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مرشوط  واحتامل  ببعضها  متعّلقة  أحداث  عرشة:  الحادية  الوحدة 
الدرس األوّل: احتامل أحداث متعلّقة ببعضها  

%60 قمصان زرقاء وسائر القمصان بيضاء.   يوجد يف صندوق مبيعات حملة التخفيض 
%30 ِمَن القمصان البيضاء فيها رضر ، َو   %20 من القمصان الزرقاء فيها رضر معينّ

. اختارت نعيمة قميًصا من الصندوق بطريقة عشوائينّة.    معينّ
ما احتمل أن تختار قميًصا سليًم؟ 

نتعّلم كيفّية حساب أحداث متعّلقة ببعضها. 

م حسب احتمل اختيار قميص أ. أمامكم رسم تخطيطينّ "مساحة" مقسنّ  .1
         أبيض أو قميص أزرق. 

  .           انسخوا الرسم التخطيطينّ

ا ُأفقيًّا يف كلنّ مستطيل حسب احتمل اختيار قميص سليم )ال              ارسموا خطًّ
يوجد فيه رضر( أو فيه رضر. 

      ب. ما احتمل أن تختار نعيمة، بطريقة عشوائينّة، قميًصا سليًم؟

           ارشحوا.

ت. رسم عادل رسم تخطيطينّ "شجرة". 
احسبوا مبساعدة الرسم التخطيطينّ "شجرة" احتمل أن

 تختار نعيمة، بطريقة عشوائينّة، قميًصا سليم.
هل حصلتم عىل النتيجة نفسها؟ 

نفّكر ب ...

بنينا يف الوحدة السابقة الرسم التخطيطينّ "شجرة".  ث. قال باسل: 
مثًل: بنينا الرسم التخطيطينّ  "ماطر يف عيد رأس السنة ويف    

                   عيد األُم" 
ما الفرق بي الرسومات التخطيطينّة "شجرة" السابقة والرسم التخطيطينّ 

"شجرة" يف بند ت؟ ما الجديد؟      
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هنالك تجارب يتغينّ فيها االحتمل يف املرحلة الثانيةحسب النتائج الناتجة يف املرحلة األوىل. 
يف هذه الحاالت: 

م يف الرسم التخطيطّي "مساحة" كلنّ مستطيل ِمَن املستطيلت الناتجة يف املرحلة األوىل بطريقة مختلفة.   نقسنّ  •
لة عىل الفروع التي تخرج ِمن نفس  ، يف املرحلة الثانية، االحتمالت املسجنّ •  يف الرسم التخطيطّي "شجرة" تتغينّ

ع، وذلك حسب النتائج التي نتجت يف املرحلة األوىل.   التفرنّ

 1 ة  مثال: يف املهمنّ

يف  الرسم التخطيطّي "مساحة"  •
م يف  املرحلة األوىل مساحة املربنّع إىل مستطيلي حسب لون  نقسنّ

القميص.  
م يف املرحلة الثانية املستطيلت الناتجة بطريقة مختلفة،  نقسنّ

ألننّ احتمل اختيار قميص فيه رضر أو قميص سليم متعّلق بلون 
القميص الذي تمنّ اختياره يف املرحلة األوىل.  

 0.2 تمنّ التقسيم يف مستطيل القميص األزرق حسب االحتمل 
0.8 )دون رضر أو سليم(. )رضر(، 

االحتمل  حسب  التقسيم  تمنّ  فقد  األبيض  القميص  مستطيل  يف  أما 
0.7 )دون رضر أو سليم(. 0.3 )رضر(، 

يف الرسم التخطيطّي "شجرة"   •
ع الفروع يف  املرحلة األوىل حسب لون القميص.  تتفرنّ

ع الفروع يف املرحلة الثانية حسب االحتمالت املختلفة:  تتفرنّ
0.2 للقميص األزرق. 0.8 َو  0.7  للقميص األبيض،  0.3 َو

للتذكري
.1 ع هو  يف الرسم التخطيطينّ "شجرة"، مجموع االحتمالت يف كلنّ نقطة تفرنّ

يشرتك سائد يف لعبة إطلق النار.    .2
0.4 االحتمل أن ُيصيب الهدف يف اطلق النار األونّل هو 

0.7 إذا أصاب سائد الهدف يف اطلق النار األونّل فاحتمل أن ُيصيب الهدف يف اطلق النار الثاين هو 
 .0.45 إذا مل ُيصب سائد الهدف يف اطلق النار األونّل فاحتمل أن ُيصيب الهدف يف اطلق النار الثاين هو 

أ. ما احتمل أن ال ُيصيب سائد الهدف بتاًتا؟  

؟   ب. ما احتمل أن ُيصيب سائد الهدف مرنّة واحدة عىل األقلنّ

نفّكر ب ...

1.80 م هو  0.2، االحتمل أن نلتقي، بطريقة عشوائينّة، بشخص طوله أكرث ِمن   .3
.0.05 واالحتمل أن نلتقي  بلعب كرة سلنّة هو 

هل ِمَن املعقول االفرتاض أننّه إذا التقينا بلعب كرة سلنّة فاحتمل أن يكون طوله  
0.05 أيًضا؟ ارشحوا.   1.80 هو  أكرث ِمن 
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مجموعة مهاّم

يتمرنّن يوسف عىل احراز الكرة يف السلنّة. يرمي الكرة نحو السلنّة مرنّتي. احتمل أن ُيحرز الكرة يف املرنّة  .1
0.3       األوىل هو  

 .0.6 إذا أحرز يوسف الكرة يف املرنّة األوىل فاحتمل أن ُيحرز الكرة يف املرنّة الثانية أيًضا هو  
.0.35 إذا مل ُيحرز يوسف الكرة يف املرنّة األوىل فاحتمل أن ُيحرز الكرة يف املرنّة الثانية هو 

أ. ما احتمل أن ال ُيحرز يوسف الكرة بتاًتا؟  

ب. ما احتمل أن ُيحرز يوسف الكرة مرنّتي؟ 

احتمل والدة بنت، يف مدينة السلم، يساوي احتمل والدة ولد.    .2
%30 ِمَن األوالد شعرهم فاتح.  %40 ِمَن البنات شعرها فاتح َو   ُوجد يف االستطلع الذي ُأجري يف املدينة أن 

نختار طفًل بطريقة عشوائينّة )ولد أو بنت( من بي أطفال املدينة.  
ما احتمل أن نختار بنت شعرها غامق؟  

.
5
1 احتمل والدة طفل شعره فاتح، يف دولة بلوالند، هو   .3

1 األطفال الذين شعرهم قاتم عيونهم 
6

 األطفال الذين شعرهم فاتح عيونهم زرقاء َو 
3
2

زرقاء.أي حدث احتمل حدوثه أكرب: 

أن نلتقي بشخص َشعره فاتح وعيناه زرقاء أم نلتقي بشخص َشعره غامق وعيناه زرقاء؟  

%65 ِمن أعضاء املجموعة هنالك مجموعة أشخاص تحافظ عىل الوزن السليم،   .4
      هم نساء وسائر أعضاء املجموعة هم رجال. 

