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6/ 2ف/ ب 

ئَ  َّةةالن ِّْسبَةُ المِّ ِوِّ



.100ــبِّ هَي نِّْسَبٌة تُقارُِّن عدداً َما : الن ِّسَبُة املَِّئوِّيَّةُ 

. هُُلَاا النَّذوَجُ  املُقابِّ ُ َحد ِّد الن ِّسَبَة املِّئوِّيََّة الِتِّ ُُيث ِّ 

6/ 2ف/ ب 

قابِّ ِّ اجلُزُء املُظهُلَُّ   ِفِّ النَُّذوج ِّ املُ 
، وُُيكُِّن كِّتابتُـَاا 100مِّن 50ُُيث ُِّ  نِّسبَة 
َئوِّيٍَّة ِفِّ صورةِّ  : ِوحوِّ التايِّ عهَُلى النَّ نِّسبٍة مِّ

50
لْ ،% 10050 َئةِّ وتُقَرأُ ََخسوَن ِبِّ . ذِّ



6/ 2ف/ ب 

النةَِواتِّــــج



. َماهَي ُك ُّ َما ُُيكُِّن أن يَنُتَج َعْن ََترِّبةٍ : النَّواتِّجُ 

اضِّ أنََّك رَمْيَت قِّطعًة مِّن النُّقودِّ مرَّتَ  فِتِّ نيِّ،ِبِّ
َها؟َما هَي النَّواتُِّج املُذكِّنُة لِّهُلتَّجرِّبةِّ؟ وكْم عددُ 

6/ 2ف/ ب 

دًة مِّ  َاا زهرًة واحِّ ُم ِّ ْن بنيِّ اِلزهارِّ تُريُد فاطذُة أْن ختتاَر ِلِّ
َاا وتهُلَتقَِّط إِّحَداَهااملُبيَّنةِّ ُهَنا، وقْد قرَّرْت أْن تُغذَِّض َعي .نَـيـْ

دٍة مِّن اِلزهارِّ اخلَذسِّ ُتسذَّ  ى َترِّبًة، اِّختَِّياُر زهرٍة واحِّ
ذهِّ التَّجرِّبةَ املُذالنَّواتِّجِّ وُُتث ُِّ  اِلزهاُر اخلذَس مجيَع  . كِّنةِّ ِلِّ



6/ 2ف/ ب 

َّطَ  ثَةٌ بَسِّ ةَحادِّ

ةحادثة بسيط



يطةٌ  ٌد لِّتجرِّبٍة مَ : َحادِّثٌة َبسِّ .اهَي َحَدٌث أو انتٌِّج واحِّ

يطٍة ِفِّ َترِّبةِّ تدوِّيرِّ ُمؤش ِّ  ادِّثٍة بسِّ رِّ الُقرصِّ َمث ِّْ  ِلِّ
دةً  .املُقابِّ ِّ مرًَّة واحِّ

6/ 2ف/ ب 

ْن أزهارِّ ال ُقُرنـُْف ِّ اِّختِّياُر زهرٍة صفراَء مِّ
يطةً حادِّثًة باخلذسِّ املُجاوِّرةِّ ُيسذَّى  .سِّ



ْحتَِّمال اْْلِّ

6/ 2ف/ ب 



َو نِّسبُة عددِّ النواتِّجِّ ِفِّ هَو ُفرصٌة أْو إِّمكانِّيَُّة ُوقوعِّ حادِّثٍة ُمعيَّنٍة، وه: االحتِّذالُ 
.اِلادِّثةِّ إََل العددِّ الكهُل ِّي ِّ لِّهُلنواتِّجِّ املُذكِّنةِّ 

،نواتَِّج ِلَا الُفرصُة نفُساا ِفِّ الُقرصِّ الد و ارِّ املُقابِّ 6ُهناَك  ِّ 
رِّ عهَُلى الرقمِّ  ْد احتِّذاَل وقوفِّ املُؤش ِّ .7أو عهَُلى الرقم 5أوجِّ

تَُّة 6إََل 1عِّنَد رميِّ ُمكعَّبِّ أرقاٍم حتذُِّ  َأوُجُاُه اِلرقاَم مِّن  ، يكوُن ُهناَك سِّ
، وهَذا َما نواتٍِّج ُمتساوِّيةِّ الُفَرصِّ ِفِّ اُِلصولِّ عهَُلى أي ِّ انتجٍ 

جيادِّ احتِّذالِّ ظُاورِّ الرَّ .(الحتذالِّ ِبِّ )ُيسذَّى عنَد رميِّ 6قمِّ َفذثًًل ِلِّ
ُظ ظُاوَر الرقمِّ  ، ُنًلحِّ مرًة واحدًة عهَُلى َمكعَّبِّ اِلرقامِّ 6املُكعَّبِّ

لتايِّ  :وِبِّ

6/ 2ف/ ب 

عدد النواتج ِف اِلادثة ( = 6) ح 
1= العدد الكهُلي لهُلنواتج املذكنة 
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َعْشَِوائِّي  

