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اإلحصاء  عرشون:  الوحدة 
الدرس األّول: نزيه )مّتزنة( أم غري نزيه. 

 

 خّططت رنا وجنى أن تدرسا لالمتحان مًعا. أرادت كّل واحدة منهام أن 
تكون الدراسة يف بيتها. ومل تنجح كلٌّ منهام يف إقناع األخرى، لذلك قّررتا 

رمي قطعتني نقدّيتني من الشاقل.
إذا أظهرت القطعتان  النقديتان نفس الجهة فيدرسن يف بيت رنا. 

إذا أظهرت القطعتان النقدّيتان جهتني مختلفتني فيدرسن يف بيت جنى. 
هل اللعبة مّتزنة )نزيهة(؟ إذا كان الجواب ال فأيٌّ منهام ستختارون اللعب مكانها؟

طلبت شذى االنضامم.

تّم االّتفاق عىل أّنه إذا أظهرت القطعتان النقدّيتان جهة الشجرة   فسيدرسن يف بيت رنا.

إذا أظهرت القطعتان  النقدّيتان جهة العدد واحد  فسيدرسن يف بيت شذى.

إذا أظهرت القطعتان  النقدّيتان جهتني مختلفتني فسيدرسن يف بيت جنى . 

هل اللعبة مّتزنة؟ 

نتعّلم كيفية تحديد ما إذا كانت اللعبة مّتزنة أو غري مّتزنة. 

. تلعب شرياز وراما مبكعّب زهر عاديّ  .1
.5 3 أو   ,1 تفوز شرياز إذا أظهر املكّعب  

تفوز راما إذا أظهر املكّعب 2, 4 أو 6.
هل اللعبة مّتزنة؟ 

يلعب سامي ورامي مبكّعب زهر عادّي.   .2
      يفوز سامي إذا ظهر عدد من مضاعفات العدد 3. 

      يفوز رامي إذا ظهر عدد ليس من مضاعفات العدد 3. 

      أ . هل اللعبة مّتزنة؟ إذا كان الجواب ال فمن منهام كنتم ستختارون اللعب مكانه؟ 

20 مرة. يرمي كلّ طالب من طالّب الصفّ املكعّب        ب . 

اِجمعوا النتائج من الصّف وسّجلوها يف الجدول. 

هل النتائج مالمئة إلجاباتكم يف بند أ؟ ت . 

االحتامل هو مجال ريايّض يتناول حسابات أو  تحليل احتامالت نتائج.   •
     ال ميكن أن نتوقع نتيجة تجربة واحدة أو نتيجة لعبة واحدة مسبًقا.

     إذا أجرينا عدًدا كبريًا من التجارب فمن املمكن أن نتوقع النتائج باحتامل كبري .

اللعبة املّتزنة )النزيهة( هي اللعبة التي احتامالت الفوز فيها متساوية لدى كّل واحد من املشرتكني.   •
    مثال: ُوصفت، يف املهّمة 1، لعبة مّتزنة.

يفوز سامي              

 )عدد من مضاعفات العدد3(

يفوز رامي              

 )عدد ليس من مضاعفات العدد3(
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ندير عقرب الساعة الّذي يف الرسمة.  .3
جامل هو الفائز- إذا توّقف العقرب يف مساحته. 

نور هو الفائز- إذا توّقف العقرب يف مساحته. 
هل اللعبة مّتزنة )نزيهة(؟ إذا مل تكن مّتزنة فلمن سيكون احتامل الفوز أكرب؟ أ . 

ب .ندير عقرب الساعة مرّة واحدة. 

   هل ميكن أن نخّمن من البداية من الفائز يف هذه الجولة؟?

1,000 مرة. ت .ندير عقرب الساعة 

    هل ميكن أن نخّمن من البداية من الذي يفوز أكرث؟

    كم مرّة ميكن أن نخّمن عدد مّرات وقوف العقرب يف مساحة  نور: أكرث من  500 مرّة أم أقّل من 500؟ ارشحوا.

دْنَ قوانني مختلفة. ترمي مايا ومالك مكعّب زهر وتجمعان النقاط. يف كلّ مرّة يحدِّ  .4
متلك مايا مكّعب زهر أبيض. متلك مالك مكّعب زهر أحمر. كالهام ترمي املكّعب يف نفس الوقت.

قوانني الّلعبة األوىل : أ . 
تحصل مايا عىل نقطة - إذا توّقف املكّعب األبيض عىل رقم  5.

تحصل مالك عىل نقطة - إذا توّقف املكّعب األحمر عىل رقم 5. 
هل الّلعبة مّتزنة؟ ارشحوا.

ب. قوانني الّلعبة الثانية:
تحصل مايا عىل نقطة - إذا توّقف املكّعب األبيض عىل رقم 3.

تحصل مالك عىل نقطة - إذا توّقف املكّعب األحمر عىل رقم  4.
هل الّلعبة مّتزنة؟ ارشحوا.

مجموعة نتائج التجربة تسّمى "حدث".

يسّمى الحدث الذي تكون فيه نتيجة واحدة "حدث بسيط".  