%30 ِمَن الرجال. %60 ِمَن النساء َو  بعد مرور شهر عىل الحفاظ عىل الوزن، انخفض وزن 
نختار من املجموعة شخًصا )رُجل أو امرأة( بطريقة عشوائينّة.  

ما احتمل أن ال ينزل يف الوزن؟  

ُيريد ثلثة ُنقاد أن يكتبوا انتقاًدا عىل كتاب جديد.    .5
يكتب األونّل، عادًة، انتقاًدا إيجابيًّا عىل ُثلث الكتب.   

يقرأ الثاين، عادًة، انتقاد األونّل ويكتب عن ُثلثي الكتب العكس. 
يقرأ الثالث انتقادْي األونّل والثاين. إذا اتنّفق األونّل والثاين عىل انتقاد معينّ فهو يكتب عكسهم. 

إذا كان األمر غي ذلك فإننّه يكتب نقًدا إيجابيًّا عن ِنصف الكتب ويكتب نقًدا سلبًيا عن النصف اآلخر.  
نختار كتاًبا، بطريقة عشوائية، تمنّ فحصه بواسطة النقاد الثلثة.  

أ. ما احتمل أن ينال الكتاب الذي تمنّ اختياره عىل انتقاد إيجايبنّ واحد؟ ارشحوا.  

؟ ارشحوا.  ب. ما احتمل أن ال ينال الكتاب الذي تمنّ اختياره عىل انتقاد إيجايبنّ
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الدرس الثاين: أحداث تنتهي مبراحل مختلفة 

نة ِمن سلسلة مباريات.   NBA مكونّ  املرحلة النهائية يف مباريات كرة السلنّة يف ال  
    . الفريق األونّل الذي يفوز يف أربع مباريات هو بطل الدورينّ

(Miami Heat) وسان انطونيو سفرس وصل الفريقان ميامي هيط 
.NBA   (San Antonio Spurs)، سنة  2013، اللعبة النهائية يف دوري  ال 

بعد خمس ألعاب، فاز فريق سان انطونيو سفرس بثلث مباريات وفاز فريق ميامي مببارتي.  

 :) 2
1 َو 2

1 نفرتض أننّ الفريقي متكافئان، هذا يعني أننّه يف كلنّ لعبة منفردة هنالك نفس احتمل الفوز للفريقي )
ما احتمل كلنّ فريق أن يفوز بالبطولة يف السنة نفسها؟  

نوا أينّ فريق فاز بالبطولة؟   خمنّ

نتعّلم عن كيفّية حساب االحتامل عندما تنتهي األحداث يف مراحل مختلفة.   

أمامكم رسم تخطيطينّ "شجرة" ورسم تخطيطينّ "مساحة"، وهم يصفان احتمل كلنّ فريق بالفوز يف املباراة.   .1
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أ. انسخوا الرسمي التخطيطي وأكملوا حسب احتمالت كلنّ فريق الفوز يف املباراة السابعة.  

ب. احسبوا احتمل فوز كلنّ فريق ببطولة الدوري. 

3:2 ضد فريق ميامي، لكن فاز فريق ميامي   ق فريق سان أنطونيو، سنة  2013، نتيجة  حقنّ
4:3 بالبطولة بنتيجة 

4:1 ضد فريق ُأكلهوما. 2012 أيًضا، فاز فريق ميامي بالبطولة بنتيجة  ويف سنة 
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1، هنالك نتيجتان ممكنتان يف املباراة السادسة: يفوز فريق سان أنطونيو أو يفوز فريق ميامي.   يف املهمة 

إذا فاز فريق سان أنطونيو فهو يفوز يف البطولة؛ لذا ال تكون مباراة إضافينّة. يف هذه الحالة:     •
ع إضايفنّ ِمن هذا الفرع يف الرسم التخطيطّي "شجرة".  ال يكون تفرنّ

وال يكون تقسيم إضافّي لهذا املستطيل يف الرسم التخطيطّي "مساحة". 

(3:3) وستجري مباراة إضافينّة. يف هذه الحالة:  إذا فاز فريق ميامي ينتج تعادل     •
م يف الرسم التخطيطّي  ع الفرع "يفوز فريق ميامي" إىل فرعي إضافينّي يف الرسم التخطيطّي "شجرة"، ونقسنّ ُنفرنّ

"مساحة" املستطيل "يفوز فريق ميامي" إىل مستطيلي: "يفوز فريق سان أنطونيو" أو "يفوز فريق ميامي".
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0.5 + 0.25= 0.75 لذا احتمل فوز سان أنطونيو يف البطولة هو  
0.25 واحتمل فوز فريق ميامي يف البطولة هو 

0.3 ِمَن الذين يتعلمون سياقة السينّارة، يف االمتحان، يف املرنّة األوىل.    ينجح   .2
0.6 ِمَن الذين فشلوا، يف املرة األوىل، يف املرنّة الثانية.    ينجح 

أ. جدوا احتمل أن يحتاج تلميذ/ة يتعلنّم السياقة أن ُيتحن يف املرنّة الثالثة.  
استعينوا برسم تخطيطينّ "شجرة" أو برسم تخطيطينّ مساحة.  

في أعقاب...

0.8 من الذين فشلوا يف امتحان السياقة، يف املرنّة الثانية، يف املرنّة الثالثة.  ب. ينجح 
جدوا احتمل أن يحتاج تلميذ/ة يتعلنّم السياقة أن ُيتحن يف املرنّة الرابعة. 
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مجموعة مهاّم

يلعب تامر وسمري يف االسرتاحة لعبة رمي القطعة النقدينّة املعدنينّة.    .1
يفوز تامر بنقطة إذا َظَهَر "العدد".

يفوز سمري بنقطة إذا ظهرت "الشجرة".
10 نقاط هو الفائز.  التلميذ األونّل الذي يجمع 

9 نقاط، وقد أوقفا اللنّعبة يف هذه املرحلة.   8 نقاط وحصل سمري عىل  حصل تامر خلل اللنّعبة عىل 
قال سمري: احتمل أن أفوز يف اللنّعبة أفضل ِمن احتمل فوز تامر. قال تامر: هذا غي صحيح.   

10 نقاط؟   أ. كم مرنّة، عىل األكرث، يجب عليهم أن يرميا القطعة النقدينّة املعدنينّة يك يحصل أحدهم عىل  

ب. ما احتمل أن يفوز تامر يف اللنّعبة؟  

.0.35 يلعب رضار يف آلة حظنّ فيها احتمل الفوز باللنّعبة هو   .2
إذا فاز يف اللنّعبة األوىل فهو يستحق أن يلعب مرنّة إضافينّة. 

إذا فاز يف اللعبة الثانية أيًضا فيفوز رضار بجائزة.  

يلعب رضار لعبتي.

أ. أمامكم املرحلة األوىل )اللنّعبة األوىل( يف الرسم التخطيطينّ "شجرة".   
انسخوا الرسم التخطيطينّ وأضيفوا املرحلة الثانية )اللنّعبة الثانية(.

ب. ما احتمل أن يفوز رضار بجائزة؟ 

ت. ما احتمل أن ال يفوز رضار بجائزة؟ 

%70 مِنَ املسجلي.   قَبِلت الجامعات يف سنة معينّنة   .3
%60 ِمَن الذين ُقبلوا اللقب األونّل.   أنهى 

أ. أمامكم املرحلة األوىل يف الرسم التخطيطينّ "مساحة".  
انسخوا الرسم التخطيطينّ وأضيفوا املرحلة الثانية.

