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 بسم هللا الرحمن الرحيم

6/4    

و التكرار النسبي والتكرار المئوي والتكرار  و التوزيع الفئوي التوزيع التكراري

 الصاعد والتكرار النازل

 التوزيع التكراري

 إن الهدف من التوزيع التكراري هو ترتيب القيم أو البيانات أو الدرجات وتنظيمها بغرض إدراك مابينها من عالقات

 مثال:

يصعب تحديد أفضل درجة أو أقلها فهذه الدرجات مبعثرة  العدد الفتخيلي لو ،،6 651،،6،،6،6،56،،666،16،

 أو جدولة هذه الدرجات تبويبفيجب 

 أوالً أقوم بجدولة هذه الدرجات

 التكرارات العالمات  الدرجة

، // 5 

6 / ، 

، 1 1 

8 1 1 

9 1 1 

،1 / ، 

،، / ، 

،5 / ، 

،1 1 1 

،4 1 1 

،، / ، 

،6 1 1 

،، // 5 

،8 1 1 

،9 1 1 

51 / ، 

 

فهي  فنحل محلها بطريقة الفئاتتهد الوقت وتهدر الهدف المراد تحقيقةفهذه الطريقة غير مجدية فهي طريقة قديمة 

 الطريقة المثلى

 عدد التكرارات يجب أن يعبرىعن عدد الطلبة

 التكرار نرمز له بـ = ك

 التكرارات نرمز له بـ=مجـ كمجموع 

 بـ= ن عدد األفراد نرمز لها

 الدرجة نرمز لها بـ= س

 مجموع التكرارات يجب أن يساوي عدد األفراد

 مجـ ك= ن
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 "فئات"التوزيع الفئوي

 من توزيعها على حسب أسس علمية البد

 فالدرجات مثالً توزع على حسب

 (مدى الدرجات فأطرح أعلى درجة من أقل درجة فيسمى ذلك مدى 1)

 درجة 15=5-02أصغر درجة -قانون أكبر درجة

 دىــــــــالم(طول الفئات   = 0)

 عدد الفئات )يقترحها الباحث فال تقل عن خمسة وال تزيد عن عشرين(                       

 طول الفئة3=   15مثال  

         5 

 مركز الفئة التكرارات العالمات  الفئات 

5-7 /// 3 5+7  =6 
   0 
 

8-12 / 1 8+12=9 
    0 

11-13 // 0 11+13=10 
   0 

11-16 / 1 11+16=15 
    0 

17-19 // 0 17+19=18 
     0 

02-00 / 1 02+00=01 
0 

 

 فنبدأ بأربعة 1،5فا لنفرض لدينا درجة 

 المــــــدى =ى

 طول الفئة = ل

 فئة= ف هذه الفئة البد ان يكون لها مركز الفئات  

 ٭مركز الفئة=َس  او س

 لحد األدنى للفئة + الحد األعلى للفئة ا مركز الفئات=

                                     0 

 .3=   3=       كالتكرار النسبي = 

 12مجـ ك                    

 122×كالتكرار المئوي= 

 مجـ ك                           

                     3،×122 =32% 
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 مالحظة قد تطلب الدكتورة منا مركز الفئة  

 الحدود الحقيقية  التكرار المئوي التكرار النسبي

3 =3، 
12 

3،×122=32% 1،5-  7،5 

1  =1، 
12 

1،×122=122% 7،5  -  12،5  

 

 الحدود الحقيقية للفئات

 الحد األعلى  7-5الحد األعلى 

             8-12 

 1  -الحد األدنى الحقيقي = الحد األدنى    

                                               0  

5-   1  =1،5 

      0  

 1الحد األعلى + 

                  0 

7 +1  =7،5 

    0 

 التكرار الصاعد

 جمعنرمز له ك ص فهو صعودي أي 

 ك ص التكرارات الفئات

5-9 0 0 

12-11 1 6 

15-19 5 11 

02-01 8 19 

05-09 3 00 

 ك ص= مجـ ك          00               

الهدف من التكرار الصاعد  هو الحصول على عدد األفراد أو الطالب أو الطالبات الذين حصلوا على درجة معينة أو أقل 

 :مثال

 أو أقل  19كم طالبة حصلت على درجة 

 طالبة 11ثم اتجه إلى عمود ك ص أجد  19انظر إلى عمود الفئات عند درجة 

 

 

 التكرار المتجمع النازل 

 ز له = ك نمنر
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 ك ن التكرارات الفئات

5-9 0 00 

12-11 1 02 

15-19 5 16 

02-01 8 11 

05-09 3 3 

                00 

 رار صفرك مع التك فالبد أن يكون مجـ

 يهدف التكرار النازل للحصول على عدد الطالب الحاصلين على قيمة معينة أو تزيد عنها 

 :مثال 

 16ثم أذهب إلى عمود ك ن فأجد  15أو تزيد عنها= انظر عند عمود الفئات واحدد 15كم طالبة حصلت على درجة 

 .طالبة

 

 

 انتهت المحاضرة

 إعداد الطالبتين:

 أمل العصيمي

 آمال ابوعباة
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