הקיטסיטטס יחנומ
)יא המישר(

תונכהב ןושלה דעו לש תיעדמה תוריכזמה הליחתה ג"שת תנש תישארב
התלועפב ליחתהל הדעונש ",הקיטסיטטס יחנומל הדעווה -,לש התמקה תארקל

תעיבקב ףסונ בלשכ "תינויע הלכלכ יחנומל הדעווה "،תדובע םויס םע
.הרבחהו הלכלכה יעדמל תירבעה היגולונימרטה

לע ותעד תא ןתיל םינוש םיניינועממ ןושלה דעו עבתנ ןכל םדוק דבכ
.ךלוהו טשפתמ ונצראב ושומישש ,הקיטסיטטסה עוצקמ
ומצע לע לטנ הדעווה ינוידל שורדה יזעולה רמוחה תנכהל החרטה תא

םג התצקמו תילגנאב הלוכ  -םייזעולה םיחנומה תמישר .יקב וטרבור 'פורפ
הנמזוה ךכל ךומס .ג"שת ןסינב ןושלה דעו ינפל האבוה — תינמרגבו תיתפרצב
תשגומה המישרב ןודל היה הדיקפתמש ,דבלב עוצקמה-ישנא לש תדחוימ הדעו
יגהנמל םתמאתה תדימו םיחנומה לש םשומיש דצמ ןכו התכירעו הפקיה תניחבמ
תוקלחמ םימייקמה תודסומה ידבועמ ופתתשה תיעוצקמה הדעווב .ץראב הדובעה

ר"ד ),הטיסרבינואו הסדה( יקב 'ר 'םורפ :םהו ,ןיינעל םיבורקו תויטסיטטס

יולה ),תידוהיה תונכוסה( ץיבדוג 'ד ר"ד ),הטיסרבינוא( ל"ז לידב 'מ
),הטיסרבינוא(ןיקצומ 'תר"ד ),לארשיץרא תלשממ( רגרובמה יפ ר"ד,),דסדה(

ןב 'ז ר"ד ).תידוהיה תונכוסה לש הלכלכה רקחל ןוכמה( ץיבורדצ 'ג ר"דו
.הל ריכזמ שמיש םייח

.ג"שת באב ,התלועפ תא ל"נה תיעוצקמה הדעווה המייס תובישי שולשב
؛םרדסו הקיטסיטטסה יחנומל ןולמה <יקדפ ועבקנ הינוידמ האצותכ

:תיטסיטטסה הדותימה '.א קרפ

ףוסיא ): 1םינותנה ףוסיא . II.םיללכ םיחנומ 1.

םידרשמ ) 4ء םינותנה תנוכת ) 3ןמינותנה חווילו תויפצתה ןוימ ); 2תויפצת
؛םתגצהו םחותינ ,םינותנה דוביע . III.םימוסרפו םייטסיטטס

טניא=(ןויב ) 3ر תויפרג םיכרד ); 2תויוגלפתהו תויטסיטטס תורדס )1

תשה ,רוזיפ ) 6ן זכרמל המגמה לש תודימ ); 5םיסחיו םירועיש )4

ה תדידמ ); 8ןדוביעו ןמז תורדס לש חותינ ); 7תומיאת-אל
.תועמשמ ,תוגמהימ ,המיגד תויועט ,תורבתסה ) 9؛תועפותה
:םידחוימ םיעדמב הקיטסיטטסה שומיש '.ב קרפ

؛הרבח יעדמ . III.םייגולויב םייעדמ . II.הקיסיפ 1.

ש . IV.היגולוכיספו ךוניח ); 3הלכלכ ); 2היסולכוא )1

ת ןושחדמב הדסמו המישרה תא יקב 'פודפ ךדע הלאה םיווקה יפל

פו ט ענב צ"ד ר"ד :םה הירבחש ",הקיטסיטטס יחנומל הדעוו"ל

ץיברוג ' ٦ד"ד ,יקב 'ד 'סורפ ;،ןושלה דעו ירבח—וטוסאק
ועבקייש םיחנומל םאתהב תונתשהל םילולע םינוש םיקרפ ת1מש 1.

הש ،ףסא 'ש יפורס ןושלה דעו רבח סג חכג תונושארה ןמ תובישיה עבשב 2.
*הלחמ תמחמ ותופתתשה תא קיספהל
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.םייח-ןב 'ז ר"ד אוה הדיכזמ .עוצקמה ישנאכ— ץיבודדצ 'ג ד"זו ןיקצומ
ט"י דעו ג"שת ןושחרמב ב"י ןמל הדעווה הקסע ןמקל םימסרפתמה םיקרפב

ןללכבו "וללה םיחנומה דוביעל ושדקוה תובישי שולשו םיעברא .ו"שת רייאב
האור הדעווה .ב"שת רייאב היגולוכיספ יחנומל הדעווה תרגסמב תובישי שולש
ררבתי םא "תשגומה העצהבש םיקרפה רדסמ הינויד ךות תונשל תיאכז המצע תא
.ןאכ םסרפתמה קלחב ןכ הגהנ ףאו ,ךכב ךרוצה

