػٍاَ اٌؼشاري اٌزبعاغ أً ادلئاْين             ادلخزٍفخ، فّضال إرا أسدٔب

اٌزغؼٌْ ٌذسعبد اٌـٍجخ يف واً ِنايّب إلعاشاء ىازه ادلمبسٔاخ - وّاب ميىآ االعازفبدح ِآ ؽغابة ادلئْنابد ػناذ             
% ِآ اٌـٍجاخ   72أفؼاً   احلبعخ إىل رمغُْ اٌجْبٔبد ػنذ لّْخ ِؼْنخ ٌْغذ اٌٌعْؾ ، فّضال لذ ّمشس ِؼٍاُ إػـابء  

يف اِزؾبْ اٌشّبػْبد عٌائض رمذّشّخ ًثزٌه فئٔو عْؾزبط إىل ِؼشفخ اٌذسعخ اٌفبطٍخ اٌيت حتذد ِٓ ّغزؾك رٍاه  
 % ِٓ اٌـٍجخ(-92اجلٌائض ) أُ أٔو حببعخ إىل ِؼشفخ اٌذسعخ اٌيت ّمً ػنيب 

 أٔشـخ ًرذسّجبد/
 ؟ ًػؼ اعبثزه(82ادلئْين يف اٌىزبة ادلذسعِ )ِب ِؼنَ  79طفؾخ  0ذسّت ر /أًال

 % يٍ اندزجبد أقم عنه08أٌ  08يعنً ادلئُين احلم: 
 يف دنُم ادلعهى 36إعبدح انزعهى اجلصئُخ أ و اجلصئُخ ة صفذخ صبْٔب/ 

 او انىسُط 08أ( أَهًب أكرب ادلئُين 
 08< ادلئُين  08، وادلئُين  08احلم: انىسُط ألٌ انىسُط = ادلئُين 
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 50وادلئُين  08، ادلئُين  10دزجخ رصبعدَب فًب رسرُت كم يٍ ادلئُين  21ة( إذا زرجذ 
 احلم: ميكٍ أٌ رنفر اننشبط انزبيل يع انطهجخ:

 دزجخ يسرجخ رصبعدَب عهً شسَط كبِرٍ 21اكزت 
11 10 68 60 63 02 05 04 08 01 00 38 

ادلنزصف، ثى اثنه يسح أخسي فُقسى انشسَط إىل ال ررتك أٌ شَبدح عند هنبَيت انشسَط، اثين انشسَط يٍ 
 أزثعخ أجصاء، وميكٍ اإلجبثخ عٍ اجلصئُخ كبنزبيل:

11 10 68 60 63 02 05 04 08 01 00 38 
 ثني انقًُزني انثبنثخ وانساثعخ                                           10رسرُت ادلئُين     

 ثني انقًُزني انسبدسخ وانسبثعخ 08رسرُت ادلئُين                             
 ثني انقًُزني انزبسعخ وانعبشسح 50رسرُت ادلئُين                                                    

 :ثبنثب
  ئولبسْ دسعخ أمحذ ِغ ثمْخ صِال  ،42يف  ِبدح اٌشّبػْبد 0 لّْخ ادلئْين  ذ أْ دسعخ أمحذ إرا ػٍّ ,7
، فأّيّب أفؼً أداءا يف االِزؾبْ 72إرا وبْ دسعخ ػٍِ يف اِزؾبْ ِبدح اٌشّبػْبد رغبًُ لّْخ ادلئْين  ,0

 أمحذ أَ ػٍِ؟

 احلً/
% ِٓ اٌـالة دسعزيُ يف ِبدح اٌشّبػْبد 42% ِٓ صِالئو،  مبؼنَ أْ 42دسعخ أمحذ أفؼً ِٓ دسعخ  ,7 

 ألً ِٓ أمحذ
 42لّْخ ادلئْين  <  72ػٍِ أفؼً أداءا ِٓ أمحذ يف االِزؾبْ ألْ لّْخ ادلئْين  ,0
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 ِالؽظبد ىبِخ/
 انزصىَت/ االقرتاح ادلالدظخ انصفذخ  انكزبة/اندنُم

 يف انفقسح انثبَُخ وزد انزبيل:  31 اندنُم
 يثال رشكم ادلئُين 18فبندزجخ 

ألهنب يع اندزجبد األدًَ  18
 % يٍ اندزجبد18ينهب رشكم 

رعدَم انفقسح حبُث رزىافق يع رعسَف 
ادلئُين انىازد يف انكزبة ادلدزسٍ 

 : 50صفذخ 
 18يثال رشكم ادلئُين  18فبندزجخ 

ألٌ اندزجبد األدًَ ينهب رشكم 
 % يٍ اندزجبد18

دم اإلثساء اجلصئُخ ج غري  31 اندنُم
 صذُخ

 احلم:
 00ادلفسداد=  عدد

 08= 50ادلئُين 
عدد ادلفسداد انيت رصَد عٍ اندزجخ 

08  =10× %00 =12 
غري صذُخ  1دم ردزَت  54 اندنُم

ثسجت عدو رىافقه يع رعسَف 
ادلئُين انىازد يف انكزبة 

 50ادلدزسٍ صفذخ 

% يٍ 08أٌ  08احلم: يعنً ادلئُين 
 اندزجبد أقم عنه
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 خ يف عذاًي رىشاسُ رُ فئبدؽغبة ادلئْنبد  ٌجْبٔبد ٌِصػ
ذاَ ثبٌشعُ اٌجْابِٔ ًاٌضبْٔاخ  ثبحلغبة)اعازخ    ميىٓ ؽغبة ادلئْنبد ٌجْبٔبد ٌِصػخ يف عذًي رىشاسُ رُ فئبد 

