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 ) نقاط 6 (التمرين الثالث 

 :سجلت الشرطة بأحد الطرقات  السريعة  السرعة المسجلة من طرف السائقين 
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رتب هذه  النتائج في جدول مبينا فيه التكرار المجمع الصاعد وتكرار المجمع النازل .1
أنشئ األعمدة البيانية.2
�� الفئة األولى 10بوب هذه النتائج في فئات طول كل فئة .3 . محددا تكرار كل فئة ومركزها�70,80
.، السرعة المنوالية  السرعة الوسيطية  ،أحسب معدل السرعة المسجلة .4
0أجريت مراقبة بواسطة الرادار فانخفض معدل السرعة المسجلة بنسبة .5

هو معدل السرعة ما. 015
 المسجلة الجديد
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