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 أستاذ المقياس: بن البار موسى

 توسيع الوعاينة: الثانيةالسلسلة 

 التمرين األول:

 ؟ءح ٔاإلحصب يب ْٕ انفشق ثٍٛ انًعهًخ  -

 انًعٛبس٘؟ ٔاالَحشافيب ْٕ انفشق ثٍٛ انخطأ انًعٛبس٘  -

ْم ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ االَحشاف انًعٛبس٘ نًزٕسظ أٔ َسجخ انعُٛخ فٙ حبنخ انًعبُٚخ انُفبدٚخ ْٕ َفسّ فٙ حبنخ  -

 عهم. انًعبُٚخ غٛش انُفبدٚخ؟

 التمرين الثاني:

يصُع ُٚزح كشاسٙ رشركض عهٗ لبعذح دائشٚخ، اعزًبدا عهٗ انزدبسة انسبثمخ فئٌ يفزش انشلبثخ عهٗ       

 انعًهٛخ اإلَزبخٛخ يمزُع ثًب ٚهٙ:

 سى. 5يزٕسظ لطش انمبعذح انذائشٚخ ْٕ  -

 سى. 5....االَحشاف انًعٛبس٘ نٓب  -

 انزٕصٚع انطجٛعٙ. رٕصٚع انعًهٛخ اإلَزبخٛخ ْٕ -

سى، ٔنزحمٛك رنك رسحت عُٛبد عشٕائٛخ  5ٚٓزى انفبحص ثبنًحبفظخ عهٗ يزٕسظ لطش انعًهٛخ اإلَزبخٛخ عُذ 

  كشاسٙ ٔرنك فٙ يحبٔنخ الكزشبف االَحشافبد عٍ انطجٛعٛخ انًشبس إنٛٓب. 9ثصفخ دٔسٚخ، حدى كم يُٓب 

 . حذد رٕصٚع انًعبُٚخ نـ  -أ 

 .         سى    كشاسٙ ٔلٛسذ ألطبسْب ٔٔخذ أٌ: 9ثفشض أٌ انفبحص سحت عُٛخ عشٕائٛخ يٍ   -ة 

 سى؟ 5...5يب ْٙ إيكبَٛخ ) احزًبل ( أٌ يزٕسظ انمطش فٙ رهك انعُٛخ انعشٕائٛخ سٛكٌٕ عهٗ األلم  -

 ؟0....يب ْٕ حدى انعُٛخ انزٙ ٚدت سحجٓب نزحمٛك خطأ يعٛبس٘ نًزٕسظ انعُٛخ ٚسبٔ٘  -ج 

عهٗ أٌ ٚكٌٕ  0....فٙ اندضء )ج(، نًبرا ٚفضم انفبحص أٌ ٚكٌٕ انخطأ انًعٛبس٘ نًزٕسظ انعُٛخ ٚسبٔ٘  -د 

 انخطأ انًعٛبس٘ كًب حصهذ عهّٛ فٙ اندضء )أ(.

 التمرين الثالث:

طبنجب فٙ انسُخ انثبَٛخ، ٔثُبء عهٗ َزبئح  ...0سدهذ إداسح كهٛخ انعهٕو االلزصبدٚخ ثدبيعخ انًسٛهخ       

رزجع انزٕصٚع انطجٛعٙ ٔالزشحذ اإلداسح أٌ ركٌٕ َسجخ  3انسُٕاد انسبثمخ رجٍٛ أٌ يعذالد انطهجخ فٙ يبدح اإلحصبء 

 %..0انطهجخ انًزحصهٍٛ عهٗ انًعذل فٙ يبدح اإلحصبء 

 طبنجب. .3إرا رى اخزٛبس فٕج يٍ لسى عهٕو انزسٛٛش يكٌٕ يٍ  أوال:

 ٕج؟فًب ْٕ رٕصٚع انًعبُٚخ نهُسجخ فٙ ْزا انف -
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 %؟ .0يب ْٕ احزًبل أٌ ال رمم َسجخ طهجخ ْزا انفٕج انًزحصهٍٛ عهٗ انًعذل فٙ ْزِ انًبدح عهٗ  -

طبنجب رمزشذ َفس  ..3إرا عهًذ أٌ إداسح لسى عهٕو انزسٛٛش ٔانزٙ ٚجهغ عذد انطهجخ فٛٓب يٍ َفس انسُخ  ثانيا:

 %(، ٔثبعزجبس ْؤالء انطهجخ ًٚثهٌٕ يدزًعب خذٚذا..0انُسجخ ) 

 عهٗ َفس األسئهخ انسبثمخ.أخت  -

 يب ْٕ رعهٛمك عهٗ انُزبئح؟ -

  التمرين الرابع:

%، ٔكبَذ َسجخ انُدبذ فٙ  55إرا كبَذ َسجخ انُدبذ نطهجخ انسُخ أٔنٗ فٙ كهٛخ انعهٕو االلزصبدٚخ ْٙ       

بدٚخ ٔعُٛخ طبنت يٍ كهٛخ انعهٕو االلزص ..0%، ٔرى سحت عُٛخ عشٕائٛخ حدًٓب  .5كهٛخ انعهٕو اإلَسبَٛخ ْٙ 

 طبنجب يٍ كهٛخ انعهٕو اإلَسبَٛخ. 90أخشٖ حدًٓب 

أٔخذ احزًبل أٌ رضٚذ َسجخ انُدبذ فٙ كهٛخ انعهٕو االلزصبدٚخ عٍ َسجخ انُدبذ فٙ كهٛخ انعهٕو  -

 % عهٗ األكثش. .0اإلَسبَٛخ ثًمذاس 

 