 ْ (، ًمت اٌرتوْاض يف اٌىزابة ادلذسعاِ ػٍااَ اٌـشّماخ اٌجْبْٔاخ  فماؾ ًعاانزنبًي اٌـشّماخ احلغابثْخ وائصشاء فمااؾ          لابٌٔ
 ٌٍّؼٍّني-

 ادلئْنبد )ثْبْٔب( ثئرجبع اخلـٌاد اٌزبٌْخأًال/ ميىٓ إجيبد 
ٔىٌْ عذًي اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظابػذ ًّزىاٌْ ِآ ػّاٌدّٓ ، حيزاٌُ اٌؼّاٌد األًي ػٍاَ احلاذًد اٌؼٍْاب           ,7

 ٌٍفئبد ًاٌضبِٔ حيزٌُ ػٍَ اٌزىشاساد ادلزغّؼخ اٌظبػذح ادلمبثٍخ ٌٍؾذًد اٌؼٍْب

 زبٌْخ/ٔشعُ ِنؾنَ اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ ثبرجبع اخلـٌاد اٌ ,0

اسعُ زلٌسّٓ ِزؼبِذّٓ أؽذمهب أفمِ ميضً ػٍْو احلذًد اٌؼٍْب ٌٍفئبد ًآخش سأعِ ميضاً ػٍْاو اٌزىاشاس     -
 ادلزغّغ اٌظبػذ ًاعزؼٓ يف رٌه مبمْبط سعُ ِنبعت-

ؽذد اٌنمبؽ اٌيت إؽذاصْيب األفمِ احلذ األػٍَ ٌٍفئاخ ًإؽاذاصْيب اٌشأعاِ اٌزىاشاس ادلزغّاغ اٌظابػذ صاُ         -
 اٌنمبؽ مبنؾنَ شليذٔظً ثني ىزه 

 ٔؼني سرجخ ادلئْين َ ػٓ ؿشّك اٌمبػذح اٌزبٌْخ/ ,3

 ي  اٌؼذد اٌىٍِ ٌٍمُْ 0( × 722÷سرجخ ادلئْين َ 0) َ            

إلجيبد ادلئْين َ ٔزغو إىل ادلنؾنَ ادلزغّغ اٌظبػذ ًػنذ اٌنمـخ ي ػٍاَ احملاٌس اٌشأعاِ)اٌزىشاس(  ٔشعاُ      ,4
غّغ اٌظبػذ يف ٔمـخ صُ ٔغمؾ ِٓ ىزه اٌنمـخ ػّاٌدا ػٍاَ احملاٌس    خـب أفمْب  ّمـغ ِنؾنَ اٌزىشاس ادلز

 األفمِ فزىٌْ اٌمشاءح ادلنبظشح دلٌلغ ىزا اٌؼٌّد ىِ لّْخ ادلئْين َ 
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  /ِضبي رٌػْؾِ

/ إرا وبٔذ دسعبد ؿالة أؽذ اٌظفٌف يف ِبدح ِب وّب وزبة اٌشّبػْبد ٌٍظف اٌؼبشش  ِٓ 78فؾخ ط 3ِضبي 
 يف اجلذًي آرِ /

 ,72 ,62 ,52 ,42 ,32 ,02 ,72 اٌذسعبدفئبد 

 3 4 5 8 5 4 3 اٌزىشاس

   75،   ادلئْين     05،   ادلئْين        75ادلئْين  / اٌٌعْؾ   ،   فأًعذ

 إصشاء ٌٍّؼٍُ صبْٔب/ ػٓ ؿشّك احلغبة)لبٌْٔ(
 احلغبثْخ اٌضبْٔخ( اٌـشّمخ 0( اٌـشّمخ احلغبثْخ األًىل            7/               ًّزُ ثـشّمزني 

  52متبِب اخلـٌاد ادلزجؼخ يف إجيبد اٌٌعْؾ ألْ اٌٌعْؾ ىٌ ػجبسح ػٓ ادلئْين   ًخـٌاد ىبرني اٌـشّمزني رشجو
 خـٌاد اٌـشّمخ احلغبثْخ األًىل

 ٔىٌْ عذًي اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ ,7
 اٌؼذد اٌىٍِ ٌٍمُْ ( × 722÷سرجخ ادلئْين َ 0) َ     ضلذد سرجخ ادلئْين َ ػٓ ؿشّك اٌمبػذح اٌزبٌْخ/ ,0
 ضلذد فئخ ادلئني َ  ,3

 ضلغت لّْخ ادلئني َ ثبعزخذاَ اٌمبٌْٔ اٌزبيل ,4

 لّْخ ادلئْين َ 0
 اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ اٌغبثك( –)سرجخ ادلئني َ                                                                   

 ؿٌي فئخ ادلئني×     ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ااااااااااادلئني +اااااااااااااااااااااااااااا احلذ األدَٔ ٌفئخ
 بثك( اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ اٌغ –) اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ اٌالؽك                                            
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 /وزبة اٌشّبػْبد ٌٍظف اٌؼبشش  ِٓ 78فؾخ ط 3ِضبي ِنبلشخ  /ِضبي رٌػْؾِ
 إرا وبٔذ دسعبد ؿالة أؽذ اٌظفٌف يف ِبدح ِب وّب يف اجلذًي آرِ / 

 ,72 ,62 ,52 ,42 ,32 ,02 ,72 فئبد اٌذسعبد
 3 4 5 8 5 4 3 اٌزىشاس

 75فأًعذ ادلئْين 
 اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذٔىٌْ عذًي  ,7            احلً/

