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 -: تارٌخٌة نبذة

ٌمذ اصجح االحصبء عضءا ال ٠زغضأ ِٓ ػ١ٍّخ اٌجحش اٌؼٍّٟ وّب اْ رطج١مبرٗ ٌُ رمزصش ػٍٝ اٌّغبالد 

اٌضساػ١خ ثً رؼذرٙب ٌزشًّ اٌّغبالد اٌضساػ١خ ثً رؼذرٙب ٌزشًّ اٌّغبالد اٌزغبس٠خ ٚاٌصٕبػ١خ ٚاالداس٠خ 

ب اْ ِغزٍضِبد ػٍُ ٚااللزصبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌؼغىش٠خ ٚع١ّغ اٌّغبالد االخشٜ دْٚ اعزضٕبء وّ

االحصبء لذ أزششد ثشىً ٚاعغ ٔز١غخ ٌٍزطٛساد اٌغش٠ؼخ اٌٙبئٍخ فٟ ػٍَٛ اٌحبعجبد االٌىزش١ٔٚخ 

 .ٚرطج١مبرٙب 

٠ٚحزً ػٍُ االحصبء ِىبٔب ِشِٛلب ث١ٓ اٌؼٍَٛ االخشٜ العزؼّبالرٗ اٌٛاعؼخ  وأداح اٚ ٚع١ٍخ ٌٍٛصٛي اٌٝ 

ٚ٘ٛ ٠غزؼًّ ِٓ لجً االفشاد . فخ فٟ ع١ّغ اٌؼٍَٛد صبئجخ ٌٛصف اٚ رفغ١ش اٌظٛا٘ش اٌّخزٍالشاس

 .ٚاٌغّبػبد ٚاٌذٚي 

( status)ِشزمخ ِٓ ػذح وٍّبد لذ٠ّخ فٟٙ ِشزمخ ِٓ اٌىٍّخ اٌالر١ٕ١خ ( statistics)اْ وٍّخ االحصبء *

 .ٚوٍٙب رؼٕٟ ع١بع١خ اٌذٌٚخ اٚ شؤْٚ اٌذٌٚخ ( stato)ٚاال٠طب١ٌخ ( statisk)ٚاالٌّب١ٔخ 

 :صبء ٚرطٛسٖ ٠ٕجغ ِٓ ِصذس٠ٓ سئ١غ١١ٓ ّ٘ب اْ اصً ػٍُ االح*

 (.ٚخبصخ فٟ اٌحعبساد اٌمذ٠ّخ .)اٌغغالد اٌحى١ِٛخ  -1

 .ػٍُ اٌش٠بظ١بد  -2

 -:٠ّٚىٓ رمغ١ُ ػٍُ االحصبء ثصٛسح ػبِخ اٌٝ لغ١ّٓ سئ١غ١١ٓ *

 .٠ٚشًّ ػٍٝ اٌطشق االحصبئ١خ اٌّغزؼٍّخ فٟ ٚصف ِغّٛػخ ِٓ اٌج١بٔبد  -:االحصبء اٌٛصفٟ  -1

٠ٚشًّ ػٍٝ اٌطشق االحصبئ١خ اٌزٟ رٙذف اٌٝ ػًّ اعزٕزبعبد اٚ  -:االحصبء االعزٕزبعٟ ٚاالعزذالٌٟ -2

 . اعزذالالد حٛي اٌّصذس اٌزٞ عّؼذ ِٕٗ اٌج١بٔبد 

 -:ِّب رمذَ ٔغزط١غ رؼش٠ف ػٍُ االحصبء  وبٌزبٌٟ 

ج٠ٛجٙب ٚرٍخ١صٙب ٘ٛ رٌه اٌؼٍُ اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ اعزخذاَ االعٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ غشق عّغ اٌج١بٔبد ٚر

 .ٚػشظٙب ٚرح١ٍٍٙب ثٙذف اٌٛصٛي ِٕٙب ػٍٝ اعزٕزبعبد ٚلشاساد ِٕبعجخ 

 

 

 



 

 

 ((غج١ؼخ اٌج١بٔبد ٚاٌشِٛص االحصبئ١خ ))

 -:غج١ؼخ اٌج١بٔبد االحصبئ١خ 

ٚوً ِفشدح اٚ ِشب٘ذح ِٕٙب ٔشِض ٌٙب ( Y)ػٕذ عّغ اٌج١بٔبد حٛي ظب٘شح ِب فإٔٔب ٔشِض ٌٍظب٘شح ثبٌشِض 

 ( .Yi)ثبٌشِض 

    اٌصفخcharacteristic   :- 

رخزٍف إٌجبربد ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ثأغٛاٌٙب ٚرفشػبرٙب ٚغٍزٙب وّب رخزٍف اٌح١ٛأبد ثأػّبس٘ب ٚ 

٠ٚطٍك ػٍٝ وً ِٓ اٌطٛي , أٚصأٙب ِٕٚزغبرٙب ٚ٘ىزا اٌحبي ثبٌٕغجخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ ػٕبصش ٘زا اٌىْٛ 

ٚاٌزٟ ػبدح ِب ٠صجٛ اٌجبحضْٛ اٌٝ (( صفخ ثبٌ))ٚػذد اٌزفشػبد ٚاٌغٍخ ٚاٌؼّٛد ٚ اٌٛصْ ٚاالٔزبط 

 .دساعزٙب 

  اٌزغ١شVariable  :- 

٠طٍك ػٍٝ وً صفخ رزغ١ش ل١ّزٙب ِٓ ٔجبد اٌٝ ٔجبد اٚ ِٓ ح١ٛاْ اٌٝ اخش اٚ ِٓ فشد اٌٝ اخش 

وٍٙب ِزغ١شاد حغت ,  اٚ غٍخ اٌذُٚٔ ٚػ١ٍٗ فأْ غٛي إٌجبد ٚػذد رفشػبد إٌجبد(( اٌزغ١١ش ))ِصطٍح 

 ....( Zاٚ  Xاٚ اٞ سِض اخش ِضً ( )Y)اٌّفَٙٛ االحصبئٟ ٚرٌه الْ ل١ّزٙب ِزغ١شح ٠ٚشِض ٌٙب ثبٌشِض 

 -:ٚرٕمغُ اٌٝ 

  ِزغ١شاد ٚصف١خQuantitative variables  

صفخ ٌْٛ اٌؼ١ْٛ : ٟٚ٘ رٍه اٌظٛا٘ش اٚ اٌصفبد اٌزٟ ال ٠ّىٓ ل١بعٙب ِجبششح ثبألسلبَ اٌؼذد٠خ ِضً 

 اٌخ ( .... أضٝ , روش )ٚاٌغٕظ ( فم١ش , غٕٟ ) ٚاٌحبٌخ االعزّبػ١خ ( اعٛد , صسق ا)

    ِزغ١شاد و١ّخQuantitative vanables   

ٟٚ٘ رٍه اٌظٛا٘ش اٚ اٌصفبد اٌزٟ ٠ّىٓ ل١بعٙب ِجبششح ثبألسلبَ اٌؼذد٠خ ِضً صفخ اٌطٛي ٚ اٌٛصْ 

 اٌخ .... ٚاٌؼّش ٚو١ّخ اٌّحصٛي 

  -:ٌى١ّخ اٌٝ ٔٛػ١ٓ ّ٘ب ٚرٕمغُ اٌّزغ١شاد ا

  Discrete variable(    غ١ش ِغزّش )ِزغ١ش ِزمطغ : اٚال 

رؼزجش ث١بٔبد ٌّزغ١ش ِزمطغ ِٕفصً ِضً ػذد   counting'sع١ّغ اٌج١بٔبد اٌزٟ رحصً ػ١ٍٙب ِٓ اٌؼذ 

 .رفشػبد إٌجبد اٚ ػذد صّبس اٌشغشح اٚ ػذد االشغبس اٌّصبثخ 



 

 

   continuous variable(   ِزصً ) ِزغ١ش ِغزّش : صب١ٔب

ِضً و١ّخ اٌّحصٛي ٚدسعخ . رؼزجش ث١بٔبد ٌّزغ١ش ِغزّش   Measurementsوً اٌج١بٔبد اٌزٟ رمبط 

 .اٌحشاسح ٚغٍخ اٌشغشح 

    اٌّشب٘ذحObservation :- 

ثبٌّشب٘ذح فٍٛ رٛصٍٕب ( إٌجبد اٚ اٌح١ٛاْ اٚ فشد اٚ ٚاحذ )٠طٍك ػٍٝ ل١ّخ اٌّزغ١ش اٌّشاد دساعزٗ 

 .رفشػبد فٙزٖ اٌم١ّخ رؼذ ِشب٘ذح ٚاحذح  4 ١ٌٚىٓاٌٝ رحذ٠ذ ػذد رفشػبد ٔجبد ِب 

    اٌج١بٔبدData :- 

فٍٛ وبٔذ . ِب ٠غّٝ ثبٌج١بٔبد ( ٚاٌزٟ لذ رىْٛ ػذدا ِٓ اٌم١ُ اٚ اٌصفبد ) رشىً ِغّٛػخ اٌّشب٘ذاد 

 :اسرفبػبد عزخ ٔجبربد 

فأٔٙب رشىً ِب ٠غّٝ ثبٌج١بٔبد , عُ   112, عُ   115, عُ  112, عُ  113, عُ   121, عُ  111

  -:ٚرمغُ اٌج١بٔبد اٌٝ ٔٛػ١ٓ 

     اٌج١بٔبد اٌى١ّخQuantitative data  : 

ٚرشًّ اٌج١بٔبد اٌزٟ رحذد ثبألسلبَ ثٛعبغخ عٙبص اٚ اٌخ ل١بط ٚػ١ٍٗ فأْ اٌج١بٔبد اٌزٟ رذْٚ ػٍٝ 

ٟ٘ ث١بٔبد و١ّخ ( اٌخ .... ٔغت ِئ٠ٛخ , اٚصاْ ثبٌى١ٍٛ غشاَ , اغٛاي ثبٌغٕزّزش ) شىً ل١ُ ِحذٚدح 

ٚرز١ّض ٘زٖ اٌج١بٔبد ثذلزٙب ٚػاللزٙب اٌضبثزخ ِغ ثؼعٙب ٠ٚفعً اعزخذاَ ٘زٖ اٌج١بٔبد فٟ اٌذساعبد 

 . ٚاٌجحٛس ألٔٙب رؼطٟ اٌذلخ 

    اٌج١بٔبد إٌٛػ١خQuantitative data  : 

خ ال رزّضً ثبألسلبَ ٚلذ رخعغ ٌالعزٙبد اٌشخصٟ  ِٚٓ اِضٍخ ٘زٖ اٌج١بٔبد اْ ٘زٖ اٌج١بٔبد ٚصف١

اٚ دسعخ االصبثخ ثّشض ِؼ١ٓ رحذد , رص١ٕف ػذد ِٓ إٌجبربد اٌط٠ٍٛخ ٚ اٌّزٛعطخ ٚاٌمص١شح 

