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نَةالعَي   

3/ 2ف/ م



تدوير،إعادةروعيبدأ مبشأنبلديجملسيرغب: حّدد العينة يف الدراسة التالية
تضمنت سؤال  استبانة١٠٠٠عشوائيا  ُاخِتريُوامن السكانجملموعةفأرسل

.تدويرهاإعادةيفيرغبوناليتاملوادحول

.هي جزء من جمموعة كبرية تسمى اجملتمع: العينة

يتم هفإنلضمان اجلودة، لذاأمورعدةمنالتحققجيباملالبسصناعةعند
اجملتمع،تشكلاملنتجةاملالبسمجيع، املالبستلكمنحمدودعددفحص

.اجملتمعهذامنعينةفحصهايتمليتااملالبستشكلبينما

3/ 2ف/ م



الُمْجتََمع

3/ 2ف/ م



.هو مجيع احلالت اليت تكون موضوع ا لدراسٍة علمية: اجملتمع

يتم إنهفلضمان اجلودة، لذاأمورعدةمنالتحققجيباملالبسصناعةعند
اجملتمع،لتشكاملنتجةاملالبسمجيع، املالبستلكمنحمدودعددفحص

.اجملتمعهذامنعينةفحصهايتماليتاملالبستشكلبينما

إعادةشروعيبدأ مبأنبلديجملسيرغب: حّدد اجملتمع يف الدراسة التالية
تضمنت استبانة١٠٠٠عشوائيا  من السكان ُاخِتريُواجملموعةفأرسلتدوير،
.تدويرهاإعادةيفيرغبوناليتاملوادحولسؤال  
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يَّة  َراَسةُ الَمْسح  الد  

3/ 2ف/ م



:  صّنف أسلوب مجع البياانت يف الدراسة التالية
موعة من يرغب جملس بلدي أن يبدأ مبشروع إعادة تدوير، فأرسل جمل

واد استبانة تضمنت سؤال  حول امل١٠٠٠السكان ُاخِتريُوا عشوائيا  
.اليت يرغبون يف إعادة تدويرها

ينة من هي أخذ البياانت من استجاابت أفراد مع: الدراسة املسحية
.اجملتمع للتوصل إىل استنتاجات عامة حول اجملتمع

شخص ١٠٠فسأل ، يريد مدير انٍد رايضي أن حيّدد شعار ا للنادي
.من مشجعي النادي ُاخِتريُوا عشوائي ا عن آرائهم
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َراَسةُ القَائ َمةُ َعلَى الد  

الُمََلَحَظة

3/ 2ف/ م



:  صّنف أسلوب مجع البياانت املستعملة فيما يلي
وذلك ، ةأجرت شركة لصناعة احلقائب دراسة على زابئنها حول تصميم احلقيب

.عن طريق تسجيل شكل ولون احلقيبة اليت يشرتيها الزبون

شاهدة هي تسجيل البياانت بعد مالحظة أو م: الدراسة القائمة على املالحظة
.ت اجملتمعالعينة ملقارنة ردود األفعال و التوصل إىل استنتاجات حول استجااب

وع الدمى تراقب شركة لصناعة دمى بعض األطفال وهم يلعبون و تالحظ ن
لسنتني اليت يفضلوهنا أكثر، يستنتجون من ذلك أن األطفال يف عمر ا
.واًت  يفضلون الدمى اليت تصدر أصواًت  عن تلك اليت ل تصدر أص
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بَة التَّْجر 

3/ 2ف/ م



:صّنف أسلوب مجع البياانت يف الدراسة التالية
منوعتنيجممأفعالبتحليل ردودالعلميةللبحوثمؤسسةقامت

.السكرجتاهالفئران

توصل إىل هي تسجيل البياانت بعد تغيري العينة  لل: التجربة
.استنتاجات عامة حول ما ميكن أن حيدث خالل حادثٍة ما

ر مرات، فإذا يقوم مراقب ضبط اجلودة بتشغيل اآللة بسرعة معينة عش
املنتج سيكون وجد أن املنتج يكون معيب ا يف كل مرة فإنه يستنتج أن

.معيب ا يف كل مرة تدور فيها اآللة هبذه السرعة
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العَي  نَةُ الُمتََحي  َزة

3/ 2ف/ م



قة تعطي تفضيال  هي العينة اليت يتم اختيارها بطري: العينة املتحيزة
.جملموعة معينة على جمموعة أخرى

طالبعاشركليف دراسة ملعرفة اهلواايت املفضلة لدى الطالب ُسئل
من الطالب لديه، العينة هياهلواية املفضلةمكتبة املدرسة عنيدخل