.ץיבורדצ ד"ד י"ע הדעווה תדובע ךות ונכוה םינמרגה םיחנומה בור
"ו"שתטבשב "סופדל התריסמ ינפל המישרה הרסמנ ןושלה דעו לש וגהנמכ

:וריעה תובושחו תוליעומ תודעה .הדעוול ץוחמש עוצקמ ישנאו םינשלב ןויעל

הקיטמיתמל הדעווה ירבח "לקנרפ ה"א 'פודפו יקסנזידל 'י "ךורב 'א ד"ד
،הפיחבש ירבעה ןוינכטה ןמ יאמדיא 'ש 'הו ףדודנלוא 'טורפ "רבעשל
תורשפא התאר אל יכ ףא ،םתרזע לע םלוכל הדומ הדעווה .ןיטשרוב 'י יהו
.םהיתועצה לכ תא לבקל

תגשהב ועויס לע "תירבעה הטיסרבינואה ןמ ףד ד"ד םג הבוטל םירוכז

קדבש  (Loftusםוטפול 'ה יתלשממה ןקיטסיטטסהו "םינוש םיתפרצ םיחנומ

.םיילגנאה םיהגומה תא

תיטסטטס הד1תמ statistical method

ו

םייללכ םיחנמ General Terms
Termes giniraux
Allgemeitie Ausdrucke

methode statistique
statistische Methode

דקיטסטטסה תדות theory of statistics

) statisticsעוצקמ םש( הקיטםט؟ם

theorie de la statistique

statistique

Theorie der Statistik

Statistik

 statisticה؛?י؛<םט؟ס
, statistiqueתוקיטסיטטס 'ר(

) Statistikתודל לש ןוגכ
ןקיטסטטס stafsfca

תיטסטטס הדות statistical theory
theorie statistique
statistische Theorie

תינויע הקיטסטטס theoretical statistics

statist'ci

Statistiker

 statisticalوأسإل؟

statistique th£oret1que

theoretische Statistik

 practical statisticsתישעמ הקיטם؛נ؟ס

statistique

statistique practique

statistisch

praktische Statistik

 methodךדד ,הד1ת؛ג  applied statisticsתינומש הקיז?0טט؟
methode

statistique applique

Methode, Verfahren

angewandte Statistik

היג1לוד1תמ methodology

תוריךס regularity

m&hodologie

regularity

Methodologie

Regelmassigkeit
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informant, reporter  עידומ إirregularity תורידס"יא
declarant, informateur irregularite
Auskunftsperson, befragte Person Unregelmassigkeit
أ

' דקופenumerator

 إrecenseur
 םינותנ ףופאErheber, Zahler

5 de donniesםידוקפ 'ר( דוק؛، en

Sammeln von Daten ١ ^denombre

1) שגא יבגל(ا ; תויפצת ףוסא
i ( )םימצע יבגלaufgenommen

census

דקפמ

recensement

Erhebung, Zensus, (Volks- Produk
tions )Zahlung

region de recensement
Zensusgebiet, Erhebungsgebiet

record(s) המושר
fait enregistre

 תדדוב ת פצתindividual observation

Einzelbeobachtung

case

דדקמ

Fall

case method תריקח ص( ךרד

etude de chaque cas הרקמ

Eintragung

registration המשךה
enregistrement

intragung, Registrierung

register כ סקןפ،המשך
registre

Einzelfalluntersuchungsmethode

statistical unit תיטסטנפ דדיח؛
unite statistique
ttthElt

to collect gather assemb
collectionner assembler

Register

sainmeln, aufbringen

list המישך

liste

collection, gathering,,פיסא

assembling (האצות( ףסא
collection, assemblage

Liste, Aufstellung

ספט

bulletin

Sammlung, Aufbringung

notation
individuel

Formular

 םפ؛נ אלמto fill up a form
remplir un bulletin

Beobachtung

observation individuelle

census tract דקפמה רוזא

form

 ا )הלועפ( ה*פצobservation
 )דאצות( תיפצתobservation

M

٠١٥٠؛

B ٠. hn ng

information, report "תריסמ

information

ein Formutar ausfullen  إAuskunft, Information
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 המשרהה ספטschedule  أ9 תולerror

bulletin ؛erreur

Aufnahmebogen, Eintragungsliste  ؛Fehler

 הלאשquestion  היטה أbias

prevention

question

Voreingenommenheit, Befangenheit

Frage

הטמ

questionnaire (٠ questlonary) ןולאש

biassed

prevenu

questionnaire

befangen nut Vorurteil behaftet

Fragebogen

(tendenzios) voreingenommen

אלהקלחה( ףדת-[ הדועת לשעובק.]"רטש
ל דוגינב ء،,'ספוט,/ )עובקה קלחה אוהש

 םיר؟ס؟נל היטןtendency to roundnumbers

סיטרכ

 םילגעattraction pour les chiffres ronds

Tendenz zur Zahlenabrundung

card

fiche

 הרקכchecking

Karte

control (des donnees)
 )סיטרכה ירוחא(רוחאback reverse
Sichtung, Kontrolle

a card) ء0)
verso

2) תויפצתה ןוימ
Ruckseite, Verso
דמחה ליצנ

depouillement

( )סי؟רכה"ינפ(םינ؟face front (of a card

Auswertung des Materials

recto

 יקלח"וד1 dichotomous
dichotome, alternatif

Vorderseite, Recto

 הז םשלad hoc

zweiteilig

 תמדקמ הריקחprelimina

()—ןוימ(יקלח"ברmanifold (classification
("multiple (classification

enquete preliminaire
praliminare Untersuchung,

mehrteihg(e Sortierung)