ٚاْ ِضً ٘زٖ اٌج١بٔبد ال رزصف ثبٌذلخ ٠ّٚىٓ اٌحصٛي ( شذ٠ذح , ِزٛعطخ , خف١فخ ) ثذسعخ اصبثخ 

 . خ ٌٕفظ اٌّزغ١ش اٌّذسٚط ِٓ لجً ِم١ّ١ٓ ِخزٍف١ٓ ثغجت االعزٙبد اٌشخصٟ ػٍٝ ث١بٔبد ِخزٍف

    اٌّغزّغpopulation :- 

, ٔجبربد )اٌّغزّغ ٚفك اٌّفَٙٛ االحصبئٟ ٘ٛ ِغّٛػخ ِٓ اٌّفشداد فٟ ِغبي اٌجحش ٚاٌذساعخ 

اٞ رشزشن فٟ ػذد ِٓ اٌصفبد اٌزٟ ر١ّض٘ب ر١١ّضا ( . اٌخ , ..... حمٛي , صخٛس , غ١ٛس , ح١ٛأبد 

  -:ربِب اٚ لبغؼب ػٓ ثم١خ اٌّغّٛػبد ٠ٚمغُ اٌٝ 



 

 

اٞ ِّىٓ حصش ػذد ِفشدارٗ وّب ٘ٛ اٌحبي فٟ اغٛاي غٍجخ  :  Finite populationِغزّغ ِحذٚد   

  . عبِؼخ االٔجبس ِضال اٚ ػذد اٌٛحذاد االٔزبع١خ فٟ ِصٕغ ِب فٟ ٠َٛ ِؼ١ٓ 

ش ِحذٚد    ِغزّغ غ١infinite population   : 

ٚ٘ٛ اٌّغزّغ اٌزٞ ِٓ اٌصؼت اٚ اٌّغزح١ً حصش ػذد ِفشدارٗ ِضً ِغزّغ ٔٛع عّه ِؼ١ٓ فٟ ٔٙش 

 .دعٍخ ٚػذد اٌجىزش٠ب فٟ حمً ِب 

   اٌؼ١ٕخsample   اٌؼ١ٕخ عضء ِٓ اٌّغزّغ:-  

ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌّشب٘ذاد اخز١شد ثطش٠مخ ِب ِٓ اٌّغزّغ ٠ٚغت اْ رىْٛ ثطش٠مخ 

ٚرٌه فٟ حبٌخ ػذَ اِىب١ٔخ اٌحصٛي ػٍٝ ع١ّغ افشادٖ , ػشٛائ١خ ٌزّضً رٌه اٌّغزّغ ثذْٚ رح١ض 

 . ٚرٌه ألْ دساعخ اٌّغزّغ وىً ٠حزبط اٌٝ عٙذ ٚٚلذ ِٚبي . ألعجبة ِبد٠خ اٚ ف١ٕخ 

 -:ظ١خ ٚاإلحصبئ١خ اٌشِٛص اٌش٠ب

ٌٛ اشزٍّذ اٌذساعخ ػٍٝ ِزغ١ش ٚاحذ فؼبدح ِب ٠شِض ٌٙزا اٌّزغ١ش ثحشف ٘غبئٟ وج١ش ٚػبدح ِب ٠ىْٛ 

 أِب ارا رٕبٌٚذ اٌذساعخ ِزغ١ش٠ٓ اٚ اوضش ف١خصص حشف ٘غبئٟ وج١ش ٌىً ِٕٙب اٞ ( X)اٌحشف 

(X  ,Y  ,W  .... , اٌخ ) ٚػبدح ِب ٠شِض ٌم١ّخ اٌّزغ١ش ثحشفٗ اٌٙغبئٟ اٌىج١ش ِغ سِض د١ٌٍٟ ٌز١١ّض

اسرفبع ٔجبد اٌحٕطخ ثبٌشِض )) فٍٛ سِضٔب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٌٍّزغ١ش . اٌؼٕصش اٌزٞ رمٛد ٌٗ رٍه اٌم١ّخ 

Y   : ْسلُ ٌىً ِٓ إٌجبربد ( اٞ اسرفبع إٌجبد ) ٟ٘ سِٛص احصبئ١خ رذي ػٍٝ ل١ّخ اٌّزغ١ش ,  ,    فأ

 :عُ فأْ رٌه ٠ؼٕٟ اْ 331فٍٛ وبْ اسرفبع إٌجبد االٚي ٘ٛ . اٌخ ....  3,2,1

Y1= =331 CM  

٠ّضً سلُ  (i) ٚػ١ٍٗ فأْ اٌشِض اٌذ١ٌٍٟ . 1 ٌٍؼٕصش سلُ Y اٌّزغ١ش ٌم١ّخ Yi ٚػبدح ِب ٠ش١ش اٌشِض

وبْ ٌذ٠ٕب خّغخ فٍٛ , فأٔٗ حشف ٠ٛٔبٟٔ اٚ اغش٠مٟ ٠ؼٕٟ اٌغّغ  ∑ اِب اٌشِض, اٌزغٍغً ٌزٌه اٌؼٕصش 

 :فأْ   Y ٟ٘ y1,y2,y3,y4,y5 ػٕبصش ٚاْ ل١ّزٙب ٌٍّزغ١ش

∑  

 

   

 

 ّ٘ب حذا اٌّغّٛع  nٚ  ٠1ؼٕٟ اٌغّغ ٚاٌشلّبْ ∑ ح١ش اْ   



 

 

∑  

 

   

                 

 .ِجزذأ ِٓ اٌّشب٘ذح األٌٚٝ ٚحزٝ األخ١شح  Yِغّٛع ل١ُ  -:ٚػ١ٍٗ فأْ ٘زا اٌشِض ٠مشأ وب٢رٟ 

  -:فأْ ِغّٛع اٌّشب٘ذاد اٌخّغخ رىزت وّب ٠ٍٟ 

∑  

   

   

                

فمػ ارا ٌُ ٠ىٓ (     ∑)ٌٚالخزصبس ٚاٌغٌٙٛخ لذ ٠ىزت اٌشِض اٌغبثك ثذْٚ روش حذٞ اٌّغّٛع اٞ 

 .ٕ٘بٌه خٛف ِٓ االٌزجبط 

 :ٕٚ٘بٌه ِغّٛع عضئٟ ِضً

  ∑ اي مجموع المشاهدة      

 

   

 

∑  

 

   

          

∑ وان مجموع مربعات جمٌع المشاهدات    
   

   

                     

∑) وٌرمز لمربع مجموع المشاهدات      
   )  (               )  

 ٠ٚy,xشِض ٌّغّٛع حبصً ظشة ل١ُ ِزغ١ش٠ٓ 

∑                              

 وٌرمز لحاصل ضرب مجموعتٌن لقٌم متغٌرٌن :

(∑  ) (∑  )  (            )(            ) 



 

 

∑(    ) 
 

   

   وان  (    )      (    )  (    ) 

 تمثل قٌمة ثابتة  Cحٌث 

 :ٌٛ وبٔذ اسرفبػبد خّغخ ٔجبربد ِٓ اٌحٕطخ ٟ٘ : ِضبي 

  عُ فأْ 112,  121,  98,  115,  111

Y1+110 , Y2=115 , Y3=98 , Y4=120 , Y5=102 

 :فأْ ل١ّخ اٌّمبد٠ش اٌزب١ٌخ ٟ٘ 

∑  

 

   

              

                                                =110+115+98+120+102=545cm 

∑   
 

   

                 

 (   )  (   )  (  )  (   )  (   )        

(∑  

 

   

)

 

 (            )  

 (                  )  (   )         

∑(  
    )

 

   

 (  
    )  (  

    )     (  
    )

 (       )  (       )     (       ) 

=(12100-10)+(13225-10)+(9604-10)+(14400-10)+(10404-10) 

=12090+13215+9594+14390+10394=59683 



 

 

∑(     ) 
 

   

 (     )  (     )      (     ) 

 (  )  (  )  (  )  (  )  (  )        

 Yi=3,9,6,2 ٟ٘ وبالرٟ Y اٌّزغ١شٔفزشض ثأْ ل١ّخ  -:ِضبي 

 Xi=4,2,3,7ٟ٘ وبالرٟ         Xٚاْ ل١ّخ اٌّزغ١ش 

 :اٚعذ ل١ّخ وً ِّب ٠أرٟ 

∑  

 

   

                        

∑               

 

   

 

∑                                

(∑  )
 

 (           )  (       )  (  )      

∑                       

 (   )  (   )  (   )  (   )     

(∑  ) (∑  )  (            )(         )  (  )(  )      

 :  ٠ٚغت اٌزفش٠ك ث١ٓ ثؼط اٌشِٛص االحصبئ١خ ِضً

∑
  

  
 
  

  
 
  

  
     

  

  
 

∑  

∑  
 
            

            
 

 -:ارا وبٔذ ٌذ٠ه اٌم١ُ وّب ٠ٍٟ : اٚعذ ل١ّخ وً ِٓ اٌّمبد٠ش اٌزب١ٌخ : رّش٠ٓ *



 

 

8  ,9  ,12  ,6  ,5  ,11 yi=     وxi= 10 , 7 , 4 , 12 , 13 , 8 

 

 

 ((اٌؼشض اٌغذٌٟٚ ٚاٌزّض١ً اٌج١بٟٔ ))  

اٌخبصخ ثظب٘شح ِب فأٔٗ ػبدح ال ٠ّىٓ االعزفبدح ِٕٙب ( Raw date)ػٕذ عّغ اٌج١بٔبد اال١ٌٚخ  -:ِمذِخ 

اشىبي ٚسعَٛ ث١ب١ٔخ ٌىٟ ٌزٌه غبٌجب ِب رٛظغ فٟ عذاٚي ِجغطخ اٚ ٠ؼجش ػٕٙب فٟ صٛسح . ثٙزٖ اٌصٛسح 

 .  ٠غًٙ دساعزٙب ٚرح١ٍٍٙب

 Tabular presentation  -:اٌؼشض اٌغذٌٟٚ 

 : ٕ٘بٌه ٔٛػبْ سئ١غ١بْ ِٓ اٌغذاٚي االحصبئ١خ ّٚ٘ب 

 ٠ٚزأٌف ػبدح ِٓ ػّٛد٠ٓ . ٚ٘ٛ اٌغذٚي اٌزٞ رٛصع ف١ٗ اٌج١بٔبد حغت صفخ ٚاحذح  -:اٌغذٚي اٌجغ١ػ (3)

 . ٠ّضً رمغ١ّبْ اٌصفخ اٚ اٌظب٘شح اٌٝ فئبد اٚ ِغّٛػبد : االٚي 

 :٠ج١ٓ ػذد اٌّفشداد اٌزبثؼخ ٌىً فئخ اٚ ِغّٛػخ ِضً اٌغذاٚي اٌزب١ٌخ : اٌضبٟٔ 

 عذٚي ٠ج١ٓ رٛص٠غ اػعبء اٌجؼضبد حغت اٌذساعخ -2(  &   وغُ )عذٚي رٛص٠غ ػذد ِٓ اٌطٍجخ حغت اٚصأُٙ -3