ب. نختار شخًصا واحًدا، بطريقة عشوائينّة، ِمن بي املسجلي. 
ما احتمل أن يكون الشخص الذي تمنّ اختياره ِمَن املقبولي إىل الجامعة

وأنهى اللقب األونّل؟   

ة إلبادة اآلفات الزراعينّة يف حقل بندورة.   ُتستعمل مادنّ  .4
.70% ة هو   احتمل أن ينجح رش هذه املادنّ

إذا مل ينجح الرش )هذا يعني أننّه بقيت آفات زراعينّة يف الحقل( فُتستعمل مادة ُتبيد
%85 من الحاالت.    اآلفات الزراعية بنسبة 

أ. ما احتمل أن تكون عملينّة الرش غي ناجعة يف املرتي؟  

ب. ما احتمل أن تكون معالجة اآلفات الزراعينّة ناجحة؟  

0.350.65
اللعبة األولى

اللعبة الثانية

ال يفوزيفوز

0.30.7

املسجلني للجامعة
املقبولون غير مقبولني



الوحدة الحادية عرشة: أحداث متعلقة ببعضها واحتامل مرشوط218

0.3 ِمن سكان مدينة معينّنة هم قادمون ُجدد.    .5
0.6 ِمَن القادمي الُجدد يف املدينة يتعلنّمون اللغة العربية يف معهد اللغة العربينّة.  

أ. ما احتمل أن نلتقي مبواطن يف املدينة، بطريقة عشوائينّة، يتعلنّم يف معهد اللغة العربينّة؟    

أ. ما احتمل أن نلتقي مبواطن يف املدينة، بطريقة عشوائينّة، ال يتعلنّم يف معهد اللغة العربينّة؟  

%12 ِمن طائرات رشكة "بساط الريح" يف الوصول إىل املكان املطلوب.   تتأخر    .6
%35 ِمن الطائرات املتأخرة أكرث من ساعة.  تتأخر 

ما هو احتمل أن تصل طائرة املكان املطلوب بتأخر مقداره أكرث ِمن ساعة واحدة؟  

.0.8 أرادت مريم أن ُتشعل شموًعا يف ليلة االحتفال. احتمل أن تجد شموًعا يف بيتها هو    .7
ان.   إذا مل تجد شموًعا يف البيت فإننّها  تشرتي ِمَن الدكنّ

.0.6 0.9 ، واحتمل أن تجد يف الدكان شموع هو  احتمل أن تجد دكاًنا مفتوًحا هو 
ما احتمل أن ُتشعل مريم الشموع يف ليلة االحتفال؟ 

تبحث نعيمة عن معلومات لوظيفة موضوع التاريخ يف مواقع اإلنرتنت.    .8
.0.9 احتمل أن تجد معلومات للوظيفة يف املوقع األونّل هو 

إذا مل تجد نعيمة معلومات للوظيفة يف املوقع األونّل فإننّها تبحث يف املوقع الثاين.   
.0.8 احتمل أن تجد معلومات للوظيفة يف املوقع الثاين هو 

إذا مل تجد نعيمة معلومات للوظيفة يف املوقع الثاين فإننّها تبحث يف املوقع الثالث.  
0.7 احتمل أن تجد معلومات للوظيفة يف املوقع الثالث هو 

إذا مل تجد نعيمة معلومات للوظيفة يف املوقع الثالث فإننّها ال تحضنّ الوظيفة بواسطة اإلنرتنت. 
ما هو احتمل أن تحضنّ نعيمة الوظيفة يف موضوع التاريخ بواسطة املعلومات التي وجدتها يف اإلنرتنت؟ 

تختار املعلنّمة تلميًذا أو تلميذًة بالسحب يانصيب كالتايل:    .9
ًبا حسب الدور.   يرمي كلنّ تلميذ مكعنّ

6 هو الذي تختاره املعلنّمة.  التلميذ األونّل الذي يحصل عىل العدد 
باسل هو التلميذ العارش يف الدور. ما احتمل أن ُيختار؟  

توقنّفت سينّارة يف جانب الطريق بسبب خلل.    .10
مينّز ِنصف األشخاص الذين يرون يف الشارع السينّارة. 

ِنصف األشخاص الذين مينّزوا السينّارة هم أشخاص مهتمون يقفون إىل جانب السينّارة. 
يلك ِنصف األشخاص الذين يقفون إىل جانب السينّارة معلومات فنينّة للكشف عن الخلل.  
ما احتمل أن يكون الشخص الذي يرنّ يف الشارع هو شخص مهتم ويلك املعلومات الفنينّة 

التي ُتنقذ السينّارة؟ 
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الدرس الثالث: إخراج دون إعادة 
احتامل أحداث فيها كّمّيات متغرّية

12 حمراء. 4 زرقاء وَ   يوجد يف جرنّة 16 كرة: 
أخرج باسل كرتي ِمَن الجرة، الواحدة تلو األخرى )دون إعادة(. 

احسبوا احتمل إخراج كرتي زرقاء.
احسبوا احتمل إخراج كرتي حمراء. 

ة.   ة متغينّ ينّة العامنّ نتعلنّم كيفينّة حساب احتمل أحداث فيها الكمنّ

يوجد داخل كيس 40 قميًصا. 15 قميًصا باللون األحمر وسائر القمصان باللون األخرض.  .1
أخرجت سامية قميصي ِمَن الكيس،بطريقة عشوائينّة، الواحد تلو اآلخر. 

أ. ارسموا الرسم التخطيطينّ "شجرة". 

ب. احسبوا احتمل إخراج قميصي لونهم مختلف.  

ينّة الكلينّة  ينّة معطاة دون إعادة، تتغينّ الكمنّ نة ِمن مرحلتي، َنصف فيها إخراج عشوايئنّ ِمن كمنّ هنالك أحداث مكونّ
بعد اإلخراج األونّل، ويتغينّ يف أعقابها أيًضا احتمل النتائج يف املرحلة الثانية.  

15 كرة.  ة االفتتاحينّة؛ لذا بقيت يف الجرنّة  مثال: ُأخرجت كرة واحدة يف املرحلة األوىل يف مهمنّ
          احتمل إخراج كرة يف املرحلة الثانية متعلنّق بلون الكرة التي ُأخرجت يف املرحلة األوىل.  

3 كرات  إذا ُأخرجت كرة زرقاء يف املرحلة األوىل فتبقى يف الجرنّة 

12 كرة حمراء. لذا؛ احتمل إخراج كرة زرقاء يف هذه  زرقاء َو 

.
15
12  واحتمل إخراج كرة حمراء هو 

15
3 الحالة هو 

إذا ُأخرجت كرة حمراء يف املرحلة األوىل فتبقى يف الجرنّة 4 كرات 

هذه  يف  زرقاء  كرة  إخراج  احتمل  لذا؛  حمراء.  كرة   11 َو زرقاء 

15
11  واحتمل إخراج كرة حمراء هو 

15
4 الحالة هو 

. ·
16
4

15
3

20
1= احتمل إخراج كرتي زرقاء هو  

يوجد يف كيس 100 حبنّة حلوى بطعم مختلف.   .2
20 حبنّة حلوى بطعم الليمون، 50 حبنّة حلوى بطعم التوت وَ 30 حبنّة حلوى بطعم الكرز.

