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االحتامل التاسعة:  الوحدة 
الدرس األّول: نتذّكر االحتامل

 يلعب أمني ونعيم  "بالساعات". 
ُيدير كّل واحد ِمنهام عقرب أحد "الساعات" حسب اختياره.  

إذا وقف العقرب عند املساحة املسّجل عليها اسم التلميذ فهو الفائز. 

III II I

120˚
نعيمنعيمنعيم أمنيأمني

أمني

أّي "ساعة"، حسب رأيكم، اِختار أمني؟ 

120 مرّة.   ُيدير أمني "الساعة" اّلتي اختارها 

خّمنوا: كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن يقف العقرب عند اسم أمني؟  

أّي "ساعة"، حسب رأيكم، اختار نعيم؟ 

120 مرّة.   ُيدير نعيم "الساعة" اّلتي اختارها 

خّمنوا: كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن يقف العقرب عند اسم نعيم؟  

نحسب احتامالت.

نتطّرق إىل امُلعطيات اّلتي وردت يف َمهّمة االفتتاحّية.    .1
       أ. أّي "ساعة" نزيهة؟ 

ب. يريد كّل ِمن أمني ونعيم أْن ُيدير عقرب "الساعة" )I( مرّة واحدة.

هل نستطيع أْن نعرف الفائز مسبًقا؟ ارشحوا.   

نُدير عقرب "الساعة" الّذي يظهر يف الرسمة.  .2
أ. ما احتامل أْن يقف العقرب عند الجزء امللّون باألخرض؟ 

ب. ما احتامل أْن يقف العقرب عند الجزء امللّون باألبيض؟

200 مرّة. ت. ُيدير يوسف عقرب "الساعة" 

          كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن يقف العقرب يف املساحة الخرضاء؟  

          كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن يقف العقرب يف املساحة البيضاء؟ 

نرمي مكّعًبا عاديًّا للعب.  .3
أ. اِحسبوا احتامل الحصول عىل العدد 5.

5؟ 60 مرّة. كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن نحُصل عىل العدد  نرمي املكّعب 

ب. اِحسبوا احتامل الحصول عىل عدد يقسم عىل 3.

3؟ 60 مرّة. كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن نحُصل عىل عدد يقسم عىل  نرمي املكّعب 
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. 6
1 5 عندما نرمي املكّعب هو  3 ، احتامل الحصول عىل العدد  يف املَهّمة 

6 الحاالت تقريًبا.
1 5 يف  هذا يعني أّنه إذا رمينا املكّعب مّرات كثرية، فِمَن املتوقع أْن نحُصل عىل العدد 

6 الحاالت تقريًبا(.
1 10 مّرات تقريًبا )  5 يف  60 مرّة، فِمَن املتوقع أْن نحُصل عىل العدد  إذا رمينا املكّعب 

4 خرضاء. 8 حمراء َو  12 بنّورة:  يوجد يف كيس   .4
ُنخرج بّنورة واحدة ِمَن الكيس، دون أْن ننظر فيه.  

أ. اِحسبوا احتامل إخراج بّنورة حمراء. 

ب. اِحسبوا احتامل إخراج بّنورة خرضاء.

ت. اِحسبوا احتامل إخراج بّنورة بنفسجّية.

ث. ُنخرج بّنورة واحدة ِمَن الكيس، نسّجل لونها ونعيدها إىل الكيس. 

120 مرّة. ُنخرج بّنورة أخرى، نسّجل لونها ونعيدها إىل الكيس. نكّرر هذه العملّية 

كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن نحُصل عىل بّنورة خرضاء؟ 

4 يف املَهّمة 

12
8

3
2= 12 بّنورة يف الكيس هي حمراء. لذا احتامل إخراج بّنورة حمراء هو  8 ِمْن 

.0 ال توجد بنانري بنفسجّية يف الكيس. لذا احتامل إخراج بّنورة بنفسجّية هو 

2 خرضاء. 8 زرقاء َو  10 حمراء،  20 بّنورة:  يوجد يف كيس   .5
ُنخرج بّنورة واحدة ِمَن الكيس، دون أْن ننظر فيه.  

أ. اِحسبوا احتامل إخراج بّنورة حمراء. 

ب. اِحسبوا احتامل إخراج بّنورة زرقاء. 

ت. اِحسبوا احتامل إخراج بّنورة خرضاء.

ث. اِحسبوا احتامل إخراج بّنورة برتقالّية.

ج. ُنخرج بّنورة واحدة ِمَن الكيس، نسّجل لونها ونعيدها إىل الكيس. 

ُنخرج بّنورة أخرى، نسّجل لونها ونعيدها إىل الكيس.

50 مرّة. نكّرر هذه العملّية 

كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن نحُصل عىل بّنورة زرقاء؟ 
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مجموعة مهاّم

ا بني الحدث واحتامله املناسب.   صِلوا خطًّ  .1

الحصول عىل  عندما نرمي مكّعًبا عاديًّا لّلعب   أ. 

الحصول عىل  عندما نرمي قطعة ِمْن فئة شاقل  ب. 

ג عندما ُندير خذروًفا    الحصول عىل  ت. 

الحصول عىل عدد زوجي عندما نرمي مكّعًبا عاديًّا لّلعب  ث. 

4 عندما نرمي مكّعًبا لّلعب   الحصول عىل عدد أكرب من   ج. 

ح. يقف العقرب يف املساحة الخرضاء للدائرة  

ا للّعب. 2. نرمي مكعّبًا عاديًّ
أ. ما احتامل الحصول عىل العدد 4؟

ب. ما احتامل الحصول عىل عدد ُيقسم عىل 5؟

ت. ما احتامل الحصول عىل عدد أصغر من  2؟

ث. ما احتامل الحصول عىل عدد أصغر من 7؟

نرمي مكّعًبا عاديًّا لّلعب.  .3
أ. ما احتامل الحصول عىل عدد ُيْقسم عىل 3؟

ب. نرمي املكّعب 30 مرّة.

