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احتامالت  حساب  والعرشون:  الواحدة  الوحدة 
الدرس األول: تنظيم نتائج 

 أمامكم فرش مكّعب خاّص. 
كتبت كلٌّ من رنا وهدى إمكانّيات الحصول عىل كّل واحد من األعداد التي ُكتبت عليه.

1  , 2  , 3 كتبت رنا كالتايل: 
1  , 1  , 1  , 2  , 3  , 3 كتبت هدى كالتايل: 

أيٌّ من أشكال الكتابة التي كتبتها كلٌّ من رنا وهدى هي األسهل يك نحسب احتامل الحصول عىل كّل واحد من األعداد ؟

نتعلّم كتابة اإلمكانّيات بطريقة مريحة لحساب االحتامل.

نتطرق إىل املكّعب الذي َورََد يف مهّمة االفتتاحية.  .1
       أ .  ما هو احتامل الحصول عىل العدد 1؟
       ب. ما هو احتامل الحصول عىل العدد 3؟

       ت. ما هو احتامل الحصول عىل عدد يختلف عن 1؟

يوجد يف جرّة 4 كرات بيضاء وكرة زرقاء ) كّلها بنفس الحجم(.  .2
      ُنخرج كرة دون أن ننظر يف الجرة.

      أ .   سّجلوا النتائج املمكنة من خالل طريقة مريحة لحساب االحتامالت.

      ب . ما هو احتامل إخراج كرة بيضاء؟

      ت . ما هو احتامل إخراج كرة زرقاء؟

     ث . ما هو احتامل إخراج كرة حمراء؟

     ج . ما هو احتامل إخراج كرة زرقاء أو كرة بيضاء؟ 

، من املريح كتابة كّل نتيجة كعدد املرّات التي ظهرت فيها . اِنتبهوا، ليك نحسب احتامالاً

أمثلة:  كُتب العدد 1 يف مهّمة االفتتاحيّة عىل ثالثة أوجه، لذا فإنّه من املفّضل تنظيم النتائج حسب طريقة هدى.

أو يف جدول: يف املهّمة الثانية: نسّجل: أبيض ، أبيض ، أبيض ، أبيض ،أزرق. . 

. 5
4    هكذا من السهل حساب احتامل إخراج كرة بيضاء، وهو  

أزرقأبيض

41
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3.  ندير عقرب الساعة املوجود يف الرسمة حتى يقف.
         أ . احسبوا احتامالت األحداث التالية :

D أن يقف العقرب عىل املساحة  -   A  أن يقف العقرب عىل املساحة -          

C أن يقف العقرب عىل املساحة  -   B أن يقف العقرب عىل املساحة -          

1,200 مرّة. ندير العقرب  ب . 

A؟         كم مرّة، بالتقريب، من املتوّقع وقوف العقرب يف املساحة 
كم مرّة، بالتقريب، من املتوّقع وقوف العقرب يف املساحة C؟ ارشحوا. 

قام كّل الطاّلب يف املجموعة بتسجيل الحرف األّول من أسامئهم الشخصّية عىل بطاقات.  .4
      نتجت الحروف اآلتية: ع، أ، ش، ش، م، ل، م، ش، ع، ر، ر، ر، أ، ر، م، أ.

     وضعوا البطاقات يف علبة، وأخرجوا بطاقة بطريقة عشوائّية.

      أ .   كم طالباًا يف املجموعة؟

موا املعطيات  بطريقة ناجعة.       ب . نظِّ

      ت . ما هو احتامل إخراج بطاقة ُسّجل عليها الحرف أ؟

      ث . ما هو احتامل إخراج بطاقة ُسّجل عليها الحرف ع؟

      ج . ألّي حرف من الحروف سيكون االحتامل هو األكرب؟ ما هو؟

      ح . أليٍّ من الحروف يوجد نفس االحتامل؟ ما هو؟

24 بنورة: 8 خرضاء، 6 زرقاء، 10 صفراء. يوجد يف كيس   .5
نخرج بّنورة من الكيس، نسّجل لونها ونعيدها إىل الكيس .

المئوا لكّل حدٍث االحتامل املالئم له من األعداد التالية:  أ . 
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     - أخرجوا بّنورة صفراء                           - أخرجوا بّنورة حمراء 

     - أخرجوا بّنورة ليست زرقاء                   - أخرجوا بّنورة ليست حمراء  

ب .  اكتبوا حدثني مالمئني لعددين آخرين من األعداد املعطاة.

نفّكر ب ...

توجد يف جرّة بنانري خرضاء وبنانري حمراء .  .6
.2:3       النسبة بني عدد البّنورات الحمراء إىل البّنورات الخرضاء يف الجرّة هي 

نختار بّنورة بشكل عشوايّئ. ما هو احتامل أن تكون بالّلون: أ . 

     األحمر              األخرض          أحمر أو أخرض              أزرق

هل ميكن أن نعرف كم بّنورة يف الجرّة؟ أعطوا أمثلة ألعداد مالمئة. ب . 
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أ .  ُطلب من الطاّلب كتابة كّل اإلمكانّيات لرتكيب أرسة مكّونة من ولد وبنت   .7
          كتب سمري: ولدان، بنتان، ولد - بنت.

     كتب نادر: ) بنت، بنت(،)ولد، ولد(، )ولد، بنت(،) بنت، ولد(.

ا احتامالت األحداث املختلفة؟        أيٌّ من الكتابات تعكس جّيداً

ب. جدوا احتامالت األحداث اآلتية. 

