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 ..................................... ( لمادة الرياضيات                                                                                                   االسم :..2مراجعة الفصل )
 هـ               1444هـ                                                                                                    التاريخ :    /   /  1444الفصل الدراسي األول /  

                                                                           
                                                                                                                                       

 (                                   باستخدام اآللة الحاسبةال يسمح )                                                                                                                                        
 

 بالتظليل على الحرف الدال عليها:اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي    السؤال األول:
 

1.  
 هو...  33،  28،  35،  33،  27،  33،  28المنوال للبيانات 

 35 د 33 جـ 28 ب 27 أ

 هو..،  17،  20،  19،  20التالية: للبيانات  لمتوسط الحسابيا  .2
 20 د 19 جـ 18 ب 17 أ 

3.  
 ..هو   36،  21،  43،  22،  31،  45المدى للبيانات 

 27 د 26 جـ 25 ب 24 أ 

4.  

  هو .... في التمثيل المجاورقيمة المتوسط الحسابي للبيانات 

 8 د 7 جـ 6 ب 5 أ 

5.  

 .. ومجموعة من الطالب هطوال  التمثيل المجاور ألالمدى للبيانات في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 د 13 جـ 12 ب 11 أ 

6.  
 فإن قيمة المنوال تساوي ... 10،  12، 14،   9،  11، 14 خطإذا كان عدد المشاركين في مسابقة ال

 
 10 د 11 جـ 12 ب 14 أ 



7.  

عدد الصفحات التي قرأتها ساره في من خالل التمثيل المجاوربكم يزيد 

 ؟ ..اليوم الرابع عن عدد الصفحات التي قرأتها في اليوم السايع

 

 7 د 6 جـ 5 ب 4 أ 
 

 :مثلي باألعمدة بيانات الجدول أدناه ب( : األولتابع السؤال    
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بيانات الجدول أدناه بالخطوط  مثلي  السؤال الثاني :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ث:  السؤال الثال

 استعملي تمثيل النقاط التالي لإلجابة عن األسئلة التالية :  (أ
 
 ؟ ............. دقيقة لحل الواجبات 45خصص كم طالباً  ( 1

 ؟ ..........   لحل الواجبات الطالب الذي خصصه معظم الوقت ما  ( 2

 .................. ؟  وقت و أقل   أكثر وقت ما الفرق بين  ( 3

 

 اوجدي المتوسط الحسابي و الوسيط و المنوال والمدى للبياتات التالية: (ب
                                    5    ،10    ،4    ،3     ،7   ،8   ،5 

 
 المتوسط الحسابي = 

 الوسيط =

 المنوال = 

 المدى =

 للبيانات. رياجدوال تكرا كوني جـ( يوضح الجدول االتي االلعاب الرياضية المفضلة لدى طالب الصف السادس،   
 بكم يزيد عدد الطالب الذين يفضلون كرة القدم على عدد الذين يفضلون كرة اليد؟

 

 التكرار اللعبة
  

  

  

  

 انتهت االسئلة 