أخرجت سلوى حبتي حلوى ِمَن الكيس، بطريقة عشوائينّة، الواحدة تلو األخرى.  

أ. ارسموا الرسم التخطيطينّ "شجرة". 

ب. احسبوا احتمل إخراج حبتي حلوى لهم الطعم نفسه.  

1

24
15

11
15

4
16

3
15

12
16

12
15

إخراج

إخراج

أزرق

أزرقأزرق

أحمر

أحمرأحمر
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في أعقاب...

5 مربنّعات. يحصل كلنّ مشرتي يف مطعم بيتسا عىل بطاقة حظنّ فيها   .3
ل "كأس عصي" تحت مربنّعي. ُسجنّ

ُنزيل مربنّعي فقط. 
إذا َظَهر تحتهم "كأس عصي" فيحصل املشرتي عىل كأس عصي مجاًنا. 

اًنا؟   ما احتمل الفوز بكأس عصي مجنّ

نفّكر ب ...

4 أشخاص.   يشرتك يف لعبة   .4
لتحديد اللعب الذي يفتتح اللنّعبة، ُوضعت أربعة أقلم ِمَن النوع نفسه يف كأس، قلم واحد منها مربينّ فقط.    

يختار أحد املشرتكي قلًم بطريقة عشوائينّة. إذا اختار القلم املربينّ فيكون اللعب األونّل. 
إذا مل ينجح يف ذلك فيختار املشرتك الثاين قلًم. إذا اختار القلم املربينّ فيكون اللعب الذي يفتتح

 اللنّعبة، وهكذا دواليك .... )ال ُنعيد األقلم التي تمنّ اختيارها إىل الكأس(.

عندما يختار أحد املشرتكي القلم املربينّ تتوقف عملينّة االختيار. 

؟   أ. ما احتمل أن يختار اللعب األول القلم املربينّ

؟ وما احتمل أن يختار اللعب    ما احتمل أن يختار اللعب الثاين القلم املربينّ

؟   الثالث القلم املربينّ

ب. هل هذه اللنّعبة نزيهة الختيار اللعب الذي يفتتح اللنّعبة؟ ارشحوا.  

مجموعة مهاّم

12 كرة خرضاء. 8 كرات زرقاء وَ  20 كرة:  يوجد يف جرنّة   .1
أخرجت عدن كرتي ِمَن الجرنّة، الواحدة تلو األخرى، بطريقة عشوائية، ودون 

إعادة.   

أ. انسخوا الرسم التخطيطينّ "شجرة" وأكملوا االحتمالت املناسبة.  

ب.احسبوا احتمل إخراج: 
)ii(  كرتي خرضاء.  كرتي زرقاء.   )i(

6 كرات حمراء. 7 كرات زرقاء َو   13 كرة:  يوجد يف جرنّة   .2
أخرج عادل كرتي ِمَن الجرنّة، الواحدة تلو األخرى، بطريقة عشوائينّة، ودون 

إعادة. 

أ.احسبوا احتمل إخراج كرتي زرقاء. 

ب.احسبوا احتمل إخراج كرتي لونهم مختلف. 

1

2

إخراج

إخراج

أزرق

أزرقأزرق

أخضر

أخضرأخضر
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5 خرضاء. 4 حمراء َو  6 زرقاء  15 كرة:  يوجد يف جرنّة   .3
أخرج عادل كرتي ِمَن الجرنّة، الواحدة تلو األخرى، بطريقة عشوائينّة، دون 

إعادة. 

أ.احسبوا احتمل إخراج كرتي زرقاء. 

ب.احسبوا احتمل إخراج كرتي لونهم مختلف.  

.12 1 حتنّى  ل عىل كلنّ بطاقة عدد صحيح واحد ِمن   12 بطاقة. ُسجنّ يوجد يف علبة   .4
5؟ أ. اختارت نعيمة بطاقة )ال ُتعيدها إىل العلبة(. ما احتمل أن تختار العدد 

5؟  ب. اختارت نعيمة بطاقة إضافينّة. ما هو احتمل أن تختار، يف املرنّة الثانية، العدد 

. ُأجري سحبان لليانصيب خلل املخينّم.  اشرتك 20تلميًذا يف املخينّم الصيفينّ  .5
يكن الفوز بجائزة واحدة فقط.   

فاز يف السحب األونّل أحد التلميذ بتذكرة دخول إىل متنزه األلعاب )اللونا بارك(.
3 أطفال بتذكرة دخول إىل السينم.   فاز يف السحب الثاين 

نختار تلميًذا واحًدا ِمن تلميذ املخيم بطريقة عشوائينّة. 

أ. ما احتمل الفوز بتذكرة دخول إىل السينم؟  

ب. ما احتمل أن ال نفوز بتاًتا؟  

25 قطعة شوكوالتة: يوجد يف كيس   .6
5 قطع شوكوالتة بيضاء وسائر قطع الحلوى بطعم الحليب. 8 قطع شوكوالتة ُمرنّة، 

أخرجت نعيمة قطعتي ِمَن الشوكوالتة ِمَن الكيس، الواحدة تلو األخرى )دون إعادة(.

أ. ما احتمل أن ُتخرج نعيمة قطعتي ِمَن الشوكوالتة ِمَن النوع نفسه؟  

؟   ب. ما احتمل أن ُتخرج نعيمة قطعة شوكوالتة بيضاء واحدة، عىل األقلنّ

4 أقلم.   نة ِمن   أقفلت مريم درنّاجتها الهوائينّة بقفل شفرته مكونّ  .7
ر ترتيب األرقام.   1 لكنها مل تتذكنّ  , 3  , 5 , 7 رت مريم أننّها استعملت األرقام  تذكنّ

أ. كم إمكانينّة توجد لرتتيب األرقام األربعة يف الشيفرة؟ 

ب. ما احتمل أن تنجح مريم يف فتح القفل يف املحاولة الثالثة؟ 
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الدرس الرابع: احتامل مرشوط 

1,000 ُأنثى. 1,000 ذَكَر َو  نة من   ُتختار يف فحوصات الخدمة العسكرينّة عينّنة مكونّ

1,000 َذَكر يعانون ِمن عمى األلون.    30 ِمن كلنّ  ُوجد أننّ 

1,000 بنت تعاين ِمن عمى األلوان.   وبنت واحدة ِمن كلنّ 

نختار اسًم بطريقة عشوائينّة ِمن قامئة املجندين إىل الخدمة العسكرينّة.   

نوا: ما احتمل أن نختار شخًصا يعاين ِمن عمى األلوان؟  خمنّ

سنتناول االحتامل املرشوط. 

ة االفتتاحينّة.   نتطرنّق إىل املعطيات التي وردت يف مهمنّ  .1
أ. انسخوا الجدول وأكملوا التكرارينّة املناسبة يف املكان املناسب.   