 انزكساز ادلزجًع انصبعد فئبد اندزجبد
 8 28أقم يٍ 
 6 18أقم يٍ 
 5 68أقم يٍ 
 21 08أقم يٍ 
 18 08أقم يٍ 
 10 38أقم يٍ 
 14 58أقم يٍ 
 61 08أقم يٍ 

 8-04  30( × 722÷ 075 ) 75سرجخ ادلئْين  ,7
 32،  02ّماغ ثاني    75ِٓ خالي ػٌّد اٌزىشاس ادلزغّاغ اٌظابػذ فائْ ادلائني      وبٌزبيل/   75ضلذد فئخ ادلئني  ,0

   32, 02ىِ  75ًثبٌزبيل رىٌْ فئخ ادلئني 
 ًميىٓ أْ ٔىزت ِب ٍِّ ثنبءا ػٍَ ِب عجك/

    072 32,02ؿٌي فئخ ادلئني 0                                                   02احلذ األدَٔ ٌفئخ ادلئني 0

   تكر ر      ق

   تكر ر   الحق
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       7اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذاٌالؽك 0                               3اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذاٌغبثك 0 
 لّْخ ادلئْين َ 0              

                                                         (4-8 , 3) 
 5-004   72×      اااااااااااااااااااااااااااااااا      +   002    75لّْخ ادلئني

                                                            (7 ,3       ) 

 اٌـشّمخ اجلغبثْخ اٌضبْٔخ/
 ٔىٌْ عذًي اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ ,7
 اٌؼذد اٌىٍِ ٌٍمُْ  ( × 722÷ َ 0) َ سرجخ ادلئْين      ضلذد سرجخ ادلئْين َ ػٓ ؿشّك اٌمبػذح اٌزبٌْخ/ ,0
 َ    ضلذد فئخ ادلئني ,3

 /ثبعزخذاَ اٌمبٌْٔ اٌزبيل ضلغت لّْخ ادلئني َ 

 

 اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ اٌغبثك                , سرجخ ادلئْين َاٌفشق ثني اٌزىشاسّٓ                       
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا0       ااااااااااا  ااااااااااااااااااااااااااااا      اااااااااااا

 احلذ األدَٔ ٌفئخ ادلئني ,ادلئْين َ                              اٌفشق ثني اٌفئزني             

 /أهنب ٔفظ اخلـٌاد ادلزجؼخ يف اٌـشّمخ احلغبثْخ األًىل ِب ػذا اٌمبٌْٔ ادلغزخذَ الؽظ ِالؽظخ 
 ( وبٌزبيل/7,0ًميىٓ رـجْك اٌـشّمخ احلغبثْخ اٌضبْٔخ يف ؽً ادلضبي اٌغبثك ثؼذ إعشاء اخلـٌاد )

 اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ فئخ ادلئني
 3 02ألً ِٓ 

 8-4 75ألً ِٓ ادلئْين 
 7 32ألً ِٓ 

 

 

 



 

 

23 

 اٌزىشاس ادلزغّغ اٌظبػذ اٌغبثك              , سرجخ ادلئْين َ                    اٌفشق ثني اٌزىشاسّٓ                   
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا           0       اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 احلذ األدَٔ ٌفئخ ادلئني,ادلئْين َ                      اٌفشق ثني اٌفئزني                              
        4                                  4-8   , 3 

 5-004  75ادلئْين                                         اااااااااااااااااا         0       اااااااااااااااااااااااااااااا
      02 ,ط                                 72      

مت اٌرتوْض يف اٌىزبة ادلذسعِ ػٍَ اجيبد ادلئْنبد جلذًي رىشاسُ رُ فئبد ًمل ّزُ اٌرتوْض ػٍَ /  ِالؽظخ
(، وّب مل ّزوش 75ًادلئْين 52ًادلئْين  05أّؼب سثْؼبد)ادلئْين اجيبد ادلئْنبد ٌٍمُْ ِب ػذا ادلئْنبد اٌيت ىِ 

 52ًادلئْين  05اٌىزبة لٌأني ِؼْنخ حلغبة ادلئْنبد ٌٍمُْ  ، ِٓ ىنب مت اٌرتوْض يف ىزه اٌنششح ػٍَ اجيبد ادلئْين 
 -ًعنزنبًي الؽمب يف ٌِػٌع اٌشثْؼبد وْفْخ إجيبدىب  75ًادلئْين

 ًسدد يف ٌِػٌع  ادلئْنبد  منبرط أعئٍخ اخزجبساد
انعبو  انسؤال واإلجبثة

 اندراسي

 
 

 اإلجبثة: تى اعتجبر اإلجبثتيٍ ) ة ، جـ ( صحيحتيٍ 
 يالحظة: يفضم عدو إعطبء انطهجة هذا انسؤال نوجود اختالف في اختيبر انجديم انصحيح.

