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"شجرة" تخطيطّي  رسم   - االحتامل  العارشة:  الوحدة 
الدرس األّول: حساب احتامالت مبساعد رسم تخطيطّي "شجرة"

 عاش ملك قبل سنني كثرية، وكانت عنده بنت جميلة.    
أراد امللك أن يزوج ابنته إىل وزير ِمن مملكة مجاورة، لكنها أحبت شاًبا ِمن بسطاء الشعب.  

قرر امللك أن يكون القرار عن طريق الحظ  وابنته الحكيمة؛ لذا حّدد ما ييل: 
.B A أم يف القاعة  هنالك متاهة تحت القرص )انظروا الرسمة(. تختار األمرية أن تقف يف القاعة 

يقف منر يف القاعة الثانية. يدخل الشاب الذي يحب األمري يف املتاهة، إذا وصل األمرية فيستسلم امللك لرغبة ابنته، 
أما إذا وصل النمر املفرتس........

B A

يتم اختيار إكامل املسار يف كّل مفرتق بطريقة عشوائّية.  
أين ِمَن األفضل أن تقف األمرية؟ ارشحوا.  

نتعرّف عىل الرسم التخطيطّي "شجرة" لحساب االحتامالت.  

أ. ارسموا الرسم التخطيطّي للمتاهة وأضيفوا بجانب كّل مسار احتامل أن يختاره الشاب عندما يصل املفرتق.  .1
         مثال: هنالك تفرع إىل ثالثة مسارات يف املفرق األّول. 

 3
1         لذا احتامل أن يختار الشاب املسار األيرس هو 

 A القاعة  إىل  الشاب  وصول  احتامل  احسبوا  ب. 
عرب املسار األيرس.  

 A القاعة  إىل  الشاب  وصول  احتامل  احسبوا  ت. 
عرب املسار األمين أو املسار املجاور له. 

A؟ ث. ما احتامل أن يصل الشاب القاعة 

.B ج.  احسبوا احتامل وصول الشاب إىل القاعة 

ح. أين ِمَن األفضل أن تقف األمرية؟  

تعرّفنا يف املهّمة 1 عىل رسم تخطيطّي إضايّف لحساب االحتامالت. نسّمي هذا الرسم التخطيطّي "رسم تخطيطّي "شجرة"".

B A

1
3
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0.4 0.2، واحتامل سقوط املطر يف ليلة عيد األُم هو  احتامل سقوط املطر يف ليلة عيد رأس السنة امليالدّية هو   .2
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انسخوا الرسم التخطيطّي "شجرة" والرسم التخطيطّي "مساحة".  
لّونوا املساحة املناسبة واملسار املناسب واحسبوا احتامالت األحداث التالية:  

- يسقط مطر، يف سنة معّينة، يف العيدين.   
- يسقط مطر، يف سنة معّينة، يف ليلة عيد رأس السنة امليالدّية وال يسقط يف ليلة عيد األُم.  

- يسقط مطر، يف سنة معّينة، يف أحد العيدين.

ميكن أن نحسب احتامالت األحداث بواسطة رسم تخطيطّي "شجرة".

ُتّثل كّل نتيجة يف الرسم التخطيطّي شجرة بواسطة مسار. ينتج احتامل النتيجة بواسطة رضب االحتامالت   •
املسّجلة عىل طول املسار.    

0.2 · 0.4 = 0.08 2، احتامل أن يسقط مطر يف العيدين هو   مثال: يف املهّمة 
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لحساب احتامل حدث فيه أكرث ِمن نتيجة واحدة نجمع احتامالت النتائج املناسبة.  •
2، احتامل أن يسقط مطر، يف نفس السنة، يف أحد العيدين فقط هو: احتامل أن يسقط املطر يف  مثال: يف املهّمة 

عيد رأس السنة وليس يف عيد األُم أو احتامل أن يسقط املطر يف عيد األُم وليس يف عيد رأس السنة.   
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يشمل الحدث إمكانّيتان. لذا احتامل أن يسقط املطر يف أحد العيدين هو:

