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Lec 16 

يضبل: ثٍٛ ػذد
 

انُمظ انًطهٕثخ نزٕصٚغ انًغبحخ انًضسٔػخ ثبنمًح فٙ يحبفظبد انمطش. ارا ػهًذ اٌ لًٛخ 

 دَٔى 0022انُمطخ انٕاحذح = 

 ػذد انُمبط انمًح يحبفظبد

 00 563600 دْٕن 

 36 512021 عهًٛبَٛخ

 530 026816 اسثٛم

 

 انحم:

ػذد انُمظ نًحبفظخ دْٕن  (1
  انمًٛخ  انًشاد رًضٛهٓب    = 

  لًٛخانُمطخانٕاحذح
             

 

 

                                                   =
  

         

      

  =5445  =54 

 

عدد النقط لمحافظة سليمانية =  (2
         

      

 نقطة 66=  

 

عدد النقط لمحافظة اربيل =  (3
         

      

  نقطة 163=  

 

 مثال: خارطة العراق تضم توزيع السكان بطريقه النفط المطلقة و كان عدد نقط المحافظات كاالتي:

 الريف الحضر  المحافظة 

 104 36 نينوى 

 16 164 بغداد

 26 22 البصرة

 نسمة المطلوب استخراج عدد السكان الحقيقي لكل محافظة ؟ 1500وكانت قيمة النقطة الواحدة = 

 

 انحم: 

ػذد انُمظ نًحبفظخ َُٕٖٛ =  (5
  انمًٛخ  انًشاد رًضٛهٓب 

  لًٛخانُمطخانٕاحذح
             63  =

  ط 

      
 

 َغًخ ثبنُغجخ نهحضش. 0222= ط =  5022×  63ارٌ  ط = 

520  =
  ط 

      

ط =              5022×  520ط =                 
 َغًخ نهشٚف 506222
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ػذد انُمظ نجغذاد =  (0
  انمًٛخ  انًشاد رًضٛهٓب 

  لًٛخانُمطخانٕاحذح

  ط =  530                

      
 

 َغًخ نهحضش 003222ط =               5022×  530ط = 

  ط =  56

      

 َغًخ نهشٚف  01222ط =                

 

ػذد انُفظ ثبنجصشح =  (6
  انمًٛخ  انًشاد رًضٛهٓب 

  لًٛخانُمطخانٕاحذح

  ط =  01             

      
 

 َغًخ نهحضش  02022ط =              5022×  01ط = 

  ط =  13

      

ط                 
 نهشٚف 550222ط =          5022×  13= 

 

 *العزخشاط ػذد انغكبٌ نكم يحبفظخ َجًغ ػذد عكبٌ انشٚف يغ انحضش 

 َغًخ 021222ػذد عكبٌ َُٕٖٛ = انحضش + انشٚف           

 َغًخ 016222=  01222+003222ػذد عكبٌ ثغذاد = 

 َغًخ 500022=  550222+  02022ػذد عكبٌ انجصشح = 

 

  ة( طشٚمخ انُمظ انُغجٛخ نهُمظ:

       =  الىسبية 
انجضء

انكم
 

 

 ٔفٙ ْزِ انطشٚمخ ٚزى رحذٚذ ػذد انُمظ انًطهٕثخ ايب ) يئخ( أ ) انف( َمطخ.

 

انُمظ انُغجٛخ نًئخ َمطخ انًطهٕة رٕصٚغ اَزبط انغكش نضالس يؼبيم اَزبط كًب فٙ انجذٔل يضبل: احغت ػذد 

 ادَبِ ؟

 الىسبة االوتبج المعبمل

1 0222 13,51 

0 3222 51,83 

5 3222 83,13 

 %122 15222 المجموع

 

       =  انُغجخ  
انجضء

انكم
      =    

    

        
َمطخ 50,66= 

  
 =50 

 

5)       
    

     

  =    

   

 
 َمطخ 66=  66,03= 
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0)       
    

     

    =   

  
 03َمطخ  =  03,50=  

 

 خشائظ االػًذح انُغجٛخ:

ٔ ثٛبَٛخ ٔرًزبص ثأٌ طٕنٓب لٛبط انكًٛخ  (6 ٔ احبدٚخ انجؼذ: ٔٚطهك ػهٛخ احٛبَب سيٕص خطٛخ  ا سيٕص انكًٛخ انطٕنٛخ ا

انزٙ رًضهٓب ٔرؼزجش يٍ اثغظ إَاع انشيٕص انُغجٛخ ٔ اعٓهٓب, ًٔٚكٍ اٌ رشعى ثشكم يُفشد فٙ حبنخ رًضٛم 

 ٛم اكضش يٍ ظبْشح. ظبْشح ٔاحذح أ ثشكم يشكت )يضدٔط( أ )يمغى( فٙ حبنّ رًض

 ػهٗ خشٚطخ انؼشاق. ثطشٚمّ االػًذح انُغجٛخ أدَبِو/ رًضٛم انجٛبَبد 

 يضبل: دائشح َغجخ يمغًخ

 اَزبط انغكش انًحبفظخ

َُٖٕٛ 3102 

 0322 اسثٛم

 0602 رأيٛى 

 0812 دٚبنٗ 

 0252 عهًٛبَٛخ

 