2013/2014 
 اندور األول

 
 د اإلجبثة :

 97تى حم انسؤال وفقب نقبَوٌ حسبة رتجة انًئيُي ٌ انوارد ثبنكتبة انًدرسي صفحة 
 انسؤال تُبول توزيع يب ونيس يجًوعة قيى 

2012/2013 
 اندور األول

 
 انسؤال تُبول توزيع يب ونيس يجًوعة قيى،  حم:د ان
 

2012/2013 
 اندور األول
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 انحم:

 
 انسؤال تُبول توزيع يب ونيس يجًوعة قيى: يالحظة

 
2012/2013 

 اندور انثبَي
 

 انحم:د

 
2010/2011 
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 انسثُعبد:
رشرْجب رظبػذّب فئْ اٌمُْ اٌيت رمغُ ىزه اجملٌّػخ ادلشرجخ ثنغت زلذدح رغَّ إرا سرجذ رلٌّػخ ثْبٔبد أً لُْ 

لّْب رمغّْْخ  أً لّْب رشرْجْخ  أً اؽظبءاد رشرْجْخ ، ًِٓ ىزه االؽظبءاد اٌرترْجْخ اٌشثْؼبد اٌيت رمغُ 
 اٌجْبٔبد إىل أسثؼخ ألغبَ ِزغبًّخ-

بٌشثْؼبد ىِ ػجبسح ػٓ وّفيٌَ لشّجخ ِٓ ِفيٌَ اٌٌعْؾ، ف رؼزرب اٌشثْؼبد ِٓ ادلفبىُْ ادليّخ يف االؽظبء، ًىِو
ٔمبؽ رمغُْ اٌجْبٔبد ادلشرجخ إىل أسثؼخ ألغبَ ِزغبًّخ ًػذدىب صالصخ ِٓ اٌْغبس إىل اٌّْني، اٌشثْغ األدَٔ)األًي( ، 

 اٌشثْغ اٌضبِٔ)اٌٌعْؾ( ، اٌشثْغ األػٍَ )اٌضبٌش(
 

 
 
 

 %( ًٍّْيب صالصخ أسثبع اٌجْبٔبد05ّغجميب سثغ اٌجْبٔبد)اٌشثْغ األًي ) األدَٔ(/ ىٌ اٌمّْخ اٌيت 
 % ِٓ رٍه اٌجْبٔبد52% ِٓ اٌجْبٔبد ًٍّْيب 52اٌمّْخ اٌيت ّغجميب اٌشثْغ اٌضبِٔ ) اٌٌعْؾ (/ 

 %( ًٍّْيب سثغ اٌجْبٔبد75اٌشثْغ اٌضبٌش )األػٍَ(/ ىٌ اٌمّْخ اٌيت ّغجميب صالصخ أسثبع اٌجْبٔبد)
،  52، اٌشثْغ اٌضبِٔ ىٌ اٌٌعْؾ ىٌ ادلئْين  05اٌغبثمخ ّزؼؼ ٌنب ثأْ اٌشثْغ األًي ىٌ ادلئْين ِٓ خالي ادلفبىُْ 

 -ّغَّ اٌفشق ثني اٌشثْغ األػٍَ ًاألدَٔ ثبدلذٍ اٌشثْؼِ، 75ًًاٌشثْغ اٌضبٌش ىٌ ادلئْين 
 اٌشثْغ األدَٔ –أُ أْ/ادلذٍ اٌشثْؼ0ِ اٌشثْغ األػٍَ 

 أمهُخ انسثُعبد: 
مبّْظ األخشٍ وّب ىٌ احلبي ثبٌنغجخ ٌٍّ ,االعزفبدح ِٓ اٌشثْؼبد ميىٓ 

ػشع اٌجْبٔبد، ًإعشاء ادلمبسٔخ ثني رلٌّػزني سلزٍفزني يف خبطْخ ِؼْنخ يف   ,ِضً اٌٌعْؾ ًاٌؼشرياد ًادلئْنبد
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ىٓ االػزّبد ، فّضال إرا أسّذ ادلمبسٔخ ثني ِغزٌٍ اٌـٍجخ يف ِذسعزني ميوبٌذسعبد أً األؿٌاي أً أُ  ِزغري آخش
ميىٓ االعزفبدح ِٓ ؽغبة  ٌذسعبد اٌـٍجخ يف وً ِنيّب إلعشاء ىزه ادلمبسٔخ - وّب اٌشثْغ األدَٔ أً األػٍَ ػٍَ 

ػنذ احلبعخ إىل رمغُْ اٌجْبٔبد ػنذ لّْخ ِؼْنخ ٌْغذ اٌٌعْؾ ، فّضال لذ ّمشس ِؼٍُ إػـبء أفؼً  اٌشثْؼبد
ٌيت حتذد ذّشّخ ًثزٌه فئٔو عْؾزبط إىل ِؼشفخ اٌذسعخ اٌفبطٍخ ا% ِٓ اٌـٍجخ يف اِزؾبْ اٌشّبػْبد عٌائض رم05

 % ِٓ اٌـٍجخ(-75أُ أٔو حببعخ إىل ِؼشفخ اٌذسعخ اٌيت ّمً ػنيب ِٓ ّغزؾك رٍه اجلٌائض )
 أسئهخ اخزجبزادمنبذج 

 

 
 

 

 نجُبَبد غري يجىثخ )قُى(دسبة انسثُعبد 
 اٌشثْؼبد جملٌّػخ لُْ ثؼذح ؿشق ِنيب/ميىٓ ؽغبة 

أًال/ ؽغبة اٌشثْؼبد ثذًْ اعزخذاَ لٌأني ، ؽْش ّزُ ؽغبهبب ثنفظ ؿشق ؽغبة اٌٌعْؾ ، ثبػزجبس أْ 
اٌٌعْؾ ىٌ اٌشثْغ اٌضبِٔ، ًاٌشثْغ األًي ىٌ ًعْؾ ٌٍنظف األًي ِٓ اٌجْبٔبد، أِب اٌشثْغ اٌضبٌش ىٌ اٌٌعْؾ 