6/ 2ف/ ب 



.ج ُمصاَدفًة ِفِّ َترِّبٍة َماهَو َتَساوِّي فـَُرصِّ ُوقوعِّ ظُاورِّ النَّواِّتِّ : َعشوائِّي  

.النواتجِّ فِّيَاا عشوائِّيًّاَمث ِّْ  لِّتجرِّبٍة َما تكوُن فـَُرُص ُوقوعِّ ظاورِّ 

6/ 2ف/ ب 

رِّ ِفِّ الُقرصِّ املُ  ٍ ُفرصُة وقوفِّ املُؤش ِّ قابِّ ِّ عنَد حرٍف ُمعنيَّ
لتايِّ ُفرُص ُتساوِّي ُفرصَة ُوقوعِّهِّ عنَد أي ِّ حرٍف أ خَر، وِبِّ
رِّ القُ ظاورِّ النواتِّجِّ هَنا ُمتساوِّيٌة؛ لِّذلَِّك ع رصِّ نَد تدوِّيرِّ ُمؤش ِّ

.َعشوائِّي ٍ تظاُر النواتُِّج بِّشكٍ  : نَقولُ 



ثَتَانِّ الُمتَتَ  تَان الَحادِّ امة

6/ 2ف/ ب 

1=( ليس      ) ح +)       ( ح 



إِّحداُُهَا، ولكْن اَل ُُيكُِّن ُوقوُعُاَذا ُُهَا َحادِّثتانِّ ُُيَتَذُ  ُوقوعِّ : اِلَادِّثتانِّ املُتَـَتامَّتانِّ 
ُاَذا  هِّ، وجمذوُع احتِّذالَيـْ %.100أو 1مًعا ِفِّ الوقتِّ نفسِّ

ْف ُمَتذ َِّذَة %25ي احتِّذاُل اختِّيارِّ بِّطاقٍة ُمعيَّنٍة ِفِّ لُعبٍة ُيساوِّ  ، صِّ
.هذهِّ اِلادثةِّ 

6/ 2ف/ ب 

بِّ أرقاٍم ُُهَا ، وحادثُة ظُاورِّهِّ عنَد َرميِّ ُمكعَّ 6حادثُة عدمِّ ظُاورِّ الرَّقمِّ 
.1يًاَذا ُيساوِّي ؛ لَِّذا فإنَّ جمذوَع احتِّذالَ حادِّثتانِّ ُمتتامَّتانِّ 

( =6)ح: 6احتِّذاُل ظُاورِّ الرَّقمِّ 
( = 6ليس ) ح : 6احتِّذاُل عدمِّ ظُاورِّ الرَّقمِّ 

1( =     +       =      =  6ليس )ح( + 6)ح: اجملذوُع  1
6
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ْحتَِّماُل النة  رََظيِّ اْْلِّ

6/ 2ف/ ب 



ُب أن َُيُدَث عِّنَد إِّجراءِّ هَو احتِّذاٌل يَعتذُِّد عهَُلى َما جيِّ : االحتِّذاُل النَّظرِّيُّ 
.التَّجرِّبةِّ االحتِّذاليَّةِّ 

 ُكرٍة صفراَء؟ َما االحتِّذاُل النَّظرِّيُّ لِّسِوحبِّ : مِّن املِّثالِّ السَّابِّقِّ 

يٍَّة ُمهُلوَّنةٍ 8َُيتوِّي الكِّيُس املُجاوُِّر عهَُلى  ، عِّنَد ُكراٍت زُجاجِّ
:َسِوحبِّ ُكَرٍة  َعشوائِّيًّا

. راَء     لِّسِوحبِّ ُكرٍة حَ االحتِّذاَل النَّظرِّيَّ فَإِّنَّ 

6/ 2ف/ ب 

3
8



ْحتَِّماُل التة  َّبِّ اْْلِّ ي  رْْجيِّ

6/ 2ف/ ب 



 ُّ لعددِّ الفِّعهُلِّي ِّ الذِّي حنُصُ  هَو احتِّذاٌل يَعَتذُِّد عهَُلى ا: االحتِّذاُل التَّجرِّيبِّ
.َعهَُليهِّ ِفِّ الواقِّعِّ عنَد إجراءِّ َترِّبٍة َما

ختِّيارِّ ُمكعَّ : مِّن املِّثالِّ السابِّقِّ  ٍب أزرَق؟ قَارِّْن هَذا َما االحتِّذاُل النَّظرِّيُّ الِّ
الحتِّذالِّ التَّجرِّيبِّ ِّ السابِّقِّ  .  االحتِّذاُل ِبِّ

ُر نتائَِّج  ختِّيارِّ ُمكعٍَّب مِّ 30اجلدوُل املُجاوُِّر يُظاِّ ن كِّيٍس ُُماَولًة الِّ
ُمكعَّباٍت حراءَ 5وُمكعَّباتِّ زرقاَء 3َُيوِّي 

:ُدوَن النَّظرِّ فِّيهِّ 
 ُّ .َق هو     لِّظُُاورِّ ُمَكعٍَّب أزر االحتِّذاُل التَّجرِّيبِّ

