
 

 

 الصفحة 1

ا ي  الب كالوري 
حصاء ف  ن الإ  ماري 

 ت 
ة  : عب 

 تس يري و إقتصاد الش 
 

 ن( 4) [1[]م2008باك [                                                                                                                           ]1] التمرين
 . 2005نىل  2000عن  سترات  6 يت  يتور  نتاج  عملل اسإنمت  لالل اجلدول اآلميّث

 الستة 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 ixيتريتيب السترات 1 2 3 4 5 6

 iy بجملليرن طن اسإتاج  3,8 4 4,5 4,8 5,2 5,6

ل سحجبة التقطعثّّ (1 ;i i iM x y 2األطرالحيث وحدة يف عملم عامجعد وعاججتسcm .  

 .Gاملارسوة نحداثي  التقوة نعّي (2

عمجعل يترجيه عساقيم اسإحندا  aبّين أن -أ  (3 Dعدو ا  نىل
210

0,37aهر  .   

تقوة عن Gعللج أن     Dعّين عمجدلة خماصرة لللساقيم  . D . 

 . 2009عليرن طن ستة  7,3عن أهداف اململل الرصرل نىل نتاج   -بـ 

      .بّين بجساملجل الامديل اخلو  السجبق نذا كجن اهلدف ميكن أن ياحقق     

 ن( 5) [2[]م2008باك [                                                                                                                           ]2] التمرين
 . 2005 و 1970الاجل  ميّثل  يتور  تسبة البوجلة يف بلد بني السترات اجلدول 

2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 
ia الستة  

35 30 25 20 15 10 5 0 1970i ix a  يتبة الستة   

2 2,5 2,2 1,4 1,3 1,5 1,5 1,3 
iyالتسبة املئرية  

سحجبة التقطبيجتيج ل عّث (1 ;i i iM x y يف عملم عامجعد . 

(1cm  1سترات على حمر  الفراصل  و  5لكلcmعلى حمر  الرتايتيب  %0,5لكل) 

 لسحجبة التقط ثم عّللهج .Gاملارسوة جد نحداثي  التقوة (2

بّين أن املمجدلة املخاصرة لـ -أ  (3  :  0,03عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج هلذه السلسلة ه 1,19y x  . ثم أ نمه 

 ؟  2009عج ه  تسبة البوجلة املارقمة يف هذا البلد ستة  -بـ 

   ؟ %3نباداءا عن أي ستة يتصبح التسبة املارقمة للبوجلة أكرب عن -جـ 

 ن( 4) [2[]م2009باك [                                                                                                                           ]3] التمرين
 . 2007 و 2000ألحد احللجعجت املمدتية بني ستيت  ( بجآلالف)الاجل  عدد الزّوا اجلدول ميّثل 

  الستة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

   يتبة الستة 1 2 3 4 5 6 7 8

 (بجآلالف)iy عدد الزّوا  4,5 4,9 5,5 5,2 5,7 6 6,8 7,4

املرفقة بجلسلسلة اسإحصجئيةل سحجبة التقط عّث (1 ;i i iM x y يف عملم عامجعد . 

  (ألف زائر 1cmمتثل ستة واحدة ، على حمر  الرتايتيب :  2cmعلى حمر  الفراصل)

 هلذه السلسلة  ثم عّللهج .Gاملارسوة عّين نحداثي  التقوة (2

0,38بّين أن املمجدلة املخاصرة ملساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج هلذه السلسلة يتكاب على الشكل :  (3 4y x . 