يعانون ِمن عمى األلوانال يعانون ِمن عمى األلواناملجموع

بنون

بنات

املجموع2000

ب. نختار اسًم بطريقة عشوائينّة ِمن قامئة الذكور املجندين. ما احتمل أن ال نختار ذكر يعاين ِمن عمى األلوان؟  

ت.  نختار اسًم بطريقة عشوائينّة ِمن قامئة اإلناث املجندات. ما احتمل أن ال نختار أنثى تعاين ِمن عمى األلوان؟

ث.  ما احتمل أن نختار اسم ذكر ِمن قامئة الذين يعانون ِمن عمى األلوان؟  

نسمي احتمل حدث معي بافرتاض أننّ حدًثا آخر يحدث "احتامل مرشوط". 

ن يف جدول التكرارينّة.   1 احتمل مرشوط. نتمعنّ ة  مثال: وجدنا يف مهمنّ
يعانون من عمى األلوانال يعانون من عمى األلواناملجموع

بنون100097030

بنات10009991

املجموع2000196931

نرى يف جدول التكرارينّة:

30 منهم ِمن عمى األلوان. إليجاد احتمل اختيار  1,000 ذكر متجند. يعانون  نة من  يف العينّنة املكونّ   •
0 )بند ب(. 0.971000

97 = اسم ذكر ال يعاين ِمن عمى األلوان نحسب كالتايل: 

1,000 بنت مجندة. تعاين بنت واحدة منهن ِمن عمى األلوان. إليجاد  نة من  يف العينّنة املكونّ   •
1000 )بند ت(.

999 0.9 99= احتمل اختيار اسم بنت ال تعاين ِمن عمى األلوان نحسب كالتايل: 

31 شخًصا يعانون ِمن عمى األلوان.   30 ذكًرا يعانون ِمن عمى األلوان ِمن مجموع  يوجد يف العينّنة    •
إليجاد احتمل اختيار اسم ذكر ِمن قامئة األشخاص الذين يعانون ِمن عمى األلوان نحسب كالتايل: 

)بند ث(. 31
30 0.97=
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هنالك أنواع مختلفة ِمن عمى األلوان ومستويات مختلفة، ابتداًء  
مِن عدم متييز لون واحد حتنّى عمى األلوان الكامل.  

0.5 ِمَن النساء يف املجتمع يعانون ِمن  %8 ِمَن الرجال وحوايل  %
عمى األلوان.  

بواسطة  بالوراثة  ينتقل  ورايثنّ  خلل  هو  األلوان  عمى  مصدر  الحاالت  معظم  يف 
مقابله  كان  إذا  فقط  الخلل  يحُدث  لذا   ،X كروموسوم  موجودة يف  متنحي  جي 

كروموسوم آخر يحمل الخلل نفسه. 
ويف  واألحمر،  األخض  اللوني  بي  األلوان  عمى  ِمن  يعانون  الذين  معظم  يينّز  ال 
حاالت خطية يرى األشخاص الذين يعانون ِمن عمى األلوان العالَم باللوني األسود 

   . واألبيض وباللون الرمادينّ

ي كلنّ خلل يف الجي إىل حدوث عمى األلوان.   يوجد  X واحد فقط، لذا يؤدنّ يوجد عند الرجل )XY( كروموسوم 
X واحد فقط فإننّ الكروموسوم اآلخر ينع ِمن  X. إذا كان خلل يف كروموسوم  عند املرأة )XX( كروموسومان 

حدوث عمى األلوان، لذا يحدث عمى األلوان إذا كان الكروموسومان فيهم خلل.   

مثال المتحان إيشيهارى 
(Ishihara): الشخص الذي 
ال يينّز بي األحمر واألخض ال 
يستطيع أن يقرأ العدد الذي 

يظهر يف الصورة. 

2

يوجد يف مدرسة "هواة الدورات" دورتان بعد الظهر، دورة رياضينّات ودورة كرة سلنّة.     .2
50 بنًتا. 130 ولًدا َو  50 بنًتا.  يشرتك يف دورة كرة السلنّة  70 ولًدا َو  يشرتك يف دورة الرياضينّات   

أ.  انسخوا الجدول وأكملوا التكرارينّة املناسبة يف املكان املناسب.

رياضينّاتكرة سلنّةاملجموع

بنون

بنات

املجموع

ب. نختار اسًم، بطريقة عشوائينّة، ِمن قامئة البنون الذين يشرتكون يف الدورات.   
ما احتمل أن نختار ولًدا يشرتك يف دورة الرياضينّات؟  

ت. نختار اسًم، بطريقة عشوائينّة، ِمن قامئة البنات التي تشرتك يف الدورات.   

     ما احتمل أن نختار بنًتا تشرتك يف دورة كرة السلنّة؟ 

ث. ما احتمل أن نختار اسم بنت ِمن قامئة جميع املشرتكي يف دورة الرياضينّات؟ 

ج. معلوم أننّ االختيار وقع عىل مشرتك/ة يف دورة كرة السلنّة. ما احتمل أن يكون هذا املشرتك بنًتا؟  

ح. ما احتمل أن نختار اسم ولد ِمن قامئة جميع املشرتكي؟
ما احتمل أن نختار مشرتك/ة يف دورة الرياضينّات ِمن قامئة جميع املشرتكي؟
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نفّكر ب ...

أمامكم جدول  تربيعات.  دفاتر  منها  دفاتر سطور وقسم  منها  رقيقة ودفاتر سميكة، قسم  دفاتر  يوجد يف جارور   .3
تكرارينّة مناسب.  

دفاتر رقيقةدفاتر سميكةاملجموع

دفاتر سطور3018

تربيعات66 دفاتر 

املجموع

أ. انسخوا الجدول وأكملوا سطر وعمود املجموع.  
ب. كم دفرتًا يوجد يف الجارور؟  

ت. نختار دفرتًا واحًدا ِمَن الجارور بطريقة عشوائينّة. ما احتمل أن نختار دفرتًا رقيًقا؟  

ث. نختار دفرتًا واحًدا ِمَن الجارور بطريقة عشوائينّة. ما احتمل أن نختار دفرت تربيعات؟ 

ج. معلوم أننّه ُاختي دفرت رقيق. ما احتمل أن يكون دفرت تربيعات؟  

ح. معلوم أننّه ُاختي دفرت تربيعات. ما احتمل أن يكون الدفرت سميًكا؟  

خ. معلوم أننّه ُاختي دفرت سميك. ما احتمل أن يكون دفرت تربيعات؟

د. معلوم أننّه ُاختي دفرت سطور. ما احتمل أن يكون الدفرت  رقيًقا؟  

ذ. معلوم أننّه ُاختي دفرت سطور. ما احتمل أن يكون الدفرت سميًكا؟  

ذ الحسابات كالتايل:  3، يف البنود ج - د  "احتامل مرشوط". ننفنّ ة  حسبنا، يف املهمنّ

6 منها دفاتر تربيعات.   24 دفرتًا رقيًقا.  مجموع الدفاتر هو 

0.24  )بند ج(.
6 25= لذا، إذا كان معلوًما أننّنا اخرتنا دفرتًا رقيًقا فاحتمل أن يكون الدفرت تربيعات هو 

)بند خ(.  0.48
18 375= إذا كان معلوًما أننّنا اخرتنا دفرت سطور فاحتمل أن يكون الدفرت رقيًقا هو 

)بند ذ(.  30 0.48 625= اذا كان معلوًما أننّنا اخرتنا دفرت سطور فاحتمل أن يكون الدفرت سميًكا هو 

1، ألننّه يف الحالتي ُاختي دفرت سطور، وهذه هي جميع  انتبهوا! مجموع االحتمالت يف البندين د َو ذ هو 
اإلمكانينّات الختيار دفرت سطور.  
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في أعقاب...