.6 5 أو   ,4  ,3  ,2  ,1 مثال: عند رمي املكّعب نحصل عىل نتيجة من سّتة نتائج : 
6  هي حدث. 5  أو   ,4  ,3   مجموعة النتائج "الحصول عىل عدد أكرب من 2":  

2 "هي حدث بسيط.   النتيجة: "الحصول عىل العدد  

.4 نتطرق إىل املهمة   .5
         أ. قوانني الّلعبة الثالثة:

            تحصل مايا عىل نقطة - إذا كان مجموع األعداد عىل وجهِي املكعبني مساوًيا لـ  6.

              تحصل مالك عىل نقطة - إذا كان مجموع األعداد عىل وجهِي املكعبني مساوًيا لـ  5.

   هل الّلعبة مّتزنة؟ ارشحوا.

   إذا كان الجواب ال فاقرتحوا تغيريًا ليك تصبح  الّلعبة مّتزنة.

جمال
نور
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كم من األحداث البسيطة ميكن أن تحصلوا عليها عند رمي مكّعبني ؟ ارِشحوا.  ب . 

عند رمي دبوس ميكن أن نحصل عىل "الرأس"     أو " الجانب"   
كّلام كان طول قطر "الرأس" أكرب من طول "اإلبرة" ، فإّن احتامل سقوط الدّبوس عىل رأسه أكرب.

احتامالت الحصول عىل "رأس" أو "إبرة"  غري متساوية.
كّل  رمي  خالل  من  "جانب"  عىل   الحصول  احتامل  هو  وما  "رأس"،  عىل  الحصول  احتامل  هو  ما  تخّمنوا  أن  ميكن 

الدبابيس املوجودة يف العلبة وفحص ما ييل: كم دّبوًسا سقط عىل "رأسه" وكم دّبوًسا سقط عىل "جانبه"؟   

مجموعة مهاّم

ا. نرمي مكعّب زهر عاديًّ  .1
يحصل عامد عىل نقطة - إذا حصل عىل عدد زوجّي عند رمي املكّعب. 
يحصل عدّي عىل نقطة - إذا حصل عىل عدد فردّي عند رمي املكّعب. 

هل الّلعبة مّتزنة؟ إذا مل تكن كذلك، من كنتم ستختارون الّلعب مكانه؟

ترمي ليىل وهدى مكّعب زهر عاديًّا.  .2
4 عند رمي املكّعب.        تحصل ليىل عىل نقطة - إذا حصلت عىل عدد أقّل من 
3 عند رمي املكّعب. تحصل هدى عىل نقطة - إذا حصلت عىل عدد أكرب من 

هل الّلعبة مّتزنة؟ ارشحوا ملاذا.

نرمي مكعّبيْ زهر.  .3
يفوز الاّلعب األّول إذا حصل عىل نفس العدد عند رمي املكّعبني.

يفوز الاّلعب الثاين إذا حصل عىل عددين مختلفني عند رمي املكّعبني.
هل الّلعبة مّتزنة؟ إذا مل تكن كذلك، من كنتم ستختارون الّلعب مكانه؟ ارشحوا.

نرمي مكعبْي زهر.  .4
.8         يفوز الاّلعب األّول إذا كان مجموع العددين عند رمي املكّعبني مساوًيا لـ 
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.7 يفوز الاّلعب الثاين إذا كان مجموع العددين عند رمي املكّعبني مساوًيا لـ 
هل الّلعبة مّتزنة؟ إذا مل تكن كذلك، اقرتحوا تعديالت عىل الّلعبة يك تصبح مّتزنة.

تلعب رنا ونهى لعبة يستخدمن فيها البلبيل )الخذروف(.   .5
تفوز رنا يف الّلعبة إذا حصلت عىل "ف" أو "ج" أو "هـ".

تفوز نهى يف الّلعبة إذا حصلت عىل "ن".
هل الّلعبة متزنة؟ إذا مل تكن كذلك، اِقرتحوا تعديالت عىل الّلعبة يك تصبح مّتزنة.

200 مرّة. نرمي القطعة النقدّية "شيقل"    .6
      كم مرّة ميكن أن نحصل عىل شجرة؟

رمى مسعود الشيقل مرّات كثرية.  .7
.1 496 مرّة حصل عىل العدد   منها: 

كم مرّة، بالتقريب، قام مسعود برمي القطعة النقديّة؟

يلعب يوسف ورامي  بالساعات ) انظروا الرسمة(.        .   .8
نختار ساعة وندير العقرب.

الاّلعب الذي يتوّقف العقرب يف 
مساحته هو الفائز.

أ. أّي ساعة يجدر أن يختارها 
املتسابقون لّلعب؟ ارِشحوا.

ب. هل اللعبة مّتزنة يف أّي ساعة من الساعات املعطاة؟ إذا كان كذلك، فأّي ساعة مّتزنة؟

600 مرّة يف كّل جولة. ت. ندير العقرب 

I؟  بالساعة II؟  بالساعة III؟      خّمنوا: كم مرّة ميكن أن يفوز فيها رامي إذا لعب بالساعة 

.I ث. يخّطط يوسف ورامي لّلعب مرّة واحدة يف الساعة 
هل ميكن أن نخّمن مسبًقا من الفائز؟ ملاذا؟

يعمل رامي يف دّكان، ويحصل عىل 50 شاقاًل يف اليوم مقابل عمله.  .9
      اِقرتح صاحب الدّكان عىل رامي أن يقوم برمي مكّعب زهر بداًل من إعطائه 50 شاقاًل يف اليوم.