 . 2010عّين عدد زّوا  هذا احلّلجم يف ستة بجساملجل الامديل اخلو  السجبق  (4

 ن( 5[ )1[]م2010]باك                                                                                                                            [4] التمرين

 لمّيتة عن الرججل .ixبداللة السنiyالاجل  ضغط الدمدول اجلميّثل 

  ixالسن 35 40 45 50 55 60 65

  iyضغط الدم 12,2 12,4 12,5 13 13,3 13,6 14

سحجبة تقطبل عثّّ (1 ;i i iM x y عبدؤه يف عملم عامجعد 30;11O  1و برحدةcm على حمر  الفراصلسترات  5لكل   

 .حدة  على حمر  الرتايتيب لكل و 2cmو 

 .للسحجبة  املارسوة التقوةGعّين نحداثي  -أ  (2



 

 

 الصفحة 2

 يف اململم السجبق . Gل التقوةثّّع -بـ 

y أوجد عمجدلة عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج : (3 ax b  ،  يتموىa وb عدّو ة نىل
210

ملم أ سم هذا املساقيم يف امل.   

 السجبق .

 . هل هذا عمقرل حسب هذا الامديل ؟ عّلل . 15,2ستة و ضغط دعه  70 جل علره  (4

 ن( 5[ )2[]م2010]باك                                                                                                                            [5] التمرين
 الاجل  يتوّر  نتاج  ستري بجلون ألحد أتراع األنمجك يف نحدى اجملّلمجت املجئية لرتبية األنمجك :اجلدول ميثل     

  الستة 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ix يتريتيب السترات 1 2 3 4 5 6   

 iy اسإتاج  530 640 770 850 980 1115

قطل سحجبة التعّث (1 ;i i iM x y يف عملم عامجعد املرفقة بجلسلسلة اسإحصجئية  . 

 (طن عن السلك  100ميثل 1cmمتثل ستة واحدة ، على حمر  الرتايتيب  2cmعلى حمر  الفراصل)

 هلذه السحجبة .Gاملارسوة عّين نحداثي  التقوة (2

115بّين أن عمجدلة عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج ه  :  (3 411,67y x . 

يتموى كل التاجئج عدّو ة نىل ). 2015عّين نتاج  هذا الـُلجلع املجئ  يف ستة  (4
210

 ) 

 ن( 4,5[ )1[]م2011]باك                                                                                                                        [6] التمرين
  املهتة :   يف عرظفني يف عؤسسة وطتية و ذلك حسب أقدعياهم  5ميثل أجر   جدولنليك فيلج يل   

  ix(بجلسترات)األقدعية  2 8 15 19 24

  iy(بجلدتجتري)األجرة  32400 35400 39600 41400 44700

تقطالل سحجبة عّث -أ  (1 ;i i iM x yيف عملم عامجعد . 

(1cm  1و على حمر  الفراصللكل  ستانيcm يج على هذا احملر  اباداءا و يبدأ الادعلى حمر  الرتايتيب   ديتج  1000لكل  

 .(3000عن 

 ملجذا ميكتتج نجراء يتمديل لو  هلذه السحجبة .أذكر  -بـ  

 .التقط  لسحجبة Gاملارسوة عّين نحداثي  التقوة -أ  (2

yلاكن -بـ  ax b . عمجدلة ملساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج 

 بّين أن عدّو  aنىل
310

 . 556,356هر : 

  عّين عدّوb نىل
310

556,356aبجعابج   . 

ستة أقدعية . 30بجساملجل الامديل اخلو  السجبق ، قّد   أجرة عرظف له  -أ  (3

 ديتج  ؟ 50000م ستة عن الملل يتاججوز أجرة املرظف بمد ك -بـ 
 ن( 4,5[ )2[]م2011]باك                                                                                                                        [7] التمرين

 ( الكليجت عقد ة بجلون).  2010 ستة نىل 2006اجل  الكليجت املتاجة لسلمة شركة عن ستة ميثل اجلدول ال

 الستة 2006 2007 2008 2009 2010

 ix يتبة الستة 1 2 3 4 5

 iy كلية اسإتاج  2,6 2,8 3,2 4 4,4

ل سحجبة التقطعثّّ (1 ;i i iM x y2) .يف عملم عامجعدcm، 1ميثل  يتبة واحدة  على حمر  الفراصلcm طن على  0,4ميثل