0.12 + 0.32 = 0.44
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0.7 احتامل أن تلتقي، يف الشارع يف دولة إرسائيل، مع شخص يحب الفالفل هو   .3
أ. إذا التقينا مع شخصني يف الشارع فام احتامل أن يحب أحدهام الفالفل واآلخر ال يحب الفالفل؟  

ب. إذا التقينا مع شخصني يف الشارع فام احتامل أن يحب واحد منهام، عىل األقل، الفالفل؟ 

ت. إذا التقينا مع شخصني يف الشارع فام احتامل أن يحب واحد منهام، عىل األكرث، الفالفل؟

معنى التعبري  "عىل األقل]عدد[" هو العدد نفسه واألعداد األكرب منه.  •
معنى التعبري "عىل األكرث ]عدد[" هو العدد نفسه واألعداد األصغر منه.  •

مجموعة مهاّم

يقف قط يف بداية املسار.     .1
ما احتامل أن يصل القط قنينة الحليب؟  

)نفرتض أن احتامالت اختيار كّل مسار يف كل مفرتق 
  طرق متساوية(.

يرمي كلّ مِن سمري ونزار سهامً نحو الهدف.    .2
.0.4 احتامل أن ُيصيب سمري الهدف هو  

0.3 احتامل أن ُيصيب نزار الهدف هو 

أ. انسخوا الرسم التخطيطّي "شجرة" يف دفاتركم واكتبوا عىل كّل فرع االحتامل

  املناسب.  

ب. لّونوا املسار املناسب لالحتامل أن ُيصيب اثناهام الهدف.  
احسبوا احتامل هذا الحدث.  

ت.  لّونوا املسار املناسب لالحتامل أن ال ُيصيب اثناهام الهدف. 
احسبوا احتامل هذا الحدث.

سمير

نزار

يُصيب

يُصيب

يُصيب ال يُصيبال يُصيب

ال يُصيب



                   الوحدة العارشة: االحتامل- رسم تخطيطّي شجرة200

أُجري سحبان لليانصيب يف املخيم الصيفيّ.   .3
5 املشرتكني بجائزة.  

1 أُجري السحب األّول يف اليوم األّول ِمَن املخيم، وقد فاز 

%25 ِمَن اللمشرتكني بجائزة. ُأجري السحب الثاين يف اليوم األخري ِمَن املخيم، وقد فاز 
اشرتك كّل واحد ِمنهم يف السحبني.  

أ. انسخوا واكتبوا االحتامل املناسب عىل كّل فرع يف الرسم التخطيطّي 
"شجرة".  

ب. لّونوا املسار املناسب لالحتامل أن ال يفوز أحد املشرتكني يف  
السحبني.   

احسبوا احتامل هذا الحدث.  

ت.  لّونوا بلون آخر املسار املناسب لالحتامل أن يفوز أحد املشرتكني 
يف  السحبني. 

احسبوا احتامل هذا الحدث.

ث.  لّونوا بلون آخر املسارات املناسبة لالحتامل أن يفوز أحد املشرتكني يف سحب يانصيب واحد. 
احسبوا احتامل هذا الحدث.

ج. احسبوا مجموع احتامالت البندين ب - ث. صوغوا بالكلامت االحتامالت التي حصلتم عليها. ارشحوا.  

%30 ِمنهم نظارات.  %80 ِمن تالميذ الصّف التاسع بيدهم اليمنى، ويرّكب   يكتب   .4
إذا اخرتنا تلميًذا بطريقة عشوائّية )يكتب التالميذ يف الصف بيدهم اليمنى فقط، أو بيدهم اليرسى فقط(. 

ما احتامل أن نختار تلميًذا يكتب بيده اليرسى فقط ويرّكب نظارات؟   
)استعينوا برسم تخطيطّي "شجرة" أو برسم تخطيطّي "مساحة". 