ضد  تطعيم  نجاعة  لفحص  سنة   65 ِمن  أكرث  أعمرهم  شخص   2,000 تابعوا   .4
مرض اإلنفلونزا.  

1,200 شخص. تمنّ تطعيم 
120 شخًصا عىل التطعيم وأصيبوا مبرض اإلنفلونزا.  حصل 

240 شخًصا عىل التطعيم وأصيبوا مبرض اإلنفلونزا. مل يحصل 

أ.  انسخوا الجدول وأكملوا التكرارينّة املناسبة يف املكان املناسب.

حصلوا عىل تطعيممل يحصلوا عىل تطعيماملجموع

باإلنفلونزا ُأصيبوا 

مل يرضوا باإلنفلونزا

املجموع2000

ب. نختار شخًصا بطريقة عشوائينّة. ما احتمل أن يكون ِمَن الذين حصلوا عىل تطعيم وأصيبوا باإلنفلونزا؟   

ت. معلوم أننّ سائد مل يحصل عىل تطعيم. ما احتمل أن ُيصاب مبرض اإلنفلونزا؟ 

ث. نختار شخًصا، بطريقة عشوائينّة، ِمن قامئة الذين مرضوا باإلنفلونزا. ما احتمل أننّه حصل عىل تطعيم؟   

مجموعة مهاّم

ُفحصت عينّنة ِمَن الرجال والنساء.    .1
أمامكم جدول تكرارينّة مناسب.  

يلكون رخصة سياقةال يلكون رخصة سياقةاملجموع

نساء2436

رجال1228

املجموع

أ. انسخوا الجدول وأكملوا سطر وعمود املجموع.

ب. كم شخًصا )رجال ونساء( كان يف العينّنة؟  

ت. نختار مفحوص/ة بطريقة عشوائينّة. ما احتمل اختيار امرأة متلك رخصة سياقة؟ 

ث. إذا اخرتنا امرأة فم احتمل أننّها متلك رخصة سياقة؟  

ج. معلوم أن الذي ُاختي يلك رخصة سياقة. ما احتمل اختيار امرأة؟ 

ح.  معلوم أن الذي ُاختي ال يلك رخصة سياقة.  ما احتمل اختيار رَُجل؟ 
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60 تلميًذا ِمن رشيحة الصفوف التاسعة: أين يفضلون الرحلة، يف البحر امليت أم يف الجليل؟   سألوا   .2
12 تلميًذا إىل البحر امليت.   18 تلميًذا ِمن الصفنّ التاسع أ أن يسافروا إىل الجليل َو  ُيفضل 

ا سائر التلميذ فيفضلون السفر إىل البحر امليت.   ُيفضل15 تلميًذا ِمن الصفنّ التاسع ب أن يسافروا إىل الجليل، أمنّ

أ.  انسخوا الجدول وأكملوا التكرارينّة املناسبة يف املكان املناسب.

الجليلالبحر امليتاملجموع

التاسع أ

التاسع ب

املجموع

ب. نختار اسًم ِمَن الصفنّ التاسع أ بطريقة عشوائينّة. ما احتمل اختيار تلميذ/ة ُيفضل السفر إىل الجليل؟ 

ت. معلوم أننّ الذي ُاختي/ت ُيفضل السفر إىل البحر امليت. ما احتمل أننّه/ ها ِمَن الصف التاسع أ؟  

ث. معلوم أننّ الذي ُاختي/ت ِمَن الصف التاسع ب. ما احتمل أننّه/ ها ُيفضل السفر إىل البحر امليت؟ 

إىل  السفر  ُيفضل  ها  أننّه/  احتمل  ما  التاسعة.   الصفوف  رشيحة  ِمن  عشوائية،  بطريقة  تلميذ/ة،  اسم  نختار  ج. 
الجليل؟

80 تلميذة.  60 تلميًذا َو   يتعلنّم يف رشيحة الصفوف التاسعة، يف مدرسة العلوم،   .3
50 تلميذة موضوع الحاسوب.   40 تلميًذا موضوع الحاسوب وتتعلنّم  يتعلنّم 

أ.  انسخوا الجدول وأكملوا التكرارينّة املناسبة يف املكان املناسب.  

يتعلنّمون حاسوبال يتعلنّمون حاسوباملجموع

تلميذ

تلميذات

املجموع

الشخص  يكون  أن  احتمل  ما  التاسعة بطريقة عشوائينّة.  الصفوف  قامئة جميع تلميذ رشيحة  ِمن  اسًم  نختار  ب. 
الذي ُاختي/ت يتعلنّم موضوع الحاسوب؟  

ت. نختار اسم تلميذ بطريقة عشوائينّة. ما احتمل أننّه يتعلنّم موضوع الحاسوب؟   

ث. نختار اسم تلميذة بطريقة عشوائينّة. ما احتمل أننّها ال تتعلنّم موضوع الحاسوب؟ 

ج. إذا كان معلوًما أننّ الذي ُاختي/ت يتعلنّم موضوع الحاسوب فم احتمل أن يكون تلميًذا؟  
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وا للمتحان؟    200 تلميذ هل استعدنّ بعد أن ُأجري امتحان يف موضوع الرياضينّات، سألوا   .4
أمامكم جدول تكرارينّة فيه معطيات عن نجاح التلميذ يف االمتحان.  

نجحوا يف االمتحانفشلوا يف االمتحاناملجموع

وا للمتحان28112 استعدنّ

وا للمتحان4218 مل يستعدنّ

املجموع

أ. انسخوا الجدول وأكملوا سطر وعمود املجموع.

ب. نجح زاهر يف االمتحان. ما احتمل أننّه استعدنّ للمتحان؟ 

ت. مل يستعدنّ ماهر للمتحان. ما احتمل أن ينجح يف االمتحان؟ 

ث. قالت ماهرة: إذا استعدنّ التلميذ للمتحان فهم ينجحون فيه. هل قول ماهرة صحيح؟ ارشحوا. 