3؟ كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن نحُصل عىل عدد ُيْقسم عىل 

نُدير عقرب "الساعة" الّذي يظهر يف الرسمة.  .4
أ. ما احتامل أْن يقف العقرب عند الجزء امللّون بالبنفسجّي؟ 

ب. ُندير عقرب "الساعة" 16 مرّة.

كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن يقف العقرب عند الجزء امللّون بالبنفسجّي؟ 

2
1

 

1
3  

1
4  

1
6  
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نُدير عقرب "الساعة" الّذي يظهر يف الرسمة.  .5
أ. ما احتامل أْن يقف العقرب عند الجزء امللّون باألحمر؟ 

ب. ُندير عقرب "الساعة" 16 مرّة.

كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن يقف العقرب عند الجزء امللّون باألحمر؟ 

5 سوداء. ُنخرج كرة واحدة من الجرّة، دون أْن ننظر فيها. 10 بنفسجّية َو  15 كرة.  يوجد يف جرّة   .6
أ. ما احتامل إخراج كرة بنفسجّية؟

ب. ما احتامل إخراج كرة سوداء؟

9 خرضاء. ُنخرج كرة واحدة ِمَن الجرّة، دون أْن ننظر فيها. 15 زرقاء َو  24 كرة.  يوجد يف جرّة   .7
أ. ما احتامل إخراج كرة خرضاء؟

ب. ما احتامل إخراج كرة زرقاء؟

ت. ما احتامل إخراج كرة سوداء؟

ث. ُنخرج كرة واحدة ِمَن الجرّة، نسّجل لونها ونعيدها إىل الجرّة. 

120 مرّة. ُنخرج كرة أخرى، نسّجل لونها ونعيدها إىل الجرّة. نكّرر هذه العملّية 

    كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن نحُصل عىل كرة زرقاء؟ 

5 زرقاء وكرة واحدة خرضاء. 4 حمراء،  10 كرات.  يوجد يف جرّة    .8
ُنخرج كرة واحدة ِمَن الجرّة، دون أْن ننظر فيها.

ت. ما احتامل إخراج كرة زرقاء؟ أ. ما احتامل إخراج كرة حمراء؟                                 

ب. ما احتامل إخراج كرة خرضاء؟                           ث. ما احتامل إخراج كرة سوداء؟

60 كرة بألوان مختلفة.   يوجد يف كيس   .9
الكرات لونها أخرض وما تبقى لونها بنفسجّي. 10

3 الكرات لونها أزرق،  15 الكرات لونها أحمر،  3
1

أ. ُنخرج كرة واحدة ِمَن الكيس، دون أْن ننظر فيه. ما الّلون اّلذي احتامل إخراجه من الكيس هو األكرب؟

ب. كم كرة ِمْن كّل لون يوجد يف الكيس؟  

لّونوا الشكل اّلذي يظهر يف الرسمة، بحيث يكون احتامل الحصول عىل:   .10
أزرق 0.3  أخرض 0.2  أحمر  0.1  أصفر 0.4 
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الدرس الثاين: احتامل أحداث مع عّدة نتائج ممكنة  

أمامكم جدول يعرض عالمات تالميذ الصّف التاسع يف موضوع الرياضّيات.  

405060708090100العالمة 

التالميذ 53861053عدد 

أ. كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟  

ب. تّم اختيار تلميذ واحد، ِمَن الصّف، بطريقة عشوائّية. 

خّمنوا: أّي حدث احتامل حدوثه هو األكرب؟  

.80 اختيار تلميذ عالمته   -
اختيار تلميذ عالمته أعىل80.  -
.70 اختيار تلميذ عالمته أقل   -

نحسب احتامالت أحداث مرّكبة من عّدة نتائج ممكنة.  

ما هو معّدل عالمات التالميذ؟   .1
تّم اختيار تلميذ واحد ِمَن الصّف بطريقة عشوائّية. ما احتامل العالمة اّلتي حصل عليها أقّل ِمَن املعّدل؟  

نُدير عقرب "الساعة" الّذي يظهر يف الرسمة حتّى يتوقّف.  .2
تفوز إميان إذا توّقف العقرب عىل املساحة الزرقاء أو املساحة الرمادّية.

تفوز يارا إذا توّقف العقرب عىل املساحة البنفسجّية.

أ. أّي بنت لها احتامل الفوز األكرب؟  

ب. ما احتامل أْن يقف العقرب عند املساحة البنفسجّية؟

ت. ما احتامل أْن يقف العقرب عند املساحة الزرقاء؟

ث. ما احتامل أْن يقف العقرب عند املساحة الزرقاء أو املساحة البنفسجّية؟

ج. ما احتامل أْن ال يقف العقرب عند املساحة الزرقاء؟

4
1 احتامل أْن يقف العقرب عند املساحة الزرقاء هو  يف املَهّمة 2 

1
2 احتامل أْن يقف العقرب عند املساحة البنفسجّية هو   

4
1

2
1

4
3+ = احتامل أْن يقف العقرب عند املساحة الزرقاء أو املساحة البنفسجّية هو   

1 1
4
3

2 4+ = احتامل أْن ال يقف العقرب عند املساحة الزرقاء هو   

ممتاز

جيد

متوسط

راسب
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أمامكم رسم بيايّن يصف عالمات تالميذ الصّف التاسع يف موضوع الّلغة اإلنجليزّية.  .3
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العالمة

عدد
التالميذ

       أ. كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟  

60؟ ب. تّم اختيار تلميذ واحد بطريقة عشوائّية. ما احتامل أْن تكون عالمته 

ت. تّم اختيار تلميذ واحد بطريقة عشوائّية. ما احتامل أْن تكون عالمته أعىل ِمَن املعّدل؟ 

أمامكم ساعة مقّسمة إىل 4 أقسام.  .4
12  الدائرة.  القسم امللّون بالبنفسجّي  هو  

16 الدائرة. كل قسم من األقسام امللّونة باألخرض هو 

نُدير عقرب "الساعة" الّذي يظهر يف الرسمة حتّى يتوقّف.