     - يوجد يف العائلة بنات فقط                        - البكر ولد والصغرية بنت 

ا.       - البكر ولد                                               - يوجد يف العائلة ولد وبنت أيضاً

ألّي حدث من الحدثني اآلتيني يوجد احتامل أكرب: "أن يكون يف العائلة ولدان" أم "أن يكون يف العائلة ولد وبنت"؟ عّللوا, ت . 

مجموعة مهاّم

ندير عقرب الساعة املوجود يف الرسمة.  .1
        أ . ما هو  احتامل أن يقف العقرب يف املساحة امللّونة باألزرق؟

ما هو  احتامل أن يقف العقرب يف املساحة امللّونة باألزرق فاتح؟        ب. 

        ت. ندير العقرب800 مرّة.
كم مرّة، بالتقريب، يتوّقع وقوف العقرب يف املساحة  امللّونة باألزرق فاتح؟ 

A بثالث مّرات. ندير عقرب الساعة.  B، يف داخل الساعة املرسومة، أكرب من املساحة  املساحة   .2
A؟       أ . ما هو احتامل أن يقف العقرب يف املساحة 

B؟          ما هو احتامل أن يقف العقرب يف املساحة 

A؟ 100 مرّة. كم مرّة، بالتقريب، يتوّقع وقوف العقرب يف املساحة       ب. ندير العقرب 

A. كم مرّة، بالتقريب، ميكن أن نفرتض وقوف العقرب يف املساحة B؟ 102 مّرات يف املساحة       ت. توّقف العقرب 

A مبرتني. ندير عقرب الساعة. B، يف داخل الساعة املرسومة، أكرب من املساحة  املساحة   .3
A؟       أ . ما هو احتامل أن يقف العقرب يف املساحة 

B؟          ما هو احتامل أن يقف العقرب يف املساحة 

120 مرّة.  ب. ندير العقرب 

A؟      كم مرّة، بالتقريب، يتوّقع وقوف العقرب يف املساحة 

607 مّرات يف املساحة B. كم مرّة، بالتقريب، ميكن أن نفرتض وقوف العقرب يف املساحة A؟ ت. توّقف العقرب 

10 نقاط. ث. إذا توّقف العقرب يف املساحة A فنحصل عىل 

B  فنخرس 3 نقاط. ث. إذا توّقف العقرب يف املساحة 

    كم نقطة، تقريباًا، ميكن أن نجمع عند إدارة العقرب 180 مرّة؟
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ندير عقرب الساعة املوجود يف الرسمة، إذا توّقف العقرب يف املساحة  A فنخرس نقطة.  .4
        إذا توّقف العقرب يف املساحة B فنحصل عىل  10 نقاط.  إذا توّقف العقرب يف املساحة  C فنخرس 3 نقاط.

حّددوا ما هو احتامل وقوف العقرب يف كّل واحدة من املساحات. أ . 
300 مرّة.  ندير العقرب  ب . 

كم مرّة، بالتقريب، ميكن أن نتوقع وقوف العقرب يف املساحة B؟ كم نقطة نجمع يف نهاية الّلعبة؟  

أدار سائد العقرب وجمع 740 نقطة. كم مرّة، بالتقريب، أدار سائد العقرب؟ ارشحوا. ت . 

.5:1 النسبة بني عدد العاّمل ذوي الخربة إىل عدد العاّمل الجدد هي   .5
      نختار عامالاً بشكل عشوايّئ. ما هو احتامل أن يكون عامالاً ذا خربة؟

.1:4 يوجد يف الصّف 30 طالباًا. النسبة بني عدد األوالد إىل عدد البنات هي   .6
ا؟ ما هو احتامل أن تكون بنتاًا؟       أ. نختار طالباًا بشكل عشوايّئ. ما هو احتامل أن يكون ولداً

      ب. هل تتغرّي اإلجابة إذا كان عدد الطاّلب يف الصّف 35؟ ارشحوا.

. 7
2 توجد يف علبة مكّعبات بلونني، أحمر وأبيض. احتامل إخراج مكّعب أحمر من العلبة بشكل عشوايّئ هو  .7

ما هو احتامل إخراج مكّعب أبيض بشكل عشوايّئ؟ أ . 

ما هي النسبة بني عدد املكّعبات البيضاء إىل عدد املكّعبات الحمراء يف العلبة؟  ب . 

هل ميكن أن نحّدد كم مكّعباًا يوجد يف العلبة؟ ارشحوا. ت . 

يوجد لدى عائلة طفالن.                                                                      .8
أ . انسخوا الجدول، أكملوا كلّ إمكانيّات تركيب عائلة فيها أوالد وبنات.       

    جدوا احتامالت األحداث اآلتية. 
    - يوجد يف العائلة أوالد فقط.         - البكرة بنت والصغري ولد.

يوجد يف العائلة ولد وبنت .         -  توجد يف العائلة بنات فقط.  -   

يوجد لدى عائلة ثالثة أطفال.  .9
       أ . سجلوا كّل إمكانّيات تركيب عائلة فيها أوالد وبنات.

      ب . جدوا احتامالت األحداث اآلتية.

           - يوجد يف العائلة ولد واحد فقط       - توجد يف العائلة ثالث بنات. 

           - الكبري فقط، يف العائلة، هو ولد       - يوجد يف العائلة بنت وولدان.

أّي حدث احتامل حدوثه أكرب؟ ت . 

      - "يف العائلة 2 أوالد" أو " يف العائلة 3 أوالد"؟ ارشحوا.

      - "يف العائلة 2 أوالد" أو " يف العائلة ولد واحد"؟ ارشحوا.