 .(الرتايتيبحمر 

 .للسحجبة و عّثلهج يف اململم السجبق  املارسوة التقوة Gنحداثي  نعّي (2

 جد عمجدلة عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج . -أ  (3

 م يف اململم السجبق .أ سم هذا املساقي -بـ  

 . 2015عج ه  كلية اسإتاج  املارقمة ستة   (4

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الصفحة 3

 ن( 5[ )1[]م2012]باك                                                                                                                            [8] التمرين
 : 2011 نىل 2006، اليت مت جتليمهج يف نحدى واليجت الرطن عن ستة  hL ، عقّد ة بجهلكارلرتأدتجه ، كليجت احلليب اجلدول  يموى

 الستة 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 ix يتبة الستة 1 2 3 4 5 6

 iy ( hLبـ )كلية احلليب اجملّلمة  25000 26000 28500 29000 31000 33498

ل سحجبة التقطعّث (1 ;i i iM x yعبدؤه  يف عملم عامجعد 0;20000O 1و برحدةcm  وعلى حمر  الفراصل لكل ستة

1cm2000لكلhLلى حمر  الرتايتيبع. 

 هلذه السحجبة  .G املارسوة نحداثي  التقوة نعّي -أ  (2

يتموى تاجئج كل حسجب عدّو ة نىل ).عّين عمجدلة عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج  -بـ 
210

 ) 

 ملجل الامديل اخلو  السجبق .بجسا 2015قّد  كلية احلليب اليت ميكن جتليمهج يف ستة   (3

،   2011 نىل 2006ستة   يتامُّ بتفس الريترية اليت مّت  بهج عن 2011نذا اعاربتج أن كلية احلليب اجملّلمة يف السترات املرالية لستة  (4

 ؟50000hLفجباداءا عن أّية ستة ساامّدي الكلية اجملّلمة 

 ن( 4[ )1[]م2013]باك                                                                                                                            [9] التمرين
 الاجل  يمو   يتور  التسب املئرية عن عيزاتية نحدى اجلجعمجت ، و املخّصصة لإلتفجق على البحث الملل  اجلدول 

 . 2012 و 2005بني ستيت

  الستة 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 ix  يتبة الستة 1 2 3 4 5 6 7 8

 iy التسبة املئرية 3,3 3,8 4,5 4,7 5 5,2 5,7 6,2

ل سحجبة التقطعّث (1 ;i i iM x yيف عملم عامجعد . 

 لسحجبة التقط ثم عّللهج .Gاملارسوة جد نحداثي  التقوة (2

0,38بّين أن املمجدلة املخاصرة ملساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج ه  :  (3 3,09y x  . ثم أ نمه ، 

بفرض أن يتغّير التسب املئرية  يبقى على هذه الريترية يف السترات القجدعة . (4

 . 2015هذه اجلجعمة على البحث الملل  يف ستة قّد  التسبة املئرية سإتفجق  -أ     

 ؟ %9,93لإلتفجق على البحث الملل  هلذه اجلجعمة ه  املارقمة  املئرية  ستة يتصبح التسبة ةأّييف  -بـ    

 ن( 4[ )2[]م2013]باك                                                                                                                         [10] التمرين
 : 2012نىل ستة  2006الاجل  يمو  يتوّر  عدد عساملل  اهلجيتف التقجل يف عديتة عج عن ستة اجلدول 

  الستة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ix  يتبة الستة 1 2 3 4 5 6 7   

 iyعدد املسامللني 21400 32400 48000 75600 121200 207000 280000

ل سحجبة التقطعّث -أ  (1 ;i i iM x yيف عملم عامجعد . 