أ. ما احتامل أْن يقف العقرب عند العدد السالب؟

ب. ما احتامل أْن يقف العقرب عند العدد املوجب؟

ت. ما احتامل أْن يقف العقرب عند عدد صحيح؟

ث. ما احتامل أْن ال يقف العقرب عند العدد 5؟

يوجد يف عائلة ثالثة أوالد، بَنون وبنات.   .5
أ. سّجلوا، يف الجدول، جميع األمكانّيات املمكنة لتوزيع األوالد يف العائلة إىل َبنون 

وبنات.  

ب. يف كم إمكانّية الِبْكر هو ابن؟ 

ت.  تّم اختيار عائلة فيها ثالثة أوالد بطريقة عشوائّية، ما احتامل أْن 

      يكون الِبْكر يف العائلة ابن؟ 

ث.  تّم اختيار عائلة فيها ثالثة أوالد بطريقة عشوائّية، ما احتامل أْن 

      يكون الِبْكر فقط، يف العائلة، ابن؟ 

ج. أّي احتامل أكرب: 

أْن يكون يف العائلة ابنني أم أْن يكون يف العائلة 3 أبناء؟

ح. أّي احتامل أكرب:

أْن يكون يف العائلة ابنني أم أن تكون يف العائلة بنتنْي؟

5

4
–2–1

صغري/ىوسط/ةِبْكر/ة
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هنالك أبحاث عن األخطاء الشائعة عند األطفال يف موضوع االحتامل.   

بّينت األبحاث أّن أطفال كثريون يعتقدون أّن احتامل والدة ابن أو بنت متعّلق بالوالدات السابقة، 

اّلتي  الرشوح  تعتمد  َبنون.  السابقة  الوالدات  يف  كان  إذا  أكرب  العائلة  يف  بنت  والدة  احتامل  مثاًل: 

يقّدمها األطفال يف هذه الحالة عىل َنهج عاطفّي )مثاًل: "إذا كان يف العائلة ثالثة أوالد، فمعظم االحتامل أْن تولد 

بنت، ألّن ذلك ُمبالَغ فيه! الكّل ينتظر بنت"( أو عىل تجربتهم يف الحياة )مثل: معظم االحتامالت أْن يولد ابن، 

أنا أريد بنت، لكن أعرف أّنه سيولد ولد إضايّف"(.   

 

مجموعة مهاّم

ا للّعب. نرمي مكعّبًا عاديًّ  .1
أ. ما احتامل الحصول عىل العدد 4 أو 5؟

ب. ما احتامل الحصول عىل عدد أويّل؟

ت. ما احتامل الحصول عىل عدد ُيْقسم عىل 3؟

ث. ما احتامل الحصول عىل عدد ُيْقسم عىل 4؟

ج. ما احتامل الحصول عىل عدد أصغر من 4؟

ح. ما احتامل الحصول عىل عدد أكرب من 5؟

أمامكم جدول يصف طريقة الرتفيه اّلتي يفضلها تالميذ الصّف التاسع.    .2

الرتفيه طريقة 
املفّضلة

مشاهدة التلفازألعاب الحاسوب
 الرتفيه مع

 أصدقاء
الرياضة

التالميذ 158125عدد 

       أ. كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟

ب. تّم اختيار تلميذ واحد ِمَن الصّف بطريقة عشوائّية. 

ما احتامل أن تكون طريقة الرتفيه املفّضلة هي مشاهدة التلفاز؟ 

ت. تّم اختيار تلميذ واحد ِمَن الصّف بطريقة عشوائّية. 

ما احتامل أن تكون طريقة الرتفيه املفّضلة ليست ألعاب الحاسوب؟ 
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أمامكم عالمات تالميذ الصّف التاسع يف موضوع الفيزياء.  .3
405060708090100العالمة 

التالميذ 12571564عدد 

      أ. كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟  

ب. تّم اختيار تلميذ واحد بطريقة عشوائّية. 

80؟       ما احتامل أْن تكون عالمته 

ت. تّم اختيار تلميذ واحد بطريقة عشوائّية.

60( يف االمتحان؟  ما احتامل أْن يكون راسًبا )حصل عىل أقّل من 

نسّجل عىل سبعة بطاقات أسامء أيام األسبوع. نسّجل اسم يوم آخر عىل كّل بطاقة.       .4
نطوي البطاقات ونضعها داخل ُعلبة.  

ما احتامل إخراج بطاقة ُسجل عليها اسم يوم يبدأ بالحرف "س"؟  

نُدير عقرب "الساعة" الّذي يظهر يف الرسمة .  .5
أ. ما احتامل أْن يقف العقرب عند املساحة A؟

ب. ما احتامل أْن يقف العقرب عند املساحة B أو املساحة C؟ 

ت. ما احتامل أْن ال يقف العقرب عند املساحة D؟

ث. ُندير العقرب 80 مرّة.

C؟  A أو املساحة  كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن يقف العقرب عند املساحة  

نُدير عقرب "الساعة" الّذي يظهر يف الرسمة.  .6
أ. ما احتامل أْن يقف العقرب عند املساحة A؟

ب. ما احتامل أْن يقف العقرب عند املساحة B أو املساحة C؟ 

ت. ما احتامل أْن ال يقف العقرب عند املساحة D؟

ث. ُندير العقرب 90 مرّة.