24 ولًدا. 36 بنًتا َو   يوجد يف رشيحة الصفوف التاسعة   .5
ع كلنّ تلميذ وتلميذة يف املساعدة يف صفوف البساتي أو مبساعدة التلميذ يف تحضي الوظائف البيتينّة.   تطونّ

عت يف مساعدة صفوف البساتي.   ا سائر البنات فتطونّ 30 بنًتا يف تحضي الوظائف البيتينّة، أمنّ عت  تطونّ
عوا يف مساعدة صفوف البساتي.  ا سائر التلميذ فتطونّ 10 تلميذ يف تحضي الوظائف البيتينّة، أمنّ ع  تطونّ

نختار تلميذ/ة، بطريقة عشوائينّة ِمن رشيحة الصفوف التاسعة: 

أ. ما احتمل أن نختار تلميذ؟  

ب. ما احتمل أن نختار تلميذة؟  

ع يف مساعدة صفوف البساتي؟  ت. ما احتمل أن نختار تلميًذا تطونّ

ع يف مساعدة صفوف البساتي. فم احتمل أن يكون تلميًذا؟ ث. إذا كان معلوًما أننّ الذي ُاختي/ت  تطونّ

ع يف مساعدة تحضي الوظائف البيتينّة.  فم احتمل أن تكون تلميذة؟ ج. إذا كان معلوًما أننّ الذي ُاختي/ت  تطونّ

5 وحلنّوا مبساعد الرسم التخطيطينّ "شجرة".  تطرنّقوا إىل املهمنّة   .6
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الدرس الخامس: مهاّم إضافّية

تعلنّمنا كيفينّة حساب احتمالت أحداث مختلفة. 

، يف هذا الدرس، يف حساب االحتمالت.    نستمرنّ

أمامكم امتحان سامية. 
دوا ما إذا كانت كلنّ إجابة صحيحة أو غي صحيحة. اقرتحوا تصحيًحا لإلجابات غي الصحيحة.   حدنّ

امتحان يف االحتامل 

يرمي كلنّ ِمن يوسف وسامي سهًم نحو الهدف.   .1

.0.4 0.35. واحتمل أن ُيصيب سامي الهدف هو  احتمل أن ُيصيب يوسف الهدف هو 

أ. ما احتمل أن ُيصيب كلهم الهدف مًعا؟ 

   ارسموا الرسم التخطيطينّ "مساحة" أو الرسم التخطيطينّ "شجرة".  

ب. ما احتمل أن ُيصيب يوسف الهدف، وأن ال ُيصيب سامي الهدف؟ 

الحّل

االحتمل أن ال ُيصيب كلهم الهدف هو: أ. 
0.35 · 0.4 = 0.14

ب. االحتمل أن ُيصيب يوسف الهدف، وأن ال ُيصيب سامي

0.35 · 0.65 = 0.2275      الهدفهو: 

.2 1 وَ  يظهر عددان فقط عىل مكعنّب للعب وهم:   .2
120 مرنّة. ب  رموا املكعنّ

23 مرنّة. 2 َنَتج  97 مرنّة، والعدد  1 َنَتج  العدد 
ل العدد 1؟ وعىل كم سطح ِمن  ب ِمَن املمكن أْن ُيسجنّ عىل كم سطح ِمن سطوح املكعنّ

2؟ ارشحوا. ل العدد  ب ِمَن املمكن أْن ُيسجنّ سطوح املكعنّ

الحّل

120
97

120
100

6
5. . 1 هي   التكرارينّة النسبينّة للعدد 

لذا، العدد 1 يظهر 5 مرنّات، والعدد  2 يظهر مرنّة واحدة.

0.650.35

0.4

0.6

يوسف

ي
ام

س

يُصيب

يُصيب

ال يُصيب

ال يُصيب
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6 كرات خرضاء. 3 كرات حمراء َو  9 كرات:  يوجد يف سلنّة   .3

ل لونها.    أ. ُنخرج كرة واحدة ِمَن السلنّة ونسجنّ

ل لونها.       ُنعيد الكرة إىل السلنّة. ُنخرج كرة أخرى ونسجنّ

    ما احتمل إخراج كرتي لهم لون مختلف؟    

ب. ُنخرج كرتي من السلنّة، بطريقة عشوائينّة، الواحدة تلو األخرى، دون أن ُنعيدهم.  
ما احتمل إخراج كرتي لهم لون مختلف؟

الحلنّ
أ. احتمل إخراج كرتي لهم لون مختلف، 

   إخراج مع إعادة

·
100
6 3

100 100
363 6·+ =

ب. احتمل إخراج كرتي لهم لون مختلف، 

   إخراج دون إعادة

· ·
9
3 3

9
6

81
36

9
6

9
+ =

أحمر

1

2

3
9

6
9

5
9

3
9

6
9

2
9

2

1 إخراج

إخراج

إخراج

اج
خر

إ

أخضر

أخضر

أخضرأخضر ضر
خ
أ

أحمر

أحمر

أحمرأحمر

مر
ح
أ

.0.96 احتمل وصول الحقيبة، يف رشكة طيان "أركيع"، يف الوقت املطلوب يف املكان املناسب هو   .4
.0.1 احتمل أن تتضر الحقيبة خلل الطيان هو 

سافر نعيم مع رشكة "أركيع" إىل لندن.   
إذا سافر نعيم مع رشكة "أركيع" إىل لندن فم احتمل أن يحصل عىل حقيبته

 سليمة ويف الوقت؟  

الحلنّ
احتمل أن يحصل نعيم عىل حقيبته سليمة ويف الوقت هو:

0.96 · 0.1 = 0.096

اشرتك نِصف املمتحني يف دروس املراجعة.  .  .5
0.8 من املشرتكي يف دروس املراجعة يف االمتحان.   نجح 

0.3 من التلميذ الذين مل يشرتكوا يف دروس املراجعة يف االمتحان. نجح 
إذا اخرتنا ممتحًنا بطريقة عشوائينّة فم احتمل أن ينجح يف االمتحان؟  

الحلنّ
االحتمل أن ينجح ممتحن يف االمتحان هو:

0.5 · 0.8 = 0.4

0.50.5

0.80.2

لم يشتركاشترك
في الدرسفي الدرس

لم ينجحينجح
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ي إىل أمراض القلب". ة ويؤدنّ حنّ "التدخي ضار للصنّ  .6
ني.   ني وغي املدخنّ عاء تابعوا تطور األمراض عند املدخنّ لفحص هذا االدنّ

يصف جدول التكرارينّة اآليت نتائج املتابعة.   

نياملجموع مدخنّنيغي مدخنّ

مرىض يف القلب600400

غي مرىض يف القلب200800

املجموع

أ. انسخوا الجدول وأكملوا سطر وعمود املجموع.

ب. ما مجموع األشخاص الذين ُفحصوا؟  

ن/ة ومريض/ة  ت. نختار، بطريقة عشوائينّة، أحد/ إحدى املفحوصي/ املفحوصات. ما احتمل أن يكون/تكون مدخنّ
يف القلب؟

ن/ة؟ ث. معلوم أن الشخص الذي ُاختي/ت هو/هي مريض/ة يف القلب. ما احتمل أن يكون/تكون مدخنّ

ن/ة. ما هو احتمل أن يكون/تكون مريض/ة يف القلب؟  ج. معلوم أن الشخص الذي ُاختي/ت غيمدخنّ

الحلنّ
أ. 

نياملجموع مدخنّنيغي مدخنّ

مرىض يف القلب1000600400

غي مرىض يف القلب1000200800

املجموع20008001200

2000
400 0.75= ج.   1000

400 0.4= ث.   2000
400 0.2= ت.   2,000 ب. 