 

 خطٕاد انحم:

 انٕحذح انمٛبعٛخ.رحٛذ يمٛبط يُبعت نهكًٛبد انًشاد رًضٛهٓب ضًٍ  (5

 .نألػًذحاخزٛبس ػشض يُبعت ٔيزغبٔ٘  (0

 الثذ يٍ ٔجٕد رُبعت ثٍٛ انؼًٕد ٔيمٛبط سعى انخشٚطخ. (6

 

*ػُذ رًضٛهٓب ػهٗ انخشٚطخ ُٚجغٙ اٌ ركٌٕ انمبػذح نهؼًٕد يٍ َفظ انًحبفظخ ٔنٛظ ششط اعبعٙ انؼًٕد 

 ثبنكبيم فٙ انًحبفظخ حزٗ نٕ خشط خبسط انًحبفظخ.

 

 انكًٛخ: انذٔائش انُغجٛخ

ٌ انمٛى انكًٛخ ٚشكم يشئٙ يخزضل  ألَٓبٚؼزجش يٍ الذو انشيٕص انكًٛخ اعزخذايب ٔ اكضشْب شٕٛػب  رغبػذ ػهٗ ثٛب

الثذ أال يٍ اٚجبد اَصبف الطبس نهجٛبَبد  انطشٚمخ ثٓزًِٚكٍ سعًخ ثغٕٓنخ يٍ اجم رًضٛهٓب نهجٛبَبد 

 :االحصبئٛخ انًزٕفشح يٍ خالل لبٌَٕ يغبحّ انذائشح ْٕٔ 

و = َك
0

 ط  

 حٛش اٌ 
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 و: يغبحخ انذائشح

َك
0

 : َصف لطش انذائشح

 ًٚكٍ االعزغُبء ػُٓب. 6,50, ٔثًب اٌ ط صبثزخ =  00/1ط: انُغجخ انضبثزخ 

 :ٙ ٙ نهمًٛخ انًشاد رًضٛهٓب ٚكٌٕ انمبٌَٕ ثبنشكم انزبن ٙ رزُبعت طٕل َصف لطش انذائشح يغ انجزس انزشثٛؼ  ٔثبنزبن

 

 ____________ حفع 

 

 

 

 ًحبفظبد انزبنٛخ ثطشٚمخ انذٔائش انُغجٛخ ؟نهؼشاق انانؼشاق اػذاد عكبٌ  خبسطخيضبل: ٔصع ػهٗ 

 وق / ن وق / سم السكبن المحبفظة

 5,5 332 853103 المثىى

 8,8 112 443280 الىجف االشرف

 5,13 442 338053 كربالء

 8,5 133 431551 القبدسية

 3,8 1211 1118433 ذي قبر

 

ٙ : َك ثبعزخذاوَغزخشط اَصبف الطبس انذٔائش ( 5 ٌ انزبن    ع رحذٚذ ٔحذح لٛبعٛخ ٚمبط ثٓب َصف انمطش ½(م) =انمبَٕ

 ) عى أٔ و ( ٔٚفضم عى.

فٙ انخطٕح االٔنٗ  انًغزخذيخيغ حجى انخشٚطخ فٛزى رمغٛى اَصبف الطبس انذٔائش ٔ  ٔنٛزُبعتارا كبٌ َك كجٛش ( 0

 .يضبػفبرّ( أ 52ػهٗ سلى )

 )ػهٗ اٌ ركٌٕ انكًٛخ انزٙ َخزبسْب نهزمغٛى ػهٛٓب يٕحذح نجًٛغ االسلبو(

 انزٙ رًضهٓب انًحبفظخ/ َشعى انذٔائش ػهٗ انخشٚطخ كم حغت 5

 / انذائشح انصغٛشح فٙ انشعى رطغٗ ػهٗ انكجٛشح0

 

 انذٔائش انُغجٛخ انًمغًخ:

 انذٔائش انُغجٛخ انًمغًخ ٚزى ارجبع انخطٕاد انزبنٛخ. ألَشبء

 جًغ انجٛبَبد انًشاد رًضٛهٓب ثذٔائش يمغًخ ٔانًجًٕع ًٚضم يغبحخ انذائشح. (5

ٙ:ئٍٕ انجٛبَبد ٔفك لبٌَٕ انُغجخ انًٚخ نكم سلى يئٕرحذٚذ انُغجخ انً (0  ٚخ ْٔ

       =  ٚخ ئٕانُغجخ انً
انجضء

انكم
 

 ( ْٔزا نحغبة انضأٚخ انزٙ رًضهٓب كم سلى ضًٍ دسجبد انذائشح.6,3× )ٚخ ئَٕضشة انُغجخ انً (6

 

½(م) نق =  
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 يضبل: اسعى دائشح َغجٛخ يمغًخ نزًضٛم اَزبط انغكش فٙ انًؼبيم انزبنٛخ ؟

 

 الىسبةاالوتبج) وق / ن وق / سم االوتبج/ طه المعبمل

 ة(ئويالم

 ×5,3 

1 3222 158,1 3,4 55,5 55,5×5,3=113 

0 8322   03 32 

5 3522   53 103 

8 1022   3,3 05,4  =08 

 11222    532 
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