  

 

 

 

 

رٛصع ف١ٗ اٌج١بٔبد حغت صفز١ٓ اٚ ظب٘شر١ٓ اٚ  اٌغذٚي اٌّشوت ٘ٛ اٌغذٚي اٌزٞ -:اٌغذٚي اٌّشوت (2) 

 .اوضش فٟ ٔفظ اٌٛلذ

 :فّضال اٌغذٚي اٌّضدٚط ٌصفز١ٓ ٠زأٌف ِٓ 

 .رّضً فئبد اٚ ِغب١ِغ احذٜ اٌصفز١ٓ :اٌصفٛف 

 .رّضً فئبد اٚ ِغب١ِغ اٌصفخ االخشٜ : االػّذح 

                      ∑𝑦𝑖   ∑ 𝑥𝑖   ∑𝑦𝑖2   ∑ 𝑥𝑖2   (∑𝑦𝑖)
2

 (∑ 𝑥𝑖)
2

 

∑𝑌𝑖𝑋𝑖   ∑𝑦𝑖2  5  ∑(𝑋𝑖  2)2   ∑
𝑋𝑖

𝑌𝑖
  
∑𝑦𝑖

∑ 𝑥𝑖
 

 

 ػذد اٌطٍجخ  ِٛظٛع اٌجؼضخ

 اعبع١خػٍَٛ 
 ػٍَٛ صساػ١خ 
 ػٍَٛ ث١طش٠خ 
 ػٍَٛ ٕ٘ذع١خ 

 ػٍَٛ غج١خ 
 ػٍَٛ اعزّبػ١خ

25 
10 
20 
71 
10 
10 

 210 اٌّغّٛع 

 

 ػذد اٌطٍجخ  (وغُ)فئبد اٌٛصْ 

60-62 
61-61 
66-68 
69-73 
72-74 

5 
31 
41 
27 
8 

 300 اٌّغّٛع

 



 

 

اٌزىشاساد اٌّشزشوخ فٟ فئبد اِب اٌّشثؼبد اٌزٟ رمبثً اٌصفٛف ٚاالػّذح فزحزٛٞ ػٍٝ ػذد اٌّفشداد اٚ 

 :ِٚغب١ِغ وال اٌصفز١ٓ وّب فٟ اٌغذاٚي اٌزب١ٌخ 

 

 

 -:عذٚي رٛص٠غ ػذد ِٓ اٌطٍجخ حغت صفزٟ اٌٛصْ ٚاٌطٛي 

 (وغُ)اٌٛصْ
 (عُ)اٌطٛي 

اٌّغّٛع ثصفخ  73-80 63-70 13-60
 اٌطٛي

323-340 20 6 4 10 

343-360 2 40 30 12 

363-380 2 6 30 38 

اٌّغّٛع 
 اٌٛصٌْصفخ 

24 12 24 300 

 

 -:  frequency distribution tableعذٚي اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ( 1)

 :ػجبسح ػٓ عذٚي ثغ١ػ ٠زىْٛ ِٓ ػّٛد٠ٓ 

 .   classesرمغُ ف١ٗ ل١ُ اٌّزغ١ش اٌٝ الغبَ اٚ ِغّٛػبد رذػٝ ثبٌفئبد : االٚي

 ←وّب فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ   ٠frequencyج١ٓ ِفشداد وً فئخ ٠ٚغّٝ اٌزىشاس : اٌضبٟٔ

 

 -:ثؼط اٌزؼبسف اٌّّٙخ 

 .اٌزٟ عّؼذ ٌُٚ رجٛة ( Raw data)ٟٚ٘ اٌج١بٔبد اال١ٌٚخ االص١ٍخ : اٌج١بٔبد غ١ش اٌّجٛثخ *

 .ٟٚ٘ اٌج١بٔبد اٌزٟ ثٛثذ ٚٔظّذ فٟ عذٚي رٛص٠غ رىشاسٞ :اٌج١بٔبد اٌّجٛثخ *

 .ٟ٘ اٌّغب١ِغ اٌزٟ لغّذ ا١ٌٙب ل١ُ اٌّزغ١ش ٚوً فئخ رأخز ِذٜ ِؼ١ٓ ِٓ ل١ُ اٌّزغ١ش: classesاٌفئبد *

ػٍٝ حذ ادٔٝ حم١مٟ ٚحذ ا) ٌٚىً فئخ حذاْ حم١م١بْ ( حذ ادٔٝ ٚحذ اػٍٝ ) ٌىً فئخ حذاْ : حذٚد اٌفئبد*

 ( .حم١مٟ 

 fiاٌزىشاس  فئبد اٌطٛي

40-31 
10-43 
60-13 
70-63 
80-73 
90-83 

300-93 

1 
1 
1 

36 
21 
39 
33 

 80 اٌّغّٛع

 



 

 

ٌٚزغ١ًٙ . ٚ٘ٛ ِمذاس اٌّذٜ ث١ٓ حذٞ اٌفئخ ، ٠ٚغزحغٓ اْ ٠ىْٛ اغٛاي اٌفئبد ِزغب٠ٚخ :غٛي اٌفئخ *

).  Cاٌؼ١ٍّبد اٌحغبث١خ ٠شِض ٌطٛي اٌفئخ ثبٌحشف 
المدى  

عدد الفئات
 (طول الفئة 

 .ٌٚىً فئخ ِشوض ٌٙب   yi٘ٛ ػجبسح ػٓ ِٕزصف اٌّذٜ ث١ٓ حذٞ اٌفئخ ، ٠ّٚض ٌٗ :ِشوض اٌفئخ *

 .    fiٟٚ٘ ػذد اٌّفشداد اٚ اٌم١ُ اٌزٟ رمغ فٟ ِذٜ رٍه اٌفئخ ٚٔشِض ٌٗ ة : رىشاس اٌفئخ * 

 ( فئبد  7ػٍّب أٗ ِمغُ ي )  -:ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ٛظح ِب عجك ششحٗ 

 fiاٌزىشاس  yiِشوض اٌفئخ  اٌحذٚد اٌحم١م١خ ٌٍفئبد classesاٌفئبد  س

3 40-13 40.5 – 10.1 11.1 3 

2 10-43 50.5 – 40.1 41.1 1 

1 60-13 60.5 – 10.1 11.1 1 

4 70-63 70.5 – 60.1 61.1 36 

1 80-73 80.5 – 70.1 71.1 21 

6 90-83 90.5 – 80.1 81.1 39 

7 300-93 100.5 – 90.1 91.1 33 

 80 اٌّغّٛع 

 

 (  70 – 63=)خز ِضال اٌفئخ اٌشاثؼخ 

 .  70ٚاالػٍٝ ٌٙب  63= اٌحذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ -

 30=  3( +  63 – 70= ) 3( + اٌحذ االدٔٝ  –اٌحذ االػٍٝ = )غٛي اٌفئخ  -

 30=  60.1 -  70.1= اٌحذ االدٔٝ اٌحم١مٟ  –اٌحذ االػٍٝ اٌحم١مٟ = غٛي اٌفئخ 

 30=  61.1 – 71.1= اٌفشق ث١ٓ ِشوضٞ فئز١ٓ ِززب١ٌز١ٓ = غٛي اٌفئخ 

 اٌطش٠مخ االٌٚٝ  -:اٌحذٚد اٌحم١م١خ _ 

  -ِشوض رٍه اٌفئخ = اٌحذ االدٔٝ اٌحم١مٟ ألٞ فئخ 
 

 
 .غٛي اٌفئخ    

 -  61.1= اٌحذ االدٔٝ اٌحم١مٟ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ : ِضبي اٌفئخ اٌشاثؼخ 
 

 
  (30 = )60.1 

 +ِشوض رٍه اٌفئخ = اٌحذ االػٍٝ اٌحم١مٟ ألٞ فئخ 
 

 
  غٛي اٌفئخ  



 

 

 + 61.1= اٌحذ االػٍٝ اٌحم١مٟ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ 
 

 
  (30 = )70.1 

= ِشوض اٌفئخ 
الحد االدنى الحد االعلى

 
 

 

 

=ِشوض اٌفئخ اٌشاثؼخ  -:ِضبي 
     

 
   =61.1 

 =ِشوض اٌفئخ 
لحقٌقًا الحد االعلى الحقٌقً الحد االدنى 

 
  = 

         

 
   =61.1    

 .  (61-70)ل١ّخ ِٓ ل١ُ اٌّزغ١ش ٚالؼخ فٟ اٌّذٜ  36اٞ اْ ٕ٘بٌه    36= رىشاس اٌفئخ اٌشاثؼخ 

 ((اٌخطٛاد اٌؼبِخ فٟ أشبء عذاٚي اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ))

General Rules For Constructing Frequency Table 

 -:ٌزى٠ٛٓ عذٚي رٛص٠غ رىشاسٞ ٠غت ارجبع اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ _ 

 اعزخشاط ِذٜ اٌزغ١١شRange   

  اخز١بس ٚرحذ٠ذ ػذد اٌفئبدNumber of classes 

  ا٠غبد غٛي ِذٜ اٌفئخclass length  

 وزبثخ حذٚد اٌفئبد 

 اعزخشاط ػذد اٌزىشاساد ٌىً فئخclass frequency   

 .٠ٛظح و١ف١خ أشبء عذٚي اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ٌٕجبربد اٌمطٓ  -:ِضبي 

 .ٔجبرب ِٓ اٌمطٓ  80اٌم١ُ اٌزب١ٌخ رّضً اغٛاي 

 .اٌّطٍٛة أشبء عذٚي رٛص٠غ رىشاسٞ ألغٛاي ٘زٖ إٌجبربد 

(3) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (8) 

80 79 48 74 83 98 87 80 

48 80 90 70 93 91 82 78 



 

 

73 70 92 61 16 83 74 71 

72 68 81 13 61 91 81 86 

11 90 81 71 74 41 86 68 

61 92 76 73 90 72 67 71 

93 80 63 72 97 93 88 83 

74 70 99 91 80 19 73 77 

60 61 81 82 60 67 89 61 

61 76 88 70 66 88 79 71 

 

 : ٔزجغ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ  -:اٌحً

 : The Range( اٚ ِذٜ اٌزغ١١ش )اعزخشاط اٌّذٜ (3)

 . عُ  64=  11الصش ٔجبد  – 99اغٛي ٔجبد ( = الً ل١ّخ  –اػٍٝ ل١ّخ = )اٌّذٜ 

 -:ٕ٘بٌه غشق حغبث١خ إل٠غبد ػذد اٌفئبد أّ٘ٙب : اخز١بس ٚرحذ٠ذ ػذد اٌفئبد ( 2)

 (ٌٛغبس٠زُ ػذد اٌّفشداد   1.1+ )3= ػذد اٌفئبد :   sturgesغش٠مخ عزشعظ  -أ

    (        ) 

 ػذد اٌفئبد m=ح١ش اْ 

log = 30سِض اٌٍٛغبس٠زّبد وبألعبط 

N = رّضً ػذد اٌج١بٔبد. 

