
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 ١صفحة                      )محمد الشمري / أ .    متوسطة االمیر خالد بن فھد   (                      المدرجات التكراري)  ٢  -٩( مراجعة              .  لتاسعالفصل ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكر أن 

 

 دقیقة على االكثر ؟ ١٩٩نسبة القوارب التي أبحرت  -٣

 ٢٩ )د     ٢١) ج      %١٥) ب     %٧٢)أ 

    :الحل 

 

 

 ؟ ما اكبر زمن ابحرة قارب -٤

 ٥٩٩ )د      ٥٠٠) ج      ٩٩-٠) ب      ٥٩٩ -٥٠٠)أ 

    :الحل 

 

 

 كان عدد القوارب أكبر ؟" زمن االبحار " ضمن أي فئات  -٥

 ١ )د       ١٧) ج      ٩٩-٠) ب      ٥٩٩ -٥٠٠)أ 

 وھو االكبر  ١٧كان عدد القوارب "   ٩٩-٠" من    :الحل 

 :من التمثیل امامك  :السؤال 

 : نوع التمثیل البیاني   -١

        الصندوق وطرفیة) ب     مدرج تكراري)أ 

   االعمدة )د الساق والورقة    ) ج

 : دقیقة على االقل ؟  ٤٠٠ماعدد القوارب التي أبحر كل منھا   -٢

  ٤ )د     ٢٢) ج       ٥) ب     ٧)أ 

    :الحل 

 : یة التالیة  یمثل  المدرج التكراري أي من الرسوم البیان : السؤال 

                          ) ج                                    ) ب                                        )أ 
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 ٢صفحة                          )محمد الشمري / أ .    متوسطة االمیر خالد بن فھد   ( القطاعات الدائریة                    )  ٣  -٩( مراجعة              .  لتاسعالفصل ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكر أن 

 

 :السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :الحل 

الجزء=  نوجد نسبة كل ریاضة   
الكل

   ×١٠٠  %........ =   

 طالب ٦٠٠=  ٦٠+٢٤٠+١٨٠+١٢٠= مجموع عدد الطالب 

١٢٠=     كرة السلة  
٢٠=    ١٠٠×    ٦٠٠ % 

١٨٠= كرة الید 
٣٠=    ١٠٠×    ٦٠٠ % 

 

 ) ب  (  اذا الجواب الصحیح ھو  

 :من التمثیل امامك : السؤال 

 : نوع التمثیل البیاني   -١

 الصندوق وطرفیة       ) ب     القطاع الدائري)أ 

  مدرج تكراريل ا )الساق والورقة     د) ج

 : ؟  ما النسبة المئویة لأللمنیوم في القشرة االرضیة  -٢

 % ٩١.٩ )د     %٢٢) ج     %١.٨) ب     %٨.١)أ 

   :الحل 

  ٪) ٥+  ١٢.٦+  ٢٧.٧+  ٤٦.٦(  - ٪ ١٠٠= النسبة المئویة لأللمونیوم 

                                  =٩١.٩ - ٪ ١٠٠٪  

                                  =٨.١ ٪  
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 ٣صفحة                          )محمد الشمري / أ .    متوسطة االمیر خالد بن فھد   ( مقاییس النزعة المركزیة والمدى   )  ٤  -٩( مراجعة              .  لتاسعالفصل ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكر أن 

 

 سنة =  ........   المنوال فان  -٣

 ١٤ )د       ١٨) ج    ٢٣) ب        ٢٤َو    ١٨ )أ 

 سنة =  ........   المدى فان  -٤

 ٢٤َو    ١٨ )د       ١٨) ج    ٢٣) ب         ١٤ )أ 

   :الحل 

   