الصغري/ةالبكر/ة

ولدولد         مثال:
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الدرس الثاين: نحسب احتامالت 

O  ,AB   ,B  ,A     لكّل إنسان يوجد نوع من أربعة أنواع من الدم 

.AB %5 نوع الدم  B، لـ  A، لـ %20 نوع الدم  %40 من السكان نوع الدم   يوجد لـ 

ألي نسبة من السّكان يوجد نوع الدم O؟

   .O أو من أصحاب نوع الدم A يستطيعون تلّقي تربّع الدم من أصحاب نوع الدم A أصحاب نوع الدم

ما هو احتامل أن يتربّع شخص عشوايئ بدمه لشخص نوع دمه A؟

نحسب االحتامل.

دمج نتائج 

نتطرق إىل املعطيات التي وردت يف مهمة االفتتاحية.   .1
10,000 شخص. يسكن يف قرية  أ .   

A؟ ا، تقريباًا، من سّكان القرية ميكن أن يكون نوع دمه            كم شخصاً

جدوا احتامل كّل حدث من األحداث التالية. ب . 
B أو A متربّع معنّي ميلك نوع دم  -  A  متربّع معنّي ميلك نوع دم  -
O أو A متربّع معنّي ميلك نوع دم  -  O متربّع معنّي ميلك نوع دم  -

االحتامالت  مجموع  هو  ا(  معاً يحدثا  أن  ميكن  ال  مختلفني)  حدثني  من  مرّكب  حدث  نتيجة  عىل  الحصول  احتامل 
للحدثني.

10
2

10
4

10
6+ = B، هو  A أو نوع دم  مثال: االحتامل أن يكون للشخص املحتاج للتربّع بدم نوع دم 

%40 صفراء والباقي زرقاء.  %30 من الكرات حمراء،  يف جهاز الحظ   .2
ما هي النسبة املئوية للكرات الزرقاء يف الجهاز؟ أ . 

100؟ كم كرة من كّل لون يوجد إذا كان عدد الكرات يف الجهاز  ب . 
كم كرة من كّل لون يوجد إذا كان عدد الكرات يف الجهاز 240؟  

ث . ُيخرج الجهاز كرة واحدة. جدوا احتامل أن ُيخرج :

     كرة زرقاء     كرة حمراء     كرة صفراء       كرة حمراء أو كرة صفراء     كرة خرضاء.

يوجد يف جرّة 8 كرات بالّلون األحمر الفاتح، 4 كرات بالّلون األحمر الغامق، 6 كرات بالّلون األخرض الفاتح، 6 كرات   .3
بالّلون األخرض الغامق، ُنخرج كرة من الجرّة دون أن ننظر فيها.

      ما هو احتامل إخراج كرة:

      أ. بالّلون األحمر الفاتح؟         ب. بالّلون األحمر            ت. بالّلون الفاتح؟
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أحداث مكّملة 

. 4
1 قال مذيع النرشة الجوّيّة: احتامل سقوط الثلوج يف القدس غداًا هو   .4

ما هو احتامل أن ال يسقط ثلج؟

مجموع احتامالت الحصول عىل كّل األحداث املمكنة  هو 1.  •
      مثال: يف املهّمة 2، عندما يكون يف الجهاز كرات باأللوان التالية: أزرق، أحمر  وأصفر يتحّقق ما ييل:

      مجموع احتامالت أن ُيخرج الجهاز كرة زرقاء أو حمراء أو صفراء هو 1.

 10
3

10
3

10
4 1+ + =       ألّن 

األحداث املكّملة هي أحداث غريبة تشمل كّل األحداث.  •
الثلج" هي أحداث غريبة تشمل كّل اإلمكانّيات، لذا        مثال: يف املهّمة 4، األحداث "نزول ثلج" و" عدم نزول 

فهي أحداث مكّملة.

مجموع احتامالت األحداث املكّملة هو 1.  •
       أمثلة: مجموع االحتامالت "نزول ثلج" و" عدم نزول الثلج" مساٍو لـ 1.

               مجموع احتامالت أن يُخرج الجهاز كرة زرقاء واحتامل عدم إخراج كرة زرقاء مساٍو لـ 1.

في أعقاب...

متثّل األعمدة، يف الرسم البيايّن املعطى،  عدد األطفال لكّل عائلة يف القرية.                     .5
       أ. أكملوا جدول التكراريّة املالئم.

ب. كم عائلة يوجد يف القرية؟

ت. نختار عائلة من القرية بشكل عشوايّئ.

- ما هو احتامل أن يكون لهذه العائلة ثالثة أطفال عىل األقلّ؟ 

- ما هو احتامل أن يكون لهذه العائلة طفالن عىل األكرث؟

ا؟ ارِشحوا. هل تكّمل األحداث يف الفرع ت بعُضها بعضاً ث . 

ا. اِقرتحوا أمثلة إضافّية ألحداث يكّمل بعُضها بعضاً ح . 

مجموعة مهاّم

.15% %65، واحتامل الفوز بحاسوب هو  احتامل الفوز بكتاب يف لعبة حّظ هو   .1
ا؟ أ.  ما هو احتامل عدم الفوز مطلقاً

 ب. هل األحداث "الفوز بكتاب" و"الفوز بحاسوب" مكّملة؟
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متثّل األعمدة يف الرسم البياينّ املعطى عالمات يف امتحان العلوم للصفّ الثامن1.  .2
        أ. كم طالباًا يوجد يف الصّف؟

        ب. نختار طالباًا  بشكل عشوايّئ. ما هو احتامل أن تكون عالمته أكرب من 7؟                     

        ت. حّددوا أليٍّ من األحداث يوجد االحتامل األكرب، ارِشحوا.             
- العالمة يف االمتحان أكرب من 8 .
- العالمة يف االمتحان أقّل من 7.