 -زا ِب مت رنبًٌو يف ؽً أِضٍخ اٌىزبة()ًى ٌٍنظف اٌضبِٔ ِٓ اٌجْبٔبد 
صبْٔب/ ؽغبة اٌشثْؼبد  ثبعزخذاَ لٌأني  )إصشاء ٌٍّؼٍُ ًال ّزُ رنبًذلب ِغ اٌـٍجخ الخزالف ادلشاعغ يف ؿشق 

 ؽغبهبب ًمل ّزؼشع اٌىزبة ألُ لبٌْٔ حلغبة اٌشثْؼبد(
 أًال/ ؽغبة اٌشثْؼبد ثنفظ ؿشق ؽغبة اٌٌعْؾ/

 رظبػذّب-رشرْت اٌجْبٔبد رشرْجب  -7

 ؽغبة اٌٌعْؾ ٌٍجْبٔبد ٌٍؾظٌي ػٍَ اٌشثْغ اٌضبِٔ- )اٌٌعْؾ عْمغُ اٌجْبٔبد إىل رلٌّػزني(  -0
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 ؽغبة اٌٌعْؾ  ٌٍّغٌّػخ األًىل ٌٍؾظٌي ػٍَ لّْخ اٌشثْغ األًي أً األدَٔ- -3

 ؽغبة اٌٌعْؾ ٌٍّغٌّػخ اٌضبْٔخ ٌٍؾظٌي ػٍَ لّْخ اٌشثْغ اٌضبٌش أً األػٍَ- -4

 اٌٌؽْذ ًاجلذي يف ؽغبة اٌشثْؼبد هبزه اٌـشّمخ رزّضً يف أْ ىنبن  ِٓ ّذخً ِالؽظخ/ االخزالف
اٌٌعْؾ احملغٌة ٌٍجْبٔبد وىً يف لُْ اجملٌّػخ األًىل ػنذ ؽغبة اٌشثْغ األًي ًّذخٍو يف لُْ اجملٌّػخ اٌضبْٔخ 

ًىِ ػذَ ٔفظ ؿشّمخ اٌىزبة ادلذسعِ  اٌنششحًعنزجغ  يف بة اٌشثْغ اٌضبٌش ًاٌجؼغ ّغزجؼذه، ػنذ ؽغ
 اٌضبٌش-ألًي ًادخبي لّْخ اٌٌعْؾ ػنذ ؽغبة اٌشثْؼني  ا

 اٌشثْغ األدَٔ ًاٌٌعْؾ ًاٌشثْغ األػٍَ دلب ٍِّ/أًعذ   /ِضبي رٌػْؾِ
 (64، 88، 68، 92، 62،  75، 82أًال/ ) 
 (772 ، 702 ، ، 732 ، 775 ، 705 ، 742 ، 762 ، 752 ، 745 ، 752 صبْٔب/ )

 صبْٔب/ ػنذِب ّىٌْ ػذد اٌجْبٔبد صًعِ اٌجْبٔبد فشدُأًال/ ػنذِب ّىٌْ ػذد 
 ٔجذأ ثرترْت اٌمُْ رشرْجب رظبػذّب

62 ،64 ،68 ،75 ،82 ،88 ،92 
 ٔجذأ ثرترْت اٌمُْ رشرْجب رظبػذّب

772 ،775 ،702 ،705 ،732 ،742 ،745 ،752 ،752 ،762 
  7ػذد اٌمُْ فشدُ 0 

62 ،64 ،68 ،75 ،82 ،88 ،92 
 75اٌٌعْؾ 0 ضلذد أًال 

 لّْخ اٌشثْغ األدَٔ 0
  064 68،  64،  62اٌٌعْؾ ٌٍمُْ   

 لّْخ اٌشثْغ األػٍَ 0
 088  92،  88،  82اٌٌعْؾ ٌٍمُْ  

 

ػذد اٌمُْ صًعِ، ٌزٌه ميىٓ إجيبد اٌشثْغ األدَٔ ًاٌشثْغ األػٍَ ػٓ ؿشّاك رمغاُْ اٌماُْ    
َ لّْااخ اٌشثْااغ األدٔااَ،  إىل رلّااٌػزني صااُ  إجياابد اٌٌعااْؾ ٌٍّغٌّػااخ األًىل  ٌنؾظااً ػٍاا   

 ًإجيبد لّْخ اٌشثْغ األػٍَ ػٓ ؿشّك إجيبد اٌٌعْؾ ٌٍّغٌّػخ اٌضبْٔخ
(772 ،775 ،702 ،705 ،732) ،(742 ،745 ،752 ،752 ،762) 

 0735  0( ÷ 742+ 732اٌٌعْؾ  0 )
 (732، 705، 702، 775، 772)اٌشثْغ األدَٔ 0  اٌٌعْؾ ٌٍمُْ 

 702اٌشثْغ األدَٔ 0
 (762، 752، 752، 745، 742)اٌشثْغ األػٍَ 0 اٌٌعْؾ ٌٍمُْ 

 752اٌشثْغ األػٍَ 0 
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  ثبعزخذاَ  لٌأنيصبْٔب/ ؽغبة اٌشثْؼبد 
   ٌٍّ ىِ إصشاء ٌٍّؼٍّني ًِٓ األفؼً ػذَ ػشػيب  ًمل ّزنبًذلب  اٌىزبة ادلذسعِ،ً ىزه اٌـشّمخ/  ؼٍُاصشاء