 :  السؤال 

 نوع التمثیل اللیس من مقاییس النزعة المركزیة ؟   -١

  المنوال )الوسیط     د) المتوسط الحسابي       ج) ب     المدى)أ 

 :  السؤال 

 ١٨،  ٢٤،  ٣٢،  ٢٤،  ١٨،  ٢٢أعمارمجموعة من الموظفین بالسنوات ھي  

 سنة =  ........  فان المتوسط الحسابي لالعمار  -١

 ١٤ )د       ١٨) ج    ٢٤َو    ١٨) ب     ٢٣)أ 

 سنة =  ........  الوسیط فان  -٢

 ١٤ )د       ١٨) ج    ٢٤َو    ١٨) ب     ٢٣)أ 

 :  السؤال 

 ٢٠،  ٨،  ١٥،  ٨،  ٩: درجات خمسة طالب في مادة الریاضیات ھي  

  =  ........   جاترلدفان المتوسط الحسابي ل -١

 :الحل  -              ٢٠ )د       ٨) ج   ٩)ب     ١٢)أ 

  =  ........  الوسیط فان  -٢

 ٢٠ )د       ٨) ج   ١٢)ب      ٩ )أ 

  =  ........   المنوال فان  -٣

 ٢٠ )د       ١٢) ج   ٩)ب     ٨ )أ 

   =  ........  المدى فان  -٤

 ٢٠ )د       ٨) ج   ٩)ب     ١٢)أ 
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 ٤صفحة                          )محمد الشمري / أ .    متوسطة االمیر خالد بن فھد   ( مقاییس التشتت                         )  ٥  -٩( مراجعة              .  لتاسعالفصل ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكر أن 

 

 :استعمل البیانات في الجدول لالجابة عن التالي :  السؤال 

  = ...........الوسیط  -١

 ١٩ )د      ٢٨) ج    ٨) ب     ٩)أ 

  = ...........المدى الربیعي  -٢

 ٩ )د      ٢٨) ج    ٨) ب    ١٩ )أ 

    :الحل 

  

     ١٥،  ٨،  ٧،   ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢ : من البیانات التالیة :  السؤال 

  .....فان القیمة المتطرفة ھي 

 ٥.٥ )د      ٣) ج   ٢) ب     ١٥)أ 

 القیم المتطرفة     :الحل 

 )  ١.٥× المدى الربیعي (  -الربیع االدنى <   

  >٢.٥ -<  ٦- ٣.٥ 

 ) ١.٥× المدى الربیعي + ( الربیع االعلى > او 

  <١١.٥>  ٤+ ٧.٥  

   ٢.٥ -اذا القیم المتطرفة  اقل من   

 قیمة متطرفة  واحدة فقط)    ١٥( فنجد                         ١١.٥او  اكبر من                   
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 ٥صفحة                     )محمد الشمري / أ .       متوسطة االمیر خالد بن فھد(   التمثیل بالصندوق وطرفیة              )  ٦  -٩( مراجعة              .  لتاسعالفصل ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكر أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

       :مالحظة 

  

  :  السؤال 

    ارباع البركة  كم سمكة على االقل في ثالثة -١

 ٧٥ )د      ١٢٥) ج    ٢٥٠) ب     ٢٠٠)أ 

    :الحل 

 :من التمثیل امامك : السؤال   

 : نوع التمثیل البیاني   -١

  لمدرج تكراري ا )الساق والورقة     د) القطاع الدائري          ج)    الصندوق وطرفیة  ب )أ 

 : قیمة الربیع االعلى    -٢

 ١٢٥ )د     ٢٥٠) ج     ١٧٠) ب     ٢٠٠ )أ 

 : بـ   ٢٥٠تسمى القیمة    -٣

 ربیع اعلى )د    قیمة قصوى صغرى) ج     قیمة متطرفة) ب    قیمة قصوى عظمى )أ 

 : المدى الربیعي    -٤

 ٢٠٠ )د    ١٢٥) ج     ١٧٥) ب    ٧٥ )أ 

 ٧٥=  ١٢٥ - ٢٠٠= الربیع االدنى  -الربیع االعلى = المدى الربیعي 

    ٣٥،  ٢٤، ٢٦،  ١٩، ٣١،٢٥،٣٠،  ٢٢،  ١٨أي التمثیالت یصف مجموعة البیانات  :   السؤال 

  