، 0.4 180 سم يف مدينة "العاملقة" هو   احتامل أن نلتقي بشخص طوله أكرث مِن   .5
.0.2 واحتامل أن نلتقي بشخص سمني يف مدينة "العاملقة" هو  

أ. ارسموا رسم تخطيطّي "شجرة" وسّجلوا االحتامالت املناسبة عىل الفروع.  

180 سم.  ب. لّونوا املسار املناسب لالحتامل أن نلتقي بشخص سمني طوله أقّل من 
احسبوا احتامل هذا الحدث.  

ت.  لّونوا املسار املناسب لالحتامل أن نلتقي بشخص غري سمني طوله أكرث ِمن  
180 سم.     

احسبوا احتامل هذا الحدث.

ث. ما مجموع االحتامالت يف البندين ب َو ت؟ ارشحوا.  

1
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أُدخلت كرة إىل الفتحة العلويّة، تستطيع الكرة أن تصل املسار األحمر، األزرق، األخرض أو الرمادي.    .6
احتامل دخول الكرة يف أي مسار، يف كّل مفرتق، هو متساٍو.   

احسبوا االحتامالت التالية: 

أ. وصول الكرة إىل املسار األزرق. 

ب. وصول لكرة إىل املسار الرمادي. 

ت. وصول الكرة إىل املسار األخرض. 

ب شخص بندقيته نحو الهدف.    صوَّ  .7
جدوا حدًثا مناسًبا )استعينوا بالرسم التخطيطّي "شجرة"(:

 .0.16 أ. احتامل الحدث 

.0.48 ب. احتامل الحدث 

.0.65 احتامل أن ُيحرز سامي الكرة يف السّلة يف كّل مرّة هو   .8
رمى سامي الكرة نحو الهدف مرّتني.  

أ. احسبوا احتامل أن ُيحرز سامي الهدف مرّة واحدة عىل األقّل. 

ب. احسبوا احتامل أن ُيحرز سامي الهدف مرّة واحدة عىل األكرث.

1
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الدرس الثاين: إخراج مع إعادة

12 بيضاء وكرتان بنفسجّيتان. 6 زرقاء،  20 كرة،   يوجد يف جرّة 
ُيخرج عامر كرة واحدة من الجرة دون أن ينظر فيها، ُيسّجل لونها وُيعيدها إىل الجرة.   

ُيخرج كرة إضافّية دون أن ينظر يف الجرة ويسّجل لونها.      

أمامكم رسامن تخطيطيان "شجرة" يصفان احتامل إخراج الكرتني اللتني ُيخرجهام عامر. أيُّهام يصف إخراج 
الكرتني؟ ارشحوا.  

1

2

II

12

I الرسم التخطييّ
الرسم التخطييّ

إخراجإخراج
إخراج

إخراج

نستمّر يف حساب االحتامل مبساعدة رسم تخطيطّي "شجرة".  

نتطّرق إىل املعطيات التي وردت يف مهّمة االفتتاحّية.    1
أ. انسخوا الرسم التخطيطّي "شجرة" املناسب وأكملوا االحتامالت.  

ب. احسبوا احتامل إخراج: 
كرتني زرقاء.   -

كرتني بيضاء.     -
كرتني لونهام مختلف.   -

15 قميًصا أسود وسائر القمصان بيضاء.  50 قميًصا:  يوجد يف كيس   .2
ِمَن الكيس، بطريقة عشوائية، ُيسجل لونه وُيعيده  يوسف قميص واحد  ُيخرج 

إىل الكيس.   
ُيخرج قميص إضايّف ِمَن الكيس بطريقة عشوائّية وُيسّجل لونه.  

أ. أكملوا الرسم التخطيطّي "شجرة".  

ب. احسبوا احتامل إخراج قمصان باأللوان التالية:  
إخراج قميصني بيضاء.    -
إخراج قميصني سوداء.   -

إخراج قميصني لونهام مختلف.  -

5 برتقالّية. 9 خرضاء َو  11 زرقاء،   25 كرة.  يوجد يف كيس   .3
ُيخرج آدم كرة واحدة ِمَن الجرّة، بطريقة عشوائّية، ُيسّجل لونها وُيعيدها إىل الجرّة.  