vorteufige Untersuchung

( רישיdirect (adj

( مآلتآإل( יפ וא לופכetc  مtree  مfold (two
( השולש.uple, -iple (double, tripleetc

direct (adj.)

וכו,) (.drei- usw ,-fach (zwei

direkt unmittelbar

٠ אל- דישיjndirect

הןיח؟"לופכ, ( יפלtwofold (classification

( !תוניחב יתש-double (classification indirect

(( )—ןוימzwe1fach(e Sortierung

indirekt, mittelbar

ץוח"תדובע
(יעבר )חול, (fourfold (table
(תיעבר )הלבט
V1erghedng(e Tabelle)

fieidwork

enquete sur les lieux

Aussenarbeit

1. םיגשומה יבש לש בוברע םימעפל ובא םיאצומ תיזעולה תיעוצקמה תורפסב، לע דיפקהל שיו

הגהנהה. וד ןוימ-ושוריפ יקלח, לשמל/ תובקבו םירכז יפל הבידמ יסלכוא ןוימ. לופכ ןוימ-הביחב
קוור( יתחפשמ בצמו )הבקב וא רכז( ןימ יפל םיסלכוא ןוימ ןוגכ ונבומ/ ןמלא יושב, דחאכ )שורג.

ןושלה דעו תולועפמ

lower limit ןותחת לובג

intermediate (-classific- ,_ןוימ(םיניב

limite inferieure

ation,-list) (-תמישר

Unterlimit

intermediaire (classification-, liste-)

upper limit ןוילע לובג

vorlaufig(? Aufstellu: ٢٠),

Zwischen(-sortierung)

limite superieure
Oberlimit

to classify to sort ןימ

group הצובק

classer

groupe

klassifizieren

Gruppe

distribution 1(תוקלחתה וא( תוגלפתה

sub-group תת-הצובק

classification I ןוגב(יביטקייבוא ןבומב

sous-groupe

classement ;(ליגה יפל םיסולכואה תוגלפתה

Untergruppe

Verteilung ביטקא ןבומב —)הקלח וא( גולפ

0תוצובקב רך،  ץבקהto group

classification sorting ןוימ

grouper

classification classement, depouillement

gruppieren

Klassifikation Klassifizierung, Sortierung

תוצובקב,  ץבקמgrouped

el ss fi at by  יפ؟ ןוימ,٠

groupe

-according to

grup i t

classement par , -suivant

תוצובקב אלש, ungrouped
 ץבקמ אלnon-groupe
ungruppiert nicht gruppiert

 הצבקהgrouping

Klassifizierung entsprechend -nach

class _ה^לח
classe

Klasse

groupement

_ז؟ח1 הח ת הopen end class

Gruppieren

classt ouverte

רופס,  הנ؟to count, to enumerate
compter

sub-class תת-הקלחמ

aufzahlen

sous-classe

הךיפס,  הי{מcounting enumeration

Unterklasse

comptage enumeration denombrement

class frequency הקלחמב תוחיכש

Aufzahlung Zahlung
ררפס

to

frequence de classe

number

Klassenfrequenz

numeroter

class interval הקלחמה חור

numerieren

ampleur deby
classe, intervalle de classe
ליג לשמל( הניחב, ןימ، characteristics
Rlasseninterval
 )עוצקמwhich classification lseffected

_Gesichtspunkt, Klassifikat10ns
modalite rubriquede
Erscheinungsart

limit תולובג 'ר( לובג
limite (םילובג
classification
תונפא2

Grenze

המישרה ףוסב הרעה 'יע.

 הגיתבג ןוגכ، ימע ןייע("יתחפשמ גצמ237  הרעה1) קוור ותויונפא ענרא שי، יושג، ןמלא، ודג
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code (םילמסה (חתפמ