200 شاقل. إذا حصل عىل النتيجة    يحصل على    -

إذا حصل عىل عدد آخر )يختلف عن  1( يحصل عىل  10 شواقل.  -

هل من األفضل لرامي أن يوافق عىل هذا االقرتاح؟ عللوا.

IIIIII ساعةساعةساعة

يوسف
يوسف

يوسف

راميرامي
رامي
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الدرس الثاين: ما هو االحتامل؟

يرمي مالك مكّعب زهر عاديًّا ويخّطط كالتايل:
6، سأذهب للعب كرة القدم. إذا حصلت عىل العدد 
6، سأذهب للسينام.  إذا حصلت عىل عدد أقّل من  

6، سأذهب لتحضري واجبايت املدرسّية.  إذا حصلت عىل عدد أكرب من 
حّددوا لكّل واحد من األحداث، هل ميكن أن يحدث، يجب أن يحدث، من غري املمكن حدوثه؟

يذهب مالك للعب كرة القدم  • يحّض مالك واجباته املدرسّية    •
يخرج مالك من البيت  • يذهب مالك للسينام                          •

نبحث احتامالت حدوث أحداث مختلفة.

ا.  نرمي  مكعّب زهر عاديًّ  .1
اكتبوا بجانب كّل حدث: هل هو ممكن ) ميكن حدوثه( ، مؤكد )يجب أن يحدث(، من غري املمكن حدوثه 

)مستحيل(. 
.7 ت. الحصول عىل العدد    .5 أ .   الحصول عىل العدد  

.7 الحصول عىل عدد أصغر من   ث .  الحصول عىل عدد  فردّي.              ب . 

الحدث املمكن هو حدث ميكن حصوله.
2 عند رمي مكعب زهر"، هو حدث ممكن. مثال: الحدث "الحصول عىل العدد 

حدث مؤكد هو الحدث الواجب حصوله.
مثال:" الحصول عىل عدد طبيعّي عند رمي مكّعب زهر"، هو حدث مؤكّد.

الحدث غري املمكن )املستحيل( هو حدث ال ميكن حصوله.
8 عند رمي مكّعب زهر"، هو حدث غري ممكن )مستحيل(. مثال: الحدث " الحصول عىل العدد 

3 كرات زرقاء. 3 كرات بيضاء وَ  3 كرات حمراء، وَ  يوجد يف جرّة    .2
4 كرات من غري أن ننظر فيها. ُنخرج من الجرّة 

سّجلوا يف كّل بند: هل الحدث ممكن، مؤّكد، غري ممكن.
أ. للكرات األربع اللون نفسه.

ب. اثنتان من الكرات بيضاء واثنتان من الكرات حمراء.
ت. لكّل واحدة من الكرات األربع لون مختلف.

ث.من بني الكرات األربع ال يوجد كرة بلون األبيض.
ج. الثنتني من الكرات األربع اللون نفسه.
ح. لثالثة من الكرات األربع اللون نفسه.
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العدد الذي ميثِّل احتامل الحصول عىل نتيجة معيّنة هو احتامل الحصول عىل نفس النتيجة.  •
6 من الرميات.

1 2 بقيمة مقدارها       مثال: إذا قمنا برمي مكّعب زهر عّدة مرّات نحصل عىل العدد  

6
1              لذا ميكن أن نقول: إن احتامل الحصول عىل العدد  2 هو 
أيًضا 6

1                احتامل الحصول عىل أّي عدد أخر عىل املكعب هو  

.0 احتامل الحدث غري املمكن هو    •
.1 احتامل الحدث املؤّكد هو 

0 إىل1. احتامل حدوث حدث يف كل حالة أخرى هو عدد بني  
ميكن وصف االحتامل بواسطة محور األعداد كنقطة موجودة عىل القطعة

.1 0 َو  التي طرفاها  

3 هو حدث  مثال: عند رمي مكّعب، يكون الحصول عىل عدد أصغر من 
. 13        ممكن، واحتامله  

يف الّلعبة املّتزنة ، يوجد لجميع املشرتكني نفس احتامل الفوز.  •
مثال: يوجد نفس االحتامل عند رمي قطعة نقدّية للحدث " الحصول عىل عدد" وللحدث " الحصول عىل شجرة"،     

2 ، والّلعبة مّتزنة )نزيهة(. 
1         لذا فاحتامل كل واحد منهام هو  

نفّكر ب ...

2 كرات زرقاء. 3 كرات خضاء َو  يوجد يف سّلة    .3
حّددوا لكلٍّ من األحداث: ممكن، غري ممكن، مؤّكد. 

ت. أن ُنخرج كرة حمراء. أن ُنخرج كرة خضاء.  أ . 

ث. أن ُنخرج كرة غري حمراء. أن ُنخرج كرة زرقاء.                    ب . 

جدوا احتامل كّل حدث من األحداث. 