    (         ) 

    (       )                

عدد المفردات√ 2.1= ػذد اٌفئبد  :  Yule غش٠مخ ٠ٛي-ة   
 

 

      √ 
 

    √  
 

                

اٌج١بٔبد ٚػذد ِفشدارٙب ِٚذٜ ٠ّٚىٓ اخز١بس ػذد اٌفئبد رجؼب ٌطج١ؼخ . ٌٚىً ِٓ اٌطش٠مز١ٓ ١ِضاد ٚػ١ٛة 

 . فئبد -7-ٌٕٚفشض إٔب اخزشٔب .  15ٚال ٠ض٠ذ ػٓ  5ػٓ  اٌزغ١١ش ػٍٝ اْ ال ٠مً



 

 

= ٠غت اْ ال ٠مً غٛي اٌفئخ ػٓ:   class lengthا٠غبد غٛي اٌفئخ ( 3)
مدى التغٌٌر

عدد الفئات
ِمشثخ اٌٝ الشة ػذد  

 . صح١ح اوجش 

        =غٛي اٌفئخ 
  

 
 

مدى التغٌٌر

عدد الفئات
 (11=٠غزحغٓ اْ ٠ىْٛ غٛي اٌفئخ )  

 .٠ٚغزحغٓ اْ ٠ىْٛ اغٛاي اٌفئبد ِزغب٠ٚخ 

 

  class Limits:وزبثخ حذٚد اٌفئبد    ( 5)

٠غت وزبثخ حذٚد اٌفئبد ثح١ش اْ ع١ّغ ل١ُ اٌّزغ١ش رمغ ث١ٓ اٌحذ االدٔٝ ٌٍفئخ األٌٚٝ ٚاٌحذ األػٍٝ ٌٍفئخ 

٠ٚغزحغٓ اْ ٔجذأ ثىزبثخ اٌحذ االدٔٝ ٌٍفئخ االٌٚٝ ثم١ّخ اصغش ِفشدح اٚ الً ِٓ رٌه ثم١ًٍ \.االخ١شح 

 . ٚرٕزٟٙ ثبٌحذ االػٍٝ ٌٍفئخ االخ١شح ثم١ّخ اوجش ِفشدح اٚ اوضش ِٓ رٌه ثم١ًٍ 

٠ّضً اٌحذ االدٔٝ  31عُ ٌزا فّٓ اٌّّىٓ اْ ٠ىْٛ اٌشلُ  35اصغش ل١ّخ ِٓ اغٛاي إٌجبد ٟ٘  -:ِضبي 

 .ٌٍفئخ االٌٚٝ 

ث١ّٕب  51-41ٚاٌفئخ اٌضب١ٔخ رجذأ ِٓ  41-31ٌزا فبْ حذٞ اٌفئخ االٌٚٝ ٘ٛ ( 11)ٚثّب اْ غٛي اٌفئخ ٘ٛ 

 .  111-91اٌفئخ اٌغبثؼخ االخ١شح ٟ٘ 

 .شرحٛٞ وبفخ اٌم١ُ ٌٍّزغ١( 111)ٚاٌحذ االػٍٝ ٌٍفئخ االخ١شح ( 31)الحع ثأْ اٌحذ االدٔٝ ٌٍفئخ االٌٚٝ 

 :  class frequencyاعزخشاط ػذد اٌزىشاساد ٌىً فئخ  ( 6)

٠ٚزُ رٌه ثزغغ١ً اٌم١ُ االص١ٍخ ٚاحذح ثؼذ االخشٜ فٟ اٌفئخ اٌخبصخ ثٗ ػٍٝ شىً اشبساد اٚ ػالِبد اٚال 

  -:وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ . صُ رشعّزٙب اٌٝ اسلبَ 

 .ٌؼذد اٌىٍٟ ٌم١ُ اٌّزغ١ش ٠ٚغت اٌزأوذ ثأْ اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌٍزىشاساد رغبٚٞ ا

 اٌزىشاس سلّب اٌزىشاس ثبٌؼالِبد اٌفئبد

31-41 ı 1 

41-51 ııı 3 

51-61 ıııı 5 

61-71 ıııı ıııı ıııı ı 16 

71-81 ıııı ıııı ıııı ıııı 25 

81-91 ıııı ıııı ıııı ıııı 19 



 

 

91-111 ıııı ıııı 11 

 81 اٌّغّٛع

 

 :  Relative frequency distributionعذٚي اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ إٌغجٟ 

 -:ٚ٘ٛ عذٚي ٠ج١ٓ اال١ّ٘خ إٌغج١خ ٌىً فئخ ٠ٚحغت اٌزىشاس إٌغجٟ ٌىً فئخ ثبٌطش٠مخ اٌزب١ٌخ 

= اٌزىشاس إٌغجٟ ألٞ فئخ 
تكرار تلك الفئة

المجموع الكلً للتكرارات
=

  

∑  
 

 : ِٚٓ اٌغذٚي اٌغبثك فأْ 

= اٌزىشاس إٌغجٟ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ 
  

  
 

تكرار الفئة الرابعه

المجموع الكلً للتكرارات
  =1.2 

 %21=       = اٌزىشاس اٌّئٛٞ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ 

وّب ِج١ٓ فٟ اٌغذٚي (     )ٚػبدح ٠ٛظح اٌزىشاس إٌغجٟ ٌٕغجخ ِئ٠ٛخ ٚرٌه ثعشة وً رىشاس ٔغجٟ 

 -:اٌزبٌٟ 

 :عذٚي اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ إٌغجٟ ٚاٌّئٛٞ ألغٛاي ٔجبربد اٌمطٓ 

 اٌزىشاس اٌّئٛٞ اٌزىشاس إٌغجٟ اٌزىشاس اٌفئبد 

31-41 1 1.1125 1.25 

51-41 3 1.1375 3.75 

61-51 5 1.1625 6.25 

71-61 16 1.2111 21 

81-71 25 1.3125 31.25 

91-81 19 1.2375 23.75 

111-91 11 1.1375 13.75 

 111.11 1.1111 81 اٌّغّٛع

 

 -:ٕ٘بٌه ٔٛػبْ ِٓ ٘زٖ اٌغذاٚي  -:  cumulative distributionاٌزٛص٠ؼبد اٌزغّؼ١خ  

 :less than cumulative distributionعذٚي اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ اٌزغ١ّؼٟ اٌزصبػذٞ (3) 



 

 

ٚعٕشِض ٌٍزىشاس . ٚ٘ٛ اٌغذٚي اٌزٞ ٠ؼط١ٕب ػذد اٌّفشداد اٌزٟ رمً ل١ّزٙب ػٓ اٌحذ االدٔٝ ٌفئخ ِؼ١ٕخ 

 .  Fiاٌزغّؼٟ ألٞ فئخ 

 : ٚعذٚي اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ اٌزغّؼٟ اٌزصبػذٞ ٠زىْٛ ِٓ ػّٛد٠ٓ 

 ٔىزت ف١ٗ حذٚد اٌفئبد : اٌؼّٛد االٚي. 

 ٟٔٔىزت ف١ٗ اٌزىشاس اٌزغّؼٟ اٌزصبػذٞ ثبٌشىً اٌزبٌٟ : اٌؼّٛد اٌضب: 

 

 

 صفش                                  =   f0=رىشاس ِب لجً اٌفئخ االٌٚٝ 

                                             F1      =F1                          F1=F1=  رىشاس اٌفئخ االٌٚٝ 

                        F2 =F1+F2                       F2=F2+F1= رىشاس اٌفئخ اٌضب١ٔخ 

                     F3=F1+F2+F3                 F3=F3+F2+F1= رىشاس اٌفئخ اٌضبٌضخ 

       ∑ شح=ٚ٘ىزا ثح١ش اْ اٌزىشاس اٌزغ١ّؼٟ اٌزصبػذٞ ٌٍفئخ االخ١

 (ٔجبربد اٌمطٓاٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ اٌزغ١ّؼٟ اٌزٕبصٌٟ ألغٛاي )             (اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ اٌزغ١ّؼٟ ألغٛاي ٔجبربد اٌمطٓ)

 

 

 

 

 : more them cumulative distributionعذٚي اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ اٌزغ١ّؼٟ اٌزٕبصٌٟ 

ٚ٘زا اٌغذٚي : ٚ٘ٛ اٌغذٚي اٌزٞ ٠ؼط١ٕب ػذد اٌّفشداد اٌزٟ رض٠ذ ل١ّزٙب ػٓ اٌحذ االدٔٝ ٌفئخ ِؼ١ٕخ 

 : ٠زأٌف ا٠عب ِٓ ػّٛد٠ٓ 

 .رىزت ف١ٗ حذٚد اٌفئبد : اٌؼّٛد االٚي 

 : رىزت ف١ٗ اٌزىشاساد اٌزغ١ّؼ١خ اٌزٕبص١ٌخ ثبٌطش٠مخ اٌزب١ٌخ : اٌؼّٛد اٌضبٟٔ 

 التكرار التجمٌعً التصاعدي حدود الفئات

 F0       0 31اقل من 

 F1       1 41اقل من 

 F2        4 51اقل من 

 F3       9 61اقل من 

 F4       25 71اقل من 

 F5        50 81اقل من 

 F6        69 91اقل من 

 ∑Fn        80  =fi 101اقل من 

 

 التكرار التجمٌعً التنازلً حدود الفئات

 F1    80 فأكثر 31

 F2      79 فأكثر 41

 F3      76 فأكثر 51

 F4      71 فأكثر 61

 F5       55 فأكثر 71

 F6       30 فأكثر 81

 F7      11 فأكثر 91

 Fn        0 فأكثر 101

 



 

 

 ∑ F1 =fi= رىشاس اٌفئخ االٌٚٝ 

 رىشاس اٌفئخ االٌٚٝ  –ِغّٛع اٌزىشاساد =  F2= رىشاس اٌفئخ اٌضب١ٔخ 

F2= ∑fi – f1 = f1 – f1  

 F3=                           f3= ∑fi – f1 – f2 = f2 – f2                           رىشاس اٌفئخ اٌضبٌضخ

  F4=∑fi – f1 – f2 – f3 = f3 – f3   

  . وّب فٟ اٌغذٚي اٌغبثك*

 

 .غبٌجب فٟ االِزحبٔبد إٌٙبئٟ ٌذسط االحصبء  60ف١ّب ٠ٍٟ دسعبد ( ٚاعت ث١زٟ : ) ِضبي

21 78 71 74 84 83 

80 67 14 61 61 74 

12 79 76 21 70 31 

43 83 82 72 81 81 

60 64 17 48 98 16 

14 81 43 74 62 76 

60 89 78 12 90 67 

77 37 64 92 80 41 

70 12 84 80 82 79 

73 91 69 88 11 63 

                       