ُيخرج كرة إضافّية، بطريقة عشوائّية، ويسّجل لونها.  

أ. ارسموا الرسم التخطيطّي "شجرة".  
ب. احسبوا االحتامالت التالية:  

إخراج كرتني زرقاء.    -
إخراج كرتني لونهام مختلف.  -

2

1 إخراج

إخراج
أسود

أسودأسود

أبيض

أبيضأبيض
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4.  يوجد يف جرّة 30 كرة، قسم منها أزرق والقسم اآلخر أحمر. احتامل إخراج كرة زرقاء ِمَن الجرة، بطريقة عشوائية، هو   
. 5
4

أ. كم كرة زرقاء يوجد يف الجرة؟   

ب. ارسموا الرسم التخطيطّي "شجرة".  

        ت. احسبوا احتامل إخراج كرة حمراء بطريقة عشوائيّة، نُعيد الكرة إىل الجرّة ونُخرج كرة حمراء إضافيّة بطريقة

            عشوائيّة.  

مجموع االحتامالت يف كّل نقطة تفّرع "الشجرة" يف الرسم 

التخطيطّي هو 1.

مثال: يف املهّمة 3، هنالك ثالثة فروع يف كّل مفرتق.   

          مجموع االحتامالت عىل الفروع الثالثة هو

. 25
11

25
9

25 15+ + =          

مجموعة مهاّم

12  بيضاء.  8  زرقاء وَ   20  كرة،  1.  يوجد يف جرّة  
ُيخرج أمين كرة واحدة ِمَن الجرّة، بطريقة عشوائّية، ُيسّجل لونها وُيعيدها إىل الجرّة.  

ُيخرج أمين كرة إضافّية، بطريقة عشوائّية، ويسّجل لونها. 

أ. أكملوا الرسم التخطيطّي "شجرة".  
ب. احسبوا االحتامالت التالية: 

إخراج كرتني زرقاء.  -
إخراج كرتني بيضاء.   -

إخراج كرتني لونهام مختلف.  -

20 كرة قدم.  12 كرة سّلة َو   32 طابة،  يوجد يف كيس    .2
ُيخرج باسل كرة واحدة ِمَن الجرّة، بطريقة عشوائّية، ُيسّجل نوعها وُيعيدها إىل الكيس.  

ُيخرج باسل كرة إضافّية، بطريقة عشوائّية، ويسّجل نوعها. 

أ. ارسموا الرسم التخطيطّي "شجرة". 

ب. احسبوا احتامل إخراج كرتني نوعهام مختلف.  

1

2

أخضر
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48 كرة، قسم منها برتقايل واآلخر بنفسجّي. احتامل إخراج كرة برتقالّية ِمَن الجرة، بطريقة عشوائيّة،  يوجد يف جرّة   .3
. 34 هو 

أ. كم كرة برتقالّية يوجد يف الجرّة؟  
ب. ُيخرج وسام كرة واحدة ِمَن الجرّة، بطريقة عشوائّية، ُيسّجل لونها وُيعيدها إىل الجرّة.  

     ُيخرج وسام كرة إضافّية، بطريقة عشوائّية، ويسّجل لونها.  
احسبوا احتامل إخراج كرة بنفسجّية واحدة، عىل األكرث، بطريقة عشوائيّة.  

8 كرات خرضاء. 10 كرات حمراء َو  يوجد يف كيس قاتم اللون   .4
ُتخرج رانية كرة واحدة ِمَن الكيس، بطريقة عشوائّية، ُتسّجل لونها وُتعيدها إىل الكيس.  

ُتخرج رانية كرة إضافّية، بطريقة عشوائّية، وُتسّجل لونها.  
احسبوا احتامل إخراج كرة خرضاء واحدة، عىل األقّل، بطريقة عشوائيّة. 