 -ًال رٌعذ أفؼٍْخ ٌـشّمخ ِؼْنخ  ٌٍـٍجخ الخزالف ادلشاعغ يف ؿشق ؽغبهبب
 

وّاب ػشػازيب ادلشاعاغ ًادلٌالاغ اٌؼٍّْاخ، ؽْاش رزفابًد        ثبعزخذاَ اٌمٌأني   ٌٍمُْىنبن ػذح ؿشق إلجيبد ادلئْنبد 
، ًال رٌعذ أفؼٍْخ ٌـشّمخ ِؼْنخ، ًثبٌزبيل رؼزّذ دلخ لّْخ ادلئْين ػٍاَ اٌـشّماخ   ىزه اٌـشق يف دلخ رمذّشىب ٌٍّئْين

 /ؿشّمزني ِٓ ىزه اٌـشق وّب يف اجلذًي اٌزبيل ًعنٌػؼ  ادلزجؼخ،
 

 اٌـشّمخ اٌضبْٔخ اٌـشّمخ األًىل
 رشرت اٌمُْ رظبػذّب  رشرت اٌمُْ رظبػذّب 

 إجيبد سرجخ ادلئني
 ػذد اٌمُْ( × 722÷)ادلئني 

اٌزُ ّأرِ   اٌظؾیؼ إىل اٌؼذد ٔمشهبب وغشا اٌشرجخ وبٔذ فئرا
 ثؼذه ًلّْخ ادلئْين ىِ اٌمّْخ ادلمبثٍخ ذلزه اٌشرجخ

ْ  طًاؾیؾب  وبٔذ اٌشرجخ ػاذدا  إرا أِب ِ   لیّاخ  فائ  ادلئایين يا

ىزه اٌشرجاخ ًاٌشرجاخ اٌايت     يف اٌٌالؼزیٓ ٌٍمّْزني اٌٌعؾ احلغبثِ
 رٍْيب

 إجيبد سرجخ ادلئني
 (7)ػذد اٌمُْ+( × 722÷)ادلئني

 اٌشرجزبْ اٌٍزابْ ّماغ ثْنايّب اٌىغاش    وغشا ضلذد  وبٔذ اٌشرجخ فئرا
 ًثبٌزبيل  فئْ لّْخ ادلئْين متضً اٌٌعؾ احلغبثِ ٌمّْيت اٌشرجزني أِب

لّْاخ ادلئاْين ىاِ اٌمّْاخ      فًئْ ؾیؾبط ػذدا وبٔذ اٌشرجخ إرا
 ادلمبثٍخ ذلزه اٌشرجخ
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 )ػنذِب ػذد اٌمُْ فشدُ(/  7 ِضبي رٌػْؾِ
ذلازه   75ًادلئاْين   52ًادلئاْين   05ؿالة يف ِبدح اٌشّبػْبد، أًعاذ ادلئاْين   7ِضبي/ اٌجْبٔبد اٌزبٌْخ متضً دسعبد 

 /                اٌذسعبد
82 ،75  ،62،95 ،55، 92 ،68 ،88 ،64 

 اٌـشّمخ اٌضبْٔخ اٌـشّمخ األًىل
 رشرت اٌمُْ رظبػذّب 

55 ،62 ،64 ،68 ،75 ،82 ،88 ،92   ،95 
 رشرت اٌمُْ رظبػذّب 

55 ،62 ،64 ،68 ،75 ،82 ،88 ،92 ،95 
 05سرجخ ادلئْين 

 ػذد اٌمُْ( × 722÷)ادلئني 
( 005  ÷722 × )9  00-05   ≈  3 

 064  05لّْخ ادلئْين 

 05سرجخ ادلئْين 
 (7)ػذد اٌمُْ+( × 722÷)ادلئني

( 005  ÷722 × )72  00-5 
 0060(÷64+ 62) 0  05لّْخ ادلئْين 

 52سرجخ ادلئْين 
 ( 052  ÷722 × )9  04-5   ≈ 5 

 075  52لّْخ ادلئْين 

 52سرجخ ادلئْين 
 ( 052  ÷722 × )7205 

 075  52لّْخ ادلئْين 
 75سرجخ ادلئْين 

 ( 075  ÷722 × )9  06-75 ≈  7 
 088  75لّْخ ادلئْين 

 75سرجخ ادلئْين 
 ( 075  ÷722 × )72  07-5 

 0089(÷92+88)0 75لّْخ ادلئْين 
 ثني اٌمبٌٔٔني 75ًادلئْين  05ادلئْين ٔالؽظ/ ٌّعذ اخزالف يف لّْخ 
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 (/4)ػنذِب ػذد اٌمُْ  صًعِ ًِٓ ِؼبػفبد اٌؼذد  0 ب/ ِضبي رٌػْؾِصبْٔ
 ٌذسعبد ػششّٓ ؿبٌت ادلٌصػخ يف اجلذًي اٌزبيل/  75ًادلئْين  52ًادلئْين  05أًعذ ادلئْين 

68 78 93 79 
70 88 44 79 
75 90 77 89 
75 88 73 82 
66 722 75 80 

 اٌـشّمخ اٌضبْٔخ اٌـشّمخ األًىل
 رشرت اٌمُْ رظبػذّب 

44 ،66 ،68 ،77 ،70 ،73 ،75 ،75 ،75 ،78 ،79 ،79 ،82 ،80 ،
88 ،88 ،89 ،90 ،93 ،722 

 رشرت اٌمُْ رظبػذّب 
44 ،66 ،68 ،77 ،70 ،73 ،75 ،75 ،75 ،78 ،79 ،79 ،82 ،80 ،
88 ،88 ،89 ،90 ،93 ،722 