.

ا ملعرفة ما هو املرشوب املفّضل  أقامت رشكة املرشوبات استطالعاً  .3
      من بني 4 أنواع.

        أ. ما هي النسبة املئوية للذين سئلوا من الذين يفّضلون مرشوب الربتقال؟

ا من الذين سئلوا. نختار شخصاً        ب. 
ما هو احتامل أن يكون من الذين يفّضلون مرشوب الربتقال؟

ما هو احتامل أن يكون من الذين ال يفّضلون مرشوب الجريب فروت؟
ما هو االحتامل أن يكون من الذين يفضلون مرشوب الربتقال أو من

 الذين يفّضلون مرشوب الجريب فروت؟

يف مصنع ما تمّ فحص 100 علبة تحتوي عىل مسامري، وقد سجّلوا عدد املسامري غري الصالحة يف كلّ علبة.  .4
النتائج معروضة يف جدول التكرارّية. 

يف كم علبة يوجد مسامران غري  أ . 
صالحني عىل األقّل؟

نختار علبة عشوائيًّا. ما هو احتامل أن يكون فيها  مسامران غري صالحني عىل األقّل؟ ب . 
كم علبة يوجد فيها مسامر واحد غري صالح عىل األكرث ؟ ت . 

نختار علبة عشوائيًّا. ما هو احتامل أن يكون فيها مسامر واحد غري صالح عىل األكرث؟ ث . 

معطى يف الجدول عالمات امتحان التصنيف يف الّلغة   .5
       اإلنجليزيّة.

كم امتحاناًا تّم جمعه؟

نختار امتحاناًا  بطريقة عشوائّية. ما هو احتامل: ب . 

أن تكون العالمة أكرب من 8؟      أن تكون العالمة 8 عىل األقّل؟    أن تكون العالمة أقّل من 8؟   

ا؟ ت. أيٌّ من األحداث يف البند ب يكّمل بعُضه بعضاً

ث. جدوا حدثاًا احتامله  0.14 وحدثاًا مكّمالاً له.

ما هو احتامل أن نختار عشوائيًّا امتحاناًا عالمته مساوية ملعّدل كّل االمتحانات؟ ج . 
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يحصل املشرتي عىل بطاقة )مغّطاة بطالء للخدش( يف كّل مرّة يتّم فيها رشاء   .6
      بيتسا من املطعم ) انظروا املثال(.

البطاقة مغّطاة بطالء. ُيسمح للمشرتين خدش مرّبع واحد فقط.

إذا كان املسّجل داخل  املرّبع ف- يفوزون  ببيتسا .

إذا كان املسّجل داخل  املربع أ - ال يفوزون  .

ما هو احتامل الفوز ببيتسا مّجاناًا؟ أ . 

ما هو احتامل عدم الفوز ببيتسا ؟ ب . 

هل الحدث "الفوز ببيتسا" والحدث "عدم الفوز ببيتسا" هام حدثان مكّمالن؟  ت . 

يحصل املشرتي عىل بطاقة )مغّطاة بطالء للخدش( يف كّل مرّة يتّم فيها رشاء   .7
      بيتسا من املطعم ) انظروا املثال(.

البطاقة مغّطاة بطالء. ُيسمح للمشرتين خدش مرّبع واحد فقط.

إذا كان املسّجل داخل  املرّبع ف- يفوزون  ببيتسا.

إذا كان املسّجل داخل  املربع أ - ال يفوزون.

ما هو احتامل الفوز ببيتسا مّجاناًا؟ أ . 

سّجلوا حدثاًا مكمال للحدث "الفوز ببيتسا". ما هو احتامل الحدث الذي سّجلتموه؟ ب . 

. 5
1 حرّضوا بطاقة  خدش للمطعم مساحتها   4x5  مرّبعات بحيث يكون احتامل الفوز ببيتسا من خاللها  ت . 

يف أيٍّ من البطاقتني ) البطاقة املعطاة والبطاقة التي حرّضمتوها( سيكون احتامل الفوز ببيتسا هو األكرب؟ ارشحوا.

يحصل املشرتي عىل بطاقة )مغّطاة بطالء للخدش( يف كّل مرّة يتّم فيها رشاء   .8
      بيتسا من املطعم ) انظروا املثال(.

البطاقة مغطّاة بطالء. يُسمح للمشرتين خدش مربّع واحد فقط.

إذا كان املسّجل داخل  املرّبع ف- يفوزون  ببيتسا.

إذا كان  املسّجل داخل  املرّبع م- يفوزون  بعصري.

إذا كان املسّجل داخل  املربع أ - ال يفوزون.

جدوا االحتامالت لكلٍّ من األحداث التالية. أ . 

الفوز ببيتسا                      - الفوز بكأس عصري أو بيتسا  -

الفوز بكأس عصري               - عدم الفوز   -

ب . جدوا يف بندأ حدثني مكّملني.

.1 ت . سّجلوا ثالثة أحداث مجموع احتامالتها 
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الدرس الثالث: من جدول العملية إىل االحتامالت 

يلعب سامي وسامر لعبة " زوجّي أو فردّي".

ا من أصابع اليد اليمنى.  يرفع كالهام عدداً

يفوز سامي - عندما يكون مجموع األصابع التي رفعها كالهام زوجيًّا.

