
 

 

هي ترمجة املعطيات اإلحصائية)األرقام( إىل أشكال هندسية.وتعرب عن الظواهر   :الرسوم البيانية
نسبة  -هرم األهرام-الصبيب...( والبشرية)عدد السكان–احلرارة -الطبيعية)التساقطات

 السياحة( -التجارة-الصناعة -الوالدات...(واالقتصادية)الفالحة 
 . املقسمةالدوائر -مدةاألع - و أنواعها كثرية منها ثالتة رئيسية: املنحنيات 

 املنحنيات: )املنحىن البياين(  1
البشرية واالجتماعية من مؤشرات إحصائية إىل  -االقتصادية-: هي حتويل الظواهر الطبيعيةتعريفها -

الوالدات والوفيات...( ويشرتط يف الظواهر  -شكل منحنيات لبيان عالقة بني متغريين أو أكثر)سنوات
 أايم...( -شهور-مان) سنواتاحملصية أن تتطور يف الز 

 شروطها:-
 * جيب أن تفوق الظواهر احملصية ثالث سنوات فأكثر. 

 أايم...(. -شهور-: خيصص لتطور الزمان )سنواتالعمود األفقي *
مليون   -طن -مليمرت  -القيم احملصية )مرت مكعب   : خيصص لوحدات قياس العمود الرأسي*

             نسمة...(
 يكون يف أعلى الرسم وجيب ان يكون معربا عن مضمون الرسم.: يفضل أن العنوان*
 : يكون أسفل الرسم وجيب أن يكون دقيقا. املقياس*
: إذا كان املنحىن املبياين جيسد ظاهرتني فأكثر جيب متييزها إما ابلرموز أو األلوان. وجيب وضع  املفتاح *

 املفتاح يف األسفل. 
اج االجتاه العام للتعبري إذا كان املنحىن يتجه تصاعداي فان  : يتم ذلك ابستخر التعليق على املنحىن *

 الظاهرة املعرب عنها تعرف تطورا اجيابيا. 
 طريقة االجناز:  -

 : عدد السكان ببعض بلدان املغرب العريب مبليون نسمة. جدول
 السنوات         
 البلدان

1975 2002 2015 

 38 31 16 اجلزائر
 36 30 17.5 املغرب
 11 9 6 تونس 

 .2015اىل سنة 1975التعليق:يالحظ احتمال تزايد منتظم لعدد السكان من سنة   -
  
 



 

 

 األعمدة البيانية:  -2
  
:هي عبارة عن أشكال هندسية عصرية.وختتلف عن املنحنيات يف كوهنا التتطور يف الزمان: تعريفها -

وشهر واحد...( .وهي من ابسط طرق التمثيل -واحدة حبيث تكون الظواهر احملصية يف فرتة معنية) سنة 
البياين اليت تستخدم املقارنة بني الكميات لظاهرة واحدة أو عدة ظواهر وتتألف هذه الرسوم من أعمدة  

 ذات عرض متساوي و طول يتناسب مع الكميات اليت متثلها حسب مقياس الرسم املختار. 
 شروطها:  - 

 يف زمن حمدد وال تتطور يف الزمان.* جيب أن تكون الظواهر احملصية 
 :خيصص ألمساء املواد احملصية. العمود األفقي *
 ملم...(.  -نسمة -%-:الخيتلف عن املبيان املنحىن حبيث خيصص للقيم احملصية )طنالعمود الرأسي *

 : يفضل أن يكون يف أعلى الرسم وجيب أن يكون معربا عن مضمون الرسم. * العنوان
 سنتمرت= ألف طن 1ل الرسم.ويقتصر فقط على العمود الرأسي. مثال::يكون أسفاملقياس *
 :يكون أما ابلرموز أو األلوان و جيب متييز كل مادة بلون أو رمز معني. املفتاح* 

 الذرة لون امحر...ويكون ذلك داخل كل عمود.  –البطاطس لون اصفر -مثال: القمح لون اخضر
  

 طريقة االجناز:
 السدود ابملغرب % نسبة ملء بعض 

إدريس   السدود
 األول

 جمموع السدود  ملسرية  بني الوداين واد املخازن الوحدة 

 56 50 32 55 50 40 2000سنة
 62 33 33 100 95 65 2001سنة

  
 الدوائر و أنصاف الدوائر )الرسوم البيانية املساحية(  3
  

األمر بتقسيم ظاهرة معينة إىل مكوانهتا .ولتمثيل  : تستعمل الدوائر و أنصاف الدوائر إذا تعلق تعريفها
لبياانت اليت يوجد تفاوت كبري بني أرقامها وال ميكن متثيلها ابخلطوط أو األعمدة البيانية.وتكون ابلنسبة  

 املئوية 
 :شروطها

 %100شهر...(  -جيب أن يكون جمموع املواد احملصية يف اجلدول خالل فرتة معينة )سنة-*



 

 

 نسبة كل وحدة إحصائية إىل: * حتويل 
وجيب أن يكون جمموعها   3.6يف حالة الدائرة: جيب ضرب كل وحدة إحصائية يف اجلدول يف  -

 °360يساوي 
وجيب أن يكون جمموعها يساوي   1.8جيب ضرب كل وحدة إحصائية يف  يف حالة نصف الدائرة: -

180° 
 عد احلصول على درجاهتا* رسم الدائرة أو نصف الدائرة مث نقل القيم لكل مادة ب

نسبتها يف جمموع   نوع األراضي 
 األراضي

للحصول على الدائرة  
×3.6 

للحصول على نصف  
 1.8دائرة×

 °37.8 °75.6 %21 الراضي املزروعة
 °46.8 °93.6 %26 املروج
 °59.4 °118.8 %33 الغابة

األراضي غري املستغلة  
 يف الفالحة

20% 72° 36° 

 °180 °360 100% اجملموع
 

 جيب االبتداء من اليسار إىل اليمني يف تثبيت القيم يف الرسم       
 *يستحسن وضع النسبة املئوية لكل قيمة وسط الرسم يف اخلانة املخصصة هلا 

 يفضل أن يكون يف أعلى الرسم وجيب أن يكون معربا عن مضمون الرسم   :*العنوان
 يكون ابأللوان و جيب أن يكون وسط الرسم * يكون ابلرموز واأللوان و يستحسن أن 

:ال يكون مدرجا يف الدوائر وأنصاف الدوائر وحجم الدائرة ونصفها يكون اختياراي وجيب أن  املقياس*
 يكون متوسطا وواضحا لتسهيل عملية نقل األرقام إىل أشكال هندسية 

ب نسبتها وكذا مقارنة بعضها  :ميكن استثمار هذا املبيان بتصنيف وترتيب الظواهر املمثلة حسلتعليق*ا
 ببعض من حيث تناسب أحجامها مع مقدار الكميات اليت متثلها .

 
   

  
 