انسخوا وحّددوا عىل مستقيم األعداد حرف الحدث املالئم )انظروا املثال(.

0 11
5

2
5

3
5

4
5

احلدث
ث مثال: 

نلعب مبكّعب زهر عادّي.   .4
3,000 مرّة.        أ.  نرمي املكّعب 

          كم من املّرات ُيتوّقع الحصول عىل أعداد زوجّية؟ ما هو احتامل الحصول عىل أعداد زوجّية؟ ارشحوا.

      ب. نرمي املكّعب مرّتني.

          هل سنحصل عىل عددين أحدهام زوجّي واآلخر فردّي؟ ارشحوا. 
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بشكل عاّم، ال ميكن التخمني مسبًقا نتيجة تجربة واحدة أو نتائج تجارب متفرّقة. 

ميكن مسبًقا تخمني نتيجة التجربة بشكل دقيق، وذلك عند إجراء عدد كبري من التجارب.

1,200 مرّة، نحصل عىل عدد مثال: عند رمي مكّعب زهر مرّتني ال ميكن توقّع النتيجة. عند رمي مكّعب زهر عادي  

600 مرّة، ألّن نِصف األعداد عىل املكّعب زوجيّة.          زوجّي حوايل  

ندير خذروفًا )بلبياًل(  1,000 مرّة ونسجل كم مرّة نحصل عىل الحرف ن.  .5
       اختاروا، أيٌّ من األعداد التالية مالمئة لعدد املرّات التي نحصل فيها عىل الحرف ن.  

243  999  100  239  532  261  50

نفّكر ب ...

اقرأوا القطعة التالية.  .6

ا من بعضها. نحاول تخّيل أرضّية خشب مرّكبة من ألواح خشب ضّيقة قريبة جدًّ
 ننرش مسامري عىل األرض بشكل عشوايئ. 

يتالمس قساًم من املسامري مع الشق املوجود بني ألواح الخشب. 
12 من املسامري ال تتالمس(. )8 من املسامري يف الرسمة تتالمس مع الشق َو 
إعادة التجربة عّدة مّرات متّكننا من متّييز ومعرفة التكرارية  التي يتالمس 

فيها املسامر بُشق من شقوق األرضّية. 

اعتامًدا عىل الرسمة أعاله، هل ميكن تحديد احتامل الحدث" يتالمس املسامر بالُشق"؟ أ . 
مسامًرا تالمس مع الشق والباقي مل يتالمس. ما هو احتامل   315 مسامر عىل أرضّية الخشب.   1,200 نرشوا   ب . 

سقوط مسامر بني شقني ) بحيث ال يلمس الشق بني األلواح(.
. 34 ت. قال جابر: االحتامل هو 

هل ما قاله جابر صحيح؟ ارشحوا.

في أعقاب...

أمامكم فرش ملكعّبني. نرمي املكعّبني.   .7
أ. جدوا احتامل كّل حدث من االحداث التالية:

- الحصول عىل 4 يف املكّعب أ.                    - الحصول عىل 4 يف املكّعب ب. 

- الحصول عىل 2 يف املكّعب أ.                    - الحصول عىل 2 يف املكّعب ب. 

ب. جدوا عدًدا بحيث يكون احتامل الحصول عليه يف املكّعب أ أكرب. 

ت. جدوا عدًدا بحيث يكون احتامل الحصول عليه يف املكّعب ب أكرب.

1
2
23
3 3

1
1
12
3 3

ب أ ب باملكعّ املكعّ
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مجموعة مهاّم

أ. نرمي مكّعب زهر عاديًّا، ما هو احتامل الحصول عىل النتيجة 6؟  .1
6,000 مرّة . كم مرّة يتوّقع الحصول عىل النتيجة 6؟       ب. نرمي املكّعب 

ت. رمت دالل املكّعب ثالث مّرات، ويف كّل الرميات حصلت عىل العدد  6.

    تخّطط دالل لرمي املكّعب مرّة أخرى. ما هو احتامل حصول دالل عىل  6 يف هذه املرّة أيًضا؟ ملاذا؟

?

اتّفق عدّة طالّب بأن يقيموا حفلة فجائيّة لصاحبهم.  .2
اقرتح زياد تاريًخا للمقابلة.

قال عامد: هنالك احتامل كبري أن أصل. 
قال داود: احتامل وصويل صعب.

قال زياد: سوف أصل مائة باملائة.
قال نور: سأكون خارج البالد يف نفس اليوم.

اِنسخوا املحور، وحّددوا بالتقريب مكان االحتامل املالئم الشرتاك كّل طالب يف الحفلة. 
.

أمامكم فرش ملكّعبني ممّيزين   .3
      أ. نرمي املكّعب أ. أيٌّ من األعداد يكون احتامل الحصول عليه هو األصغر؟

      ب. نرمي املكّعب ب. أيٌّ من األعداد يكون احتامل الحصول عليه هو األصغر؟

      ت. يف أيٍّ من املكّعبني يكون احتامل الحصول عىل العدد 3 هو األكرب؟

     ث. جدوا عددين لهام نفس االحتامل بحيث يكون كّل واحد منهام مسجاًل عىل 
مكّعب مختلف.