يفوز سامر - عندما يكون مجموع األصابع التي رفعها كالهام فرديًّا.

من الفائز يف صورة األصابع؟

هل الّلعبة، حسب رأيكم، مّتزنة )نزيهة(؟

إذا كان الجواب ال، من كنتم ستختارون الّلعب مكانه؟

نحسب االحتامالت من جدول العملّية.

روا تسجيل النتائج يف جدول الجمع. لتحديد الفائز يف اللعبة التي وردت يف مهّمة االفتتاحّية قرَّ  .1
       أ . انسخوا جدول الجمع وسجّلوا فيه جميع إمكانيّات الحصول عىل مجموع األصابع.

كم نتيجة يف جدول الجمع؟         ب . 
كم عدد األعداد الزوجّية منها؟
كم عدد األعداد الفردّية منها؟ 

        ت. ما هو احتامل فوز سامي؟                                

        ث . ما هو احتامل فوز سامر؟  

نفّكر ب ...

قالت كرمية: سّجلنا يف جدول العملّية الذي ورد يف املهّمة األوىل 52 نتيجة، لذا فإّنه من الواضح أن الّلعبة غري متزنة.  .2
      أ . هل ما قالته كرمية صحيح؟ ارِشحوا.

اقرتحوا تغيرياًا يك تصبح الّلعبة مّتزنة. اِفحصوا مبساعدة جدول العملّية.       ب . 

نرمي مكعبْي زهٍر عادينّي ونجمع األعداد الناتجة.  .3
       يفوز عدّي – إذا كان مجموع األعداد زوجيًّا.

       تفوز دانية - إذا كان مجموع األعداد فرديًّا.

هل اللّعبة متّزنة.        أ . 

            إذا كان الجواب نعم فارشحوا.

            إذا كان الجواب ال، ملن سيكون احتامل الفوز األكرب؟
ب. اِقرتح أيوب ترتيب النتائج بطريقة أخرى ) انظروا جدول العمليّة(.

            مباذا يختلف ترتيب أيوب عن الرتتيب السابق؟

           أين تظهر املجاميع الزوجية يف الجدول؟

            هل هنالك إيجابيّات لرتتيب أيوب؟ ارشحوا.
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عندما نغرّي الرتتيب يف جدول العمليّة أحياناًا، ينتج لدينا جدول يسهل علينا 
بواسطته قراءة احتامالت أحداث معيّنة.

مثال: يف املهّمة 3 - ميكن تقسيم الجدول إىل أربعة مساحات متساوية بحسب اقرتاح
         أيوب، يوجد يف اثنني منها أعداٌد زوجيّة و يف اثنني آخرين منها أعداد فرديّة.

الساعة التي يف الرسمة مقّسمة إىل أجزاء متساوية .  .4
       ندير العقرب مرّتني.

      ونرضب العددين الذين توّقف العقرب يف مجالهام.
اِنسخوا الجدول وأكملوه. أ . 

كم حاصل رضب موجب نتج؟ وكم حاصل رضب سالب نتج؟

اِحسبوا احتامالت كلٍّ من األحداث التالية. ب . 

     - الحصول عىل حاصل رضب موجب         - الحصول عىل حاصل رضب أكرب من 25

الحصول عىل حاصل رضب سالب            - الحصول عىل حاصل رضب أصغر من 20  -
- الحصول عىل حاصل رضب مساٍو ل1.
ت . رّتبت ندى جدول العملّية هكذا:

      أليٍّ من األحداث التي يف بند ب، يسُهل إيجاد االحتامالت من خالل جدول عملّية ندى؟ ارِشحوا.
ث . تريد دعاء إيجاد احتامل  الحصول عىل عدد زوجّي.

      رتِّبوا جدول العملّية بحيث يكون سهالاً عليها إيجاد العدد الزوجّي. 

في أعقاب...

ندير عقريبْ ساعتني.  كّل ساعة مقّسمة إىل أربعة أقسام متساوية.   .5
       نكتب عىل الساعة I ما ييل: 3 أعداد موجبة وعدداًا سالباًا.

       نكتب عىل الساعة II ما ييل: عديني موجبني وعددين سالبني.

       يفوز شادي - إذا كان حاصل رضب األعداد التي تقف عندها العقارب موجباًا.

       تفوز رشا - إذا كان حاصل رضب األعداد التي تقف عندها العقارب سالباًا.

       أ . هل اللّعبة متزنة؟ علّلوا.

اِنسخوا جدول العمليّة. وأكملوه.       ب . 

لت فيها نتيجة موجبة. نوا كّل املربّعات التي ُسجِّ             لوِّ

            مرِّروا خطوط تقسيم يف الجدول.

            حّددوا ما هو احتامل فوز شادي وما هو احتامل فوز رشا؟   
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مجموعة مهاّم

نرمي مكعبْي زهر عادينّي، ونجمع األعداد التي تظهر.  .1
أ. اِنسخوا جدول الجمع وأكملوا. كم نتيجة يف الجدول؟

ب. ما هو احتامل الحصول عىل 7؟

     ما هو احتامل الحصول عىل 8؟

نوا جدول النتائج بحيث يكون من السهل متييز األحداث ذات االحتامالت املتساوية. لوِّ ت . 

     جدوا نتيجة بحيث يكون احتامل الحصول عليها مساوياًا الحتامل الحصول عىل 8.

يفوز رامي إذا كان املجموع أكرب من 7، وتفوز مريم إذا كان املجموع 6 عىل األكرث. هل اللعبة مّتزنة؟ ارِشحوا. ث . 