راءة فقط الذين يدخلون املكتبة أي أن هوايتهم املفضلة ستكون الق
.لذلك فهي عينة متحيزة

:  حّدد نوع العينة متحيزة أم غري متحيزة فيما يلي
أبسلوبنالزابئخيدمونالعاملنيأنمنيتحققأنمطعممديريريد

.اليوميفساعةمدةأحد العاملنيفراقبجيد،
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العَي  نَةُ العَْشَوائ يَّة

3/ 2ف/ م



.مع ذكر السبب، حّدد نوع العينة عشوائية أم ل
يقف عدد من الطالب عند مدخل املدرسة ويسألون كل عاشر طالب

.يدخلها عن املادة الدراسية املفضلة لديه

م اختيارها دون هي العينة اليت يت(: عينة غري متحيزة )العينة العشوائية 
سه يف ويكون لكل فرد منها الحتمال نف، تفضيل جمموعة على أخرى

.الختيار
شخص ١٠٠شعار ا للنادي، فسأل رايضي أن حيدديريد مدير اندٍ 

.  عن آرائهممن مشجعي النادي ُاخِتريُوا عشوائي ا
.وائي االعينة هي املئة شخص من مشجعي النادي ُاخِتريُوا عش
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ََة  َوائي  ةُ البَ العَي  نَةُ العَشْ  ي س 

3/ 2ف/ م



:حّدد نوع العينة العشوائية فيما يلي
ت استبانة  تود حمطة تلفزة أن ُُتَدِّد أكثر براجمها مشاهدة، فأرسل

.من كافة أحناء اململكةإىل عدة أشخاص ُاخِتريُوا عشوائي ا

صة الختيار هي العينة اليت هلا فر : العينة العشوائية البسيطة
.  نفسها كأي عينة أخرى من اجملتمع

م هدااي تلصق جنمة يف أحد الحتفالت أسفل ثالثة أطباق وتقد
العينة هي الثالثة للضيوف الذين تكون هذه األطباق من نصيبهم،

.ينة عشوائية بسيطةأطباق اليت أُْلِصَقت يف أسفلها جنمة و ُُتَثِّل ع
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ََّ َوائي  ةُ العَي  نَةُ العَشْ  بَق يَةال

3/ 2ف/ م



لة غري متداخلة يُقّسم اجملتمع إىل فئات متماث: العينة العشوائية الطبقية
.مث يتم اختيار عينة من كل واحدة من هذه الفئات

يتم اختيار عشرة طالب عشوائي ا من كل مرحلة من مراحل الدراسة يف
.املدرسة لسؤاهلم عن هواايهتم املفضلة

وهي ، ةالعشرة طالب الذين مت اختيارهم من كل مرحلة دراسي: العينة
. ب حسب املراحلعينة عشوائية طبقية ألنه مت اختيارها بعد تقسيم الطال

:حّدد العينة ونوعها يف الدراسة التالية
شخص ا 2٠ملعرفة رأي الناس يف أنظمة املرور اجلديدة مت اختيار 

.عشوائي ا من كل مدينة
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َمة العَي  نَةُ العَْشَوائ يَّةُ الُمْنتَظ 
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:ما نوع العينة يف الدراسة التالية
دقيقة بدء ا2٠يفحص املدير يف أحد املطاعم جودة الفطائر كل 

.عشوائي ابوقت حُيدد

فرادها أو عناصرها هي العينة اليت يتم اختيار أ: العينة العشوائية املنتظمة
.اء أفراد اجملتمعتبع ا لفرتة زمنية حمددة أو مسافات متساوية من قائمة أمس

. لة لديهُسئل كل عاشر طالب يدخل املدرسة عن املادة الدراسية املفض
.ية منتظمةالعينة هي كل عاشر طالب يدخل املدرسة و ُتثل عينة عشوائ
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يَّة َمقَاي يُس النَّْزَعة  الَمرَكز 

3/ 2ف/ م



 ُسجلت احسب مقاييس النزعة املركزية جملموعة درجات احلرارة اليت
:  يف مدينة جدة خالل شهر رمضان يف أحد األعوام

33 ،34 ،32 ،33 ،29.