مجموعة مهاّم

؟   3. ما احتمل أن يكون العدد زوجينّ ًبا عاديًّا للعب. معلوم أننّه َنَتج عدًدا أكرب من  نرمي مكعنّ  .1

 .8 بي أكرب من  بي. معلوم أننّ مجموع العددين عىل املكعنّ نرمي مكعنّ  .2
ل فيه جميع املجاميع املمكنة(.  ؟  )استعينوا بجدواًل بحيث ُتسجنّ ما احتمل أن يكون املجموع زوجينّ

نة ِمن ثلثة أطفال.   لوا اإلمكانينّات الثمنية لرتتيب األطفال يف عائلة مكونّ أ. سجنّ  .3
نة ِمن ثلثة أطفال. معلوم أننّ البكر بنت.    ب. نختار عائلة، بطريقة عشوائينّة، مكونّ

-  ما احتمل أن يكون يف العائلة ثلث بنات؟  
- ما احتمل أن يكون يف العائلة بنتي؟

- ما احتمل أن يكون يف العائلة أكرث ِمن بنت واحدة؟
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يلعب معني ورضار لعبة "السلمل والحبال".    .4
بي.   م عدد خطوات حسب مجموع العددين اللذين يظهران عىل املكعنّ بي ويتقدنّ يرمي كلنّ واحد منهم مكعنّ

.100 اًل إىل الرتبيعة   الفائز هو اللعب الذي يصل أونّ
َمن منهم له االحتمل األكرب أن يفوز يف الخطوة القادمة؟  

94 95 97 98 99

معين

93

ضرار
96

يفوز
100

92 91 90 89 88 87

5 قطع حلوى بطعم الليمون. 7 قطع حلوى بطعم التوت َو   يوجد يف الكيس   .5
ُتخرج مريم حبتي ِمَن الكيس، بطريقة عشوائينّة، وتأكلهم. كانت الحبتان اللتان أخرجتهم بطعم التوت. 

أخرجت بعد ذلك حبنّة ثالثة بطريقة عشوائينّة.  

ماذا يكن القول عن الطعم املمكن لهذه الحبنّة:  

أ. ِمَن املعقول االفرتاض أكرث أن تكون بطعم التوت وليس بطعم الليمون. 

ب. ِمَن املعقول االفرتاض أكرث أن تكون بطعم الليمون وليس بطعم التوت.

ت. احتمل أن تكون بطعم التوت يساوي احتمل أن تكون بطعم الليمون.  

ث. ال يكن أن نعرف الطعم الذي له االحتمل األكرب. 

.60% احتمل النجاح يف التجربة، يف املرنّة األوىل، هو    .6
إذا مل تنجح التجربة فُتنفذ مرنّة أخرى.  

.75% احتمل النجاح يف التجربة، يف املرنّة الثانية، هو 

أ. ما احتمل أن ال تنجح التجربتي؟ 

ب. ما احتمل أن تنجح إحدى التجربتي؟  

يقف عامد يف بداية مسار يؤدنّي إىل أربع كرات.    .7
يختار طريقه يف كلنّ مفرتق بطريقة عشوائينّة.  

أينّ كرة لها االحتمل األكرب أن ُتختار؟  
احسبوه.  
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.0.65 احتمل أن ُيحرز العب كرة سلنّة كرة منفردة هو   .8
يرمي اللعب الكرة نحو السلنّة مرنّتي.   

؟   ما احتمل أن ُيحرز الكرة مرنّة واحدة عىل األقلنّ

تلعب هدى لعبة حاسوب مرنّتي.  .9
.0.04 احتمل الفوز يف املرنّتي هو  

أ. ما احتمل الفوز بلعبة واحدة؟  

أ. ما احتمل أن تفوز هدى بلعبة واحدة عىل األكرث؟ 

10. ُفحصت يف مجموعة تلميذ، ِمَن الصفوف التاسعة يف املدرسة، العلقة بي انتمء التلميذ إىل مجموعة القادمي 
الجدد وكونهم رياضيون. .   

أمامكم جدول تكرارينّة مناسب.  

رياضيونغي رياضيياملجموع

قادمون ُجدد20

غي قادمي ُجدد5020

املجموع100

أ. انسخوا الجدول وأكملوه.  

ب. كم تلميًذا ِمن تلميذ الصفوف التاسعة هم قادمون ُجدد؟   

/ة؟  ت. نختار تلميذ/ة، بطريقة عشوائينّة، ِمن تلميذ الصفوف التاسعة. ما احتمل اختيار ريايضنّ

القادمي  ِمَن  التاسعة. ما احتمل اختيار تلميذ/ة ليس  ث. نختار تلميذ/ة، بطريقة عشوائينّة، ِمن تلميذ الصفوف 
الجدد؟ 

/ة. ما احتمل أننّه/ا ليس ِمَن القادمي الجدد؟  ج.  معلوم أننّه تمنّ اختيار ريايضنّ

/ة. ما احتمل أننّه/ا ليس ِمَن القادمي الجدد؟  ح.  معلوم أننّه تمنّ اختيار تلميذ/ة غي ريايضنّ

/ة. ما احتمل أننّه/ا ِمَن القادمي الجدد؟ خ.  معلوم أننّه تمنّ اختيار تلميذ/ة غي ريايضنّ

/ة؟  د.  معلوم أننّه تمنّ اختيار تلميذ/ة من القادمي الجدد. ما احتمل أننّه/ا ريايضنّ
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12 كرة: قسم منها أزرق والقسم اآلخر أحمر. يوجد يف جرنّة   .11
ل لونها. ُنعيد الكرة إىل الجرنّة.     ُنخرج كرة واحدة ِمَن الجرنّة ونسجنّ

.
9
4 ل لونها. احتمل إخراج كرتي زرقاء هو  ُنخرج كرة مرنّة أخرى ِمَن الجرنّة ونسجنّ

أ. كم كرة ِمن كلنّ لون يوجد يف الجرنّة؟ 

ب. احسبوا احتمل إخراج: 
كرتي لونهم مختلف.    )ii( كرتي حمراء.   )i(

12.  حضنّ التلميذ شطائًرا مرزومة يف سلل لوجبة الصباح يف الرحلة السنوينّة. 
6 شطائر شوكوالتة.  5 شطائر تونا َو  4 شطائر جبنة،  15 شطية:  يوجد يف كلنّ سلنّة 

يختار كلنّ تلميذ شطيتي بطريقة عشوائينّة.  
ا.   تحب سمرية ودعاء شطائر الشوكوالتة بشكل كبي جدًّ

رت سمرية أن ُتخرج الشطيتي ِمن سلتي مختلفتي يك يكون احتمل الحصول عىل شطية شوكوالتة واحدة،  قرنّ
، عاٍل.  عىل األقلنّ

 ، رت دعاء أن ُتخرج الشطيتي ِمن نفس السلنّة يك يكون احتمل الحصول عىل شطية شوكوالتة واحدة، عىل األقلنّ قرنّ
عاٍل.

نوا: أينّ قرار أفضل؟   أ. خمنّ
؟   ب. ما احتمل أن ُتخرج سمرية شطية واحدة ِمَن الشوكوالتة، عىل األقلنّ

؟ ت. ما احتمل أن ُتخرج دعاء شطية واحدة ِمَن الشوكوالتة، عىل األقلنّ
ث. أينّ بنت لها احتمل أكرب أن تحصل عىل شطية ِمَن الشوكوالتة؟  