6/ 2ف/ ب 

9
30

التكيايالمكعب

9(ز)مكعب أزيق 

21(ح)مكعب أحمي 



نَةفََضاُء العَـَّ ِّ 

6/ 2ف/ ب 

18فضاء العينة 



.نةِّ لِّتجرِّبٍة َماهَو جَمُذوعُة مجيعِّ النَّواتِّجِّ املُذكِّ : فضاُء الَعي َِّنةِّ 

جيادِّ فضاءِّ الَعي ِّنَ  .  ةِّ لِّتجرِّبٍة احتِّذالِّيَّةٍ َما هَِّي الطُُّرُق املُذكُِّن استِّخداُمَاا ِلِّ

بِّ الثًلثةِّ املَُوضَّحِّ أمس بِّ الصف ِّ ََتَّ اختِّياُر الطًُّلَّ اُؤُهم لِّتذثِّي ِّ ُطًلَّ
يَّةٍ  بِّ ِفِّ أْن جيهُلِّسوا ويرَغُب هؤالءِّ الطًل. السادسِّ ِفِّ رِّحهُلٍة مدرسِّ

اِّم ُيَُ عدُد الطُرقِّ املُختهُلِّف. ُمتجاوِّرِّيَن ِفِّ اِلافِّهُلةِّ  ث ُِّ  ةِّ لِّكيفِّيَّةِّ ُجهُُلوسِّ
مجيَع النواتِّجِّ املُذكِّنةِّ وهَو َما ُيسذَّى 

.بِّفضاءِّ الَعي َِّنةِّ 
ُح مِّن القائِّذةِّ املُنظَّذةِّ املُجاوِّرةِّ أنَّ  .نواتِّجَ 6فضاَء الَعي َِّنةِّ ويـَتَّضِّ

6/ 2ف/ ب 



ْسُم الشةرْجَ  يِّ   الية

6/ 2ف/ ب 



ادِّثٍة َماهَو َرسٌم يَعرُِّض مجيَع النواتِّجِّ : الرَّسُم الشََّجرِّيُّ  . املُذكِّنةِّ ِلِّ

ُح مجيَع الطُُّرقِّ املُذكِّنالرَّسُم الشََّجرِّيُّ  ختِّيارِّ ُعهُلبةِّ ُمثهُلَّجاٍت إَجا أمكَن املُجاوُِّر يُوض ِّ ةِّ الِّ
االختِّياُر مِّْن بنيِّ حجَذنْيِّ مِّن 

ٍط، ومِّن بنيِّ ثًلثِّ : الُعهَُلبِّ  كبرٍي أو ُمتوس ِّ
.أو فراولٍة أو الُبنُدقِّ ُشوُكوالتةَ : نكااتٍ 
ختيارِّ ُعهُلبةِّ املُثهُلَّجاتِّ 6ُتوَجُد  .طُُرٍق ُُمكِّنٍة الِّ

6/ 2ف/ ب 

جيادِّ عددِّ اِل قائِّبِّ املُختهُلِّفةِّ الِتِّ اِّستعذِّ  الرَّسَم الشََّجرِّيَّ ِلِّ
،ُُيكُِّن ُصنُعَاا إَجا كانْت اِلقائُِّب مِّن النايهُلو  نِّ

لهُلَّونِّ اِلحرِّ أو اِلخضرِّ أو اِلسود .أو اجلِّهُلدِّ، ِبِّ
جهُلدانيهُلون



ي  َمْبَدأُ العَد ِّ ا ْْلََساسِّ

6/ 2ف/ ب 



ي ِّ  جيادِّ : مبدأُ العد ِّ اِلساسِّ عددِّ نواتِّجِّ  فضاءِّ العي ِّنةِّ هَو استِّعذاُل عذهُلِّيَّةِّ الضَّربِّ ِلِّ
.املُذكِّنةِّ لِّتجرِّبٍة َما

ُح اجلدوُل املُجاوُِّر اخلدماتِّ املُنَـوَّعةِّ الِتِّ   تُقد ُِّمَاا إحَدى يُوض ِّ
جيادِّ العددِّ الُكهُلِّي ِّ لِّهُلنواتِّجِّ  ، وِلِّ ختِّيارِّ َحًلتِّ اِلج ِّ  املُذكِّنةِّ الِّ
ي ِّ وسيهُلةِّ السَّفرِّ ومكانِّ املُخيَّمِّ ُُيكُِّن استِّعذالُ  مبدأِّ العد ِّ اِلساسِّ

:عهَُلى النَِّوحوِّ التَّايِّ 

6/ 2ف/ ب 

جيادِّ عددِّ الن ي ِّ ِلِّ واتِّجِّ املُذكِّنةِّ عنَد اسَتعذِّْ  مبدَأ العد ِّ اِلساسِّ
.، واختِّيارِّ حرٍف مِّن الكيسِّ املُجاوِّرِّ 6-1رميِّ ُمكعَّبِّ 