םייטסט؟؟ םינותנ )و

digit figure הרפ؟

code למס תארקנ חתפמה תדיחי
Code, Schliisselbezeichnung

 הל؟סהcoding

Ziffer, Zahl

codification

datum (pi. data) ןותנ
donnee

Codierung

Angabe (Datum)

t

basic data, primary data ,דוסי ינותנ

df

donnees originales םיינושאר םינותנ

d n

Grundwerte, -daten, primare

Werte (Daten)

raw data crude data םיימלג םינותנ
chiffres' bruts

למסכ

 בוקנ סיטרכpunch card
0nner؟carte a p01n
Lochkarte

Rohwerte, -daten, -angaben
םידבעמ םינותן

d

 בקנto punch
onner؟poin
lochen

bearbeitete Angaben, Werte, Daten

secondary data  دأأأأو٢١ םיינש םינותן ן

donnees secondaires  ؟٢
abgeleitete Werte, -Zahlen, -Daten

םייערא םינותנ, provisional data to overpunch ליעל בקנ
 העש יפל םינותנdonnees provisoires

poingonner en haut

vorlaufige Angaben

nach oben lochen

 םיה؛מ םינותנrevised data

 ילע בוקנover-punching

donnees revisees

onnage en haut؟poin

revidierte Angaben, kontrollierte A

Lochung nach oben

 םייפוס םינותנfinal data
donnees definitives

endgultige Angaben

כמ١בוקג"תנkeypunch punch1ngmach1ne

0nneuse؟0nner p01n؟machine a p01n
Kartenlochmaschine

 ךיראתל דע םינותנup ،0 date data
donnees a jour

had tg דק ןוימ
triage a la main

dem gegenwartigen stand entsprechende
Handsortierung

Angaben

 ךיראתל םאתקto bring up to date

sorting machine תנוכמ

mettre a jour

machine a trier

auf den gegenwartigen stand bringen

Sortiermaschine

 ךיראתל דע ךשמהto keep up to date

tabulator tabulating machine חולמ

tenir a jour

tabulateur

auf dem Laufenden halten

Tabulator
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 חולto tabulate

 תפטוש הקיטסבטסcurrent statis

Statistik
disposer en forme laufende
de tableaux
Tabellen aufstellen

לולכ, בסומ היה آ !ףקהto relate

לא םחיתה לע, to cover  ךורעו רוזחto recast

refaire, remanier, calculer de nouveau
ךיתשה
von neuern aufstellen

؟٠٠٠٠ se rapporter

decken ٠ sich beziehen auf

חול,  ؛؛הלבטtable

 )םירביא ר( רביאterm

tableau

terme

Tabelle, Tafel

Oiled

 הל؟؟? וא חול תרוצבtabular
tabulaire

magnitude לךג
grandeur

in Tabellenform f Grosse

ףיעס,  טרפitem חול إ-דזע, חלבט
tableau auxiliaire  יparagraphe, rubrique, d£ta11
Hilfstabelle I Posten, Paragraph
 דדבמisolated
הכיפה סול,  תל؟טconversion table
 הכיפהtableau de conversion

sole!

Urnrechnungstabelle

isoliert

תכרעמ-תוחול, tabular section

 גירח ךרעerratic value
£( תואלבט"תכרעappendix-/?،) valeur erratique
aus der Reihe fallender Wert

T b 11 k

דדוב, ; דיחindividual

 ד؟יצלוא דריפססולtabulation work sheet
individuel

 תלבטtable de depouillement

tallying הביצק
pointage

4) חוול

( )סול( ףר؟ןto compile (a table

 )הביצק תוחולב( וקstroke (in provisional
tables)
barre (dansles tableaux de depouillement)

compiler (un tableau)
(eine Tabelle) zusammenstellen

 ףורצcompilation

Strich (in provisorischen Tabellen)

compilation

( )חולל( הסינכentry (of a table

Zusammenstellung

entree (d'une tableau)

חוול, תוחול תביר؟, tabulation formation

[Tabellenjeingang

ת؟ירע- תואלבטof a table

preparation de tableaux,
לופכ סול-תוסינכ, double entry table
תלופכ הלבט- tableau a double entree arrangement en tableaux
Tabellenaufstellung
 תוס^כTabelle mit doppeltem Eingang

1•  )לע םיבסומ וא( םיללוכ םיגותגה ןוגכ7 םיגש,  ןמ1939 דע
2.  'מעכ_חולה יקלח תא האר1ي2.
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stub  תדומע5^ הסline, row הרוש

marge

rang£e
Reihe

Vorspalte

column הןומע

stub-heading "רידגמ-הרוש

colonne

Spalte(, vertikale Reihe)

top
ללוכה קלחד( חולה_ףוג

row הןוילע הןוש

)תולכמ םידפםמה ןוכדעמ תאrangee

superieure

obere Reihe

םוכס,  ך؟total, sum

bottom row ה^תחת הרוש

total, somme

rangee inferieure

Summe

Endreihe

 יקלח ךס יקלח םוכ؟subtotal partial sum

somme partielle

rubric

דמ1ד

rubrique
Rubrik

Teilsumme

ללוכ םוכס,  לכה"ךםgrand total sum total

cell,

case

את

case

total global

Kastchen, Zahlenfac

Gesamtsumm

title, heading (of table) (כ1חול למ( תלת

titre (d'un tableau)

5) ד םוסרפ،_םינ

ריצקת,  רוצקabstract
precis

caption שאר
en tete

(statistisches) Handbuch
םוכס

Oberschrift (einer Tafel)

