
 الثانية ليسانسالمستوى: السنة                                       جامعة محمد خيضر بسكرة

 واحدةالمدة: ساعة                                     معهد علوم وتقنيات النشاط

                              2122 -17- 77 التاريخ:                                                     البدني الرياضي    
   

 االحصاء الوصفيمتحا  نهاية السداسي االو  يي ماةة ال التصحيح النموذجي         

 

 حل التمرين االو 

 نوعه المتغير االحصائي الوحدة االحصائية المجتمع االحصائي العبارة
العبو البطولة الجزائرية  1

  (1225)  لكرة اليد الممتازة
 ع  الواحدالال

(1225)   
 كمي مستمر   (1225)الطو 

(1225)  
 عما  المرك  الرياضي 2

(1225)   
 العامل الواحد

(1225)  
 المستوى التعليمي

(1225)  
كيفي قابل 

  (1225) للترتي 
 مؤسسة رياضية 41 3

(1225)  
 المؤسسة الواحدة

(1225)  
 رقم االعما  السنوي

(1225)  
 كمي مستمر

(1225)  
 الفريق الواحد  (1225) عدة الفرق 3

(1225)  
 االهداف المسجلة

(1225)  
 كمي منفصل

(1225)  
العداؤو  المشاركو  يي   4

  (1225) نصف المارثو 
 العداء الواحد

(1225)  
 السرعة

(1225)  
 كمي مستمر

(1225)  
االندية المتأهلة لدوري  5

  (1225) المجموعات
 الناةي الواحد

(1225)  
 المستوى او التصنيف

(1225)  
كيفي قابل 

  (1225) للترتي 
 التلميذ الواحد  (1225) تلميذ 38 6

(1225)  
 كمي مستمر  (1225) مساية الرمي

(1225)  
 الرياضيو  المشاركو 22 7

(1225)  
 الرياضي الوحد

(1225)  
الممثلة او  الدولة

جنسية الرياضي 
(1225)  

كيفي غير قابل 
  (1225) للترتي 

 



 حل التمرين الثاني:

 التكرارات النسبية والنسبية المئوية 72

    
[ 1 - 4[ 03 0,06 06 
[ 4 - 8 [ 15 0,3 30 
[ 8 - 72 [ 20 0,4 40 
[ 72-16 [ 10 0,2 20 
[ 76 -21[ 02 0,04 04 

 100 1 50 المجموع
   (7)        (7)      (7)        (7)  

والمضلع   (2)مدرج التكراريستخدام البا  توزيع التكراري المطلقلل التمثيل البياني 22
  (2) التكراري

 
 



 

 حساب المتوسط الحسابي: 

 يمكن حساب المتوسط الحسابي اما عن طريق التكرار المطلق او عن طريق التكرار النسبي  

 يكفي استخدام احدى الطريقتين

                                         (7)        (7)  

      
[ 1 - 4[ 03 0,06 12 16 1272 
[ 4 - 8 [ 15 0,3 16 91 728 
[ 8 - 72 [ 20 0,4 71 211 14 
[ 72-16 [ 10 0,2 74 741 228 
[ 76 -21[ 02 0,04 78 36 1272 

9244/ 472 / 1 50 المجموع  

 

 :حساب المتوسط الحسابي عن طريق التكرار المطلق 

 

  ن(1)                       ن(              1) 

 حساب المتوسط الحسابي عن طريق التكرار النسبي:

 
 متر 9244 بــ:تلميذ يي شهاةة التعليم االساسي  51يقدر متوسط مساية الرمي لــ 