نرمي مكّعب زهر عاديًّا.  .4
      سّجلوا مثااًل لحدث: 

2
1 غري ممكن )احتامل 0(           ب. مؤّكد )احتامل 1(            ت. االحتامل           أ . 

نرمي مكّعب زهر عاديًّا.   .5
      سّجلوا، يف كّل بند، حدثني مالمئني لالحتامالت املعطاة. 

0 ث. االحتامل   1 ت. االحتامل   13 ب. االحتامل   2
1 أ. االحتامل 

1
2

 1

 0

(مؤكّد)

(مستحيل)

1
2
23
3 3

1
1
12
3 3

ب أ ب باملكعّ املكعّ
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نرمي مكّعب زهر مّرتني، ونكتب، من األعداد الناتجة، عدًدا مكّوًنا من منزلتني.  .6
      العدد الناتج من الرمية األوىل هو منزلة العرشات، والعدد الثاين هو منزلة اآلحاد.

      أ.سّجلوا حدثني مؤّكدين.

     ب. سّجلوا حدثني ممكنني.

     ت. سّجلوا حدثني غري ممكنني.

نرمي مكّعب زهر عاديًّا.  .7
      حّددوا يف كّل حدث نوعه ) ممكن، مؤّكد، غري ممكن( وسّجلوا احتامله.

       أ.   الحصول عىل العدد 10.                                                ح. الحصول عىل عدد أصغر من 10.

      ب. الحصول عىل عدد يقسم عىل 5.                                       خ. الحصول عىل عدد ذي منزلتني.

      ت. الحصول عىل عدد أصغر من 3 .                                       د. الحصول عىل عدد زوجّي أكرب من 4.

     ث. الحصول عىل عدد أّويّل، ) تذّكروا، العدد 1 ليس أّوليا(.             ذ. الحصول عىل عدد سالب.

     ج. الحصول عىل عدد يختلف عن 4.                                        ر. الحصول عىل عدد زوجّي.

ندير العقرب يف كّل ساعة من الساعات.  .8

حّددوا أيٌّ من االّدعاءات التالية صحيح يف كّل ساعة؟ ارشحوا.

احتامل وقوف العقرب يف املساحة امللونة باألزرق الغامق هو األكرب.  أ . 

احتامل وقوف العقرب يف املساحة امللونة باألزرق الفاتح هو األكرب.  ب . 

االحتامالن أ َو ب متساويان. ت . 

يوجد عىل رفّ املكتبة 90 كتابًا.  .9

3 من الكتب بالّلغة العربية، وباقي الكتب بالّلغة االنجليزّية.
2

أ. نختار عشوائيًّا كتاًبا من الرّّف. ما هو احتامل كونه كتاًبا بالّلغة اإلنجليزّية؟ 

ب. سّجلوا مثااًل لحدث مؤّكد، مثااًل لحدث ممكن ومثااًل لحدث غري ممكن. 
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الدرس الثالث: تخمينات وتوّقعات 

 يعرض الجدول تكرارّية رواتب العاملني يف مصنع "األمل".  

4,5004,7005,1005,5006,2009,50011,00017,500الراتب الشهرّي )بالشواقل(

ة( 24285121عدد العاملني ) التكراريّ

كم عاماًل يف املصنع؟ 

5,500 شاقل؟ نختار عاماًل عىل نحو عشوايّئ، ما هو احتامل أن يكون راتبه 

نتعلّم عن العالقة بني االحتامل والتكراريّة النسبّية. 

2 إىل املعطيات التي وردت يف مهمة االفتتاحية.    1 وَ  نتطرّق يف املهمتني 

6,000 شاقل فام فوق؟ أ. كم عاماًل يتقاىض راتب شهرّي    .1
      ب. احسبوا معّدل الراتب الشهرّي يف مصنع " األمل".

      ت. نختار عامال عىل نحو عشوايّئ، احسبوا االحتامالت:
راتبه الشهّر أكرث من  2,000 شاقل.  - راتبه الشهرّي  6,200 شاقل.   -

راتبه الشهّر أقل من 20,000 شاقل.  - راتبه الشهرّي أقّل من معّدل الراتب الشهرّي لعاّمل املصنع.   -

ث. سّجلوا مثااًل لحدث مؤّكد، مثااًل لحدث ممكن ومثااًل لحدث غري ممكن. 

ج. سّجلوا مثااًل لحدثني مختلفني لهام نفس االحتامل.

نفّكر ب ...

8 من بني العاملني يف مصنع " األسالك" راتبهم الشهرّي 5,500 شاقل لكّل واحد.  .2
        أ . نختار عشوائيًّا عاماًل من مصنع " األمل" وعاماًل من مصنع " األسالك".

           هل ميكن أن نحّدد أن احتامل حصول العامل عىل راتب شهرّي مببلغ  5,500 شاقل  هو احتامل متشابه يف املصنعني؟

   مباذا تتعلّق االجابة؟

عدد العاّمل يف مصنع "أسالك" أكرب مبرّتني من عدد العاّمل يف مصنع " األمل". ت . 