Kopf

summary

caption-heading הדומע"דידגמ

Zusammenfassung
ירה

תוגלפתה

ןאכ

( ליג٠)
)؛(ה''ס

50 רתו ו

 דע15

ر ןימ4)

٩)

(٠)

)ور

،80

50

280

150

( רכז٠)

520

55

305

160

)ةر הבקנ

105

585

310

( ה"'ס٠)

1000

תמגוד

היסולכואה

(1) חולה תרתוכ. (٠)، (5) המיגפה תדומע.
(2)، (3) חולה שאר. (5) הרושה רידגמ
(3) הדומעה רידגמ

חול

קלחל

יפל

מה
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הנשה רפס,  ןותנשyear book  תיפרגה הרדס יspatia
jannuaire (תומוקמ יפל،  )תוצראtopographical ٠٢
series

serie topographique

Jahrbuch

( תע"בתכ סרטנקstatistical) bulletin

geographische Reihe, topographische R

qualitative series תיתוכיא הרדס
serie qualitative

qualitative Reihe

quantitative series תיתומכ הרדס

( תועידי؟bulletin (statistique

( )תויטסטטסstatistisches) Bulletin)

 רוציקב ןובשחו ןידreport

 )ם"יחוד ( ח"וךr pp t
ht

serie quantitative

 הריקסsurvey

quantitative Reihe

u؟aper

chronological series םינמז יפל הרדס
Ub
serie chronologique

h

רוק؟

chronologische Reihe

source

source

frequency (תויחיכש יד(תוחיכש
Quelle

frequence

official

Frequenz Haufigkeit

cumulative (series) הרדס( רבטצמ
cumulatif (serie cumulative) (תרבטצמ
kumulat1v(e Reihe)

cumulative downwards דרויו רבטצמ

ימשר

officiel

amtlich, offiziell

unofficial אל-ימער
nonofficiel

unoffiziell, nicht amtlich

kumulativ nach unten

semiofficial הצחמל י؟שר

cumulative upwards הלועו רבטצמ

officieux

kumulativ nach oben

halbamtlich, offizios

cumulated downwards הטמ יפלכ רבצמ
kumuliert nach unten

III

TreatmenttAnalysisand םינותנה דמע

cumulated upwards  הלעמ יפלכ רבצמPresentation of Data סתגצזוו םחותנ

Elaboration, analyse TTT

kumuliert'nach oben

continuous ףצר
continu

stetig, kontinuierlich

continuity תופיצר

et presentation des donnees
Behandlung (Verwertung), Analyse

and Darstellung der Daten
תויטסעטס !תויגלפתהו תורדס )آ

array

רדסמ

contmuite

stetigkeit, Kontinuitat

Anordnung,

חמישדה ףוסב הרעה האר.

Ordnun

 ח^יטםימטם יחגומ243
chart, diagram, graph המרגאיד

discontinuous, discrete ל

diagramme, carte, graphique

discontinu

Diagramm

unstetig, diskontinuierlich, dis

grid paper, graph-paper תוצבשמ"רינ

discontinuity, discreteness "אל
discontinuity

gerastetes Papier

Unstetigkeit Diskontinuitat

squared paper םיעובר דינ
2) תו פרג ם ברד

papier quadrille
kariertes Papier

יטוטר^ _טר؟,  יפרגgraphic
ידממילמ דינ

graphique

papier millimetrique

graphisch, zeichnerisch

Millimeterpapier

גצה,  ראתto (re)present

Cartesian diagram תיסטךק המרגאיד

representer

diagramme cartesien

reprasentieren, darsteilen

Cartesianisches Schaubild

ה؟צה,  רואתrepresentation

rectangular, orthogonal תיוז"דשי

representation

rectangulaire, orthogonal

Reprasentation, Darstellung

rechtwinklig

scale

ם؟ם

ychelle

representation graphique

graphische Darstellung (Reprasentation)

Skala

scale הןמ"הנק

echelle

 ףוקש רינ לע קתעהto trace
calquer
durchpausen

assstab
axis

 תיפרג הג؟הgraphical representation

ריצ

axe

Achse

 )המרגאידב הרדס( ץצto plot (a series
on a diagram)
tracer porter (une syrie sur un
diagratnme)

origin אצומ, (תישאר)דחדקנ, ספא תדקנauftragen, aufzeichnen (in Ordnung,
in Diagramm)

origine

Anfangspunkt, Ursprung, Nullpunkt

 טוטרש טוטרסdrawing plotting

zero line (of a diagram) לש( ספאה וק

dessin

ligne zero (du diagramme) (המרגאידה

Zeichnung Zeichnen

Nullinie (des Diagramms)

baseline דוסץוק
ligne de base
Grundlinie

 סיגותנה ןיב לשמל( המאתהcorrespondence
()המרגאידלe.g. between data and graph)

Ubereinstimmung (z. B. zwischen den
Daten und dem Graph)

דועע,  הטנידרואוקcoordinate

construction (הלועפ( הימ

coordonnee

construction

Koordinate

Konstruktion, Aufbau
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קוספ,  ןיושאד דועשabsassa .  לש' הןומעcolum
abscisse  המרגוטסהcolorne d'un histogramme