C؟  A أو املساحة  كم مرّة، تقريًبا، ِمَن املتوقع أْن يقف العقرب عند املساحة  

C

DA

B

C

D

A

B

120˚

ג
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4 بنانري حمراء وبّنورتني بنفسجّيتني. 6 بنانري زرقاء،  8 بنانري خرضاء،  يوجد يف جرّة   .7
ُنخرج بنورة واحدة ِمَن الجرّة، دون أْن ننظر فيها. 

أ. ما احتامل إخراج بّنورة زرقاء؟

ب. ما احتامل إخراج بّنورة بنفسجّية أو خرضاء؟ 

ت. ما احتامل إخراج بّنورة ليست حمراء؟

8.  نُدير خذروفًا .
؟  נ أ. ما احتامل الحصول عىل حرف 

؟  פ ب. ما احتامل الحصول عىل حرف 

؟  ה נ أو ت. ما احتامل الحصول عىل الحرف 

؟  ג ث. ما احتامل أْن ال نحصل عىل الحرف 

أمامكم نَرش مكعّب خاصّ. نرمي املكعّب.    .9
2؟ أ. ما احتامل الحصول عىل العدد 

ب. ما احتامل الحصول عىل العدد  3؟

2 أو العدد 3؟ ت. ما احتامل الحصول عىل العدد  

. 6
1 ث. جدوا حدًثا احتامله 

8 ، ونبني منهام عدًدا ثنايّئ املنزلة.   , 5  , 2 نختار رقمني ِمْن بني األرقام   .10
أ. كم عدًدا كهذا يوجد؟ سّجلوها.  

ب.  نختار عدًدا ِمْن بني األعداد اّلتي بنيتموها بطريقة عشوائّية. 

 ما احتامل أْن نختار عدد زوجّي؟   
50؟ ما احتامل أْن نختار عدد أصغر ِمْن 

5؟  ما احتامل أْن نختار عدد يقسم عىل 

52؟  ما احتامل أْن نختار عدد أكرب ِمْن 

1

2

2 2

33
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الدرس الثالث: حاصل رضب زوجيّ أو حاصل رضب فرديّ

احتامل أحداث مكّونة ِمْن مرحلتني  

نرمي مكّعبني عادّيني لّلعب، ونسّجل حاصل رضب العددين الّلذين يظهران عليهام.

تفوز نعيمة بنقطة إذا كان حاصل الرضب زوجّي.  

تفوز دعاء بنقطة إذا كان حاصل الرضب فردّي.

الاّلعبة اّلتي تحصل عىل أكرب عدد ِمَن النقاط هي الفائزة.  

َمْن ِمْنهام تفوز، حسب رأيكم؟ 

نتعّلم كيفّية حساب أحداث مكّونة ِمْن مرحلتني.  

نتطرّق يف املَهاّم 1 - 3 إىل امُلعطيات اّلتي وردت يف َمهّمة االفتتاحّية. 

أ. العبوا اللّعبة بأزواج 20 مرّة.  .1
قارنوا بني نتائج الصّف كّله.  

ب. أّيتهام احتامل فوزها أكرب: نعيمة أم دعاء؟ ارشحوا.

ت. أكملوا الجدول. كم نتيجة يوجد يف الجدول؟  

ث. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب زوجّي؟ 

    ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب فردّي؟ 

رتّب عامد جدول حواصل الرضب كالتايل:   .2
أ. لّونوا جميع املناطق اّلتي فيها حاصل الرضب زوجّي.  

ب. هل من األسهل أْن نحّدد مبساعدة جدول عامد هل تفوز نعيمة أم دعاء؟ 

ارِشحوا.

قال جامل: نحصل عىل حاصل رضب زوجّي إذا رضبنا عددين زوجّيني أو إذا  .3
                   رضبنا عدد زوجّي يف عدد فردّي. نحصل عىل حاصل رضب فردّي إذا ظهر عىل املكّعبني عددين فرديني

                   فقط. هل ميكن االستنتاج مبساعدة اّدعاء جامل هل تفوز نعيمة أم دعاء؟ ارشحوا.

يف األحداث، املكّونة ِمْن مرحلتني، اّلتي فيها عدد كبري ِمَن النتائح، ِمَن األسهل أْن منّثل النتائج يف جدول.   

لحساب احتامل حدث ِمْن جدول، نعّد عدد النتائج املناسبة للحدث ِمْن مجموع اإلمكانّيات اّلتي تظهر يف 

الجدول. 

36 إمكانّية موجودة يف الجدول. لذا احتامل الحصول عىل 9 أعداد فردّية ِمْن  1 تظهر يف الجدول  مثال: يف املَهّمة 
. 36
9         حاصل رضب فردّي عندما نرمي مكّعبني هو  
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معطى "ساعتان" )كلّ "ساعة" مقسمة إىل أقسام متساوية(.  .3
ُندير عقريّب "الساعتني"، ونحسب حاصل رضب العددين الناتجني.

يفوز عاّمر: إذا كان حاصل رضب العددين موجب.   

يفوز إّياد: إذا كان حاصل رضب العددين سالب. 

أ. هل اللّعبة نزيهة، حسب رأيكم؟  

ب. أكملوا الجدول.  

ت. جدوا مبساعدة الجدول احتامل فوز عاّمر واحتامل فوز إّياد.  

ث. هل كان تخمينكم صحيح يف َبند أ؟  

مجموعة مهاّم

نرمي مكّعبني عادّيني لّلعب، ونسّجل حاصل رضب العددين الّلذين يظهران عليهام.  .1
أ. أكملوا الجدول.