أشبء عذٚي اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ثبعزؼّبي خطٛاد اٌزٟ ٟ٘ ثزى٠ٛٓ اٌغذٚي ِغ اٌزىشاس ( أ: )اٌّطٍٛة 

 . إٌغجٟ ٚاٌّئٛٞ 

 . سعُ اٌّذسط اٌزىشاسٞ ( ة)

 : ػذ اٌزىشاس اٌزصبػذٞ ٚاٌزٕبصٌٟ : ِضبي 

 :غبٌت ثبٌىغُ (  61) اٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ألٚصاْ: ِضبي 

 .ػًّ عذٚي رٛص٠غ رىشاسٞ رغ١ّؼٟ رصبػذٞ ٚاخش رٕبصٌٟ / اٌّطٍٛة 



 

 

 اٌزىشاس ٌؼذد اٌطٍجخ فئبد اٌٛصْ

14-10 8 

19-11 30 

64-60 36 

69-61 34 

74-70 30 

79-71 1 

84-80 2 

 61 اٌّغّٛع

 

 

   Graphic presentation(( اٌؼشض اٌج١بٟٔ ))

رؼشض اٌج١بٔبد اح١بٔب ثأشىبي ِخزٍفخ وبٌذٚائش اٌّغضأح ٚاالػّذح ٚاٌخطٛغ اٌّزىغشح ٚغ١ش٘ب ثح١ش 

٠زّىٓ اٌمبسئ ِٓ ِؼشفخ االفىبس ٚاالرغب٘بد اٌزٟ رزعّٕٙب اٌج١بٔبد ٚرٌه ثّغشد اٌمبء ٔظشح عش٠ؼخ 

 .ػٍٝ اٌشىً اٌج١بٟٔ اٌزٞ ٠ّضٍٙب 

اٚ االحذاصٟ ( abscissa) ح ٠خصص اٌّحٛس االفمٟ ٚػبد. ٚٚعبئً اٌزّض١ً اٌج١بٟٔ وض١شح ِٚزٕٛػخ 

اٚ االحذاصٟ اٌصبدٞ (  ordinate) اٌغ١ٕٟ ٌزّضً ل١ُ اٚ فئبد اٌّزغ١ش ث١ّٕب ٠خصص اٌّحٛس اٌؼّٛدٞ 

ٌزّضً رىشاساد ٘زا اٌّزغ١ش ٠ٚغت اْ ٠جذأ رذس٠ظ اٌّحٛس اٌؼّٛدٞ ِٓ اٌصفش اِب رذس٠ظ اٌّحٛس االفمٟ 

وّب أٗ ١ٌظ ِٓ اٌعشٚسٞ اْ ٠ىْٛ ِم١بط اٚ رذس٠ظ اٌّحٛس٠ٓ ِٓ . ش فمذ ال رجذأ ثزذس٠غٗ ِٓ اٌصف

ٚع١زُ رٛظ١ح صالس ِٓ اٌؼشض اٌج١بٟٔ ثغجت ش١ٛع اعزخذاِٙب فٟ اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ . ٔفظ اٌم١بط 

 : ٚإٌششاد ٚاٌالفزبد اٌذػبئ١خ ٟٚ٘ 

 ٞاٌّذسط اٌزىشاسfrequency histogram  

  ٞاٌّعٍغ اٌزىشاسfrequency polygon  

  ٞإٌّحٕٟ اٌزىشاسfrequency curve  

ػجبسح ػٓ ِغزط١الد سأع١خ رّزذ لٛاػذ٘ب ػٍٝ اٌّحٛس االفمٟ ث١ّٕب : اٌّذسط اٌزىشاسٞ : اٚال

 .اسرفبػبرٙب رّضً رىشاساد اٌفئبد 

 : ٌٚشعُ ِذسط رىشاسٞ رزجغ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ 



 

 

 ٞسعُ اٌّحٛس االفمٟ ٚاٌؼّٛد. 

غب٠ٚخ ثّم١بط سعُ ِٕبعت ثح١ش ٠شًّ ع١ّغ اٌحذٚد اٌحم١م١خ رذس٠ظ اٌّحٛس االفمٟ اٌٝ الغبَ ِز

ف١ّب ارا وبٔذ * ٌٍفئبد ٠ٚفعً رشن ِغبفخ صغ١شح ث١ٓ ٔمطخ اٌصفش ٚاٌحذ االدٔٝ ٌٍفئخ االٌٚٝ 

ثذا٠خ اٌفئخ االٌٚٝ رغبٚٞ صفش ٠ٚمغُ اٌّحٛس اٌؼّٛدٞ اٌٝ الغبَ ِزغب٠ٚخ ثح١ش رشًّ ػٍٝ اوجش 

 . اٌزىشاساد 

ط١ال سأع١ب رّضً لبػذرٗ غٛي رٍه اٌفئخ ٚاسرفبػٗ ٠ّضً رىشاس رٍه اٌفئخ وّب فٟ ٠شعُ ػٍٝ فئخ ِغز

 :اٌشىً اٌزبٌٟ 

٠شعُ اٌشىً ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ اٌغبثك ف١ّب ٠خص اٌحذٚد اٌحم١م١خ / ِالحظخ 

 .ٌٍفئبد ٚاٌزىشاس ِٚشاوض اٌفئبد 

 

 ٓاٌّذسط اٌزىشاسٞ ألغٛاي ٔجبد اٌمط. 

 ٓاٌّعٍغ اٌزىشاسٞ ألغٛاي ٔجبد اٌمط. 

 

 

 

 

 

 

 اٌحذٚد اٌحم١م١خ ٌٍفئبد

 :   Frequency polygonاٌّعٍغ اٌزىشاسٞ : صب١ٔب 

ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ خطٛغ ِغزم١ّخ ِزىغشح رصً ث١ٓ ٔمبغ وً ِٕٙب ٚالؼخ فٛق ِشوض فئخ ػٍٝ اسرفبع ٠ّضً 

ٚػبدح ٠فعً اٌّعٍغ ثأْ ٔصً ثذا٠خ اٌّعٍغ ثبٌّحٛس االفمٟ ثّشوض فئخ خ١ب١ٌخ ٚالؼخ . رىشاس رٍه اٌفئخ 

شوض فئخ خ١ب١ٌخ ٚالؼخ اٌٝ ١ّ٠ٓ ٚٔصً ٔٙب٠خ اٌّعٍغ ثبٌّحٛس االفمٟ ثّ. اٌٝ ٠غبس اٚي فئخ رىشاس٘ب صفشا 

100.5 90.5 80.5 70.5 60.5 50.5 40.5 30.5 
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ٚثزٌه رىْٛ ِغبحخ اٌّعٍغ اٌزىشاسٞ ِغب٠ٚخ ٌّغبحخ اٌّذسط اٌزىشاسٞ . اخش فئخ رىشاس٘ب ا٠عب صفشا 

 :ٌٚشعُ اٌّعٍغ اٌزىشاسٞ ٔزجغ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ 

 ٞسعُ اٌّحٛس االفمٟ ٚاٌّحٛس اٌؼّٛد. 

 رذس٠ظ اٌّحٛس االفمٟ اٌٝ الغبَ ِزغب٠ٚخ ثح١ش ٠شًّ ػٍٝ ع١ّغ ِشاوض اٌفئبد ٠ٚمغُ اٌّحٛس

 . اٌؼّٛدٞ اٌٝ الغبَ ِزغب٠ٚخ ٠شًّ ػٍٝ اوجش اٌزىشاساد 

 ٚظغ ٔمطخ فٛق ِشوض وً فئخ اسرفبػب ٠ؼبدي رىشاس رٍه اٌفئخ. 

 رٛص١ً رٍه إٌمبغ ثخطٛغ ِغزم١ّخ . 

 ( .اغٛاي ٔجبربد اٌمطٓ )ىشاسٞ ٌٍغذٚي اٌغبثك ٚاٌشىً اٌزبٌٟ ٠ّضً اٌّعٍغ اٌز

٠ّىٓ سعُ اٌّعٍغ اٌزىشاسٞ ثبعزؼّبي اٌّذسط اٌزىشاسٞ ٚرٌه ثؼذ رص١ٕف اٌمٛاػذ اٌؼ١ٍب / ِالحظخ *

 .ثٕمبغ صُ رٛص١ً ٘زٖ إٌمبغ ثّغزم١ّبْ ( ٚاٌزٟ رّضً ِشاوض اٌفئبد )ٌٍّغزط١الد 

  

 

 

 

 

 

 

 (ِشاوض اٌفئبد)                      ٌىً فئخ خ١ب١ٌخ ١ّ٘ٚخ رىشاس٘ب صفشا*

ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ ِٕحٕٟ ٠ّش ثّؼظّٗ إٌمبغ اٌٛالؼخ :  frequency curveإٌّحٕٟ اٌزىشاسٞ : صبٌضب

ػٍٝ ِشاوض اٌفئبد ٚاٌزٟ اسرفبػٙب ٠ّضً رىشاس رٍه اٌفئبد ٚػبدح ٠فعً إٌّحٕٟ اٌزىشاسٞ ثأْ ٔصً ثذا٠زٗ 

ٚرىْٛ ِغبحخ إٌّحٕٟ . ثبٌحذ االدٔٝ اٌحم١مٟ ٌٍفئخ االٌٚٝ ٚٔٙب٠زٗ ثبٌحذ االػٍٝ اٌحم١مٟ ٌٍفئخ االخ١شح 

 . ب٠ٚخ ٌٍّعٍغ اٌزىشاسٞ وّب فٟ اٌشىً ِب لجً اٌغبثك ِىبفئخ ١ٌٚغذ ِغ

 :  Measure of dispersion or variationِم١بط اٌزشزذ اٚ االخزالف  -:صب١ٔب 
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رزصف اٌظٛا٘ش اٌح١بر١خ ثشىً ػبَ ثزفبٚد ل١ّزٙب ِٓ ِفشدح اٌٝ اخشٜ داخً ٔفظ اٌّغّٛػخ ِٚٓ 

م١ُ فأٔٙب رؼزّذ ػٍٝ غج١ؼخ اٌّزغ١ش ٚاٌّفشداد أِب دسعخ اٌزفبٚد اٚ اٌزشزذ ث١ٓ اٌ. ِغّٛػٗ ألخشٜ 

 . ِٚمب١٠ظ اٌزشزذ ٟ٘ ِمب١٠ظ ٌّذٜ رشزذ ل١ُ اٌّشب٘ذاد ػٓ ٚعطٙب . اٌّشٌّٛخ ثبٌذساعخ 

 فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي ٌٛ اخزٔب اٌّغّٛػز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ ِٓ االسلبَ 

 وغُ   6  6  6  6  6  6  6  6/ اٌّغّٛػخ االٌٚٝ 

 وغُ   21  4  4  6  5  4  3  2/ اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ 

   6= فأْ اٌّزٛعػ اٌحغبثٟ ٌٍّغّٛػز١ٓ 

ٌزا فبْ اٌّزٛعػ اٌحغبثٟ ثّفشدٖ ال ٠ّىٕٗ اْ ٠شخص اٚ ١ّ٠ض ث١ٓ اٌّغّٛػبد ٚػ١ٍٗ فٕحٓ ثحبعخ اٌٝ 