ياس موضع هي مقاييس عددية تستخدم لق: مقاييس النزعة املركزية
.لتلخيص البياانت عدداي  ، تركز أو جتمع البياانت

عملاعةسكلالزابئن يفاملواد الغذائية عددبيعحمالأحدسجل
49، 56، 56، 44، 35، 66، 55: كالتايلاألايمأحديف

، 55، الوسيط 56املنوال : مقاييس النزعة املركزية للبياانت هي
.تقريب ا5١.6املتوسط احلسايب 
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يَّة البَيَانَاُت الَكم  
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:وّضح نوع البياانت فيما يلي
وسط، سجل معلم درجات اختبار الرايضيات للصف الثالث مت

.8، 7، 9، ١٠، 6، ١٠، 8، 5، ١٠،9، ١٠: فكانت كالتايل

يم عددية ميكن هي البياانت اليت تُعطى بصورة ق: البياانت الكمية
.ُتليلها
و الطالب عدد ساعات الدراسة اليت يقضيها زمالئهأحدسجل

:طالب يف عطلة هناية األسبوع، فكانت كالتايل9عددهم 
3 ،4 ،2 ،2 ،١ ،2 ،3 ،4 ،3.
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يَّة البَيَانَاُت النَّْوع 
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.م ا عدديةهي البياانت اليت ل ميكن أن أتخذ قي: البياانت النوعية

طالبة من 2٠مت عمل دراسة على 
طالبات الصف الثالث املتوسط على 

وظهرت النتائج ، املادة املفضة لديهن
:كما يف اجلدول اجملاور

: حّدد نوع البياانت فيما يلي
ول تريد إحدى وكالت السياحة أن تنظم رحالت للعائالت فأجرت مسح ا ح

:املكان املفضل، وقد كانت األماكن األربعة األوىل هي
%.١5، اجلبال %2١، الرب %22، املتنزهات %25الشواطئ 

ملتوسطاملادة املفضلة لدى طالبات الصف الثالث ا
رايضياترايضياتدينعلومعلوم
دينعلوميةلغة عربرايضياتدين

يةلغة عربدينرايضياتدينرايضيات
علومديندينرايضياتيةلغة عرب
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ْست ْداَلل ي   ْحَصاُء اال  اإل 

3/ 2ف/ م



من طاليب املنح 4٠اختريت عينة عشوائية من إحدى اجلامعات مكونة من 
قارنة بني يف املوقف السابق، ما وجه امل. الدراسية، مث حسب متوسط درجاهتم

.ح الدراسيةمتوسط درجات األربعني طالب ا و متوسط درجات مجيع طاليب املن

وصل إىل هو استعمال إحصائيات العينة للت: اإلحصاء الستدليل
. استنتاجات حول اجملتمع

كتاب، 6٠٠كتب عشوائي ا من مكتبة فيها 4طلب معلم من كل طالب سحب 
استعمال مث إعادهتا بعد حساب متوسط تواريخ إصدار هذه الكتب، هنا مت

تواريخ إصدار متوسط تواريخ إصدار الكتب األربعة وهي العينة ليمثل متوسط
وهو ما يسمى ، مجيع الكتب املوجودة يف املكتبة واليت ُتثل اجملتمع كامال  

.اإلحصاء الستدليل
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ْحَصائ ي   اإل 
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:صف إحصائي العينة يف املوقف التايل
ي يف مادة يف دراسة أجرهتا إحدى املدارس لتقصي مستوى الطالب التحصيل

طالب و مت إجراء ١٠٠اللغة اإلجنليزية ُاخِترَيت عينة عشوائية مكونة من 
.اختباٍر هلم، مث ُحسب وسيط درجاهتم

.هو مقياس يصف إحدى خصائص العينة: اإلحصائي

 يؤخذ بدءا  من يتم اختيار عبوة عشوائيا  من خط إنتاج أحد األغذية احملفوظة، مث
حُيسب املنوال وتوزن و5٠تلك العبوة، العبوات اليت أرقامها من مضاعفات 

وزان هو منوال أإحصائي العينة يف الدراسة السابقة .اليوميلعينة أوزان اإلنتاج
.5٠العينة وهي العبوات اليت أرقامها مضاعفات 
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ةمَ الَمْعلَ 
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:صف معلمة اجملتمع يف املوقف التايل
حولالسعوديةاجلامعاتيفطالب١٠٠٠منمكونةعينةمشلتدراسةُأجريت
املتوسطحسبمثعام،كليفاإلضافيةالكتبشراءيفاليت ينفقوهنااملبالغ

.املبالغهلذهاحلسايب

.هي مقياس  يصف إحدى خصائص اجملتمع: املعلمة

تشفيات مناطق اختريت عينة عشوائية طبقية من املمرضني العاملني يف مجيع مس
وسيط اململكة، مث ُحسب وسيط رواتب هؤلء املمرضني، معلمة اجملتمع هي

