
    1AM                      -1- تنظيم معطيات

 RECHE MIFALAT   1  mcomifa.-eww.latrechwعداد وتقديم: إ

  --11--    تنظيم معطياتتنظيم معطيات

 الجداول:  (1

 : قاعدة 

 

 : 1 لامث 

 السلسلة اإلحصائية التالية:   إليك

 

ننضم  ل جدول استعما  نفضل تهالتسهيل قراءبشكل واضح، وقراءة هذه السلسلة من الصعب   أنهنالحظ 

 دول التالي:، فنتحصل على الجوعدد تكرار كل قيمة   اةفيه المعطيات حسب القيم المعط

 

 : 2 لامث 

 كالتالي:  فكانت إجاباتهم تالميذه عن نوع الفاكهة المفضلة لديهم،معلم  ألس  ❖

 تفاح فراولة  أناناس  توت العليق  فراولة  العليق  توت تفاح

 أناناس  العليق  توت فراولة  العليق  توت تفاح العليق  توت يق العلتوت 

 فراولة  العليق  توت إجاص فراولة  تفاح  

 :سجل النتائج في الجدول التالي اإلحصائيات التي تحصل عليها المعلم،  قراءة لتسهيل ❖

 

 جدول بسيط:  .1.1

 : قاعدة 

 

البسيط هو جدول  ولالجد .يانات وفقًا لمعيار واحدبلتنظيم ال ل البسيط  نستعمل الجدو

   :يتكون

 . معلومة  يعطي عمودوعندها كل  ،أعمدة   وعدة  فقط سطرين منإما  ❖

 معلومة.   يعطي سطروعندها كل   ،سطوروعدة  فقطين عمود من  أو ❖

 ولة. ه تنظيم معطيات قصد قراءتها بس ع وجمنستعمل الجداول ل ❖

 تنّظم المعطيات في جدول وفق أسطر وأعمدة.  ❖
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    1AM                      -1- تنظيم معطيات

 RECHE MIFALAT   2  mcomifa.-eww.latrechwعداد وتقديم: إ

 : 1 لامث 

 : 2013مدن جزائرية سنة   الجدول التالي يمثل عدد سكان أربعة

 المدن  جيجل ف سطي وهران العاصمة

 )نسمة(  سكانعدد ال 437 100 467 400 826 700 2 201 000

 نسمة.  467 400: عدد سكان مدينة سطيف كان 2013في سنة  أنه إلىيشير   الجدول

 : 2 لامث 

 :إفريقياقمم في  أعلى 3ارتفاع الجدول التالي يمثل 

 اسم القمة االرتفاع )م( 

 كليمنجارو 5 895

 ا كيني جبل  5 199

 نزي ماوي 5 149

 .م 5 149هو: ماوينزي قمة ارتفاع  أن إلىيشير   الجدول

 :اتمالحظ 

 

 : لامث 

خالل أولمبياد بكين في   األوروبيةالدول  حصلت عليها تأدناه عدد الميداليات التي  نوالوضح الجدي

 . 2008 أوت

 . الدولة اسم بجديًا حسبرتيب البيانات أت  تمفي الجدول الموجود على اليسار ،  ❖

  عدد الميداليات تم سرد نفس البيانات بترتيب تنازلي إلجمالي،   في الجدول الموجود على اليمين ❖

 . كل دولة عليها تلحصت  التي

   أبجديترتيب                ترتيب تنازلي

 الدولةاسم  عدد الميداليات  الدولةاسم  عدد الميداليات

 عظمى يطانيا ال بر 47  ا ينإسبا 18

 مانيا أل 41  ألمانيا  41

 فرنسا  40  إيطاليا  27

 إيطاليا  27  يطانيا العظمى بر 47

 إسبانيا  18  بلجيكا  2

 سويسرا 6  سويسرا  6

 بلجيكا  2  فرنسا  40

 لوكسمبورغ  0  لوكسمبورغ  0
 

 المعلومات المقدمة.   تصنيفالجداول في   صفوف وأ  تساعد عناوين أعمدة ❖

 . طرق  نات بعدةيمكن تنظيم البيا ❖
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