4؟ ب. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 

5؟ ت. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 

30؟ 20 أو  ث. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 

20؟ ج. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب أكرب من 

. 36
4 ح. ِجدوا حدًثا احتامل حدوثه 

أمامكم "ساعتان". نُدير عقريبّ "الساعتني"، ونحسب حاصل رضب العددين الناتجني.   .2
       )كّل "ساعة" مقّسمة إىل أقسام متساوية(

أ. أكملوا الجدول. كم نتيجة توجد يف الجدول؟ 

(10–)؟  ب. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 

(4–)؟ ت. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 

ث. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب سالب؟

. 3
1 ج. جدوا حدًثا احتامل حدوثه 
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أمامكم "ساعة" مقسّمة إىل ثالثة أقسام متساوية.  .3
ُندير عقرب "الساعة" مرّتني، ونحسب حاصل رضب العددين الناتجني. 

أ. سجّلوا جميع النتائج املمكنة يف جدول.  

ب. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب موجب؟

ت. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب سالب؟

1؟ ث. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 

. 9
2  ج. ِجدوا حدًثا احتامل حدوثه 

أمامكم "ساعتان". كلّ "ساعة" مقسّمة إىل ثالثة أقسام متساوية.  .4
ُندير عقريّب "الساعتني"، ونحسب حاصل رضب العددين الناتجني.

أ. أكملوا الجدول. كم نتيجة توجد يف الجدول؟ 

6؟ ب. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 

25؟ ت. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 

ث. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب زوجيّ؟

ج. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب فردّي؟

أمامكم "ساعتان". كلّ "ساعة" مقسّمة إىل 4 أقسام متساوية.  .5
ُندير عقريّب "الساعتني"، ونحسب حاصل رضب العددين الناتجني.

يفوز رامي: إذا كان حاصل رضب العددين موجب.   

يفوز رائد: إذا كان حاصل رضب العددين سالب. 

أ. هل الّلعبة نزيهة، حسب رأيكم؟

ب. أكملوا الجدول.

ت. ِجدوا مبساعدة الجدول احتامل فوز رامي واحتامل فوز رائد.  
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الدرس الرابع: حاصل جمع زوجيّ أو حاصل جمع فرديّ

نلعب بأزواج لعبة "َمشابك عىل حواصل الجمع". 

)انظروا إىل التعليامت يف املهّمة 1.(

ارشحوا اعتباراتكم عندما تضعون املَشابك عىل اللوحة.  

نحّلل ونفحص احتامالت الفوز يف الّلعبة.  

لعبة

مَشابك عىل حواصل الجمع )لعبة ملشرتكني أو لثالثة مشرتكني(  .1

محتويات اللّعبة: 

18 مشبًكا صغريًا لكّل مشرتك/ة.  

مكّعبان عاديان لّلعب.    

لوحة لّلعب لكّل مشرتك/ة.  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

محتويات الّلعبة: األّول/ى اّلذي ُيزيل جميع املَشابك ِمْن لوحة اللعب.  

تعليامت الّلعبة 

يضع كّل مشرتك/ة 18 مشبًكا عىل األعمدة يف اللوحة حسب رغبته/ها. 

)ميكن أْن نضع يف كّل عمود مشبك واحد، عّدة َمشابك مًعا، أو ال نضع َمشابك بتاًتا(. 
نرمي املكّعبني، يف كّل مرّة، ثّم نحسب املجموع. 

ُنزيل مشبًكا واحًدا ِمْن عمود حاصل الجمع الناتج )إْن ُوجد(. 

انتهاء الّلعبة: عندما ُنزيل جميع املَشابك ِمْن إحدى اللوحات. 

الفائز/ة: املشرتك/ة الذي أزال/ ت جميع املشابك. 

أ. العبوا لعبة َمشابك عىل حواصل الجمع مرّة إضافّية. 

ب. هل توزيع املشابك يف الّلعبة والثانية كان مختلًفا مقارَنة بالّلعبة األوىل؟  
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نرمي مكعّبني عاديّني للّعب، ونجمع العددين اللّذين يظهران عليهام.  .2
تفوز عناية: إذا كان حاصل الجمع 5;     يفوز آدم: إذا كان حاصل الجمع 10.

أ. خّمنوا هل الّلعبة نزيهة؟

  إذا كانت اإلجابة نعم فعّللوا. إذا كانت اإلجابة ال، فأّيهام له احتامل أكرب

  للفوز؟ 

ب. أكملوا جدول العملّية.  

كم نتيجة يوجد يف جدول العملّية؟ كم نتيجة مختلفة يف الجدول؟  

5؟ ت. ما احتامل الحصول عىل حاصل جمع 

10؟ ث. ما احتامل الحصول عىل حاصل جمع 

. 36
5 ج. ِجدوا حاصل جمع، بحيث يكون احتامل الحصول عليه 

ح. قال يارس: وجدت حاصيْل جمع مناسبنْي.  

   هل قول يارس صحيح؟

ر ب ... نفكِّ

1؟ بأّي طريقة ترّتبون اآلن املَشابك عىل لوحة الّلعب يف املهّمة   .3

(Girolamo Cardano) يف إيطاليا يف الَقْرن الساس عرش، وقد طّور ُأسس نظرّية    عاش كاردنو 

 االحتامل)Probability( ، ألّنه أراد أْن يفهم األُسس املتعّلقة بألعاب الحّظ.  

Pier)، يف  re de Fermat) بدأ الرياضّيان بالز باسكال )Blaise Pascal( وبيري دي فريماة 

الَقْرن السابع عرش، يف بحث احتامالت الفوز يف ألعاب الحّظ بطريقة رياضّية. طورا نظرّية االحتامل اّلتي 

عّرفت بشكل دقيق جميع النتائج املمكنة للتجربة، واالحتامل املعنّي لكّل نتيجة.    
)ميكانيكا  الفيزياء  مثل:  الِعلم،  يف  ومتنّوعة  مختلفة  مجاالت  يف  أساسّية  قاعدة  اليوم  االحتامل  مبادئ  تشّكل 

أخطار،  )تحديد  الطّب  ويف  أخطار(  إدارة  أموال،  )إدارة  االقتصاد  الكم(،  نظرّية  الحرارّية،  الديناميكا  إحصائّية، 
تشخيص(.