 05سرجخ ادلئْين  
 ػذد اٌمُْ( × 722÷)ادلئني 

( 005  ÷722 × )02   05  

 5-070  0( ÷ 73+ 070  ) 05لّْخ ادلئْين  

 05سرجخ ادلئْين  
 (7)ػذد اٌمُْ+( × 722÷)ادلئني

( 005  ÷722 × )07  05-05 
5  <5-05  <6 

 5-070  0( ÷ 73+ 070 ) 05لّْخ ادلئْين 
 52سرجخ ادلئْين 

 ( 052  ÷722 × )02  072 
 5-078  0(. 79+  078 ) 52لّْخ ادلئْين 

 52سرجخ ادلئْين 
 ( 052  ÷722 × )07  072-5 

72  <72-5   <77 
                   5-078  0(. 79+  078 ) 52لّْخ ادلئْين 

 75 سرجخ ادلئْين
 ( 075  ÷722 × )02  075 

 088  0(. 88+  088  ) 75لّْخ ادلئْين 

 75سرجخ ادلئْين 
 ( 075  ÷722 × )07  075-75 

75  <75-75   <76 
 088  0(. 88+  088  ) 75لّْخ ادلئْين 

دسعااابد اٌـاااالة ىاااِ  
ٔفغيب اٌذسعبد اٌٌاسدح 

يف  87 طافؾخ  4يف ِضبي 
وزاابة ِاابدح اٌشّبػااْبد  
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 (/4صبٌضب/ ِضبي رٌػْؾِ )ػنذِب ػذد اٌمُْ  صًعِ ًٌْظ ِٓ ِؼبػفبد اٌؼذد 
 : یٍِ وّب فىبٔذ ثبٌغنزّرتاد ًلیغذ ادلذاسط إؽذٍ ؿٍجخ ِٓ ػشٌائیخ ػینخ أخزد

752 ، 745 ، 752 ، 762 ، 742 ، 705 ، 775 ، 732 ، 702 ، 772 
 ذلزه األؿٌاي 75ًادلئْين  52ًادلئْين  05أًعذ ادلئْين 

 اٌـشّمخ اٌضبْٔخ اٌـشّمخ األًىل
 رشرت اٌمُْ رظبػذّب 

772 ،775 ،702 ،705 ،732 ،742 ،745 ،752 ،752 ،
762 

 رشرت اٌمُْ رظبػذّب 
772 ،775 ،702 ،705 ،732 ،742 ،745 ،752 ،752 ،
762 

 05سرجخ ادلئْين  
 ػذد اٌمُْ( × 722÷)ادلئني 

( 005  ÷722 × )72  00-5   ≈  3 
 0702  05لّْخ ادلئْين 

 05سرجخ ادلئْين  
 (7)ػذد اٌمُْ+( × 722÷)ادلئني

( 005  ÷722 × )77  00-75 
0  <0-75  <3 
 5-0777   0(.702+0775 ) 05ّخ ادلئْين لْ

 52سرجخ ادلئْين 
 ( 052  ÷722 × )72  05 

 0(.742+0732 ) 52لّْخ ادلئْين 
                     0735 

 52سرجخ ادلئْين 
 ( 052  ÷722 × )77  05-5 

5  <5-5  <6 
 0735      0(.742+0732 ) 52لّْخ ادلئْين 

 75سرجخ ادلئْين 
 ( 075  ÷722 × )72  07-5   ≈  8 

 0752  75لّْخ ادلئْين 

 75سرجخ ادلئْين 
 ( 075  ÷722 × )77  08-05 

8  <8-05  <9 
 0752     0(.752+0752 ) 75لّْخ ادلئْين 
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 : اخلبمتخ 
 ػٍَ ِب ٍِّ/ثأٔو   يف هنبّخ ىزه اٌنششح ٔؤوذ 

 ادلنفظٍخ  ًأٔو  ّفؼً ؽغبة ادلئْنبد ػنذِب شبسد ثؼغ ادلشاعغ إىل طؼٌثخ إجيبد ادلئْنبد ٌٍمُْ أ
ّىٌْ ػذد اٌمُْ وجريا ٔغجْب ًرٌه ؽزَ ال ّشرتن أوضش ِٓ ِئْين ثنفظ اٌمّْخ-، وّب أوذد ػٍَ 
اخزالف ادلشاعغ يف ؽغبة ادلئْنبد ٌٍمُْ ً أٔو ال رٌعذ ؿشّمخ ىِ األفؼً أً األطؼ  أً األدق، 

 -ادلشعغ اٌؼٍِّ اٌزُ أزيغذ ؿشّمزوًثبٌزبيل فئْ طؾخ عٌاثه ًدلزو ّؼزّذاْ ػٍَ 

  ؽغبة ادلئْنبد ًال رٌعذ أفؼٍْخ ٌـشّمخ دًْ أخشٍ، رؼشّف ً *ٌّعذ اخزالف ثني ادلشاعغ يف
-ًمت اػذاد اٌنششح ٌززٌافك ِغ اٌىزبة ًرؼزّذ طؾخ اجلٌاة ػٍَ ادلشعغ اٌؼٍِّ اٌزُ مت اٌشعٌع إٌْخ

 ادلذسعِ ألٔو ىٌ ِشعغ اٌـبٌت-

       مت اٌرتوْض يف اٌىزبة ادلذسعِ ػٍَ اجيبد ادلئْنبد جلذًي رىشاسُ رُ فئابد ًمل ّازُ اٌرتوْاض ػٍاَ اجيابد
(، وّاب مل ّازوش   75ًادلئاْين  52ًادلئاْين   05ادلئْنبد ٌٍمُْ ِب ػذا ادلئْنبد اٌيت ىِ أّؼب سثْؼابد)ادلئْين  