5 خرضاء. 5 بيضاء َو   10 زرقاء،   20 كرة:  يوجد يف جرّة   .5
ُتخرج مريم كرة واحدة ِمَن الكيس، بطريقة عشوائّية، ُتسّجل لونها وُتعيدها إىل الجرّة.  

ُتخرج مريم كرة إضافّية، بطريقة عشوائّية، وُتسّجل لونها.  

أ. ارسموا الرسم التخطيطّي "شجرة".  
ب. احسبوا االحتامالت التالية:  

      - إخراج كرتني لهام اللون نفسه. 

      - إخراج كرة واحدة، بيضاء، عىل األقّل.

      - إخراج كرة واحدة، بيضاء، عىل األكرث.

60 بطاقة بألوان مختلفة.    يوجد يف علبة   .6
5 البطاقات لونها أحمر.

1

20 بطاقة لونها أزرق.

ال  أن  احتامل  فام  بطريقة عشوائّية،  العلبة،  من  واحدة  بطاقة  اخرتنا  إذا  أ. 
يكون لون البطاقة أحمر أو أزرق؟

ب. ُنخرج بطاقة واحدة من العلبة بطريقة عشوائّية. 
ُنسّجل لونها وُنعيدها إىل العلبة.   
ُنخرج بطاقة أخرى ونسّجل لونها. 

ما احتامل أن تكون إحدى البطاقتني حمراء واألخرى زرقاء؟ 
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الدرس الثالث: فروع إضافّية يف الرسم التخطيطّي "شجرة" 

 ُيطلق كّل ِمن سمري، يوسف وأمني، يف دوره، رصاصة نحو الهدف.   

. 2
1 احتامل أن ُيصيب سمري الهدف هو 

. 13 احتامل أن ُيصيب يوسف الهدف هو 

. 5
2 احتامل أن ُيصيب أمني الهدف هو 

ما احتامل أن ُيصيب أحدهم الهدف، عىل األقل؟   

نتعّلم كيفّية استعامل الرسم التخطيطّي "شجرة" لحساب احتامالت أحداث مرّكبة. 

الرسم التخطيطّي "شجرة" املكّون ِمن ثالث مراحل

الثالثة  لألشخاص  الهدف  إصابة  احتامالت  لوصف  مناسب  تخطيطّي  رسم  أّي  "شجرة"،  تخطيطّية  رسوم  أمامكم   .1
أعاله؟ ارشحوا.   

        أ. أكملوا االحتامالت املناسبة عىل فروع الرسم التخطيطّي "شجرة" الذي اخرتتوه.  

IIIIII الرسم التخطيطيّالرسم التخطيطيّالرسم التخطيطيّ

ب. ما احتامل أن ُيصيب األشخاص الثالثة الهدف؟  

ت. ما احتامل أن ُيصيب شخص واحد، عىل األقّل، الهدف؟ 

ث. ما احتامل أن ُيصيب شخصان، عىل األكرث، الهدف؟ 

يوجد يف امتحان متعّدد اإلجابات )امتحان بالطريقة األمريكّية( 3 أسئلة. يوجد يف كّل سؤال  4 إجابات ممكنة، إجابة   .2
واحدة صحيحة فقط. يوسف غري متمّكن ِمَن املوضوع؛ لذا قّرر أن يختار اإلجابة الصحيحة بطريقة عشوائّية.   

ما احتامل أن ُيجيب يوسف عىل جميع األسئلة الثالثة بطريقة صحيحة؟   
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الرسم التخطيطّي "شجرة" سهل االستعامل بشكل خاّص لألحداث 
املكّونة ِمن ثالث مراحل أو أكرث ِمن ذلك.

مثال: يف املهّمة  2، كّل سؤال يف االمتحان هو مرحلة يف الرسم
        التخطيطّي "شجرة".   

         تتفّرع كّل مرحلة إىل فرعني:  
        "يختار اإلجابة الصحيحة" أو "يختار اإلجابة غري الصحيحة"

       االحتامل أن ُيجيب يوسف إجابات صحيحة عىل األسئلة

      الثالثة هو  .

