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احتامالت   8.2

عامد تلميذ جديد، وهو يتعلّم يف صّف داؤود، قال عامد: يوجد يف عائلتنا 

 طفالن.  

سأل داؤود نفسه، ما االحتامل يف أن يكون يف عائلة مكوَّنة من طفلني:  

•   اِبنان. 

•   بنتان. 

•   بنت واحدة وابن واحد.

اِقرتحوا فرضيّة حول األسئلة الّتي تظهر يف بداية املهّمة.   .1

هنالك طريقة سهلة لعّد جميع الرّتاكيب املمكنة لألخوة 

)بنون أو بنات(، وهي رسم تخطيطّي متفرع مكوَّن من مسارات.    

•  نرمز إىل والدة البنت بالحرف girls( g، مسار

   أحمر(.

(boys، مسار  b نرمز إىل والدة االبن بالحرف  •

   أزرق(. 

•  نرمز للعائلة الّتي فيها بنتان بالرمزg2 ، بنت وابن

  )دون أهّمية ترتيب والدتيهام gb(، وهكذا دواليك. 
b2 bg

bg

g2 

الوالدة األولى

الوالدة الثانية

اِستعملوا الرسم التخطيطّي للمسارات يك تجيبوا عن األسئلة اّلتي وردت يف بداية املهّمة.  أ.   .2

.1 ب. قارنوا بني إجابتكم والفرضّية اّلتي اقرتحتموها يف مهّمة 

 الرسم التخطيطّي للمسارات هو رسم يصف جميع املسارات املمكنة لحدوث حدث عشوايّئ.  

عندما "نتقّدم" يف مسارات الرسم التخطيطّي من أعىل إىل أسفل،   

_   تتفّرع املسارات إذا كان هنالك احتامل حدوث عّدة إمكانّيات يف نفس املرحلة.  

_   تّتحد املسارات إذا نتجت نفس النتيجة بطرق )مسارات( مختلفة. 

مثال: يف الرسم التخطيطّي للمسارات اّلذي يصف الرّتاكيب املمكنة للعائالت املكّونة من طفلني: بعد الوالدة األوىل لبنت 

ع املسار إىل اثنني. ميكن الحصول يف الوالدة الثانية عىل تركيبة ابن وبنت            )g(، ميكن أن يُولد ابن أو بنت؛ لذا يتفرَّ

        )gb( بطريقتني مختلفتني: والدة ابن بعد والدة أوىل لبنت، ووالدة بنت بعد والدة أوىل البن؛ لذا يتّحد املساران

         يف  هذه النقطة يف الرسم التخطيطّي.
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ميكن إيجاد احتامالت الحصول عىل نتيجة معيّنة بواسطة عدة مسارات مختلفة ميكن عربها الوصول إىل نفس 

النتيجة، وإيجاد القسم الّذي ميثِّل هذه املسارات من املُجمل الكّلّ للمسارات املوجودة يف الرسم التخطيطّي. 

مثال: يوجد 4 مسارات مختلفة يف الرسم التخطيطّي يف املهّمة السابقة: 

. 12 _   مساران يؤّديان إىل النتيجة ابن - بنت )gb(؛ لذا فاحتامل هذه النتيجة هو   

. 4
1 _   مسار واحد يؤّدي إىل النتيجة ابنان  )b2(؛ لذا فاالحتامل املناسب هو 

. 4
1 _    مسار واحد يؤّدي إىل النتيجة بنتان)g2(؛ لذا فاالحتامل املناسب هو 

جميع العائالت يف بلدة "تلة - األربعة" مكوَّنة من 4 أطفال.  .3

لوا بجانب كّل نتيجة عدد املسارات املختلفة التي من  اِنسخوا واستمّروا يف مسارات الرسم التخطيطّي ألخوين. سجِّ أ. 
خاللها ميكن الوصول إىل نفس الرتكيب من البنني والبنات. 

روا أّي قسم من اإلخوة األربعة فيه:   حاولوا أن تقدِّ ب. 

    _ بنات فقط.
    _ بنون فقط

    _ ابنان وبنتان.
    _ بنت وثالثة أبناء.  
    _ ابن وثالثة بنات.  

  

تسكن العائلة اّلتي تظهر يف الصورة يف حّي "تلة  أ.   .4
5 أطفال يف كّل عائلة تسكن يف  الخمسة". يوجد 

هذا الحّي.  أّي قسم )بالتقريب( من عائالت هذا 

ن من أربع بنات وابن واحد كام يظهر يف  الحّي مكوَّ

 الصورة؟   

العائلة اّلتي تظهر يف الصورة هي نفس العائلة اّلتي  ب. 
4. بعد أن ُولد لهذه العائلة ابنان،  تظهر يف سؤال 

انتقلت إىل حّي السبعة، يوجد7 أطفال يف كّل عائلة 

تسكن يف هذا الحّي. أي قسم )بالتقريب( من 

ن من الرتكيب اّلذي يظهر  عائالت هذا الحّي مكوَّ

4 بنات، وبعدهن  يف الصورة )يف البداية تسلسل 

3 بنني( ؟ تسلسل 
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هل تعلمون؟ 

يف املايض، كان السؤال حول جنس املولود اّلذي سيولد سؤااًل مفتوًحا  

حّتى لحظة الوالدة. أّما اليوم فيعترب فحص اأُللرتاساوند فحًصا روتينًيا، 

مصدر  مؤّكد.  بشكل  الوالدة  قبل  الجنني  جنس  معرفة  ُيتيح  وهو 

صوتية،  فوق  أمواج  ومعناها  الاّلتينية  اللغة  من  ُألرتاساوند  الكلمة 

مجال سمع   )"ultra"( يفوق ترّدد  ذات   )"sound"( أمواج صوت

األذن البرشّية. 