.كةرواتب مجيع املمرضني العاملني يف مجيع مستشفيات مناطق اململ
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غَي  ر   يَدةُ الُمتَ البَيَانَاُت َوح  

3/ 2ف/ م



.تغري ا واحد اهي البياانت اليت تتضمن م: بياانت وحيدة املتغري

:تايلدرجات احلرارة املئوية املسجلة خالل اليوم يف إحدى املدن كال
.وهي بياانت وحيدة املتغري22،22،23،24،2٠

.ياةأعط مثال  لبياانت وحيدة املتغري من واقع احل

3/ 2ف/ م



َمقَاي يُس التََّشتُّت  

3/ 2ف/ م



:  أوِجد مقاييس التشتت للبياانت التالية
45 ،67 ،28 ،66 ،55 ،33  .

د البياانت وحيدة هي مقاييس تُ َعربِّ عن مدى تباع: مقاييس التشتت
.املتغري مثل املدى و الربيعات و املدى الربيعي

١٠، 2٠، 33، 39، 42، 45، 5٠: مقاييس التشتت للبياانت التالية
4٠= ١٠-5٠= مدى البياانت 
45= ، الربيع األعلى 2٠= الربيع األدىن 

25= 2٠–45= املدى الربيعي 
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َراُف ا ْنح  َ لُمتََوس   اال 

3/ 2ف/ م



:للبياانت التاليةاملتوسطالحنرافأوِجد
:فكانتبيعتاليتاليوميةالعصريصناديقعددموزعرصد
36،4١،22،47 ،5١،33.

ني كل قيمة هو متوسط القيم املطلقة للفرق ب: الحنراف املتوسط
.و املتوسط احلسايب جملموعة البياانت

، 5= سഥواليت متوسطها احلسايب ١4، 4، 3، 2، 2: لدينا البياانت التالية
: أوِجد جمموع القيم املطلقة للفرق بني كل قيمة واملتوسط احلسايب

|2-5|+|2-5|+|3-5|+|4-5|+|١4-5| =١8
3.6= 5÷ ١8= قيمة الحنراف املتوسط للبياانت 
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ي   ْعيَار  َراُف الم  االْنح 

3/ 2ف/ م



باعد قيم هو القيمة اليت ُتسب لتدل على مدى ت: الحنراف املعياري
.عجمموعة البياانت عن متوسطها احلسايب و يرمز إليه ابلرمز

:ت التاليةعشرة جملموعة البياانمنجزءإىل أقربمقراب  املعياريالحنرافأوِجد
6 ،١، ١٠5 ،١١ ،8.

8= سഥو اليت متوسطها احلسايب ١2، ١١، 6، 3: لدينا البياانت التالية
اانت يساويجمموع مربع الفرق بني كل قيمة واملتوسط احلسايب قسمة عدد البي

254(8-١2+ )2(8-١١+ )2(8-6+ )2(8-3)2ع
44

3.7≈١3.5=   الحنراف املعياري للبياانت ع 

= =١3.5 =
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التَّبَايُن
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:ت التاليةأوِجد التباين مقراب  إىل أقرب جزء من عشرة جملموعة البياان
6 ،١، ١٠5 ،١١ ،8.

.هو مربع الحنراف املعياري جملموعة من البياانت: التباين

،8جملموعة من البياانت هو العدد ( ع )إذا كان الحنراف املعياري 
64= 8هو مربع العدد ( 2ع)فإن التباين 
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فََضاُء العَي  نَة 
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(.ابسح) ُاذُْكر فضاء العينة عند اختيار حرف من حروف كلمة

.ة معينةهي قائمة مجيع األشخاص أو األشياء يف جمموع: فضاء العينة

.}6، 5، 4، 3، 2، ١{:فضاء العينة يف جتربة رمي حجر نَ ْرد ُمَرقَّم هو

3/ 2ف/ م



الَمْضُروب

3/ 2ف/ م



يف مسابقة بكم طريقة ميكن لثمانية طالب وصلوا للمرحلة النهائية
علمية الوقوف على منصة قاعة الحتفالت؟

هو انتج ضرب( ن)مضروب العدد الصحيح املوجب : املضروب
.أو تساويه( ن)األعداد الصحيحة املوجبة اليت تقل عن 

.1≤ ن ، ١× ...× ( 3–ن ( ) 2-ن ( ) ١-ن) ن = !ن

كتب خمتلفة على رف 6ميكن إجياد طرق ترتيب 
:6ابستخدام مضروب العدد 

.طريقة72٠= ١×2×3×4×5×6= !6

3/ 2ف/ م



يل تَْبد 

3ل
3

3/ 2ف/ م



يف مسابقة ثقافية بكم طريقة ميكننا اختيار الفائزين ابملراكز الثالثة األوىل
من عشرة متسابقني؟

لرتتيبها يكون هو مجيع الرتاتيب املمكنة جملموعة من العناصر حبيث: التبديل
:وعنصر ا كل مرة ه( ر ) لعناصر عددها ن مأخوذة التباديلعدد . أمهية

ن!= رلن
. (ن−ر)!