يلعب سليم وسامي لعبة "زوجّي أو فردّي". ُيظهر كّل واحد ِمْنهام، مرّة واحدة، عدد معنّي ِمْن أصابع يده اليمنى.  .4
      يفوز سليم إذا كان مجموع أصابعيهام عدًدا زوجيًّا.   

      يفوز سامي إذا كان مجموع أصابعيهام عدًدا فرديًّا.

      أ. هل تبدو لكم الّلعبة نزيهة؟  

ب. سّجلوا جميع النتائج املمكنة يف جدول.  

ت. كم نتيجة زوجّية؟ 

ما احتامل أْن يفوز سليم؟   

ث. كم نتيجة فردّية؟ 

ما احتامل أْن يفوز سامي؟  
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ر ب ... نفكِّ

25 نتيجة، مِنْ هنا  قالت كرميان: أنا أرى يف جدول الجمع   .5
                    ميكن االستنتاج أّن الّلعبة غري نزيهة دون أْن نحسب االحتامل. 

هل قول كرميان صحيح؟ ارِشحوا.  

مجموعة مهاّم

يلعب ُمعني ورضار ُلعبة "السالمل والحبال".    .1
يرمي كّل واحد ِمْنهام مكّعبني ويتقّدم عدد خطوات حسب مجموع العددين الّلذين يظهران عىل املكّعبني.  

الفائز هو الالعب اّلذي يصل أّواًل إىل الرتبيعة  100.

َمْن ِمنهام له االحتامل األكرب أْن يفوز يف الخطوة القادمة؟

94 95 97 98 99

93

96 100

92 91 90 89 88 87

يفوز

ضرار

معني

أمامكم "ساعتان" متامثلتان مقسّمتان إىل ثالثة أقسام متساوية.  .2
نُدير عقريبّ "الساعتني"، ونحسب حاصل جمع العددين الناتجني.

أ. أكملوا الجدول.

4؟ ب. ما احتامل الحصول عىل حاصل جمع 

6؟ ت. ما احتامل الحصول عىل حاصل جمع 

0؟ ث. ما احتامل الحصول عىل حاصل جمع 

ج. يجب عىل رضار أْن يختار أحد حواصل الجمع املمكنة. 

إذا حصل رضار عىل حاصل الجمع اّلذي اختاره، فإّنه يفوز يف نقطة.  

أّي حاصل جمع ِمَن االفضل أْن يختار؟ ارِشحوا.  
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نرمي مكّعبني عادّيني لّلعب، ونسّجل العدد األكرب ِمْن بني العددين الّلذين يظهران عليهام.  .3
إذا حصلنا عىل العدد نفسه عىل اثنيْهام فنسجّل هذا العدد.

أ. أكملوا الجدول.

6؟ ب. ما احتامل الحصول عىل العدد 

1؟ ت. ما احتامل الحصول عىل العدد 

ث. ما احتامل الحصول عىل عدد زوجّي؟

ج. ما احتامل الحصول عىل عدد فردّي؟

3؟ ح. ما احتامل الحصول عىل عدد أكرب من 

5؟ خ. ما احتامل الحصول عىل عدد أصغر من 

نرمي مكعّبني عاديّني للّعب، ونجمع العددين الناتجني.  .4
أ. أكملوا الجدول.

ب. تفوز نهاية إذا كان حاصل الجمع 5، تفوز سعاد إذا كان حاصل الجمع 8.

    هل الّلعبة نزيهة، حسب رأيكم؟

ت. تفوز أحالم إذا كان حاصل الجمع 10، تفوز سهاد إذا كان حاصل الجمع 4.

     هل الّلعبة نزيهة، حسب رأيكم؟

ث. يفوز آدم إذا كان حاصل الجمع زوجيًّا.

     يفوز سامل إذا كان حاصل الجمع فرديًّا.

هل الّلعبة نزيهة؟ ارشحوا.   

الرسمة،  يف  يظهر  كام  الجدول  يف  األعداد  ترتيب  غرّينا  إذا  ج. قال سامر: 

فِمَن األسهل أْن نرى أّن لعبتْي آدم َو سامل نزيهتني. 

أكملوا الجدول يف الرسمة. 

لّونوا الرتبيعات اّلتي يوجد فيها نتائج زوجّية.  

     هل قول سامر صحيح؟

أمامكم "ساعتان". كلّ ساعة مقسّمة إىل أربعة أقسام متساوية.   .5
ُندير عقريّب "الساعتني"، ونحصل عىل عددين.

نجمع العددين.

يفوز جميل إذا كان حاصل الجمع زوجيًّا.

يفوز حسام إذا كان حاصل الجمع فرديًّا.

هل الّلعبة نزيهة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فأعطوا مثااًل مبساعدة جدول الجمع. 

إذا كانت اإلجابة ال، فاقرتحوا تغيريًا ألحد األعداد بحيث تكون الّلعبة نزيهة. 

65

2

43

4

21

1

2

3

4

5

6

654321+

1

2

3

4

5

6

5

8

III

7

110

4 3

2

ساعةساعة

642531+

1

3

5

2

4

6



الوحدة التاسعة: االحتامل194

الدرس الخامس: تحسني نجاعة جدول االحتامالت

لدى   عامر وإّياد مكّعبان خاّصان لّلعب.

ُسّجلت األعداد 6 , 4 , 1 , 2– , 3– ,  5– عىل سطوح املكّعب أ.

ُسّجلت األعداد 5 , 3 , 2– , 3– , 4– ,  5– عىل سطوح املكّعب ب.

يرمي كّل واحد ِمنهام املكّعبني.

يفوز   عامر إذا كان حاصل رضب العددين الناتجنْي موجًبا.  

يفوز   إّياد إذا كان حاصل رضب العددين الناتجنْي سالًبا.

