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  2011/2201 د س                            العريب م بالعبيدي:األستاذ وإعداد مجع       اإلحصـــــــــــاء :20رقم السلسلة     اقتصاد تسيريو3 : املستوى 
)نعتبر السلسلة        ),i ix y التالیة تمثل إنتاج الحبوب في 

  )  ملیون قنطار : الوحدة ( الجزائر 
1980  1978  1976  1968  1962  ix  

24,2 15,3 23,1 16 23  iy  
  

2002  2001  1997  1990  1982  ix  

19,5 26,5 8,6 16,2 15,2 iy  

   )2005الجزائر باألرقام (المصدرالدیوان الوطني لإلحصاء
 مثل سحابة النقط لھذه السلسلة على الحاسبة البیانیة      -

   .Gثم حدد بالحساب إحداثیتي النقطة المتوسطة 

ل البیاني التالي یبین نسبة النمو الدیموغرافي في التمثی      
بین سنوات )  دولة مجتمعة 25 ) ( %( اإلتحاد األوربي 

  .  بالنسبة للنمو الدیموغرافي العالمي 2002 و 1960

0
2
4
6
8

10
12
14

0 10 20 30 40 50 60

  
  ما تفسیرك للنقطة الواقعة على محور التراتیب ؟) 1
  ھذا المعلم ؟أنشئ جدول للقیم المبینة على ) 2
  . للسحابةGأحسب إحداثیي النقطة المتوسطة ) 3
 إذا غّیرنا ′Gكیف تصبح إحداثیي النقطة المتوسطة ) 4

  .المعلم لیصبح محور التراتیب محورا للسنوات ؟

      

نعتبر السلسلة اإلحصائیة ذات متغیرین التالیة حیث       
α تعوض إحدى المعطیات الممحیة   

2  1.8  1.6  1.4  1.2  ix  
α  16  14  12  13  iy  

 علما أننا تحصلنا على معادلة مستقیم αعین قیمة  
  . y = 9x+0.6: االنحدار و ھي 

)y;x(   نعتبر السلسلة اإلحصائیة      ii   
     
  
  
y;x(A(أرسم سحابة النقط  )  1  iii في معلم متعامد .  
)AA(أرسم المستقیم )  2  ھل ھذا المستقیم یمر  . 61

  .بالنقطة المتوسطة ؟ برر جوابك
       i i(x ;y  سلسلة إحصائیة لمتغیرین عددین ، بحیث (

النقطة المتوسطة لھا في المستوي المنسوب إلى معلم 
  : وفیم السلسلة وفق الجدول التاليG(7;25)متعامد ھي 

9,3 9 8,25 7,75   6,25  5,7  ix  

32,5 29,75  22  24,5  20  16,5  iy  

  .أكمل الجدول السابق) 1
iأنشئ سحابة النقط المرفقة بالسلسلة)2 i(x ;y )  

    i i(x ;y لة إحصائیة لمتغیرین عددین معرفة سلس(
  :بالجدول التالي

  
  
  
  y  وx معامل الترابط الخطي بین a أحسب) 1

قیم اإلنحدار بالمربعات  مست(D)أكتب معادلة للمستقیم )2
 مستقیم ('D)معادلة للمستقیم   وx بداللة yالدنیا للمتغیر 

  . y بداللة xاإلنحدار بالمربعات الدنیا للمتغیر 
الجدول التالي یبین اإلستھالك السنوي المقدر باألطنان      

   .2005 إلى سنة1998 وھذا من سنةAلمنتوج أ في بلد 
  iaالسنة   1998  1999  2000  2001
  iyاإلستھالك  5250  5410  5500  5590
  iaالسنة   2002  2003  2004  2005
  iyاإلستھالك  5600  5650  5720  5800

iإنشئ سحابة النقط المرفقة بالسلسلة ) 1 i(x ;y  في (
 المنسوب إلى معلم متعامد على محورالفواصل المستوي

2cm 1 تمثل سنة واحدة وعلى محور التراتیبcm یمثل 
  .(5200;0) طن وحیث احداثیاالمبدأ50

 بالنسبة Aینة قصد التنبؤ باستھالك المنتوج أ في المد) 2
iللسنوات الموالیة ، نقوم بتعدیل خطي للسلسة  i(x ;y لذا (

  النقطة المتوسطة لسحابة النقط  األربعة األولى1Gنسمي 

  .النقطة المتوسطة لسحابة النقط  األخرى2Gو

  .2G و1Gعین إحداثیي كال من )  أ

والذي یسمى مستقیم ) 1G2G(أكتب معادلة للمستقیم )  ب
iمایر المرفقة بالسلسلة اإلحصائیة  i(x ;y ).  