ِم١بط اخش ٌٚىٟ ١ّٔض اٌّغّٛػبد ر١١ّض لبغغ ٠غت اْ ٔأخز ِم١بع١ٓ احذّ٘ب ِم١بط ٔضػٗ ِشوض٠خ 

  -:ٕٚ٘بٌه ِمب١٠ظ ٌٍزشزذ اّ٘ب ٚاالخش ِم١بط رشزذ 

 اٞ اٌزٟ رىْٛ ٚحذارٙب ٔفظ ٚحذاد اٌم١ُ االص١ٍخ ٚاّ٘ٙب  -:ِمب١٠ظ اٌزشزذ اٌّطٍك: 

 

    ٜاٌّذthe range 

   ٓاٌزجب٠ variance  

 ٟ(   اٌّؼ١بسٞ ) االٔحشاف اٌم١بعstandard deviation  

 ٟٚ٘زٖ رىْٛ خب١ٌخ ٚحذاد اٌم١بط ٚاّ٘ٙب  -:ِمب١٠ظ اٌزشزذ إٌغج: 

 ِؼبًِ االخزالفcoefficient of variation  

ٚلبٔٛٔٗ  R٘ٛ اٌفشق ث١ٓ اػٍٝ ل١ّخ ٚادٔٝ ل١ّخ فٟ ِغّٛػٗ ِٓ اٌم١ُ ٠ٚشِض ٌٗ : the rangeاٌّذٜ -1

 ٛ٘       :R=Ymax – Ymin  

  -:ِضبي 

(a)yi=12 , 6, 7, 3 , 15 , 10 , 18 , 5 

    (b)yi= 9 , 3 , 8 , 8 , 9 , 8 , 9 , 18 



 

 

ٔالحع اْ اٌّذٜ ثؼذ رطج١ك اٌمبْٔٛ فٟ وال اٌّغّٛػز١ٓ ِزغبٚ ٌٚىٕٕب ٔالحع حم١مخ اْ االخزالف : اٌحً 

 ( b)اوجش ِٕٗ فٟ اٌّغّٛػٗ ( a)فٟ اٌّغّٛػٗ االٌٚٝ 

(a)R=18-3=15 

(b)R=18-3=15 

ٌزٌه فأْ اٌّذٜ ٠ىْٛ اح١بٔب ِظال ألٔٗ ٠ؼزّذ فمػ .  9ٚ  8رزأٌف ِؼظّٙب ِٓ ( b)ألْ ل١ّخ اٌّغّٛػٗ 

اٌٍز١ٓ وض١شا ِب رىٛٔبْ شبرر١ٓ ٌىٓ ٘زا (( ثؼذ رشر١ت اٌم١ُ رصبػذ٠ب اٚ رٕبص١ٌب ))ػٍٝ اٌم١ّز١ٓ اٌطشف١ز١ٓ 

 .اٌم١بط ٠ز١ّض ثغٌٙٛخ حغبثٗ ٚاػطبئٗ فىشٖ عش٠ؼٗ ِٚجغطخ ػٓ دسعٗ رشزذ ل١ُ اٌّغّٛػٗ 

ٌٚٙزا اٌغجت فأْ ٘زا اٌّم١بط , ِٚٓ ػ١ٛثٗ أٗ ٠ًّٙ ع١ّغ ل١ُ اٌّغّٛػٗ ػذا اٌم١ّز١ٓ اٌؼ١ٍب ٚاٌذ١ٔب 

 .ِحذٚد االعزخذاَ ِمبسٔخ ثبٌّمب١٠ظ االخشٜ 

  -:ِضبي 

 

 

 

Variance 2- ٓاٌزجب٠   

٠ّىٕٕب اٌزغٍت ػٍٝ ِشىٍخ االشبساد ػٕذ عّغ االٔحشافبد ٚاٌزٟ رؤدٞ دائّب ألْ ٠ىْٛ ِغّٛع  ٌىٟ

ٔمَٛ ثزشث١غ ل١ُ االٔحشافبد ٚثزٌه رصجح . االٔحشافبد ألٞ ػ١ٕخ ػٓ ٚعطٙب اٌحغبثٟ ٠غبٚٞ صفشا 

 (ss) ٚاٌزٟ ٠شِض ٌٙب  sum of squares ع١ّؼٙب ِٛعجخ اٞ ٔحصً ػٍٝ ِغّٛع ِشثؼبد االٔحشافبد

                                    -: ٚػٍٝ رٌه فأْ

   ∑(    )         

 .اٌزجب٠ٓ ٘ٛ ِم١بط ٌّؼشفخ دسعخ اٌزجب٠ٓ ث١ٓ اٌم١ُ اٞ اخزالف اٌم١ُ ػٓ ثؼعٙب  -:

 .ٚاٌزجب٠ٓ ٠شزك ػٍٝ اعبط رحذ٠ذ اٌفشٚق ث١ٓ وً ل١ّخ ٚاٌّزٛعػ اٌحغبثٟ ٌىً ِغّٛػٗ 

ٌٚىٟ ٔأخز فٟ االػزجبس حغُ اٌؼ١ٕخ حزٝ ٠ّىٓ ِمبسٔخ اٌؼ١ٕبد اٌّخزٍفخ االحغبَ فإٔٔب ٔمغُ ِغّٛع 

   (  )ٓ ٚثزٌه ٔحصً ػٍٝ ِب ٠غّٝ ثبٌزجب٠( n-1)ِشثؼبد االٔحشافبد ػٍٝ دسعبد اٌحش٠خ 

 :٠ّٚىٓ اٌزؼج١ش ػٓ رٌه س٠بظ١ب ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ 

(a) 

6 6 6 6 6 6 6 6 

  20 4 4 6 5 4 3 2 

(b) 

a)R= 6 – 6 = 0 

B)R = 20 – 2 =18 

من خالل استخراج المدى كقٌاس تشتت نالحظ انه فً الحالة االولى ال ٌوجد تشتت 

 عالً.بٌنما فً الحالة الثانٌة ٌوجد تشتت 

 المدى = هو اكبر فرق ٌمكن الحصول علٌه بٌن البٌانات 

مالحظة : من الصعب حساب المدى الحقٌقً من جدول توزٌع تكراري لعدم معرفة 

 لقٌمتً الطرفٌن 



 

 

         تباٌن العٌنة         
∑(    ) 

   
  

٠ّٚىٓ اػبدح وزبثخ اٌّؼبدٌخ اػالٖ ثشىً اخش ِطبثك ٌٙب عجش٠ب اظبفخ اٌٝ أٗ ٠غًٙ اعزخذاَ ا٢الد 

 : اٌحبعجخ فٟ ٘زا اٌّغبي ٚ٘زٖ اٌص١غخ ِج١ٕخ فٟ اٌّؼبدٌخ 

     
∑    

(∑  )
 

 

   
  (  هي الطريقة المختصرة)           

٠ؼطٟ n   ٚ(n-1 )اصغش ِٓ ( n-1)ألٔٗ ٠ؼطٟ ل١ّخ اوجش ألْ  nثذال ِٓ ( n-1)ٔمغُ اٌم١ّخ وٍٙب ػٍٝ 

 . دسعخ حذ٠خ ٌٍم١ُ اوجش 

٠ٚالحع اْ اٌمبْٔٛ اٌغبثك ٘ٛ ٌحغبة رجب٠ٓ اٌؼ١ٕخ اِب ارا وبٔذ ل١ُ اٌّشب٘ذاد رّضً اٌّغزّغ وٍٗ فبْ -*

   اٌزجب٠ٓ ٠شِض ٌٗ فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ   
∑(    ) 

 
  sigma squareٚرٍفع     

 ػذد ِفشداد اٌّغزّغ= N -------اٌٛعػ اٌحغبثٟ ٌٍّغزّغ = M: ح١ش اْ 

 او:

   
∑    

(∑  )
 

 
 

 

٠الحع ثأْ اٌزجب٠ٓ ٠م١ظ اٌزشزذ ثٛحذاد ِشثؼخ ِضً  اٚ  ٚ٘ىزا حغت غج١ؼخ اٌج١بٔبد ٚغ١ش٘ب ٚاٌحً ٌٙزٖ 

( S)اٌٝ اصٍٙب فإٔٔب ٔأخز اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ٌٍزجب٠ٓ ٌٕحصً ػٍٝ ل١ّخ ( ٚحذاد اٌم١بط )اٌحبٌخ ٌٚىٟ ٔشعغ 

اٞ اْ      ٚ٘ٛ ِب ٠غّٝ ثبالٔحشاف اٌم١بعٟ اٚ اٌّؼ١بسٞ ٚاٌزٞ ٠ىْٛ ِمبعب ثبٌٛحذاد االص١ٍخ فٟ 

 . اٚ اٌذ٠ٕبس اٚ اٌؼبًِ ٚ٘ىزا ( وغُ ) ٚ ( عُ ) اٌحبالد اٌغبثمخ ثبي 

 : standard deviation( اٌّؼ١بسٞ )االٔحشاف اٌم١بعٟ 

 عبارة عن الجذر التربٌعً للتباٌن 

 (ơxالحالة االولى االنحراف المعٌاري للمجتمع )

 الحالة الثانٌة االنحراف المعٌاري 

 (Sxالعٌنة )

 

 𝒙    𝒙𝟐   
∑(𝒚𝒊 ϻ)𝟐

𝑵
 

𝑺𝒙   𝑺𝒙
𝟐 

𝑺𝒙   
∑(𝒚𝒊 Ῡ)𝟐

𝒏  𝟏
 
 ∑𝒚𝒊

𝟐  
(∑𝒚𝒊)

𝟐

𝒏
𝒏  𝟏

 



 

 

 -( رؤوس من الغنم تمثل عٌنة :6التالٌة التً تمثل وزن اللحم الصافً ل)مثال: جد قٌمة التباٌن للقٌم 

32 , 37 , 38 , 40 , 34 , 35  

   
∑  

 
 
            

 
 كغم    

 

 

 اما االنحراف المعٌاري لهذا المثال هو : 

-:)أ(بٌانات غٌر مبوبة   

مثال : البٌانات التالٌة تمثل كمٌة المحصول للقطعة )كغم( لمحصول القطن فً خمسة مزارع 

      -احسب االنحراف المعٌاري القٌاسً لها :

.طرٌقة حساب الوسط الحسابً او طرٌقة التعرٌف وتسمى احٌانا بالطرٌقة المطولة-1 -الحل:  

  

 

 

  

 yi-Ῡ (𝒚𝒊 Ῡ)𝟐الفرق  yiالوزن 
32 32 – 36= -4 16 

37 = +1 1 

38 = + 2 4 

40 = +4 16 

34 = - 2 4 

35 = - 1 1 
 0 ∑(𝒚𝒊 Ῡ)𝟐  𝟒𝟐 

 