نرمي مكعبي زهر عادّيني، ونكتب حاصل رضب األعداد التي تظهر.  .2
حرّضوا جدوالاً مالمئاًا لتسجيل وملء جميع النتائج املمكنة.       أ . 

جدوا احتامل كلٍّ من األحداث التالية.       ب . 

            - حاصل الرضب مساٍو ل 6      - حاصل الرضب أكرب من 36

            - حاصل الرضب مساٍو ل 10     - حاصل الرضب هو عدد موجب

نرمي مكّعبْي زهر عادّيني، ونكتب العدد األكرب من بني العددين.  .3
      إذا أظهر املكّعبان نفس العدد نسّجله.

       أ . حرّضوا جدوالاً مالمئاًا لتسجيل وملء جميع النتائج املمكنة.

جدوا احتامل كّل واحدة من األحداث التالية.        ب . 

           - الحصول عىل 6           - الحصول عىل عدد زوجّي            - الحصول عىل عدد أكرب من 3 

          - الحصول عىل 1            - الحصول عىل عدد فردّي              - الحصول عىل عدد أصغر من 5

نرمي مكعبْي زهر عادّيني ، أحدهام باللون األبيض وآخر باللون األسود.  .4
      نطرح العدد الذي يظهر عىل املكّعب األبيض من العدد الذي يظهر عىل املكعب األسود.

       أ. حرّضوا جدوالاً مالئم لتسجيل وملء جميع النتائج املمكنة.

ا.         ب. احسبوا احتامالت كّل واحد من األحداث التالية، وحّددوا ما إذا كان حدثاًا ممكناًا، حدثاًا غري ممكن، حدثاًا مؤّكداً

           - أن يكون الفرق موجباًا             - أن يكون الفرق أقّل من 4           - أن يكون الفرق سالباًا      

           - أن يكون  الفرق أكرب من 2       - أن يكون الفرق 7                     - أن يكون الفرق أصغر من 10

           -أن يكون الفرق زوجيًّا               - أن يكون  الفرق  مساوياًا ل 0       - أن ال يكون الفرق مساوياًا ل 3

سّجلوا مثاالاً لحدثني احتامل حصولهام متساوياًا.       ت . 

نوا جدول النتائج بحيث يكون من السهل متييز األحداث ذات االحتامالت املتساوية.      ث. لوِّ
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ندير عقريِب الساعتني كام يف الرسمة.  .5
      ونحسب مجموع األعداد التي تقف عليها.

       أ . اِنسخوا وأكملوا جدول الجمع.

ما هو احتامل الحصول عىل املجموع 5؟ ب . 

ما هو احتامل الحصول عىل املجموع 10؟ ت . 

ا زوجيًّا؟ ما هو احتامل الحصول عىل مجموع  بحيث يكون عدداً ث . 

ا فرديًّا؟ ما هو احتامل الحصول عىل مجموع بحيث يكون عدداً ج . 

ما هو احتامل الحصول عىل مجموع أقّل من 10؟ ح . 

؟ 3
1 أليٍّ من مجموع األعداد يكون االحتامل  خ . 

.1 سّجلوا حدثاًا احتامله  د . 

 

ندير عقريِب الساعتني كام يف الرسمة.  .6
     ونحسب مجموع األعداد و حاصل رضب األعداد التي تقف عليها.  

      أ . انسخوا وأكملوا جدول الجمع وجدول الرضب.

احسبوا احتامالت األحداث التالية.       ب . 

           - مجموع األعداد زوجّي                  - مجموع األعداد 5

           - مجموع األعداد فردّي                   - حاصل رضب األعداد 5

           - حاصل رضب األعداد زوجّي            - مجموع األعداد يقسم عىل 3

           - حاصل رضب األعداد فردّي             - حاصل رضب األعداد يقسم عىل 3

. 9
2      ت . جدوا حدثاًا من الجمع بحيث يكون احتامل الحصول عليه  هو 

. 9
2 جدوا حدثاًا من الرضب بحيث يكون احتامل الحصول عليه  هو 

7. ندير عقريِب الساعتني كام يف الرسمة.
    ونحسب حاصل رضب األعداد التي تقف عليها.

      أ . تفوز يارا - عندما يقف العقربان عىل عددين حاصل رضبهام موجب.

         تفوز ورود - عندما يقف العقربان عىل عددين حاصل رضبهام سالب

         هل اللعبة مّتزنة حسب رأيكم؟

     ب. انسخوا جدول الرضب وأكملوا. اِحسبوا احتامل فوز يارا. واحتامل فوز ورود.

ا فرديًّا. ا زوجيًّا، وتفوز ورود إذا كان املجموع عدداً      ت. نغرّي قوانني اللعبة كالتايل: تفوز يارا إذا كان املجموع عدداً

          ما هو احتامل فوز كلٍّ منهام؟

           قوموا بتغيري عدد موجود عىل الساعة املقسمة ألربعة أقسام، بحيث تصبح الّلعبة متزنة.
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الدرس الرابع: االحتامل يف خدمة اللعبة*

 

 تلعب ثالث بنات يف املشابك.
لكّل واحدة منهن لوحة ) كام هو موّضح يف الرسمة( ّو 21 مشبكاًا.