Histogrammkolumne f Abszisse

ינש רועש,  קסופordinale  תילוגע המרגאיד أpie) diagram ٥٢
ordonnee  إdiagramnie circulaire

Kreisdiagramm Ordinate

 יולת הגתשמdependent variable צחמל ימתרגול
arithdog variable dependante
semilogarithmique abhangige Variable

 ילןויצקנפ סחיsemilogarithmisch, halblogarithmisch functional r
liaison fonctionnelle  תימתרןול המהגאידratio chart (see

Funktionalbeziehung( ה^חמל ؛semilogarithmic

 'ר( דצמ£ )טיד؟؟parameter ؛diagramme semilogarithm

parametre  أhalblogarithmisches Diagramm
Parameter  טנג תמרגאיד أprogress chart, Ganttchart

 תויחיכשהיעלצמfrequency-polygon  ؛graphique de
Oantt-Diagramm, vorschreitendes I oolygone de frequence

aufsteigendes Diagramm Polygon der Frequenz (Haufigkeit) ٠٥

 תוחיכשה"ס^עfrequency curve ( יבטקpolar (diagram, coor
polaire 1 courbe de frequence
daufigkeitskurve, Frequenzkurve  إpolar

 תוגלפתהה"מקע1 distribution curve  רוזפ"תמרגאיד أs
courbe de distribution ٠

Streuungsdrngramm •Verteilungskurve
 הצוצק המרגאידen diagram_  תיבחרמ המרגאיד أstereogram

diagramme brise  أstereogramme

abgebrochenes Diagramm  إRaumdiagramm, stereogram

 המרגאידI oictorial graphf pictogram  המר יוקcontour lines, level curves

 תונומת ؟שcourbes de niveau : pictogramme

Niveaulinien

Bilderdiagramm

תיטסטטס הפמ, cartogram

block diagram םיחטש תמרגאיד

 המרגוטרכcartogramme

diagramme par barres

Flachendiagramm  أKartenzeichung, Kartogramm

 תוטומ ?ש המרגאידbar chart תודקנ תמרגאיד إ, map ٠٢ dotted

תפמ ا- תודקנcarte pointillee

stabchendiagramm  ؛Punktierungskarte
graded map תגרדמ הפמ

histogram, column diagram לש המרגאיד

cartogramme grade

histogramme תודומע, המרגוטסה

abgestuftes Kartogramm ٠ Saulendiagramm, Histogram
תומישרה ףוסב הרעה האר.

 הן?ילהי_ י^מ45ق
 גורדgraduation

 ירטמס םואתsymmetrical

graduation

symetrique

Qradierung

symmetrisch

_ת§מ¥ טיללshaded map

 ירטמס"אל םואת"אלasymmetrical skew

cartogramme hachure

asym^rique dyssymetrique

chattierungskarte

asymmetrisch

 ללצהto shade

אל-תנןקמ؟ םואתי, -moderately asym

achurer, nuancer

 תןןקמב יד؛גמ؟"אלskew ٠٢ metrical

schattieren

legerementasymetriquenadyssymetrique

הללצה,  םיללצ גורדshading

gemassigt asymmetrisch

nuancement

רתו ב םואת אל, -extremely asym

Schattierung

 ירטמס"אל1י؟1 רתskew ٠٢ metrical

 לצדוגרדdensity of shade

fortement dyssymetrique ou asym6trique

extrem asymmetrisch

hachure, nuance

*( תוגלפתה١ binomial distribution

Schattierungsgrad
תמרגאיד-בושח, nomogram

 ل )תוקלחתהdistribution binomiale

נ1מ1 המדגnomogramme

 תיר؟יא"ודbinomiale Verteilung

Nomogramm

 יטסגול םלעlogistic curve

המרגאןדב בושח, nomography

courbe logistique

נ1מ1 היפרגnomographic

logistische Kurve

Nomographic

 יביגוא םקעogive
ogive

Ogive
הרוצ

 רש؛to rectify
rectifier
kf

shape

 )המרגאיד( בתכto inscribe on a diagram
faire le lettrage (d'un diagramme)

Form

(ein Diagramm) beschriften
 וא(גתוגלפתהY shaped
)תוקלחתה

תרוצב

distribut
תבתכ

Y-forme distribution
legende, inscription

jkY-

distribution

Y  ءئ٧ de

eschnftung

Y-formige Verteilung ٠٢^٠٥ -U

3) םייטסטטס םימקע

)תוקלחהה וא(תוגלפתה1 reverseYshaped
linearst ht רשי

5 תרוצY  ה؟ופהdistribution
u

geradlinig
 וא( תוגלפתהcompound distribution

)תוקלחתה1 distribution composite
curve!

curved curvilinear םק؟

 תבכרמ,kombinierte Verteilung
courbe! courviligne

zusammengesetzte Verteilung Kurvej Kurven-, kurvenforrnig
1. המישרה ףוסב הרעה האר.