0.2، واحتامل سقوط املطر احتامل سقوط املطر يف ليلة عيد رأس السنة امليالدية هو   .3
.0.1 0.4، واحتامل سقوط املطر يف ليلة عيد املحبة والتسامح هو         يف ليلة عيد األُم هو 

أ. تظهر يف الرسمة املرحلتان األّوليتان يف بناء الرسم التخطيطّي "شجرة".
انسخوا الرسم التخطيطّي، وسّجلوا االحتامل املناسب عىل كّل فرع.  

ب. فّرعوا، يف املرحلة الثالثة، كّل فرع إىل  إمكانّيتني " ماطر" أو "غري ماطر" يف عيد 

    املحبة والتسامح.
ارسموا وسجّلوا االحتامل املناسب عىل كلّ فرع.

ت. احسبوا احتامل سقوط املطر يف عيد رأس السنة، يف عيد األم 
ويف عيد املحبةالتسامح يف السنة نفسها. 

ث. احسبوا احتامل سقوط املطر يف عيد واحد، فقط، ِمن بني 
األعياد الثالثة يف السنة نفسها.

ج. احسبوا احتامل سقوط املطر يف عيد واحد، عىل األقّل، ِمن بني 
األعياد الثالثة يف السنة نفسها.

حدث  هو  األقّل"  عىل  واحد  عيد  يف  مطر  "يسقط  )الحدث 
ُمكمل للحدث " ال يسقط مطر يف األعياد الثالثة"(.   

للتذكري

.1 مجموع احتامل حدثني ُمكملني هو 

عيد األُم

عيد رأس السنة

ماطر

ماطرماطر

غير ماطر

غير
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غير
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4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

4
3

4
1

4
3

4
1

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

1

2

3

سؤال

سؤال

سؤال

صحيح

صحيح

صحيح

صحيح

صحيحصحيحصحيح

غير صحيح

غير 
صحيح

غير 
صحيح

غير 
صحيح

غير 
صحيح

غير صحيحغير صحيح
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الرسم التخطيطّي "مساحة" مناسب ألحداث مكّونة ِمن مرحلتني، أما الرسم التخطيطّي "شجرة" فهو مناسب 
ألحداث مكّونة من مراحل أكرث من ذلك. 

3 احتامالت أحداث مكّونة ِمن ثالث مراحل.   مثال: وجدنا يف املهّمة 

التخطيطّي "مساحة" التخطيطّي "شجرة"الرسم  الرسم 

املرحلة أ — عيد رأس السنة

املرحلة ب — عيد األُم

املرحلة ت — عيد املحّبة والتسامح

0.20.8

0.40.6 0.40.6

0.10.90.10.90.10.90.10.9

عيد رأس السنة

عيد األُم

عيد احملبّة
والتسامح

ماطر

ماطر

ماطر

ماطر

ماطرماطرماطر

غير ماطر

غير ماطرغير ماطر

غير 
ماطر

غير 
ماطر

غير غير 
ماطرماطر

0.80.2

0.4

0.6

0.20.8

0.40.6 0.40.6

عيد رأس السنة
ماطرغير ماطر

عيد رأس السنة

عيد األُم
ُم عيد األ

ماطر

ماطر

ماطرماطر

غير ماطر

غير ماطر

غير ماطرغير ماطر

0.20.8

0.80.2

عيد رأس السنة
ماطر غير ماطر

عيد رأس السنة

غير ماطرماطر
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مجموعة مهاّم

توزيع السكان يف البالد حسب نوع الدم هو:  .1
35%  – O  5%  – AB  20%  – B  40%  – A

نختار رَُجاًل وامرأة  بطريقة عشوائّية.  
جدوا احتامالت األحداث التالية )استعينوا بالرسم التخطيطّي "مساحة" أو بالرسم التخطيطّي شجرة(.

.O أ. نوع دم كّل واحد منهام هو 

.B A ونوع دم الرُجل  ب. نوع دم املرأة 

.B A واآلخر  ت. نوع دم أحدهام 

ث. نوع الدم نفسه لكالهام.  