 (املل عس 20000لكل 1cmلكل ستة  و  على حمر  الرتايتيب  1cmتألذ على حمر  الفراصل)  

 هل ميكن يتسرية سحجبة التقط السجبقة بامديل لو  ؟ بّر  نججباك . -بـ 

lniبرضع (2 iz y عن أجل1;2;3;4;5;6;7i  .( يتدّو  التاجئج نىل
210

 ) 

 أتقل اجلدول الاجل  على و قة اسإججبة ، ثم أكلله : -أ     

7 6 5 4 3 2 1 
ix  

       lni iz y  

ل سحجبة التقطعّث -بـ       ;i i iM x yآلر  عبدؤه  يف عملم عامجعد 0;9O  1و  برحدةcm  و على حمر  الفراصل لكل ستة 

              5cm لى حمر  الرتايتيبوحدة ع لكل. 

لسحجبة التقط املارسوة التقوة Gجد نحداثي  -جـ      ;i i iM x y. 

بّين أن عمجدلة عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج للسلسلة  -د       ;i ix z  :  0,44 ه 9,51z x  

0,44xy حتقق أن : -أ (3 keحيث ،k . (يتدّو  التايجة نىل الرحدة )عدد حقيق  يولب يتمييته 

 . 2014بفرض أن عدد عساملل  اهلجيتف التقجل بهذه املديتة يازايد بتفس الريترية ، قّد  عددهم ستة  -بـ      

 



 

 

 الصفحة 4

 ن( 4,5[ )2[]م2014]باك                                                                                                                      [11] التمرين
 . 2012و   2008اآليت  ميّثل يتغّير سمر الكيلرغرام الراحد عن عجدة نساهاكية بني السترات اجلدول 

  لستةا 2008 2009 2010 2011 2012

 ix  يتبة الستة 1 2 3 4 5

4,39 3,95 3,81 3,76 3,64 
iy1 سمرkg  بجلدوال 

 .  2012و    2008أحسب التسبة املئرية لاغري سمر الكيلرغرام الراحد عن هذه املجدة بني ستيت (1

ل سحجبة التقطعّث (2 ;i i iM x yيف عملم عامجعد  . 

 لسحجبة التقط السجبقة . املارسوة التقوة Gجد نحداثي  (3

0,17بّين أن املمجدلة املخاصرة ملساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج ه  :  (4 3,40y x   . ( التاجئج عدّو ة نىل
210

 ) 

فرض أن يتغّير سمر الكيلرغرام الراحد عن هذه املجدة  يبقى على تفس الريترية يف السترات القجدعة .ب (5

 .  2016قّد  سمر الكيلرغرام الراحد عن هذه املجدة يف ستة  -أ 

 ؟ دوال ا  5,61سمر الكيلرغرام الراحد عن هذه املجدة  اسإساهاكية صبح سيستة  ةأّييف  -بـ 

 ن( 5[ )1[]م2015]باك                                                                                                                         [12] التمرين

100kmلكل lبجللرت)iyيمو  اجلدول الاجل  اسإساهاك    h ) عن الرقرد  لقجطرة عتجلية  بداللة سرعاهجixعقّد ة بـkm h.  

90 80 70 60 50 
ix عقّد ة بـ km h  

5,2 4,4 3,8 3,4 3,2 
iy عقّد ة بـ 100l km  

تقطالل سحجبة عّث (1 ;i i iM x yيف عملم عامجعد . 

0,05 : كجآليت xبداللةyـ عمجدلة عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج ليتموى  (2 0,5y x . 

130kmعتدعج يتسري بسرعة قد هج  اهاك هذه القجطرة عن الرقردبجساملجل هذا الامديل ، عج هر يتقديرك الس h؟ 

 تبحث يف هذا اجلزء عن يتمديل آلر . (3

يتدّو كل تاجئج احلسجبجت نىل )أمتم اجلدول الاجل  . - أ    
210

 ( عتد علء اجلدول فقط

90 80 70 60 50 
ix عقّد ة بـ km h  

5,2 4,4 3,8 3,4 3,2 
iy عقّد ة بـ 100l km 

     lni iz y 

عّين -بـ       ;x z نحداثي  التقوة املارسوة للسلسلة اسإحصجئية ;i ix z . 

z على الشكل xبداللةzلـعمجدلة عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج عّين  -جـ      ax b . 