هل الّلعبة نزيهة؟  

نتعّلم كيفّية تحسني نجاعة جدول االحتامالت.

نتطّرق إىل امُلعطيات اّلتي وردت يف مهّمة االفتتاحّية.    .1
أ. أكملوا الجدول. 

ُاكتبوا، يف الجدول، يف الرتبيعات املناسبة: 

"م" للنتيجة املوجبة.  
السالبة. "س" للنتيجة 

ب. ما احتامل أْن يفوز كّل العب؟ 

ت. قال   ضياء:   ِمَن األفضل أْن نقّسم الجدول مسبًقا إىل قسم "موجب" 
                     وإىل قسم "سالب" لكلّ مكعّب، وعندئذٍ نلوّن املساحات 

                      اّلتي فيها حاصل الرضب موجب. 
                    وهكذا ميكن أْن نحّدد بسهولة ما إذا كانت الّلعبة نزيهة. 

                لّونوا جميع الرتبيعات اّلتي تظهر فيها نتيجة موجبة.  
                ما احتامل الحصول عىل نتيجة موجبة؟  

1 )بند ت( اقرتح   ضياء أْن نقّسم الجدول إىل مناطق فيها أعداد   يف املَهّمة 

موجبة وإىل مناطق فيها أعداد سالبة. 

لّون ضياء املساحات اّلتي تظهر فيها نتائج موجبة )انظروا الرسمة(. 

نسّمي هذا الجدول رسم تخطيطّي مساحة. 
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ترمي كّل ِمن غزالة وأمرية سهاًم إلصابة هدف معني.  .2

10
3 االحتامل أْن تصيب غزالة الهدف هو 

10
4 االحتامل أنْ تصيب أمرية الهدف هو 

أ. ما احتامل أْن ال تصيب غزالة الهدف؟

  ما احتامل أْن ال تصيب أمرية الهدف؟

 ب. قّسمنا املربع )10x10 تربيعات( لنتائج غزالة بخّط أفقّي إىل "تنجح 

بإصابة الهدف" َو "تفشل بإصابة الهدف". 

َو  الهدف"  بإصابة  "تنجح  إىل  أمرية  نتائج  عمودّي  بخّط  وقّسمنا 

"تفشل بإصابة الهدف".

     ما احتامل أْن ُتصيب كلتيها الهدف مًعا؟ ارشحوا.  

ما احتامل أْن ُتصيب غزالة الهدف وأْن ال ُتصيب أمرية الهدف؟ 

ا حسب االحتامالت املُعطاة.  ا وُأفقيًّ نقسّم املربّع، يف الرسم التخطيطيّ مساحة، عموديًّ

نعّد الرتبيعات املناسبة للحدث.

احتامل الحدث هو الجزء اّلذي يشّكله هذا العدد من جميع   

الرتبيعات. 

2 نحسب احتامل إصابة الرميتني بالهدف كالتايل: مثال: يف املَهّمة 
12         عدد الرتبيعات املناسب للحدث ِمْن جميع الرتبيعات هو 

. 100
12 100؛ لذا االحتامل هو            تربيعة ِمْن 

بداًل ِمْن أْن نعّد الرتبيعات ميكن أْن نحسب مساحة الجزء امللّون   

للمستطيل )املناسب للحدث( ِمَن املساحة الكلّية.

الكلّية هي:  املساحة  ِمَن  امللّون  املستطيل  2، مساحة  املَهّمة  يف  مثال:     
·10

4
10
3

100
12=

نرى ِمَن األمثلة أّن احتامل حدوث الحدثني )يف املثال: ُتصيب كلتيها الهدف مًعا(  

     هو حاصل رضب االحتامالت املنفردة.

أميرة
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ُتدير دالل ورائدة عقريّب "الساعتني" املرسومتني   .3

      )ُقّسمت كّل "ساعة" إىل أقسام متساوية(. 

تفوز دالل إذا كان حاصل رضب العددين اللذين ُيشري إليهام العقربني موجًبا.   

تفوز رائدة إذا كان حاصل الرضب سالًبا.

أ. هل اللّعبة نزيهة؟

ب. لّونوا املساحات املناسبة لفوز دالل.

ت. احسبوا احتامل فوز كّل واحدة منهام.

أميرة
لة

غزا

فشلت
ت
شل

ف
جنحت

ت
ح
جن

–4
6

III

–1

3

–2

–5
4

–2

ساعةساعة

I

II

•

ساعة

عة
سا

سالب

سالب

موجب

موجب



الوحدة التاسعة: االحتامل196

مجموعة مهاّم

يتمرّن يوسف َو سمري عىل إحراز الكرة يف السّلة.  .1
10 الحاالت. 

2 ينجح يوسف يف إحراز الكرة يف 

10 الحاالت.
3 ينجح سمري يف إحراز الكرة يف 

احسبوا احتامالت األحداث التالية: 

أ. أْن ينحج كالهام يف إحراز الكرة يف السّلة. 

ب. أْن ال ينحج كالهام يف إحراز الكرة يف السّلة. 

يتمرّن أيوب َو وأمين عىل إحراز الكرة يف املرمى.  .2
25 الحاالت. 2 الحاالت، ونجح أمين يف إحراز الكرة يف 

1 نجح أيوب يف إحراز الكرة يف 

أ. احسبوا احتامل أْن ينحج كالهام يف إحراز الكرة يف املرمى. 

ب. احسبوا احتامل أْن ينحج أيوب يف إحراز الكرة يف املرمى وأْن ال ينحج أمين يف إحراز الكرة. 

أمامكم "ساعتان". كلّ ساعة مقسّمة إىل أربعة أقسام متساوية.  .3
ُندير عقريّب "الساعتني"، ونحصل عىل عددين.

نرضب العددين.

أ. أكملوا الجدول.