    ما هو احتامل مقابلة عامل يعمل يف مصنع " األسالك" ويتقاىض5,500 شاقل؟ 

للتذكري
تعّلمنا يف املايض أّن التكرارّية النسبّية ملعطى معنّي هي قسم من املعطى من بني كّل املعطيات. نتناول، يف موضوع 

االحتامل، التكرارّية النسبّية لألحداث. 
التكرارّية النسبّية لحدث هي النسبة بني تكرارّية الحدث وبني مجموع التكرارّيات.

لتحديد االحتامل ال يكفي أن نعرف تكرارّية الحدث، بل من الضورّي معرفة التكرارّية النسبّية.

  تكرارّية الحدث     
التكرارّيات مجموع 

= التكراريّة النسبّية
هذا يعني أّنه من املهّم االهتامم بالنسبة: 
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يف مدينة " النور" أقاموا انتخابات لرئاسة املدينة.  .3
      املرّشح الحاصل عىل أكرث من %50 من األصوات )أي: إذا اختاره أكرث من ِنصف املشرتكني يف االنتخابات(. يكون هو 

الرئيس.

40,000 من أصوات املنتخبني لرئاسة املدينة.       يف املدينة أ- حصل السّيد لؤّي عىل 

30,000 من أصوات املنتخبني لرئاسة املدينة.       يف املدينة ب- حصل السّيد حامد عىل  

أ .  هل من املمكن معرفة أّي من املرشحني تّم اختياره لرئاسة البلدّية؟ ارِشحوا. 

ب .  هل ميكن أن يكون السّيد حامد هو من تّم اختياره؟

     إذا كان الجواب نعم فأعطوا مثااًل، وإذا كان الجواب ال فارشحوا.

ت .  أّي من املعطيات مطلوب أن نعرفها يك نجيب عىل بند أ ؟ ارشحوا.

مجموعة مهاّم

.20 12 طالًبا من بني   أ. يف الصّف الثامن أ نجح يف االمتحان    .1
          يف الصّف الثامن ب نجح يف نفس االمتحان 18 طالًبا من بني  20.

             يف أّي صف سيكون احتامل املقابلة )بشكل عشوايّئ( لطالب نجح يف االمتحان هو األكرب؟ ارشحوا. 

.20 12 طالًبا من بني  يف الصّف الثامن ت نجح يف االمتحان  ب. 
يف الصّف الثامن ث نجح يف االمتحان 18 طالًبا من بني 40.

يف أّي صف سيكون احتامل املقابلة )بشكل عشوايّئ( لطالب نجح يف االمتحان هو األكرب؟ ارشحوا. 

يرمي أحمد وأيوب أسهامً نحو لوحة الهدف.  .2
       احتامل إصابة لوحة الهدف عند أحمد هو 0.2.

        احتامل إصابة لوحة الهدف عند أيوب هو 0.5. 

يف يوم من األيام رمى كلٌّ منهام 100 مرّة.         أ . 

            كم مرّة تقريبًا أصاب كلٌّ منهام لوحة الهدف.

يف يوم آخر أصاب كلٌّ منهام لوحة الهدف 40 مرة.        ب . 

            كم مرّة بالتقريب رمى كلٌّ منهام؟
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توجد عىل الرّف أنواع مختلفة من الدفاتر. ) انظروا الجدول(.   .3

يومياتمختربرسمحسابعريبالنوع

1012738الكّمّية

أ. كم دفرتًا يوجد عىل الرّف؟

ب. ُنخرج دفرتًا من الرّف بشكل عشوايّئ، ما هو احتامل أن يكون دفرت يومّيات؟

ت. ُنخرج دفرتًا من الرّف بشكل عشوايّئ، ما هو احتامل أن يكون دفرًت عريب؟

؟ 10
3 ث. أّي نوع من الدفاتر احتامل إخراجه من الرّف بشكل عشوايّئ هو

فحصوا يف الصّف الثامن أ عالمة الرياضّيات للطاّلب يف الشهادات، وكانت النتائج كالتايل:  .4

45678910العالمة 

12410742عدد الطاّلب 

أ. كم طالًبا يف الصّف؟
ب. كم طالًبا حصل عىل العالمة 6؟

    ما هي التكرارّية النسبّية للطاّلب الذين حصلوا عىل العالمة 6؟
ت. كم طالًبا حصل عىل عالمة فوق 8؟

    ما هي التكرارّية النسبّية للطاّلب الذين حصلوا عىل العالمة فوق 8؟
ت. ما هو احتامل أن ُنخرج طالًبا )بطريقة عشوائّية( حصل عىل العالمة 7؟

ث. ما هو احتامل أن ُنخرج طالًبا )بطريقة عشوائّية( حصل عىل عالمة "نجاح" )6 فام فوق(؟

تمّ يف قرية ما عدّ أبناء كلّ أرسة، وقد قام املرشفون بتنظيم النتائج يف جدول التكراريّة التايل..  .5

12345عدد األبناء يف األرسة

520402510عدد العائالت ) التكراريّة(

كم أرسة توجد يف القرية؟ أ . 

اِحسبوا معّدل عدد األبناء لألرسة. ب . 

نختار أرسة عشوائيًّا. ت . 