130kmالامديل ، عج هر يتقديرك الساهاك القجطرة عن الرقرد عتدعج يتسري بسرعة قد هج  ، بجساملجل هذا xبداللةyعّبر عن -د     h؟ 

90kmيف الراقع أته نباداءا عن السرعة -هـ      h 10، كللج ازدادت هذه األلرية مبقداkm h 0,75د مبقدا ا يتفع نساهاك القجطرة للرقرl 

130kmالساهاك القجطرة عن الرقرد حيتلج يتسري بسرعة  عن بني الامديلني السجبقني ، أيهلج يمو  أفضل يتقدير       h ؟ 

 ن( 4[ )2[]م2016]باك                                                                                                                         [13] التمرين
 .  2015و   2010الاجل  يبّين كلية اسإتاج  الستري بآالف  األطتجن عن البوجطج لامجوتية فاحية عج بني ستيت اجلدول  

  الستة 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ix  يتبة الستة 1 2 3 4 5 6   

 iy كلية املتار  بآالف األطتجن 25 30 33 42 48 55

ل سحجبة التقطعّث (1 ;i i iM x y1كل على حمر  الفراصلو عاججتس حيث  يف عملم عامجعدcm على  و   متثل ستة واحدة

 .طن  آالف  10 ميثل1cmكلحمر  الرتايتيب 

 ثم عّللهج .Gاملارسوة عّين نحداثي  التقوة (2

yأكاب عمجدلة  عن الشكل -أ  (3 ax b   . يتدّو  )ملساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيجa وb نىل
210

 ) 

ء املساقيمىأتش -بـ   . 
 بجساملجل هذا الامديل : (4

  2020أحسب كلية نتاج  الامجوتية ستة . 

   ألف طن . 20يف أّي ستة ياججوز اسإتاج 



 

 

 الصفحة 5

 ن( 4[ )1[]م2017]باك                                                                                                                         [14] التمرين
 . 2016 نىل ستة  2009الاجل  ميثل  يتور  عيزاتية اسإشهج  بجملليرن ديتج  ملؤسسة نقاصجدية عن ستة اجلدول    

  الستة 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 ix اتيتريتيب الستر 1 2 3 4 5 6 7 8

  بجملليرن ديتج  iyامليزاتية 0,4 0,45 0,5 0,56 0,63 0,68 0,75 0,83

ل سحجبة التقطعثّّ (1 ;i i iM x yيف عملم عامجعد . 

 (على حمر  الرتايتيب   100000DAلكل1cmلكل ستة  على حمر  الفراصل و  1cmتألذ)

 لسحجبة التقط ثم عّللهج .Gاملارسوة جد نحداثي  التقوة (2

بّين أن عمجدلة عساقيم اسإحندا  (3  :  0,06بجملربمجت الدتيج ه 0,33y x    ،( ّو  نىلالتاجئج يتد
210

 ) 

ثم أ سم املساقيم .يف اململم السجبق 

. 2020بجساملجل الامديل اخلو  السجبق قّد  امليزاتية املارقمة ستة  -أ  (4

 ؟ 1200000DAاججوز هذه امليزاتيةأي ستة يتنباداء عن  -بـ 

 ن( 4[ )2[]م2017]باك                                                                                                                         [15] التمرين
  2014 نىل 2010الاجل  تسب التججح يف اعاحجن شهجدة البكجلر يج  لشمبة الاسيري و اسإقاصجد بثجترية يف الفرتة عن ستة اجلدول ميثل 

  الستة 2010 2011 2012 2013 2014

5 4 3 2 1 
ixيتبة الستة   

44,1 41,1 41 36,8 33,1 
iyالتسبة املئرية 

     lni iz y 

جبة التقطلسح املارسوة التقوة Gعّين نحداثيجت (1 ;i i iM x y . 

yلاكن (2 ax b   عمجدلة عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج للسلسلة ;i ix y . 