، جمالت من بني عشر جمالت خمتلفة على الرف6يريد أمني مكتبة أن يعرض 
:التباديلميكن حساب عدد الطرق ابستعمال 

١٠×9×8×7×6×5×4×3×2×١= 6ل١٠
.طريقة خمتلفة١5١2٠٠= 4×3×2×١

3/ 2ف/ م



التََواف يق

2ق
3

3/ 2ف/ م



كتب ابستعمال 5كتب لقراءهتا من رف به 3ميكن حساب عدد طرق اختيار 
:التوافيق

5×4×3×2×١= 3ق5
.  طرق١٠=)2×١()3×2×١(

. مهيةليس لرتتيبها أهو عدد طرق التشكيل املمكنة جملموعة عناصر : التوافيق
:عنصر ا كل مرة هو(ر ) عدد التوافيق لعناصر عددها ن مأخوذة 

ن!= رقن
.(ن−ر)!ر!

كتااب  خمتلف ا، بكم طريقة١8طالب أن خيتاروا كتب ا يقرؤوهنا من بني 4أراد 
الكتب األربعة؟ميكنهم اختيار 

3/ 2ف/ م



ثَةُ الُمَركَّبَة  الَحاد 

3/ 2ف/ م



.َأْعِط مثال  حلادثة مركبة من واقع احلياة

. أو أكثرهي حادثة تتكون من حادثتني بسيطتني: احلادثة املركبة

عترب حادثة وصول طائرة يف موعدها و حادثة عدم فقدان األمتعة ت
.حادثة مركبة ألهنا تتكون من حادثتني بسيطتني

3/ 2ف/ م



لَّتَان ثَتَان الُمْستَق  الَحاد 

3/ 2ف/ م



مكعبات متنوعة فإذا ُسحب9لدينا يف الشكل اجملاور 
مكعٌب عشوائيٌّ مث ُأعيد و ُسحب مكعٌب آخر مث 
ُأعيد، فإن حادثيت سحب مكعٍب أخضر و سحب 

.عمكعٍب أمحر مها حادثتان مستقلتان ألن السحب مت إبرجا 

ة إحدامها ل تؤثر مها حادثتان بسيطتان نتيج: احلادثتان املستقلتان
(.ب)ح× (أ)ح(= أ َو ب)يف نتيجة األخرى ح

:التايلحّدد نوع احلادثة املركبة يف املوقف 
.2و الرقم 5عند رمي مكعيب أرقام و ظهور الرقم 

3/ 2ف/ م



لَّتَين ثَتَان َغْير الُمْستَق  الحاَد 

3/ 2ف/ م



، موزات5برتقالت و 3تفاحات و 6ُتتوي سلة على 
اختار ماجد حبة واحده عشوائي ا وأكلها مث اختار حبة اثنية، 

.حّدد نوع احلادثة املركبة وهي اختيار موزة مث تفاحة

ؤثر نتيجة إحدامها مها حادثتان بسيطتان ت: احلادثتان غري املستقلتني
(.ب بعد أ) ح× (أ)ح(= أ َو ب)يف نتيجة األخرى ح

مكعبات متنوعة فإذا ُسحب 9لدينا يف الشكل اجملاور 
ا تلو اآلخر دون إرجاع، فإن حادثيت  مكعبان عشوائي ا واحد 

سحب مكعٍب أخضر و سحب مكعٍب أمحر مها حادثتان
.غري مستقلتني؛ ألن السحب مت بدون إرجاع

3/ 2ف/ م



ثَتَان الُمتَنَاف يَتَان الَحاد 

بأ ةاحلادثةاحلادث

3/ 2ف/ م



حّدد نوع احلادثة عند رمي مكعب األرقام
.3وظهور عدد أقل من 

وقوعهما مع امها احلادثتان اللتان ل ميكن: احلادثتان املتنافيتان
(.ب)ح(+ أ)ح(= أ أو ب)ح

ل ميكن 2أو الرقم 5عند رمي مكعب األرقام فإن ظهور الرقم 
.وقوعهما مع ا، فإن هاتني احلادثتني متنافيتان

3/ 2ف/ م