تضع كّل واحدة من املشرتكات املشابك يف أي عمود تختاره من األعمدة املوجودة عىل اللوحة .
ا من املشابك املوجودة عىل اللوحة بحسب الرقم  ترمي املشرتكة يف كل مرّة مكعب الزهر العادّي، وتزيل مشبكاًا واحداً

الذي أظهره املكعب. تنتهي اللعبة عندما تفرغ إحدى اللوحات من املشابك.
خّمنوا: كيف ميكن أن نوّزع املشابك عىل اللوحة بحيث نزيد من احتامل الفوز؟ علّلوا.

نستعمل املعرفة التي تعلّمناها يف موضوع االحتامل يك نخطّط ذلك.
 

نتطرّق إىل اللعبة التي وردت يف مهّمة االفتتاحيّة.  .1
       مل تضع يارا مشابك يف األعمدة 6 َو 1. ويف كّل واحد من األعمدة الباقية وضعت 3 مشابك.

      وضعت عدن مشبكني يف كّل عمود.

      وضعت نور كّل املشابك يف العمود رقم 6. 

      أعطوا رأيكم يف كلٍّ من االقرتاحات التي اقرتحتها يارا وعدن ونور. ارشحوا. 

 

لعبة

مشابك عىل املجموع ) لعبة ملشرتَكنْي أو ثالثة(.  .2
      تحتوي اللعبة عىل:

لكّل مشرتك/ة 18 مشبكاًا صغرياًا.  •
مكّعبا زهر عاديّان  •

لكّل مشرتك لوحة لعب.  •

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

. هدف اللعبة: إزالة املشابك عن اللوحة أّوالاً
اللعبة تعليامت 

يضع كّل واحد/ة من املشرتكني/ات 18 مشبكاًا يف أّي عمود ي/تختار من األعمدة املوجودة عىل اللوحة.
ا(. ا، أو عدم وضع مشابك مطلقاً )يسمح وضع مشبك وحيد يف كّل عمود، وضع عّدة مشابك معاً

نرمي املكّعبني يف كّل دور ونحسب املجموع.
نزيل مشبًكا واحًدا من املشابك املوجودة عىل اللوحة بحسب الرقم الذي أظهره املكّعب )إْن وجد(.

تنتهي اللعبة عندما تفرغ إحدى اللوحات من املشابك.
الفائز/ة: هو املشرتك الذي فرغت لوحته من املشابك.

ميكنم إ يجاد لوحات اللعب يف موقع "الرياضيات املدمجة" يف "قسم" الكتب التعليمية - أوراق مساعدة للتالميذ واملعلمني".    *
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نفّكر ب ...

نتطرّق إىل اللعبة التي وردت يف املهّمة 2.  .3
صفوا اعتباراتكم حول طريقة توزيع املشابك عىل اللوحة يف بداية اللعب. أ . 

اِنسخوا وأكملوا جدول الجمع. ب . 

هل من املمكن أن نتعلّم  كم مشبكاًا ميكن وضعه يف كّل عمود  اعتامداًا عىل لوحة الجمع؟

اِحسبوا احتامل الحصول عىل كّل مجموع ناتج عن رمي املكّعبني) بني 2 إىل 21(. ت . 

ِصفوا الطريقة التي ستختارونها لتوزيع املشابك إذا كان املجموع  )من 2 حتى 21(. يف  ث . 
لعبة خياليّة يحصل كل العب عىل أقراص.

.

من غري املمكن التنبؤ بنتائج خطوة واحدة أو عدد قليل من الخطوات.  •
ا بنتائج خطوات كثرية، عن طريق تحليل لعبة ما. ميكن أن نتنبأ بشكل معقول جدًّ  •

املزيد عن جدول العملية

نلعب مبكّعبي زهر ممّيزين.   .4
لت عىل أوجه املكعب أ  3 أعداد موجبة َو 3 أعداد سالبة.       ُسجِّ

ل عىل أوجه املكعب ب عددان موجبان َو 4 أعداد سالبة.         ُسجِّ

      تفوز شذى – إذا كان حاصل رضب األعداد الناتجة عن رمي املكّعبني موجباًا.

      تفوز رشا – إذا كان حاصل رضب األعداد الناتجة عن رمي املكّعّبني سالباًا.

      أ . هل اللعبة مّتزنة؟ ارشحوا.

ا للنتائج، وحّددوا ما هو احتامل فوز شذى و ما هو احتامل فوز رشا؟ اِبنوا جدوالاً للعملية بحيث يكون مالمئاً       ب . 

.4 تطرّق رنا إىل املهمة التي وردت يف املهّمة   .5
تقول رنا: قمُت ببناء جدول عملية كام يف الرسمة. إذا قمنا بتلوين املساحات التي  

                  حاصل الرضب فيها موجب، يكون من السهل علينا تحديد ما إذا كانت اللعبة

                  مّتزنة. هل ميكن أن تكون رنا صادقة؟ ارشحوا.                               

من املمكن أن نحسب احتامالت، رغم أّن النتائج املمكنة غري معطاة بوضوح.
يف حاالت معّينة، ميكن االستعانة برسم بيايّن للمساحة.

يظهر كّل نوع من النتائج - يف رسم بيايّن كهذا - بحسب القسم النسبّي له يف مجموعة املعطيات.
5 هو رسم بيايّن للمساحة. مثال: الجدول الذي رسمته رنا يف املهّمة 
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مجموعة مهاّم

مت الساعة التي يف الرسمة إىل 5 أقسام متساوية.   قُسِّ  .1
نطرح العدد الذي حصلنا عليه يف املرّة الثانية من العدد الذي حصلنا عليه يف املرّة األوىل.  

نوا الُقطر الذي فيه أصفار. اِنسخوا جدول الطرح وأكملوه. لوِّ أ . 