𝑺𝒀
𝟐  

𝟒𝟐

𝟔 𝟏
 
𝟒𝟐

𝟓
𝟐كغم   𝟒 𝟖   

Sy=√𝑺𝒚
𝟐  √𝟖 𝟒  كغم 𝟖𝟗 𝟐 

Yi= 9 , 8 , 6 , 5 , 7 

Ῡ  
∑𝒚𝒊

𝒏
 
𝟗     𝟕

𝟓
 
𝟑𝟓

𝟓
 𝟕 

Ῡ  𝟕 

𝑺   
∑(𝒚𝒊 Ῡ)𝟐

𝒏 𝟏
  

𝟏𝟎

𝟒
 

𝑺  √𝟐 𝟓  𝟏 𝟓𝟖 𝒌𝒈\𝒎𝟐 

(𝒚𝒊 Ῡ)𝟐 Yi - Ῡ yi 

4 +2 9 
1 +1 8 

1 -1 6 
4 -2 5 

0 0 7 
10 0 ∑yi=35 

Ῡ=7 
 



 

 

 طرٌقة تربٌع البٌانات )وتسمى بالطرٌقة المختصرة ((1)

Ss=sum of squares    

 Sاالنحراف القٌاسً =

   ∑    
(∑  )

 

 

   
      

(  ) 

 

   
 

  
     

    
 

 
  

       

 
 

   
  

 
 √           \   

 لهذه القٌم فهو مربع االنحراف القٌاسً اي نرفع الجذر التربٌعً  اما التباٌن*

   
  

 
     (  \  )    

المبوبة :  )ب(البٌانات  

فً جدول التوزٌع التكراري وان تكراراتها هًمراكز الفئات تمثل                           اذا كانت   

  F1 , f2 , …. , fn على التوالً فان االنحراف القٌاسً لها هو : 

    =√
∑  (    ) 

∑    
  ∑      

(∑    )
 

∑   

∑    
 

 احسب االنحراف القٌاسً والتباٌن لجدول التوزٌع التكراري التالً : -مثال:

 طرٌقة حساب الوسط الحسابً او طرٌقة التعرٌف )وتسمى احٌانا الطرٌقة المطولة ( -1

 

 

𝒚𝒊𝟐 yi 

81 9 

64 8 

36 6 

25 5 
49 7 

∑𝒚𝒊𝟐  𝟐𝟓𝟓 ∑𝒚𝒊  𝟑𝟓 

 

Y1 , Y2 , …., Yn 

𝒇𝒊(𝒚𝒊 Ῡ)𝟐 (𝒚𝒊 Ῡ)𝟐 𝒚𝒊 Ῡ fiyi Yi Fi الفئات 

208.0125 41.6025 - 6.45 305 61 5 60-62 

214.245 11.9025 - 3.45 1152 64 18 63-65 

8.505 0.2025 - 0.45 2814 67 42 66-68 

175.5675 6.5025 + 2.55 1890 70 27 69-71 

246.42 30.8025 + 5.55 584 73 8 72-74 

∑𝒇𝒊(𝒚𝒊 Ῡ)𝟐  𝟖𝟓𝟐 𝟕𝟓   ∑𝒇𝒊𝒚𝒊  𝟔𝟕𝟒𝟓  100  

 

Ῡ  
∑𝒇𝒊𝒚𝒊

∑ 𝒇𝒊
 
𝟔𝟕𝟒𝟓

𝟏𝟎𝟎
 𝟔𝟕 𝟒𝟓 

Ῡ  𝟔𝟕 𝟒𝟓 



 

 

 

           (    )  ∑   هو  ssمجموع المربعات 

   
  

∑    
 
      

  
 اما التباٌن فهو        

  اما االنحراف القٌاسً فهو            √      

 

(طرٌقة التربٌع ) وتسمى بالطرٌقة المختصرة ( 2)  

           Fi Yi Fiyi الفئات
60-62 5 61 305 3721 18605 

63-65 18 64 1152 4096 73728 

66-68 42 67 2814 4489 188538 

69-71 27 70 1890 4900 132300 

72-74 8 73 584 5329 42632 

 100  6745  ∑      

   ∑      
(∑    ) 

∑  
 

   
  

∑    
 

∑      
(∑    ) 

∑  

∑    
 
       

(    ) 

   
     

 

   
                

  
 
      

  
     

االنحراف القٌاسً        √        

 

  



 

 

 مقاٌٌس التشتت النسبً 

التشتت النسبً لها اهمٌتها عند مقارنة تشتت مجموعتٌن او اكثر تختلف فً وحدات القٌاس ان مقاٌٌس 

 لقٌمتها. الن مقاٌٌس التشتت النسبً تكون خالٌة من وحدات القٌاس واهم مقاٌٌس التشتت النسبً هً :

:Coefficient of variation معامل االختالف  

هما االنحراف القٌاسً والوسط الحسابً لمجموعه من القٌم على التوالً فان معامل  Ῡاذا كان        

 االختالف ٌرمز له

     
 

 
 وٌحسب وفق المعادلة التالٌة         

نتائج االمتحان النهائً لدرسً االحصاء والكٌمٌاء للصف االول كانتا كاالتً :  -مثال:  

 ففً اي الموضوعٌن كان لتشتت الدرجات اكثر ؟

 

 

 

 

 اي ان التشتت لدرجات الكٌمٌاء كان اكثر .

االحصاء اكبر منه فً الكٌمٌاء.الحظ بان لو قارنا التشتت بمقٌاس االنحراف القٌاسً مكان التشتت فً   

( نبات من الذرة فكانت النتائج 151اجرٌت تجربة لدراسة طول )سم( وكمٌة المحصول )كغم( ل ) -مثال:

قارن بٌن تشتت الصفتٌن -كاالتً :                         :  

 

 

الطول       
 

 
 

  

2  
 صفة الطول         

  صفة كمٌة المحصول   5               المحصول  

S و 
C.V. 

 الكٌمٌاء  االحصاء 

 78 73 
 8 7.6 

 
𝟖

𝟕𝟖
 𝟏𝟎𝟎   االحصاء 𝟐𝟓 𝟏𝟎 

 
𝟕 𝟔

𝟕𝟑
 𝟏𝟎𝟎  الكٌمٌاء   𝟒𝟏 𝟏𝟎 

 

𝒄 𝒗  
𝒔

Ῡ
 𝟏𝟎𝟎 

 كمٌة المحصول  الطول  

 Ῡ 200 800 الوسط الحسابً
 s 16 36االنحراف القٌاسً 

 



 

 

من صفة كمٌة الحصول.من التشتت كان اكبر فً صفة الطول   

Elementary probability theory    مبادئ نظرٌة االحتمال 

االحصاء وتعنً بدراسة التجارب ان نظرٌة االحتمال تلعب دورا هاما فً نظرٌات وتطبٌقات علم 

 العشوائٌة . وعلٌه فان معظم امثلة االحتمال مبٌنة على التجارب التالٌة :

وجهان )صورة و كتابة ( ولقطعة النقود  ب قطعه النقود :تجار-1  

( 6-1( وجوه كل وجه ٌأخذ رقما من )6تجارب فً زار الطاولة : زهر النرد وٌتألف من )-2  

تجارب صندوق الكرات وٌحتوي على كرات مختلفة -3  

 

 

 

ان استعمال هذه االمثلة فً نظرٌة االحتمال ال ٌعنً بان نظرٌة االحتماالت ال تطبق اال فً هذه المجاالت 

لها تطبٌقات فً شتى مجاالت الحٌاة .والحقٌقة ان نظرٌة االحتماالت   

التجربة العشوائٌة :-هً التجربة التً ال ٌمكن معرفة نتٌجتها لخضوعها لقوانٌن االحتمال . مثل رمً 

ة تخضع لقوانٌن االحتمال . مكنقطعه النقود فهً تجربة عشوائٌة الن النتائج الم  

Sample space  فضاء العٌنة 

تمثل بنقطة او عنصر  نتٌجةط تمثل جمٌع النتائج الممكنة لتجربة ما . حٌث ان كل هً مجموعه من النقا

 فً فضاء العٌنة . 

عند رمً قطعة النقود مرة واحدة فان فضاء العٌنة ٌتكون من نتٌجتٌن ممكنتٌن -مثال :  

 وٌمكن كتابته كما ٌلً +    *  

( نتائج ممكنة هً 6عند رمً زار الطاولة مرة واحدة فان فضاء العٌنة ٌتكون من ) -مثال:  

  *                + 

Event  الحادث او الحدث 

 انواع

 الكرات

 عدد الكرات المسحوبة المختلفة

 المجموع الكلً للكرات

H , T 

Ei 



 

 

هو نقطة او عدة نقاط فً فضاء العٌنة وٌرمز له )     ( او )هو حصول او وقوع الشًء المبحوث عنه 

القاء قطعة النقود والمطلوب ظهور الصورة فان ظهور الصورة هو حدث .او قٌد الدرس (... فعند   

 

( ) احتمال حصول الحدث االحتمال  احتمال حصول الحدث   درجة وقوع الحدث 

   ( )      

 احتمال حصول الحدث تتراوح بٌن الصفر و 

 اي ان الصفر عدم وقوعه و     هو وقوع الحدث 

العامة لحساب احتمال حصول الحدث هً :المعادلة   

عدد المرات التً ٌمكن ان ٌحصل بها الحدث قٌد الدرس

العدد الكلً الممكن من الحاالت
 احتمال حصول الحدث 

( طالبة .31( طالب بٌنهم )151العدد الكلً لطالب الدراسات العلٌا ) -مثال :  

االسم لطالبة؟قة ما هو احتمال ظهور المطلوب : لو وضعت اسماء جمٌع الطالب فً كٌس وسحبنا ور  

        
 

 
 

  

   
  االحتمال( ) 

 مثال :

  عدد النباتات الكلً      عدد النباتات السلٌمة    

 

مصاب.ما هو احتمال ان ٌكون النبات  211لو تم اختٌار نبات واحد بشكل عشوائً من بٌن النباتات ال   

        
  

   
 احتمال مصاب 

 لو كتبنا المعلومات السابقة بصٌغة ثانٌة 

 حالة النبات  Fiالعدد  Kiالتكرار النسبً 

 مصاب 80 0.4

 سلٌم 120 0.6

1.0 

10 100% 

 80عدد النباتات المصابة =

 مالحظة : التكرار النسبً فً حالة البٌان المصاب 

 +التكرار النسبً فً حالة البٌان السلٌم 

=1 



 

 

 

 اعتٌادٌا نرمز الحتمال حصول الحدث ب 

ϑواحتمال عدم حصول الحدث ب   

حالتٌن فقط مثل )ذكر , انثى ( اي التً تشمل حالتٌن فقط هذا الشًء ٌنطبق على الحاالت التً فٌها 

 تسمى محاولة برنولً . 

Bernoulli trials :  ًمحاوالت برنول 

 كل حالة تؤدي الى نتٌجتٌن فقط تخضع او تقع ضمن محاوالت برنولً .