1إنشئ المستقیم )جـ 2(G G   .في الشكل السابق(

01 

02 

6  5  4  3  2  1  ix  
9  8.3  6  4.2  3.5  2.8  iy  
 

03 
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05 

18  17  15  13  11  10  ix  
171  160  149  135  60  51  iy  
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1نقبل أن المستقیم )د 2(G G  یشكل تسویة خطیة معقولة (
iلسحابة النقط المرفقة بالسالسل i(x ;y  وأن (

تطوراإلستھالك یبقى على نفس النموذج ، أعط القیمة 
) المقدر باألطنان(المدورة إلى الوحدة الستھالك للمنتوج أ

  .2020 المنتظر في سنة Aي البلد ف
ألحد )باآلالف(یمثل الجدول التالي عدد الزّوار        

   .2007 و 2000الحّمامات المعدنیة بین سنتي 
  السنة  2000  2001  2002  2003

  ixرتبة السنة  1  2  3  4
  iyعدد الزوار 4,5 4,9 5,5 5,2

  السنة  2004  2005  2006  2007
  ixرتبة السنة  5  6  7  8

  iyعدد الزوار 5,7 6 6,8 7,4
iمثل سحابة النقط المرفقة بالسلسلة إلحصائیة )1 i iM(x ;y ) 

 تمثلسنة واحدة 2cmعلى محورالفواصل (في معلم متعامد
  ) الف زائرتمثل1cm:راتیب ، على محور الت

  . لھذه السلسلةثم عّلمھاGعّین إحداثیي النقطةالمتوسطة )2
بّین أن المعادلة المختصرة لمستقیم االنحداربالمربعات )3

y:الدنیا لھذه السلسلة تكتب على الشكل 0,38x 4= +  
 السابق عّین عدد زّوارھذا باستعمال التعدیل الخطي)4

    bac2009ge.        ؟2010ي سنة الحّمام ف
 السن بداللةiyیمثل الجدول التالي ضغط الدم        

ix  لعینة من الرجال  
65  60  55  50  45  40  35  

ix  
14  13,6 13,3 13  12,5 12,4 12,2 

iy  

iمثل الجدول بسحابة نقط )1 i iM (x ;y  في معلم متعامد (
 سنوات 5لكل  1cm وبوحدة O'(30;11)ومتجانس مبدؤه 

  التراتیب لكل وحدة على محور 2cmوالفواصل على محور
  . النقطة المتوسطة للسحابةGعین إحداثیي ) أ) 2

  . في المعلم السابقGمثل النقطة )   ب
وجد معادلة مستقیم االنحدار بالمربعات أ) 3

y:الدنیا x b= α   −210مدورة الى b و α ، تعطى +
  ارسم ھذا المستقیم في المعلم السابق) 4
 ھل ھذا معقول 15.2 سنة وضغط دمھ 70رجل عمره ) 5

  bac2010ge         .حسب ھذا التعدیل ؟ علل 
 یمثل الجدول التالي تطور انتاج سنوي بالطن ألحد       

  المجمعات المائیة لتربیة األسماكأنواع األسماك في إحدى 
  السنة  2004  2005  2006  2007

  ixرتبة السنة  1  2  3  4
  iyعدد الزوار 530 640 770 850

  السنة  2008  2009
  ixرتبة السنة  5  6

  

  iyعدد الزوار 980 1115
iمثل سحابة النقط المرفقة بالسلسلة إلحصائیة )1 i iM(x ;y )  

تمثل سنة واحدة 2cmعلى محورالفواصل (في معلم متعامد
  ) طن من السنك100یمثل 1cm: محور التراتیب ، على

  .السحابة لھذه Gعّین إحداثیي النقطةالمتوسطة )2
  :بّین أن معادلة مستقیم اإلنحدار بالمربعات الدنیا ھي)3

y 115x 411,67= +  
   2015إنتاج ھذا المجمع المائي في سنةعّین )4

  bac2010ge)  −210تعطى النتائج مدورة إلى   (
  

 معمل األسمنت خالل یمثل الجدول التالي تطور انتاج      
  2005 إلى 2000 سنوات من 6

  السنة  2000  2001  2002  2003
  ixالسنواتترتیب   1  2  3  4

  iyبالسنوتاالنتاج  3,8 4 4,5 4,8
  السنة  2004  2005

  ixالسنواتترتیب   5  6
  

  iyبالسنوتاالنتاج  5,2 5,6

iمثل سحابة النقط المرفقة بالسلسلة إلحصائیة )1 i iM(x ;y )  
 2cm في معلم متعامد ومتجانس حیث وحدة الطول

 . Gعّین إحداثیي النقطةالمتوسطة )2
مدورا إلى (D)بین أن معامل توجیھ مستقیم اإلنحدار-أ-)3
a ھو −210   .(D) نقطة من G علما أن =0,37

  .(D) مختصرة للمستقیم معادلة ن عی
 ملیون طن 7,3من أھداف المعمل الوصول إلى إنتاج - ب

 التعدیل الخطي السابق اذا باستعمالبین  . 2009في سنة 
  bac2008ge كان ھذا الھدف یمكن أن یتحقق ؟

  :إلیك الجدول التالي      
2001  2000  1999  1998  1997  1996  t i  

5  4  3  2  1  0  ix  
4,35 4,20  4,18 4,15 4,30 4,39 iy  

)مثل سحابة النقط  )1 ),i it y في معلم متعامد مبدؤه 
( )O  لكل وحدة على محور 2cm و بوحدة 4,1;1996

   على محور التراتیب0,05 لكل 1cmالفواصل و 
)بأیة تحویلة یمكن الحصول على سحابة النقط ) 2 ),i ix y 

)سحابة النقط انطالقا  ),i it y؟   
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