.0.1 احتامل الفوز بتذكرة طريان مجانًا يف رشكة "الصحون الطائرة" هو   .2
اشرتت عائلة ميسم ثالث تذاكر.  

أمامكم رسم تخطيطّي "شجرة" مناسب للقّصة.  

بتذكرة  الفوز  عدم  أو  للفوز  املناسبة  االحتامالت  الفروع  عىل  سّجلوا  أ. 
طريان. 

ب. ما احتامل أن ال تفوز عائلة ميسم بتذكرة مّجاًنا بتاًتا؟  

ت. ما احتامل أن تفوز عائلة ميسم بتذكرة واحدة مّجاًنا؟  

3 مرات ونفحص عدد املّرات التي نحصل فيها عىل عدد زوجّي.   نرمي مكّعًبا للعب   .3
أ. أمامكم رسوم تخطيطّية "شجرة"، أّي رسم تخطيطّي مناسب لوصف احتامالت الرمّيات الثالث للمكّعب؟ ارشحوا. 

1

2

3

1
2

3

I “الرسم التخطيطيّ ”شجرةII “الرسم التخطيطيّ ”شجرة

الرميةالرمية
الرمية

الرمية

الرمية

الرمية

ب. ما هو احتامل أن نحصل يف الرمّيات الثالث عىل أعداد زوجّية؟  

التذكرة

التذكرة

التذكرة

األولى

الثانية

الثالثة

نعمنعمنعمنعم

نعمنعم

النعم

الال

الالالال
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3 مرات.   نرمي مكّعًبا للعب   .4
ما احتامل أن نحصل عىل أعداد أّولّية يف الرمّيات الثالث؟  

ُيدير كّل ِمن عمر، ، عدن وإياد ُخذروًفا )بليبل(، كّل واحد يف دوره. ُسّجلت عليه  .5
       الحروف "ن"، "ج"، "ه"، "ف". 

       أ. أمامكم رسوم تخطيطّية "شجرة"، أّي رسم تخطيطّي مناسب لوصف احتامل كّل 

         نتيجة ممكنة؟ ارشحوا.   

III الرسم التخطيطيّ الرسم التخطيطيّ 

عمر

عمر عدنعدن

إياد

إياد

ب. ما احتامل أن تسقط الخذاريف الثالثة عىل نفس الحرف؟ 

نُدير العقرب الذي يظهر يف رسمة "الساعة" ثالث مرّات.    .6
استعينوا بالرسم التخطيطّي املتفرع "شجرة" واحسبوا احتامالت الحصول عىل نتائج 

سالبة يف املّرات الثالث.

نُدير العقرب الذي يظهر يف رسمة "الساعة" ثالث مرّات.  .7
استعينوا بالرسم التخطيطّي املتفرع "شجرة" واحسبوا احتامالت الحصول عىل نتائج 

سالبة يف املّرات الثالث.

14 مباراة يف لعبة الحّظ "توتو".   هنالك   .8
X بطريقة عشوائّية إىل جانب كّل لعبة يف الورقة. 2 أو   , 1 سّجل  عيل 

أ. ما احتامل أن يخّمن صحيًحا جميع نتائج األلعاب؟  

13 نتيجة ِمن نتائج األلعاب؟   ب. ما احتامل أن يخّمن صحيًحا 

–3

2–6

–4

–4

–7

3
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الدرس الرابع: مهامّ إضافيّة

 احتامل أن ُيولد ابن يف العائلة يساوي احتامل أن ُتولد بنت.  
ما احتامل أن تكون بنتني يف عائلة فيها طفلني؟ 

نحسب احتامالت. 