 مثل رمٌة قطعة نقود 

نجاح  ←نتٌجة االحتمال                      

فشل                        

            

-برنولً تتمٌز بما ٌلً :محاوالت   

كل حالة لها نتٌجتان فقط متنافٌتان .-1  

نتائج المحاوالت المختلفة مستقلة عن بعضها البعض . -2  

احتمال حصول الحدث ٌبقى ثابتا من محاولة الى محاولة . -3  

احتمال حصول الحدث  -4  

 واحتمال عدم حصول الحدث

 حٌث ان 

 بعض خواص االحتمال :

ودرجة احتمال عدم ظهوره          حادث ان مجموع درجة احتمال ظهور ال-1  

P(E)+P(Ɇ)=1 

ان درجة )قٌمة ( احتمال اي حادث ال ٌقل عن صفر وال ٌزٌد عن الواحد  -2  

𝑷(𝑬)  𝑷 

𝑷(Ɇ)  (𝟏 𝟎 𝑷)  𝝑 

(𝑷 𝝑)  𝟏 𝟎 

 Hصورة 

 Tكتابة 

 ذكر←والدة 

 انثى          

 مصاب  ←حالة الحٌوان 

 سلٌم                    

𝑷(𝑬)  𝑷 

P (Ɇ)=ϑ 

P +ϑ=10 

P(E) 1=P(Ɇ) أي 



 

 

  



 

 

Binomial Distribution  توزٌع ذو الحدٌن 

-خواصه :  

الذي ٌعالج الحاالت التً تشمل اكثر من محاولة واحدة من محاوالت برنولً . التوزٌع-1  

هذا التوزٌع هو توزٌع متعلق باألعداد . -2  

 مالحظة : هنالك شًء ٌسمى مضروب العدد حٌث اذا كانت

n!=(n)(n-1)(n-2(…. )1( 

5!=(5)(4)(3)(2)(1) 

 الى الصفر او االعداد السالبة . بالوصولومضروب العدد ال ٌسمح له 

     لذا ال ٌوجد هناك مضروب لألعداد السالبة .

1!=1       ,       0!=1 

 بالتعرٌف . 1لو اردنا ان نعرف مضروب العدد صفر ونجعله = 

 لو كانت لدٌنا قطعة نقود نرٌد ان نرمٌها ثالث رمٌات 

 

 

 الرمٌة االولى 

 

 

ثالث رمٌات ما هً عدد الحاالت التً تعطً صورتٌن فقط .ال*نتٌجة رمً القطعة   

التسلسل غٌر مهم ولكن ٌهمنا العدد .*ال ٌهم متى تحصل على الصورتٌن اي   

 *فً هذه الحالة اي التسلسل غٌر مهم تسمى التولٌفات )التوفٌقات ( .

 

 

(n)  فالمضروب هوn! 

 )عدد االحتماالت ( 2 3=6
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 ولكً نحصل على عدد الحاالت )عدد المحاوالت ( من محاوالت برنولً نستخدم القانون التالً :

( من المرات بغض النظر عن التسلسل حٌث ان: 𝐱مأخوذة )(  (( هذه تعنً    ) 

(  )  
  

  (   ) 
 

( n)( ان تكون اكبر من x)ال ٌمكن ل  -مالحظة :  

0 x n       اي  

( )  
  

  ( ) 
 
     

     
   

( ثالث رمٌات ؟3فٌها على صورة من رمً قطعة النقود )ماهً عدد الحاالت التً ال نحصل  -مثال :  

( )  
  

  (   ) 
 

  

    
  هنا المعادلة اكتب  

المطلوب هو لٌس الحاالت وانما االحتماالت . فتكون للمثال السابق . ما هو احتمال الحصول على 

 صورتٌن نتٌجة لرمً قطعة نقود متزنة ثالث رمٌات .

 (   )  
 

 
 

 ( من محاوالت برنولً .n( من المرات نتٌجة )x*لحساب احتمال حصول الحدث )
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% فما هو احتمال وجود 21نسبة االصابة بمرض معٌن فً حقل دواجن هً مثال : لو كانت   

دجاجات . 6اربع دجاجات مصابة فً عٌنة مكونة من -أ  

دجاجات ؟ 11عدم وجود دجاجة مصابة فً عٌنة مكونة من  -ب  

 

 

 عدد المحاوالت من التولٌفات
n ًعدد محاوالت برنول= 

Xعدد المرات المطلوب حصولها للحدث = 

 )ٌتبع قانون توزٌع ذو الحدٌن(

 ←لو طبقنا المثال السابق 



 

 

 ( )  الحل :                                                                     ( ) 
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Normal probability distribution  التوزٌع االحتمالً المعتدل )الطبٌعً ( او التوزٌع المعتدل 

ان هذا التوزٌع مهم من حٌث الجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة فً االحصاء . اما سبب اهمٌة هذا التوزٌع 

معتدال او  تسفر عن بٌانات موزعة توزٌعافهو ٌكمن فً ان ظواهر بٌولوجٌة )وغٌر بٌولوجٌة ( عدٌدة 

توزٌعا ٌجاري التوزٌع المعتدل الى درجة كبٌرة . وٌتعلق التوزٌع المعتدل عادة بمتغٌرات مستمرة . اكثر 

المتغٌرات المستمرة التً نتعامل معها تتوزع وفق هذا التوزٌع لذلك معرفتنا لهذا التوزٌع مهمة جدا 

  -ائص العامة التالٌة :حٌث نعتمد علٌه فً االختبارات . وٌتمٌز هذا التوزٌع بالخص

ان شكل المنحنً لهذا التوزٌع ٌشبه الجرس .-أ  

المساحة الكلٌة المحصورة بٌن المنحنً والمحور -ب  

(تساوي الواحد الصحٌح x االفقً)الذي ٌمثل المتغٌر المدروس  

( على ϻالمقام من النقطة التً تمثل المتوسط الحسابً للتوزٌع )ان التوزٌع متماثل حول العمود -ج

(1.5من المسحة الكلٌة ) 51المحور االفقً . اي ان المساحة الى ٌمٌن هذا العمود او ٌساره تساوي   

 وهذا التماثل ٌعنً بالضرورة تساوي المتوسط الحسابً مع الوسٌط والمنوال .

ان المساحة المحصورة بٌن العمود المقام على النقطة -د  

ϻ   والعمود المقام على النقطة -10 

من جهتً  љمن المساحة الكلٌة .وهذا ٌعنً ان العناصر التً تقع على بعد انحراف معٌاري واحد 

% من مجموع العناصر .66المتوسط الحسابً تشكل حوالً   

  ان جزء المساحة المحصور بٌن العمود المقام على النقطة  -ت

ان جزء المساحة المحصورة بٌن العمود المقام على النقطة  -و  

 

  

 

 

 

  

љ-3   љ2-    љ1-    ϻx   љ+1   љ+2   љ+3 

ϻ+1љ  ً0.68ٌشكل حوال 

M2 

0.5 0.5 

ϻ-2љ   وϻ+2љ  0.95ٌشكل حوال 

ٌشكل حوالً   љ3+ϻوالنقطة    ϻ-3љ   99.7اي% 0.997 

0.68 0.95 0.997 



 

 

 ٌعنً ان كل المساحة المحصورة بٌن بنقطتٌن االخٌرة تستنفذ كلها . اي ان النقاط 

ٌجب ان تكون فً النهاٌة .                  و        

( љ( واالنحراف المعٌاري )ϻ*وٌبدو جلٌا من الخصائص المعطاة اعاله ان معرفة المتوسط الحسابً )

وان االحتماالت فً هذه الحالة هً فً حقٌقة االمر اجزاء محددة من المساحة تحدد التوزٌع المعتدل 

( حدودا معٌنة من القٌم )اي انه ٌقع بٌن القٌمتٌن :xالكلٌة وتتعلق بأتخاذ المتغٌر )  

    و    

 3љ كما ان الفقرة )و( اعاله تعنً ان التوزٌع ٌكاد ٌنفذ )ٌنتهً( على بعد ثالثة انحرافات معٌارٌة     

 عن جهتً المتوسط الحسابً .

غم 511لو علمت ان الوزن الصافً لسلة غذائٌة معلبة موزعة توزٌعا معتدال فً متوسط  -مثال :

لى هذا المثال :غم فكٌف تطبق مواصفات التوزٌع ع11وانحراف معٌاري ٌساوي   

 ٌعنً هذا الرسم :

نصف العلب من هذا المجتمع ٌقل وزنها عن-1  

والنصف االخر ٌزٌد عن  500     500 

% تقرٌبا من عدد العلب ٌتصف بكون 66ان -2  

  وزن السلة الغذائٌة الصافً بٌن  

. 521 – 461% تقرٌبا من عدد العلب ٌتصف بكون وزن السلة الغذائٌة الصافً بٌن  95ان  -3  

ان            تقرٌبا من عدد العلب ٌتصف بكون وزن السلة الغذائٌة الصافً بٌن -4  

عشوائً ٌتراوح بٌنما هو احتمال كون الوزن الصافً فً علبة مختارة بشكل  -مثال:  

:هً االحتمال المطلوب وذلك ألنه فً التوزٌعات المستمرة المساحة واالحتمال نفس الشًء  A  المساحة
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510 - 490 470   ,     480    ,    500  ,  510  ,   520   ,   530 

0.997 530 – 470  

510 – 500  

A 
B 

470,480,490,500,510,520,530 



 

 

هً  500-510 وزنهااي ان نسبة العلب التً  500-510% من العلب ٌتراوح وزنها بٌن 34اي ان   

34% 



 

 

نستطٌع ان نستنتج القانون التالً : -:  

ما هو احتمال كون الوزن الصافً لعلبة مختارة عشوائٌا )من المثال السابق ( تتصف بكون  -مثال :

  515 – 511وزنها ٌتراوح بً 

 (         )    

التً تناظر Zلغرض الحل ٌجب معرفة قٌمة  -1 -الحل :  

  
       

  
    

 التً تناظر               Zٌجب معرفة قٌمة  -2

  
       

  
      

 (         )   (        )                

 ؟ 1.53و  -2.74ما بٌن  Zما هو احتمال ان قٌمة  -مثال :

 1.9371و  -∞من جدول التوزٌع الطبٌعً القٌاسً نجد المساحة تحت المنحنً ما بٌن 

 : 1.1131تساوي  -2.74و  -∞ثم المساحة ما بٌن 

 

 

 (            )                     

 ؟2.55- +, 2.55سوف تأخذ قٌمةZانتخبت عشوائٌا من مجتمع Zما هو احتمال ان قٌمة-مثال:

 (           )    

 2.55+ , 2.55-الحل:من الرسم نحدد المساحة المحصورة بٌن 

 ثم نحدد القٌم من الجدول المقابلة لهاتٌن القٌمتٌن وهً 

+2.55=0.9946      ,       -2.55=0.0054   

             P=0.9946 – 0.0054المساحة المطلوبة او االحتمال ٌكون:  -:

𝒁  
𝑿 ϻ𝑿
љ𝑿

 

X=500 

X=505)) 

-2.74          0               +1.53 

P=0.9892 

-2.55           0             +2.55 
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