 

 

 )فقرة أ :االجابة

 ٣٠.٥=، الربیع االعلى    ٢٠.٥=، الربیع االدنى   ٢٥=الوسیط:    نرتب البیانات تصاعدیا   ونجد  
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 ٦صفحة                    )محمد الشمري / أ .    متوسطة االمیر خالد بن فھد   (                 ساق والورقةالتمثیل بال)  ٧  -٩( مراجعة              .  لتاسعالفصل ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكر أن 

ھو عبارة عن رسم بیاني ُترتب فیھ البیانات ترتیًبا تصاعدًیا أو تنازلًیا :    مخطط الساق والورقـــة

 :  یتم تقسیم كل عدد في البیانات إلى جزئیین. 

ھو القیمة الواقعة في خانة العشــــرات:  الســاق  

ھي القیمة الواقعة في خانة اآلحــــــاد:  الورقـة   

احدة فقط في خانة اآلحاد نعتبر القیمة الواقعة في خانة العدد المكون من قیمة و:  مالحــــظة

 . العشـــرات صفرا 

 : خطوات التمثیل بالساق والورقة

 أوجد اكبر وأصغر عدد في البیانات ثم حدد رقم المنزلة الكبرى لكل منھما  -١

 .ارسم خطا راسیا سجلي على یسار الخط السیقان  -٢

 اآلخر من الخط  اكتب األوراق المناظرة لكل ساق على الجانب -٣

 رتب األوراق ترتیبا تصاعدیا ، كرر الورقة بقدر عدد مرات ظھورھا في البیانات  -٤

 .مفتاحا یوضح كیف تقرأ البیانات  ضع -٥

 :من التمثیل امامك : السؤال 

 ما مدى البیانات ؟ -١

 ٢ )د    ٤) ج     ٢٤) ب    ١٩ )أ 

 المراجعین ؟ما الوسیط للعدد  -٢

 ٥٢ )د    ٥٠) ج     ٢٤) ب   ٤٩.٥ )أ 

 ما اكبر عدد للمراجعین ؟ -٣

 ٤٢ )د   ٩٤) ج     ١٦) ب   ٦١ )أ 

 والورقة كمیة البروتین بالجرام في بعض االطعمةیبین التمثیل بالساق : السؤال 

 

   

     :اكبر قیمة لكمیة البروتین في منتجات االلبان  -١

 ٣٩ )د      ٦٢) ج    ٣٠) ب     ٢٦)أ 

 )أ(فقرة    :الحل 

  

 : السؤال 

 

 

 

 : نوع التمثیل البیاني   -١

  لمدرج تكراري ا )د   الصندوق وطرفیة ) القطاع الدائري          ج)    بالساق والورقة      )أ 

 

 

 :مالحظة 
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  ٧ صفحة                        )محمد الشمري / أ .    متوسطة االمیر خالد بن فھد   ( اختیار طریقة التمثیل المناسبة      )  ٨  -٩( مراجعة              .  لتاسعالفصل ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا أردنا اختیار انسب طریقة لتمثیل البیانات فعلینا أن :    أنسب طریقة لتمثیل البیانات اختیار  :تذكر أن 
 الغرض من عرضھا -٢نوع تلك البیانات                         -١              نفكر في 

 :األنسب لكل نوع من البیانات فیما یأتياختار طریقة التمثیل : السؤال 

         .توزیع عدد سكان المملكة حسب الفئات العمریة   ~١

 .مبیعات أحد أنواع العباءات مقارنة ببقیة األنواع  ~٢

 .عدد مشتركي الھواتف النقالة للسنوات الخمس األخیرة  ~٣

 .انتشار أعلى معدل سرعة لمائة نوع من السیارات  ~٤

 . عدد طالب فصول المدرسة حسب مستوى الفصل  ~٥

 أعداد المواطنین الذین یتقنون اللغة االنجلیزیة أو الفرنسیة أو األلمانیة في المملكة العربیة السعودیة ~٦

. 
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