ما احتامل أن تكون بنتني وابن )يف أي ترتيب معنّي( يف عائلة فيها ثالثة أطفال؟   .1

ما احتامل أن تكون بنتني وابنني )يف أي ترتيب معنّي( يف عائلة فيها أربعة أطفال؟   .2

هنالك أبحاث حول مفاهيم خاطئة عند األوالد مبوضوع االحتامل.    
بالوالدة  متعّلق  ابن  أو  بنت  والدة  احتامل  أّن  يعتقدون  كثريون  أوالد  أّن  األبحاث  هذه  بّينت 
السابقة، مثاًل: إذا ُولد بنون يف الوالدات السابقة فاحتامل والدة بنت يف العائلة يكون عاٍل. الرشوح 
العائلة ثالثة بنون فمعظم  إذا كان يف  العاطفّي )مثاًل:  التوجه  الحاالت تعتمد عىل  التي يقّدمها األوالد يف هذه 
االحتامل أن ُتولد بنت، ألّن ذلك ُمبالغ فيه! ينتظر الجميع بنًتا"( أو بناًء عىل معلوماتهم ِمَن الحياة اليوميّة )مثاًل:  

"االحتامل األكرب هو أن يُولد ابن إضايّف. أنا أريد بنت، لكنني أعرف أنه سيُولد ابن إضايف"(.

نفّكر ب ...

نرمي مكّعًبا.   .3
6 تنزلق أروى عىل الزاّلجة  إذا نتج العدد 

وتفوز.
6 تنزل أمل درجة  إذا نتج عدًدا ال يساوي 

واحدة.
5 درجات يك تفوز(.  )يجب عىل أمل أن تنزل 

أ. هل اللعبة نزيهة؟  
أكرب  احتامل  لها  رأيكم،  حسب  ِمنهام،  َمن 

بالفوز؟  
ب. احسبوا احتامل أروى بالفوز.  

ت. احسبوا احتامل أمل بالفوز.

ث. افحصوا عدد الدرجات التي يجب أن تكون يف طريق أمل يك تصبح اللعبة نزيهة قدر اإلمكان. 

أروى أمل

نهاية
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مجموعة مهاّم

أمامكم "ساعة" للعب.     .1
ُندير عقرب "الساعة" مرّتني ونرضب العددين الناتجني.   

أ. ما احتامل أن يكون حاصل الرضب صفًرا؟  

ب. يف إحدى األلعاب، العدد األّول الذي توقف عنده العقرب هو صفر.    
ما احتامل أن يكون حاصل الرضب صفًرا يف هذه الّلعبة؟   
ما احتامل أن يكون حاصل الرضب موجًبا يف هذه الّلعبة؟

.3 ت. يف لعبة أخرى، العدد األّول الذي توّقف عنده العقرب هو 
ما احتامل أن يكون حاصل الرضب صفًرا يف هذه الّلعبة؟   
ما احتامل أن يكون حاصل الرضب موجًبا يف هذه الّلعبة؟

نُدير العقرب الذي يظهر يف رسمة "الساعة" مرّتني.  .2
احسبوا، يف كّل بند، احتامل الحدث املعطى:  

أ. الحصول عىل اللون األزرق مرّتني. 

ب. الحصول عىل اللونني األزرق واألصفر )الرتتيب غري مهّم(.  

نُدير العقرب الذي يظهر يف رسمة "الساعة" مرّتني.  .3
احسبوا االحتامالت التالية:  

أ. الحصول عىل اللون نفسه مرّتني.

ب. الحصول عىل لونني مختلفني.

.5:2 النسبة بني عدد العاّمل إىل عدد العامالت يف مصنع إلكرتونّيات هي   .4
نختار اثنني بطريقة عشوائّية.   

ما احتامل أن نختار رَُجلني؟  

باليدين  يكتبون  تالميذ  يوجد  اليمنى، وال  بيدهم  اليرسى وقساًم  بيدهم  التالميذ  ِمَن  يكتب قساًم  يف صف معنّي،    .5
واليمنى. اليرسى 

0.64 احتامل أن نختار، بطريقة عشوائّية، ِمَن الصّف تلميذين يكتبان بيدهم اليمنى هو 
ما النسبة املئوّية للتالميذ الذين يكتبون بيدهم اليرسى، يف هذا الصف؟  

3

06

4

3

06

4