    جدوا االحتامالت التالية:

    - يكون لديهم 3 أبناء                            - عدد األبناء أقّل من املعدل 

    - يكونون أقّل من 3 أبناء                       -  أن يكون بالضبط 6 أبناء 

اكتبوا مثااًل لحدث ممكن، مثااًل لحدث مؤكد ومثااًل لحدث غري ممكن.   ث . 
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الدرس الرابع: نحسب احتامالت 

 

10 بطاقات لكّل زوج من الطاّلب  توجد 

ُنخرج بطاقة حسب الدور، ننظر إىل العدد الذي ُسّجل عليها ونعيدها إىل العلبة. نلعب لعبتني مختلفتني.
الّلعبة األوىل

.6 يفوز أ بنقطة -  إذا كان العدد عىل البطاقة أقّل من 
.5 يفوز ب بنقطة -  إذا كان العدد عىل البطاقة يقسم عىل 

هل الّلعبة مّتزنة؟
الثانية  الّلعبة 

.5 3 أو عدد يقسم عىل  يفوز أ بنقطة -  إذا كان العدد عىل البطاقة يقسم عىل 
.6 يفوز ب بنقطة -  إذا كان العدد عىل البطاقة ذا منزلتني أو عدًدا  أقّل من 

هل الّلعبة مّتزنة؟

نحسب احتامالت األحداث املختلفة.

1 - 3 إىل املعطيات التي وردت يف مهّمة االفتتاحّية.   نتطّرق يف املهام 

حّددوا، يف كّل بند، نوع الحدث ) ممكن، مؤكد، غري ممكن( وجدوا احتامالته.  .1
       أ .   العدد ذو منزلة.                                         ث. يقسم العدد عىل 4.

العدد ذو منزلتني.                                       ج. العدد أصغر من 8.        ب . 

.15        ت. العدد ذو ثالثة منازل.                                  ح. العدد أصغر من 

سّجلوا يف كّل بند "صحيح" أو "غري صحيح".   .2
      أ. احتامل إخراج عدد ذي منزلة يقسم عىل 5 مساٍو الحتامل إخراج عدد ذي منزلتني يقسم عىل 5.

      ب. احتامل إخراج عدد أصغر من 9 مساٍو الحتامل إخراج عدد أكرب من 9.

. 10
3       ت. احتامل إخراج عدد أويّل هو 

2
1 ث. احتامل إخراج عدد فردّي هو 

ج. احتامل إخراج عدد أكرب من 2 هو 1.

ح. احتامل إخراج العدد 13 هو 1.

خ. احتامل إخراج عدد أويّل أصغر من 10 هو أكرب من احتامل إخراج عدد أويّل أكرب من 10.

سّجلوا، يف كّل بند، حدثًا مالمئًا لالحتامل.  .3

5
2 2أ. 

1 1ب. 
5 1ت.  0ث.  ج. 
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نفّكر ب ...

60 بطاقة. 3 فقط عىل   ,2  ,1 تّم تسجيل األعداد    .4

هل ميكن عند إخراج بطاقة:

؟ ارشحوا. 13 3 هو  ، احتامل عىل  14 2 هو  ، احتامل الحصول عىل  2
1 1 هو   أن يكون احتامل الحصول عىل 

5 )كّل عدد مرّة واحدة(. نضع البطاقات يف   , 2  , 1 ل عىل كّل بطاقة عدًدا ثاليّث املنزلة مكّوًنا من األعداد   نسجِّ  .5
العلبة.

سجّلوا جميع األعداد املمكنة. كم عددًا حصلتم عليه؟ أ . 

125؟ ما هو احتامل إخراج العدد  ب . 

كم عدًدا من بني األعداد املسّجلة يقسم عىل 5؟ ت . 

      ما هو احتامل إخراج عدد يقسم عىل 5؟

ما هو احتامل إخراج عدد مجموع أرقامه 8؟ ث . 

ما هو احتامل إخراج عدد زوجّي؟ إخراج عدد فردّي؟ ج . 

. 2
1 سّجلوا حدًثا احتامله 0، حدًثا احتامله 1، حدًثا احتامله   ح . 

مجموعة مهاّم

8 عىل مثانية بطاقات. 1 حتى  سُجّلت األعداد من   .1
نطوي البطاقات جّيًدا، ثّم نضعها يف علبة وُنخرج بطاقة بدون أن ننظر فيها.

حّددوا، يف كّل بند، إذا كان هناك احتامل متساٍو للحدثني، وإذا كان ليس
 كذلك. حّددوا ألّي حدث يوجد احتامل أكرب.

ل عليها عدد زوجّي، أو إخراج بطاقة ُسّجل عليها عدد فردّي. أ. إخراج بطاقة ُسجِّ
ل عليها العدد 1. ل عليها العدد 1 أو إخراج بطاقة مل يسجَّ ب. إخراج بطاقة ُسجِّ

ل عليها عدد يقسم عىل 3. ل عليها عدد زوجي أو إخراج بطاقة ُسجِّ ت. إخراج بطاقة ُسجِّ
ل عليها عدد أكرب من 1. ل عليها عدد أصغر من 9 أو إخراج بطاقة ُسجِّ ث. إخراج بطاقة ُسجِّ
ل عليها عدد أصغر من 8. ل عليها عدد أكرب من 1. أو إخراج بطاقة ٌسجِّ ج. إخراج بطاقة ُسجِّ
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تّم تسجيل األعداد من 1 حتى 50 )يشمل 50( عىل  بطاقات. وتّم وضع البطاقات يف علبة. ُنخرج بطاقة بدون أن ننظر   .2
يف العلبة. لكّل عدد توجد بطاقة واحدة.