2,63a بّين أن   ثم أحسب قيلةb .  

يتدّو  التاجئج نىل ).   أعاه أكلل السور األلري عن اجلدول  -أ  (3
210

 ) .

بّين أن عمجدلة عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج للسلسلة  -بـ  ;i ix z:  0,07 ه 3,46z x  . 

؟ 2017عن بني الامديلني السجبقني ، عج هر الامديل الذي يمو  أكرب تسبة جنجح يف ستة  (4

 ن( 4[ )1]م]الدورة اإلستثنائية[[2017]باك                                                                                            [16] التمرين
 . 2008 نىل ستة  1948الاجل  يمو  تسبة األعية يف بلد عج ، لال الفرتة امللادة  عن اجلدول    

  الستة 1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008

 ixالريتبة 1 2 3 4 5 6 7

  iyتسبة األعية 14 92 74,6 60 31 38,4 22

يتدّو  التاجئج نىل ) . Gاملارسوة أحسب نحداثي  التقوة -أ  (1
210

 ) 

سحجبة التقطعثل  - بـ  ;i i iM x y1على حمر  الفراصل ). يف عملم عامجعدcm على حجعل حمر  و  ميثل  يتبة واحدة 

 (%10ميثل1cm الرتايتيب        

4,53تيج ه  : بّين أن عمجدلة عساقيم اسإحندا بجملربمجت الد (2 65,54y x   . 

 . 2038بجساملجل الامديل اخلو  السجبق ، قّد  تسبة األعية يف ستة  (3

 .  %5كرن تسبة األعية يف هذا البلد أقل عنأي ستة يتنباداء عن  (4

 ن( 4[ )2]م ]]الدورة اإلستثنائية[[2017]باك                                                                                         [17] التمرين
 . 2014نىل   2010اآليت  يتور  نتاج  عصتع اسإنمت  لال الفرتة امللادة عن اجلدول ميثل     

  الستة 2010 2011 2012 2013 2014

 ixيتريتيب السترات 1 2 3 4 5

  iyاسإتاج  بجملليرن طن 4,8 5 5,5 6,2 7

سحجبة التقطعثل ثم  Gاملارسوة عّين نحداثي  التقوة (1 ;i i iM x y1على حمر  الفراصل ). يف عملم عامجعدcm  ميثل  يتبة

 (عليرن طن1 ميثل1cmالرتايتيب  واحدة  و على حجعل حمر 

yلاكن (2 ax b  عمجدلة  عساقيم اسإحندا بجملربمجت الدتيج للسلسلة ، ;i ix y . 



 

 

 الصفحة 6

0,56aبّين أن :  ثم أحسب ،b  .( تايجة عدو ة  نىليتموى ال
210

 ) 

 . 2017عليرن طن يف ستة  8,45عن أهداف املصتع الرصرل نىل نتاج  يفرق  (3

 هل ميكن حتقيق هذا اهلدف بجساملجل الامديل اخلو  السجبق ؟ عع الاربير .

  عليرن طن يف الستة .10,17يامدى نتاج  املصتع نباداء عن أي ستة  (4

 ن( 4[ )1[]م2018]باك                                                                                                                         [18] التمرين
 . 2017نىل ستة   2011الاجل  يتوّر  التسب املئرية  لتاجئج  شهجدة البكجلر يج  يف ثجترية  عج  ، عن ستة اجلدول ميثل 

  الستة 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7 6 5 4 3 2 1 
ixيتبة الستة   

75,01 62,45 58,84 56,07 51,36 49,79 44,78 
iyالتسبة املئرية 

ل سحجبة التقطعثّّ (1 ;i i iM x y1تألذ) يف عملم عامجعدcm 1لكل ستة  على حمر  الفراصل وcm على حمر  %5لكل

 (الرتايتيب  

أحسب (2 ;x y  نحداثيG لسحجبة التقط املارسوة ، التقوة ;i i iM x y . 

yلاكن (3 ax b   عمجدلة عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج للسلسلة ;i ix y . 