en

for
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עוטק )םלוה וקה( םולה
(to fit
(intr וא
(תוגלפתה
s'ajuster

mutilated or

()העוטק !תוקלחתהated (distribu

entsprechen, zutreffen I (distribution) trunque(e)

Verteiiung) )ء،םימק؟"קורפםלוהה וקה إ هةءمس
 דתויבbest fit

meistentsprechende Lime

dissection of c

decomposition ou decoupure
de courbes

 תומילההךחבמgoodness of fit test
test de la qualite d'un ajustement

Kurvenzergliederung

Prufung des Entsprechungsgrades

םקעה"תיטנ, slope or inclination
 םקעהךחפשof the curve

 קלחדto smooth
adoucir

inclinaison de la courbe

glatten

Kurvenneigung

 קלןו؟ םקעsmoothed curve

 םקע זזהto shift a curve
deplacer une courbe
1 erne Kurve verschieben

geglattete Kurve

 ד!؟؟חהthg

adoucissement

םקעה תזוזת, shifting of a curve؛
 םקעהדוזזהdeplacementd'une courbe
Kurvenverscliiebung

latten

least square תיעוברה היססה
le moindre carre התוחפה

die kleinsten Quadrate

 ה؛טסה ךרדmethod of least squares
 תיעוברהmethode des moindres carrees

פק

pit
It ,E lit

Quadrate

interpolation de courbes qui se baisent
interpolation de courbes osculatrices

jump

Sprung

 התוחפהMethode der kleinsten

 קישמ ןויבosculating interpolation

ה؟

saut

to interpolate ץב
1nterpoler

interpolieren, einschalten

extrapolation ץויח

Oskulationsinterpolation

 תישפח ד؛בfreehand
k main levee

extrapolation

Extrapolation

toextrapolate ץיח

(Freihand-(Zeichnung

extrapoler

םיסחיו םירועש )و

extrapolieren

םלה,  םלההto fit (tr.), to adjust ועש إ
ajuster؛

taux

eine entsprechende Linie Ziehen  اRate, Ziffer
A המישרה ףוםב הדעה האר.

 הקימסיטטס יחתמ47ة
םדקמ- ןוקתהcorrectionratio
coefficientםחי
coefficient de correction

Berichtigungskoeffizient

 ןקתמ רועשcorrected rate

rapport,

הנ؟

taux corrige

quotient

berichtigte Rate, •Ziffer

Quotient

 יללכ רועשgeneral rate

quotient

coefficient םדקמ

taux global

coefficient

Gesamtrate Gesamtziffer

Koeffizient

 ילגס רועשspecific rate

proportion היצרופורפ

taux specifique

proportion

spezifische Rate

Verhaltnis, Proportion

/ יופ؟ רועז؛expected rate

 ילנויצרופורפproportional

taux espere

proportionnel

erwartete Rate, •Ziffer

proportional

ימל؛, 5 וטרgross, crude

הכנ

to

eliminate

brut

eliminer

•Brutto Global

eliminieren,

יקנ, טנ1 net

יוכנ
of

net

Netto

pour cent

beseitigen

הע؛؛שה
the

(למ

ליגה

influence

influence

p t (דאמ؟(זוחא דאמל

rais

Verhaltnis

(de

Elimination

d.

ןות؛

ل

הפנמ

(of

1'age

t

etc

Einflus

...figu

Prozent, von Hundert (v. H.)

p t g םיזוחא רועש

bereinigte

Ziffer,

percentage, proportion pour
cent
standard

(ןקת

Prozentsatz, Vonhundertsatz
(•population

Ang

(כא

•rate)

standard

per mille per thousand ףלאל, זוחא...
Standard(Bevolkerung
pour mille ףלאמ
Promille, von Tausend (v.T.)
to standardize ןנקת
standardiser

6)דמ1ז؛؛ךמ?ודמגמהלשת
standardisieren

 זכדמל המגמtendency
؛centra זנקתמ
standardized
tendence centripete

standardise

Schwergewichtstendenz

standardisiert

1.  םיוסמ ןותנמa הגוע( םיוסמ םרוג תעפשה םיכנמ، ליג، כו תיללכ המגמ

לע גשוהש-יוכינה תלועפ ידי، נמ ןותנ ארקנ
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assumed

רעשמ

 עצמto average
faire une moyenne

den Durchschnitt berechn

angenommen

 ל؟קש؟weighted
pondere

ינוגיב,  أ עצממmean, average
moyenne

Mittelwert, Mittel Durchschnitt

gewogen (mit Oewichten versehen)

to weight ללקש
affecter un poids k

בצמ

position

position

Lage

wagen (mit Oewichten versehen)
ינובשח עצמ؟, anthmetic(al) mean
 י؟מתראעצממmoyenne arithmetique

weighting לולקש

pond£ration

Wagung (mit Gewichten versehen)