 -اٌىزبة لٌأني ِؼْنخ حلغبة ادلئْنبد ٌٍمُْ  

  ِرتافمني ًميىٓ احلظٌي ػٍَ اؽذمهب ثذالٌخ  إىل أْ ِفيٌَ اٌشرجخ ادلئْنْخ ًادلئْيناشبسد ثؼغ ادلشاعغ
ًّزؼؼ ىزه اٌزمبسة وٍّب  ِزمبسثني ٌذسعخ وجريح ،  آخش يف ؽني أْ ِشاعغ أخشٍ اػزربهتّب ِفيٌِني

 )ِضبي طفؾخ  ادلذسعِ ًِٓ ىنب ؽبًٌنب أْ ٍٔزضَ مبب ًسد يف اٌىزبةوبٔذ ػذد اٌمُْ وجريح عذا 
 - ؽٌي رؼشّف اٌشرجخ ادلئْنْخ (77
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 قبئًخ ادلساجع
 (- أعبعْبد اٌمْبط ًاٌزمٌُّ يف اٌرتثْخ- اٌؼني/ ِىزجخ اٌفالػ ٌٍنشش ًاٌزٌصّغ-7998أثٌ صّنخ، فشّذ )

(- ِجبدا اإلؽظبء اٌٌطفِ ًاالعازذاليل، اٌـجؼاخ األًىل، ػّابْ /    0227ثذس، ػْغَ عبمل ؛ ػجبثنو، ػّبد-)
 ًاٌزٌصّغ-داس ادلغريح ٌٍنشش 

(- ٔشااااشح ػٍّْااااخ ثؼنااااٌاْ ِماااابّْظ ادلٌػااااغ )ادلئْناااابد    0272، ثذسّااااخ ؛ احلشاطااااِ ، أمساااابء )  ِاحلشاطاااا
 ًاٌشثْؼبد(-ادلذّشّخ اٌؼبِخ ٌٍرتثْخ ًاٌزؼٍُْ مبؾبفظخ مشبي اٌجبؿنخ

 (-ادلشعغ اٌىبًِ يف اإلؽظبء-اٌـجؼخ اٌضبْٔخ، اٌمبىشح/ ِـبثغ اٌذاس اذلنذعْخ-0228صاّذ، ِظـفَ-)
(- ِمذِخ يف اإلؽظبء-اٌـجؼخ األًىل، ػّبْ/ داس 0222)شمري، فبئك ؛ اٌششّف، ػٍْبْ؛ احلٍيب، سّبع 

 ادلغريح-

 (- ٔششح ػٍّْخ / ادلئْنبد-ادلذّشّخ اٌؼبِخ ٌٍرتثْخ ًاٌزؼٍُْ مبؾبفظخ مشبي اٌجبؿنخ0272اٌشْذُ،ىالي عٍـبْ )
خ- ًسلخ ػًّ لذِذ يف دًسح ادلششفني اجلذد (-اٌزؾًٍْ االؽظبئِ ٌٌٍسلخ االِزؾب0272ْٔاٌمبمسِ، ِشُّ )

 مبشوض اٌزذسّت اٌشئْغِ يف ًصاسح اٌرتثْخ ًاٌزؼٍُْ-
 

 (- ِجبدا اإلؽظبء-اٌـجؼخ األًىل، ػّبْ/ داس اٌجذاّخ0228ؿْجخ، أمحذ ػجذ اٌغّْغ-)
 (-اإلؽظاابء اٌٌطاافِ ًاٌزؾٍٍِْ-اٌـجؼااخ األًىل، اٌماابىشح / داس اٌفغااش ٌٍنشااش    0227ػاابِش، أمحااذ اٌغااْذ-)  

 ًاٌزٌصّغ-
(- أعبعاْبد ػٍاُ اإلؽظابء اٌٌطافِ، اٌـجؼاخ األًىل، ػّابْ/ داس طافبء        7999ِنظٌس، ػٌع، ًآخاشًْ-) 

 ٌٍنشش ًاٌزٌصّغ-
(-دٌْاً ادلؼٍاُ دلابدح اٌشّبػاْبد ٌٍظاف اٌؼبشاش اٌفظاً اٌذساعاِ األًي، اٌـجؼاخ          0229ًصاسح اٌرتثْخ ًاٌزؼٍُْ-)
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 -بِغخاخل
 اخلبِغخ-(- اٌشّبػْبد ٌٍظف األًي اٌضبٌُٔ اٌفظً اٌذساعِ األًي، اٌـجؼخ 0273ًصاسح اٌرتثْخ ًاٌزؼٍُْ-)

 يىاقع االَرتَذ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Percentile 

/quartiles.htm3http://regentsprep.org/REgents/math/ALGEBRA/AD 
http://www.purplemath.com/modules/boxwhisk.htm 

-notes-/statistics1828/84/84http://rchsbowman.wordpress.com/

plot-whisker-and-box-quartiles-positions-of-measures/ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Percentile
http://en.wikipedia.org/wiki/Percentile
http://regentsprep.org/REgents/math/ALGEBRA/AD6/quartiles.htm
http://regentsprep.org/REgents/math/ALGEBRA/AD6/quartiles.htm
http://www.purplemath.com/modules/boxwhisk.htm
http://www.purplemath.com/modules/boxwhisk.htm
http://rchsbowman.wordpress.com/2010/09/09/statistics-notes-measures-of-positions-quartiles-box-and-whisker-plot/
http://rchsbowman.wordpress.com/2010/09/09/statistics-notes-measures-of-positions-quartiles-box-and-whisker-plot/