       أ . احسبوا احتامل حدوث كّل من األحداث التالية:

إخراج عدد زوجّي   -

إخراج عدد  فردّي  -

7 إخراج عدد رقم آحاده   -

إخراج عدد ذي منزلة واحدة         -

إخراج عدد ذي منزلتني            -

110 إخراج العدد   -

ب. سّجلوا حدثًا احتامله 0.                                        ت. سّجلوا حدثًا احتامله 1. 

لت عليها األعداد من 1 حتى 40 )يشمل العدد 40(. لكّل عدد توجد بطاقة واحدة. توجد يف علبة بطاقات ُسجِّ  .3
      ُنخرج بطاقة بدون أن ننظر يف العلبة.

       أ. احسبوا احتامل حدوث كلٍّ من األحداث التالية:

4 إخراج العدد     -

5 إخراج عدد  يقسم عىل    -

إخراج عدد زوجّي  -

إخراج عدد  فردّي  -

17 إخراج عدد أصغر من   -

إخراج عدد ذي منزلتني     -

إخراج عدد ذي ثالثة منازل  -

10 إخراج عدد  يقسم عىل   -

.1 0 وحدثًا احتامله  سّجلوا حدثًا احتامله  ب. 

80(. لكّل عدد توجد بطاقة واحدة. 80 )يشمل العدد  لت عليها األعداد من 1 حتى  توجد يف علبة بطاقات، ُسجِّ  .4
      ُنخرج بطاقة بدون أن ننظر يف العلبة.

أ. احسبوا احتامل حدوث كلٍّ من األحداث التالية:

20 إخراج عدد أكرب من   -

21 إخراج عدد أصغر من   -

8 إخراج عدد يقسم عىل   -

100 إخراج عدد أصغر من   -

61 إخراج عدد زوجّي أصغر من   -

3 20 ويقسم عىل  إخراج عدد أكرب من   -

2 وعىل 3 أيًضا إخراج عدد يقسم عىل   -

67 إخراج عدد يقسم عىل    -

. 12 0، حدثًا احتامله 1 وحدثًا احتامله  سّجلوا حدثًا احتامله  ب. 

4 عىل مثانية بطاقات )كلّ عدد مرّتني(.  , 3  , 2  , 1 5.   سُجّلت األعداد  
           نطوي البطاقات ونضعها يف علبة، ُنخرج بطاقتني بدون أن ننظر فيها.

حّددوا ألّي حدث يوجد احتامل أكرب.           أ . 
 - األعداد عىل البطاقتني متساوية أو األعداد عىل البطاقتني غري متساوية. 

- حاصل رضب األعداد هو زوجّي أو فردّي.
- حاصل رضب األعداد أكرب من 15 أو حاصل رضب األعداد أصغر من1.

6 بطاقات فقط، هل ستختلف إجابتكم للبند أ. كام يظهر يف الرسمة؟ ارِشحوا.   ب  إذا كانت يف العلبة  
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نحافظ على لياقة رياضّية

متشابهة تعابري 

حّددوا، يف كّل بند، ما إذا كان التعبريان الجربيّان متساويني.  .1

5a + 3أ.  5(a + 3).2ثa + a  3a

a · 2ب.  a
2
4 (a + 5) + 3ج.–  (3 + a)

5a + 3aت.  (5 + 3)a.8حa  a · 8

(x ≠ 0)  5 – x2  
x
4
2 معطى تعبيران جبريّان   .2

–1,    –2 ,    1 ,    2 أ. عّوضوا األعداد التالية في التعبيرين: 

ب. هل التعبريان الجربيّان متشابهان؟ ارشحوا.

أضيفوا أقواًسا، يف كّل بند، يك نحصل عىل تعبريين جربينّي متساويني.  .3

7xأ.  x · 2 + 5.1ث – x  3 – 2 + x

xب.  3 – 2x.5 – 1–جx  –1 + 5x

2x + 1 – 4ت.  2x + 1.2 – 4حx + 1  2 – 2x

طوا. بسِّ  .4

5a(a – 3) – 8aث.7a – 2(a + 3) · 5ت.a · (7 – a) + 2a – 5ب.13 + (a – 2)5أ.

اختاروا تعابير جبريّة بحيث  تمثّل محيط المستطيل الذي في الرسمة.  .5
).x > 0        )الرسمة كمثال، وقياسات الطول معطاة بالسم، 

x + 5  5x  2 · 5x  2x + 10  x · 5
2x + 5  x + 5 + x + 5  2(x + 5)

أ. اكتبوا ثالثة تعابري جربيّة متثّل محيط شبه املنحرف يف الرسمة.  .6
).x > 0           )الرسمة كمثال، وقياسات الطول معطاة بالسم، 

هل جميع التعابري التي سّجلتموها متساوية؟ ارشحوا. ب . 