كم نتيجة موجبة وكم نتيجة سالبة يف الجدول؟ 

ب. لوّنوا الرتبيعات الّتي يظهر فيها حاصل رضب موجب.  

ت. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب موجب؟  

ث. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب سالب؟ 

ج. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 4؟

ح. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب (4–)؟

خ. ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 3؟
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أمامكم "ساعتان". كّل ساعة مقّسمة إىل أقسام متساوية.  .4
نُدير عقريبّ "الساعتني". 

أ. ما احتامل الحصول عىل 4 يف "الساعة" I ؟

ما احتامل الحصول عىل 4 يف "الساعة" II ؟

ب. يف أي "ساعة" احتامل الحصول عىل عدد سالب أكرب؟ ارشحوا. 

ت. نحسب حاصل رضب العددين الناتجني يف "الساعتني".  

أكملوا الجدول.

ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب 20؟

ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب (8–)؟

ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب أصغر من 25؟

ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب موجب؟

ما احتامل الحصول عىل حاصل رضب فردّي؟

أمامكم "ساعتان". كلّ ساعة مقسّمة إىل أقسام متساوية.  .5
ُتدير جامنة َو فدوى عقريب "الساعتني".

تفوز جامنة إذا كان حاصل رضب العددين موجًبا.  

تفوز فدوى إذا كان حاصل رضب العددين سالًبا.

أ. هل اللعبة نزيهة، حسب رأيكم؟

ب. أكملوا يف الجدول حواصل الرضب يف أعمدة: "موجب" وَ "سالب" يف كلّ مساحة. 

ت. لّونوا املساحات املناسبة لفوز جامنة باللون نفسه. 

ث. ما احتامل أن تفوز جامنة؟

ج. ما احتامل أن تفوز فدوى؟

أمامكم "ساعتان". كلّ ساعة مقسّمة إىل أقسام متساوية.  .6
ُيدير يوسف َو أسد عقريب "الساعتني".

يفوز يوسف إذا كان حاصل رضب العددين موجًبا. 

يفوز أسد إذا كان حاصل رضب العددين سالًبا.

أ. هل اللعبة نزيهة، حسب رأيكم؟

ب. ابنوا جدواًل مناسًبا.  

ت. لونوا املساحات املناسبة لفوز يوسف باللون نفسه. 

ث. ما احتامل أن يفوز يوسف؟

ج. ما احتامل أن يفوز أسد؟
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أمامكم فرش مكّعبان.  .7
نرمي املكّعبني.

أ. ما احتامل أْن يظهر العدد 3 عىل املكّعب أ؟ 

ب. ما احتامل أنْ يظهر العدد 3 عىل املكعّب ب؟ 

ت. ما احتامل أْن يظهر العدد 3 عىل املكّعبني؟ ارِشحوا. 

ث. أّي حدث له االحتامل األكرب أن يحُدث: 

يظهر العدد 3 عىل املكّعبني؟  -
أو

يظهر عدد غري العدد 3 عىل املكّعبني؟  -
     ارشحوا.

أُجري َسَحبان لليانصيب يف حفلة اختتام السنة الدراسّية لتالميذ الصّف السادس:    .8
أُجري السحب األّول يف بداية الحفلة، وقد فاز %10 من جميع املشرتكني يف الحفلة.  

أُجري السحب الثاين يف  نهاية الحفلة، وقد فاز  %20 من جميع املشرتكني يف الحفلة.

)اشرتك كّل واحد وواحدة يف السْحبني، وكذلك الفائزون يف السحب األّول(. 

أ. أكملوا الرسم التخطيطيّ مساحة، مبا يف ذلك خطوط التقسيم "للفائزين وَ "غري الفائزين" يف كلّ سحب.  

ب. ما احتامل أْن يفوز/تفوز املشرتك/ ة يف السحبنْي؟ 

ت. ما احتامل أْن ال يفوز/ال تفوز املشرتك/ ة بتاًتا؟ 

ث. ما احتامل أْن يفوز/تفوز املشرتك/ ة يف السحب األّول وأْن ال يفوز/ال تفوز يف السحب الثاين؟  
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نحافظ على لياقة رياضّية

إحصاء

سّجلت املعّلمة، يف الجدول، عالمات تالميذ الصّف يف موضوع الرياضّيات.      .1

45678910العالمة 

1248942عدد التالميذ 

أ. كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟  

ب. ما ِمْنوال العالمات؟  

ت. ما وسيط العالمات؟  

ث. ما معّدل عالمات تالميذ الصّف؟  

 
ُسئل 20 تلميًذا، أّي فصل ِمْن فصول السنة يحّبون؟    .2

ُسّجلت إجاباتهم يف جدول التكرارّية.  

الخريف الصيف الربيع الشتاء الفصل

2 8 6 4 التكرارّية

أ. ُارسموا رساًم تخطيطيًّا ِمْن أعمدة لعرض املعلومات اّلتي تظهر يف الجدول.  

ب. ما النسبة املئوّية للتالميذ اّلذين يحّبون الشتاء؟  

ت. ما النسبة املئوّية للتالميذ اّلذين يحّبون الخريف؟  

أمامكم رسم تخطيطّي دائرّي يصف االستعامل األسايّس للحاسوب   .3
       لدى تالميذ الصفوف التاسعة يف املدرسة. 

أ. ما النسبة املئوّية للتالميذ اّلذين استعاملهم األسايّس للحاسوب ألعاب

     أو البحث عن معلومات؟ 

ب. ما النسبة املئوّية للتالميذ اّلذين استعاملهم األسايّس للحاسوب

      ليس ألعاًبا؟ 

ت. يوجد يف طبقة الصفوف التاسعة 200 تلميذ.   

كم تلميًذا يستعمل الحاسوب باألساس لتحضري األبحاث؟  

تحضير
أبحاث
15%

ألعاب
20%

محادثة
في المنتدى

25%

البحث عن 
معلومات
40%