 לקשמweight
poids

arithmetisches Mittel

 ינומרה עצממharmonique mean
moyenne harmonique
harmonisches Mittel

יםךנה עצממ, Wagungsziffer (Gewicht) ,geometric mean

 أmoyenne geometrique ירסמוא? עצממ

moment  םנמומ יgeometrisches Mittel

moment

aggregate ףךצמ

Moment

aggregat

moving average ענ עצממ راةمسةةا
moyenne mobile

aggregative יפר^מ

beweglicher Durchschnitt

aggregate

ّ _יי7ت؛ثءةم؛

 ا أSchwerpunkt, Mittelpunkt
؛nnttlerer Wert. Zentralwert
םוקמ,  םוקמ תעיבקlocation
(e g of
)םיכרעבש(סיבשה
mode
(( לש ؛ןוגכ.centre of population,
etc dominante
mode valeur
tb t

Modus, Haufigkeitswert )היסולכואה זכרמ

 עעמאה"תדקןmidpoint؛

point central  إ7) תונתמה
mittlerer Punkt ؛

וד- جأاسلا יחיכעtovarU

varier

a 2 sommets

varj1eren bimoda.

i דואמ תובורק םיתעל םישמשמ תיזעולב םיפדרנה םיחנומה

םהיניב ןיחבהל. ןיוצי םיירבעל עגונב، בחר גשומ אוה ינוגיב

ינוניב לש נוס אוח עצוממ/ ינובשח םינוניבל דחוימה

ؤ הקיטסיטטס יחגומ4ة
variable !הנתשמ

precision קויד

variable

precision

Variable, veranderliche

Genauigkeit
variance

תונוש

fluctuation

total variance תללוכ תונוש

random variable ירקמ הנתשמ
variable aleatoire

zufallige Variable
הנתשמ,  הנתשמ1 variate

 ךותב תונושvariance within
()בדינו תודומע

variation

יונש

variation

 ןיב תונושvariance between

Variation

()ב"ויכו תודומע

variability תונתשה
variability

quartiie ( ת"ש(ןועיבר٠ ינועיבר
Veranderhchkeit

quartil

Viertelswert, Quartiie

coefficient of variability הה"פדקמ

upper quartiie ןוילע ןועיבך

coefficient de variability

quartil superieur

Veranderlichkeitskoeffizient

oberer Viertelswert, Oberquartile

to

lower quartiie ןותחת ןועיבר

devier

quartil mferieur

unterer Viertelswert, Unterquartile

deviate

abweichen

 ןמ ה؛טסdeviation

decile (ינורישע ؟ת"ש(ןורישע

deviation

deal

Abweichung

Dezile

הטס

 תטלחמ עצממ תיטסaverage deviation

centile, percentile (י^אמ ת ש(ןואמ
percentil
Perzenti e

interquartile range ינועיברךיב םוחת
deviation interquartille

Zwischenquartilabstand

dispersion רוזפ

t

Durchschmttsabweichung

 ןקת"ת؛ט؟ןstandard deviation
deviation type

standardabweichung

range

םוחת

dispersion

domaine,

streuung

Bereich,

region
Gebiet

1.  =( הנתשמ גשומהvariable) וא הרקמל הרקממ תונתשהל לולעה לדוג ושוריפ
יוכו ןמזה תצורמב. שיגדהל ךרוצ שישב، םישמתשמ תואיצמב הנתשנ רבכש רבדב אוה רבודמהש
 תדחוימה הלמב תיזעולבvanale. תורוצל הלבקהב תאזה הליבסה הרוצה תא הדעווה העיצמ ךכיפל

)ד דכ 'בד( ה_؛ו לשמל أ הז ןיממ תורחא، ٠٥٩ (הנ גי יקיו، )ונ، )זמ א 'דמב( יח؟פתה
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 normה؟רונ ,ןקת

 kurtosisהזוטרק ,חיעבג

norme

Norm

 normalילמרונ ,ןיקת

תיננבג בחר piatycurtic

normal
normal

תינרדח

 leptocuiticהמרונל תסתמש ,ןקתל תחתמש
subnormal
subnormal
unternormal

 supernormalהמרונל לעמש,ןקתללעמש
תיננבג ןיקת mesocurhc
supernormal
ubernormal

؛

זוכד concentration
concentration

 Konzentration, Zusammendrangungإ

-distribution؛

אל

הקלח

קלחתהו

תוכאלמ

:

)29

עבראמ

15,

קלחתמ

עוצקמב

םושמו

24،

dividend,
םג

לפ

תא

רפסמ

ןיעמ

איבהל

שי

יחנומל
'ה

ןכ

םג

ןהבו

ןולמ(

"וננושל"(

גולפ

ףוריצ

תא

םכסוה

ימע

ימותסש

ןושל

םייטמיתמה

ידיל

חינהל

םיששוח

divisor,

תועמשמה

הקיטמיתמ

distribu

שהל

קלחמ

תועט

345),

division,

הקיטמיתמ

םישמתשמ

,הנבה

שרושה

53

תחא

ימע(

distribution.

ימע

חנומ

תולמב

תעיבקב

םישמתשמ

406),

פ"עא

שרפתי

'ז

)121
אמש

.תוגלפמ
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