نلعب بالفروق ، يوجد 50 مشبكاًا لكّل مشرتك. ب . 

43210–1–2–3–4

انسخوا الجدول وسّجلوا كم مشبكاًا ينبغي وضعه يف كّل عمود من جدول الفروق؟. 

نوا بنفس اللون كّل قطرين موجودين عىل بعد مساٍو عن قطر األصفار. لوِّ ت . 

      إذا قمنا بطّي جدول الفروق عىل طول قطر األصفار، فأيٌّ من الفروق سيلتقي بعضها ببعض؟

جدوا متاثالاً يف جدول بند ب من السؤال بحيث يكون مشابهاًا للتامثل الذي وجدمتوه يف الجدول. ث . 

 

نرمي مكعبْي زهر مميّزين.  .2
       توجد لكّل مكعب ثالثة وجوه زرقاء، و ثالثة وجوه صفراء.

       أ . انسخوا جدول العمليّة وأكملوا:

          إذا حصلتم عىل اللون األزرق يف املكّعبني فلوِّنوا باألزرق.

          إذا حصلتم عىل اللون األصفر يف املكّعبني فلوِّنوا باألصفر.

          إذا حصلتم عىل لون مختلف يف املكّعبني فلوِّنوا باألخرض.

       ب . نلعب بحيث تكون املشابك عىل لون ما.
لكّل مشرتك 12 مشبكاًا.

معطى يف الرسمة جدول لتسجيل النتائج. 
اُرسموا جدوالاً وأكملوا، كم من املشابك ينبغي وضعه يف كّل عمود.
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معطى رسم لساعتني، كلّ ساعة مقسّمة ألقسام متساوية.  .3
تدير كلٌّ من تاال ورنا العقارب، وتحسبان حاصل رضب العددين

 الَذْين يقف عليهام العقربان.
تفوز تاال –إذا كان حاصل رضب األعداد موجباًا.

تفوز رنا –إذا كان حاصل رضب األعداد سالباًا.

هل اللعبة مّتزنة؟ ارشحوا. أ . 

نوا املساحات املالمئة لفوز تاال.                   اِنسخوا الجدول ولوِّ ب . 

ت .  احسبوا احتامل فوز تاال.

      احسبوا احتامل فوز رنا.

تقوم جنى وسجى بتدوير عقارب الساعتني.  .4

      كّل ساعة مقّسمة إىل عرشة أقسام متساوية.

      تّم تسجيل عدد واحد يف كّل قسم. 

لت عىل الساعة أ 5 أعداد موجبة َو 5 أعداد سالبة.      ُسجِّ

لت عىل الساعة ب 3 أعداد موجبة َو 7 أعداد سالبة.  ُسجِّ

ندير العقربني ونحسب حاصل رضب العددين الَذْين يقف عليهام العقربان. 

تفوز جنى – إذا كان حاصل رضب األعداد موجباًا.

تفوز سجى – إذا كان حاصل رضب األعداد سالباًا. 

أ. اِبنوا جدول عملية مقّسم إىل حاصل رضب موجب وحاصل رضب سالب. حّددوا املساحة التي تصف فوز جنى.

ب. احسبوا احتامل فوز جنى واحتامل فوز سجى.

معطى رسم لساعتني. كلّ ساعة مقسّمة ألقسام متساوية.  .5
تدير كلٌّ من يارا ووردة العقارب، وتحسبان حاصل رضب العددين الَذْين

 يقف عليهام العقربان.

تفوز يارا –إذا كان حاصل رضب األعداد موجباًا.

تفوز وردة –إذا كان حاصل رضب األعداد سالباًا.

أ. اِنسخوا الساعة الفارغة، وأكملوا األعداد بحيث يكون احتامل فوز يارا هو األكرب.

ب. اِنسخوا الساعة الفارغة، وأكملوا األعداد بحيث يكون احتامل فوز وردة هو األكرب.

ت. اِنسخوا الساعة الفارغة، وأكملوا األعداد بحيث تكون اللعبة متّزنة. 

ث. مع أيٍّ من البنود السابقة  يتناسب الجدول املعطى؟    

.
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نحافظ على لياقة رياضّية

تعابري جربّية متساوية 

يوجد يف كّل بند تعبري جربّي واحد غري مساٍو لباقي التعابري. ما هو؟  .1
2xx – 2x · (–2)–1 · 2x–أ.

x5 · x5xx · 5 + 5ب.

7x –7 · xx – 7x · (–7)–ت.

5x · x6x5x2x · 5xث.

x + 1x · 1x1 · xج.

يوجد يف كّل بند تعبري جربّي واحد غري مساٍو لباقي التعابري. ما هو؟  .2
x · (–2x)x – 2x–2x2–x2 · 2أ.

6x22x · 3x6(2x)2 · 3x2ب.

8a · 8b2a · 4b4 · 2ab(a · b)8ت.

2x2x · 2xx2  + x2x2  · x2ث.

2xxج.
3
6·x5 5

2x
x
2
2

x2x · (–x)(–x)2–ح.

–
x
1
2

ُطلب من عدن كتابة 4 تعابري مساوية لكّل تعبري من التعابري املوجودة يف اإلطارات.  .3
      اِفحصوا عملها. حاولوا رشح أخطائها.

6a2 + 4a2a + 4aa · 62 · 3aأ.

20a5 · 4a5 · 4 + 5 · a20 + 5a(a · 4) · 5ب.

6a · a6 · a · a7a6a + a26a2ت.

8a–8a + 22(1 – 4a)–6a–8(a – 0.25) – 2– 2ث.