صوتية  أمواج  بث  بواسطة  اأُللرتاساوند  جهاز  يف  الجنني  صورة  َتْنُتج 

فحص  يف  الجنني  جنس  اكتشاف  الجسم.  أنسجة  عن  تنعكس 

ذ  ينفِّ اّلذي  الطبيب  وبخربة  الجهاز،  بجودة  متعّلقة  النتيجة  مصداقّية  ُمطلق.  غري  لكّنه  ا،  جدًّ دقيق  اأُللرتاساوند 

الفحص.     

 
أُحجية

إنجاب  يف  تستمّر  فهي  لذا  فقط؛  واحد  )ذكر(  ابن  فيها  يكون  أن  يف  "األطفال"  مدينة  يف  العائالت  جميع  ترغب   .5
األطفال طاملا ُولدت بنت. تتوّقف العائلة عن اإلنجاب عند والدة االبن األّول. هل يؤّثر هذا الترّصف الغريب عىل 

النسبة بني عدد البنني وعدد البنات يف تعداد الّسكان؟ أجيبوا عن هذا السؤال بناء عىل االفرتاض أّن احتامل والدة 

االبن يساوي احتامل والدة البنت.        
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"עץ" או "פלי"

هل تعلمون؟ 

عندما ُيلقي )يرمي( اليهود قطعة نقدّية معدنّية إىل أعىل، فمن املعتاد أْن يسّموا النتائج 

املمكنة "עץ" או "פלי". تنبع هذه األسامء من العهد الربيطاين. ُسّميت القطعة الّنقدّية يف تلك 

1000 من اللرية "ِمّل". ظهرت عىل أحد وجهِي )طريِف( القطعة  ي الجزء من   الفرتة "لرية"، وُسمِّ

اًل فلسطني  النقدية واحد ِمّل )ُانظروا الصورة( شجرة "עץ"، وعىل الوجه الثاين كان مسجَّ

"פלסתינה" )Palestine( ، ومن هنا جاء االسم "פלי". ُيعربِّ اليوم االسم "עץ" عن الوجه اّلذي 
تظهر عليه الّصورة، وُيعربِّ االسم "פלי" عن الوجه اّلذي تظهر عليه قيمة القطعة الّنقدية. 

ميكنكم أن تسألوا أقرباءكم إْن كان لديهم ِقطع نقدّية معدنّية قدمية، وأن تحرضوها إىل الصّف.   

يصف الرسم التخطيطّي للمسارات اّلتي تظهر عىل يساركم 

النتائج  وجميع  املعدنّية  النقدّية  للقطعة  متتاليتني  رميتني 

نت املسارات اّلتي تؤّدي إىل نتيجة "פלי" بالّلون  املمكنة. ُلوِّ

نت  البنّي، أما املسارات اّلتي تؤّدي إىل نتيجة "עץ"، فقد ُلوِّ

بالّلون األخرض. 

4 مرات.  نرمي قطعة نقديّة   .6

لوا عدد العملّيات اّلتي ميكن بواسطتها أن نحصل عىل  اِنسخوا واستمّروا يف الرسم التخطيطّي للمسارات، وسجِّ أ. 
كّل نتيجة.  

ما هو االحتامل يف أن نحصل عىل:   ب. 

     - "עץ" يف الرميات األربع؟ 

     - مرتني "עץ" ومرتني "פלי"؟

     - مرتني "עץ" عىل األقل؟

     - مرتني "עץ" عىل األكرث؟

100 مرة بشكل متتاٍل.   ت.  كّرر يوسف "تجربة" الرميات األربع 
خّمنوا كم مرّة حصل يوسف عىل كّل نتيجة من النتائج أعاله؟    

עפ

2עעפ2פ

الرمية األولى

الرمية الثانية
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7.   " كأنه امتحان"

6 أطفال يوجد بنون فقط؟  قّدروا يف أّي قسم من العائالت املكّونة من  أ. 

1
6  2

1  64
1  12

1  64
6  

نرمي قطعة نقدّية معدنّية مرتني. االحتامل يف أن نحصل عىل مرّة واحدة "עץ" ، ومرّة واحدة "פלי" هو: ب. 

1
4  3

1  1  
3
2  2

1  

. إذا صوبت جامنة الكرة ثالث مّرات نحو السلة فام هو  2
1 االحتامل يف أن ُتدِخل جامنة الكرة يف السّلة هو  ت. 

االحتامل يف أن ُتدِخل الكرة يف املرّتني األوليني وأن ُتخطئ يف الرّمية الثالثة:  

1
3  1

8  8
3  1

4  2
1  

4 اّدعاءات. يجب عىل التالميذ أْن يحّددوا إْن كان كّل اّدعاء صحيًحا أو غري صحيح. يتحّزر  ن من  امتحان مكوَّ ث. 
أيوب إجابة كّل سؤال من األسئلة األربعة بواسطة رمي قطعة نقدّية. ما االحتامل يف أن يحصل أيوب عىل عالمة    

50 أو أكرث؟

1
2  4

3  16
1  16

6  11
16  

نحافظ على لياقة رياضّية

أكملوا املرّبع السحرّي اآليت:    .1
يف كّل مرّبع سحرّي، مجموع األعداد متساٍو يف كّل سطر، وعمود، ويف كّل ُقطر رئييّس.     

5
6

1
4

1 1
12

2
3

5
61 1

2

1 1
6

2
3

ب.أ.