4,41aبّين أن  ( يتدّو  التايجة نىل
210

  . bثم أحسب قيلة،  ( 

؟ %80ءا عن أي ستة يتاججوز  تسبة التججحبجساملجل الامديل اخلو  السجبق ، نبادا (4

 ن( 4[ )2[]م2018]باك                                                                                                                         [19] التمرين
  (الديران الرطين لإلحصجئيجت) بججلزائر  . 2014نىل ستة  2009عن ستة  الاجل  ميّثل يتوّر  عدد املاقجعديناجلدول   

  الستة 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ix  يتبة الستة 1 2 3 4 5 6   

 (بجملايني)iy عدد الاقجعدين 2,17 2,19 2,32 2,48 2,63 2,77

ل سحجبة التقطعّث (1 ;i i iM x y2تألذ كرحدة بيجتية: ).  يف عملم عامجعدcm  2و  ستة على حمر  الفراصللكلcm 

 (على حمر  الرتايتيب لكل  عليرن عاقجعد 

 ثم عّللهج .Gاملارسوة عّين نحداثي  التقوة (2

 عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج .  أكاب عمجدلة  (3

 تفرض أن يتوّر  عدد املاقجعدين يبقى على هذه الريترية يف السترات املرالية .  (4

  2020قّد  عدد املاقجعدين يف اجلزائر  ستة . 

  عايني ؟  4نباداءا عن أّي ستة يامّدى عدد املاقجعدين يف اجلزائر 

 ن( 5[ )1[]م2019]باك                                                                                                                         [20] التمرين
 .  2014نىل ستة  2009اجل  يتور  الرا دات يف اجلزائر عقّد ة بجملليج  دوال  عن ستة اجلدول الثل  مي     

 الستة 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6 5 4 3 2 1 
ix يتبة الستة  

58,33 54,85 47,49 47,25 40,47 39,29 
iyالرا دات 

ل سحجبة التقطعّث (1 ;i i iM x y يف عملم عامجعد . 

 (عليج  دوال  على حمر  الرتايتيب  10 لكل 1cmلكل ستة على حمر  الفراصل  و  1cmتألذ )   

 ، ثم عّللهج.Gاملارسوة جد نحداثي  التقوة (2

بّين أن عمجدلة (3  :  3,96عساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج هلذه السلسلة اسإحصجئية ه 34,09y x  ثم عّثل  ،  . 

  عليج  دوال    ؟ 77نعالجدا على الامديل اخلو  السجبق ، نباداءا عن أي ستة يتفرق الرا دات  (4

 

 

 

 

 

 



 

 

 الصفحة 7

 ن( 4[ )2[]م2019]باك                                                                                                                         [21] التمرين
 ألحد أتراع األنمجك يف حرض عجئ  لرتبية األنمجك . (الرحدة : الون  )اجل  يتور  اسإتاج  الستري اجلدول الثل  مي  

 الستة 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6 5 4 3 2 1 
ix يتبة الستة  

999 840 630 595 510 490 
iyلرا داتا 

ل سحجبة التقطعّث (1 ;i i iM x y يف عملم عامجعد . 

 (طن  على حمر  الرتايتيب  100 لكل 1cmلكل ستة على حمر  الفراصل  و  1cmتألذ )  

 هلذه السحجبة . Gاملارسوة جد نحداثي  التقوة (2

3,96ملساقيم اسإحندا  بجملربمجت الدتيج هلذه السلسلة اسإحصجئية ه  :  بّين أن عمجدلة (3 34,09y x  . و عّثله بيجتيج  ، 

 بجعابج  أن كلية اسإتاج  يتابع تفس الريترية : (4

 ؟  2023عج ه  كلية اسإتاج  املارقمة ستة  -أ 

  ؟طن  2000كلية اسإتاج   نباداءا عن أي ستة يتاججوز -بـ 
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