
5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



اإِلْحَصاء

5/ 2ف/ ب 



ُِِهَوُطريقٌةُِعلميٌَّةُتعتمد ُعَلىُمْجعُِ:ُاإِلْحَصاءُ  .ُُابيياتا

ِكن ُتنِفيذ هاُداِخَلُمدرَستُِ .كمثِ ْلُِبِدراسٍةُإحصائيٍةُُي 

ابسَّنِويُُّامل َعدُُّ ِمْنُِقَيِلُمْصلحِةُابتِ عداد ُابسُّكاينُُّ
ُيفُاململكِةُابعرب ِِ ُابعامِةُواملعلوما ِِ يِةُاإلحصاءا

َثِ ل ُ ُجلْمِعُبِدراسًةُإحصائيًةُابسعوديِةُُي  ٍِ ،ُومعلوما ٍِ ياتا
.عنُعدِدُابسكاِن،ُومقارنِتهاُابألعواِمُابسابقةُِ

5/ 2ف/ ب 



البَيَانَات

5/ 2ف/ ب 



 ُِ ُتكون ُيفُابغابِبُأعداداًُ:ُابيياتا ٌِ َمع ُأحياتاًُت ُْ،ُهَيُمعلوما
.منُمسٍحُأوُترِبٍةُِبعرِضهاُأوُتفِسريِها

ُِبمسٍحُأوُترِبٍةَُما؟َُمثِ لُْ ٍِ .ِبذبكَُكيَفُيِتمُُّمْجع ُبياتا

ُتوض ُِ ٌِ ُيفُاجلدوِلُامل جاِوِرُبياتا ِِ ح ُعدَدُابساعا
ُامل خص صِةُِبقراءِةُابك ت ِبُبعددٍُ ِِ ِمْنُابطابيا

.خالَلُأ سي وٍعُواحدٍُ

5/ 2ف/ ب 



ُط ال ِحَسابِي  الُمتََوس ِ

5/ 2ف/ ب 



ُِِ:ُامل تَ َوسِ ط ُاحِلَساِبُُّ ُبعَدُإعادِةُتوزيِعَهاُبشكٍلُهَوُنقطة ُتوازِنُجمموعٍةُمنُابيياتا
ُعلىُعدِدَها ِِ كن ُإجياد ه ُِبقسمِةُجمموِعُابيياتا .متساٍو،ُوُي 

ُابتابيةُِ ِِ :أوِجدُامل توسِ َطُاحِلساِبَُِّبليياتا
5ُ،9ُ،5ُ،8ُ،6ُ،10:ُأث مان ُعصائٍرُاِببرايلُِ

ُ ِِ يفُاجلدوِلُامل جاِوِرُعنَدُِإجياِدُجمموِعُعدِدُابساعا
ُاببتَّساِوي، ِِ ِقسمِتهاُعلىُعدِدُابطابيا امل خص صِةُِبلقراءِة،ُمثَُّ

ُبِ  ِِ ُِبك لٍ ُِمنه نُابعدد ُنفس هُمنُابساعا ِقراءةَُِنَِد ُأنَّهُُي َصَّص 
.ابك تِب،ُفهَذاُابعدد ُهَوُامل تَ َوسِ ط ُاحِلَساِبُُّ

3=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ=ُُُُُُُُ=ُامل توسِ ط ُاحِلسابُُّ 2ُ+3ُ+1ُ+2ُ+5ُ+4ُ+4
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5/ 2ف/ ب 



الَوِسيط

5/ 2ف/ ب 



ُم نظَّم:ُابَوِسيطُ  ٍِ تيِبُمْنُهَوُابعدد ُاألوسط ُيفُجمموعِةُبياتا ٍةُاِببَّتَّ
.األصغِرُإىلُاألكبُِ

ُامل َمث ََّلِةُيفُاجلدوِلُاجملاوُِ ِِ جياِدُابوسيِطُِبَمجموعِةُابيياتا :ُرُِإلِِ
دُ :ُأولًُ ُن َدِ  ُمنُاألصغِرُإىلُاألكِب،ُمثُ  ِِ ُابيياتا ن  َرتِ ب 

ُكابتاِلُ 1ُ،2ُ،2ُ،3ُ،4ُ،4ُ،5:ُابعدَدُاألوسَط
ُفرديٌّ،ُفيكون ُ:ُاثنياًُ ِِ ن الِحظ ُأنَُّعدَدُابيياتا

(.3)ابوِسيط ُهَوُابعدد ُ

ُابتابيةُِ ِِ :ُأْوِجدُابوِسيَطُِبليياتا
5ُ،9ُ،5ُ،8ُ،6ُ،10:ُأث مان ُعصائٍرُاببرِ ايلُِ

5/ 2ف/ ب 



الِمْنَوال

5/ 2ف/ ب 



َوالُ  يفُجَمموعةٍُ:ُامِلن ْ ُِتكراراًُ ُِِهَوُابعدد ُأْوُاألعداد ُاألكثر  .ُمنُابيياتا

ُامل جاور ُي وضِ ح ُأوزاَنُطالٍب، اجلدول 
ُِِ َواَلُِِلذِهُابيياتا .أْوِجدُامِلن ْ

ُاجلدوِلُامل جاِوِرُهيَُ  ِ :بياتا
1ُ،2ُ،2ُ،3ُ،4ُ،4ُ،5

ُِتكرارًا2ُ،4ن الِحظ ُأنَُّابعدَدْيِنُ ُه َاُاألكثر 
؛ُبذبَكَُيكون ُِبمجموعِةُ ِِ منُبقيِةُابيياتا

ُ ِِ َوالنُِابيياتا اُِمن ْ .2ُ،4ُُهِ 

5/ 2ف/ ب 



ألَْعِمَدةالتَّْمثِيُل بِا

5/ 2ف/ ب 



،ُت ستَ ْعَمل ُفيهاُاألعِمدة ُهَيُطريقٌةُبِتنظيِمُابيي:ُابتَّْمِثيل ُاِبأَلْعِمَدةُِ ِِ اتا
.ِبعرِضُعدِدُابعناِصِرُيفُكلِ ُجمموعٍةُ

عَظِمُابطالِب؟ِمنُابتمِثيِلُابسابِق،ُماُهَوُاحليوان ُاملفضَّل ُعنَدُمُ 

ُامل جاِور ُ ي  َيّيِ  ُاجلدول 
ُامل فض لَةُبَدىُ ِِ احليواتا

ُِِ .ابطالِبُيفُحديقِةُاحليواتا
ابذيُع ِرَضْتُ ابتَّمِثيل ُابيَ َياينُُّ

ُهَوُ  ِ .ابتَّْمِثيل ُاِبأَلْعِمَدةُِبِهُابيياتا

5/ 2ف/ ب 



ة َدِة الُمْزَدَوجَ التَّْمثِيُل بِاألَْعمِ 

5/ 2ف/ ب 



ُجمموعتِّيُحوَلُموضوٍعُبِتَُه َوَُطرِيَقٌةُ:ُابتَّْمِثيل ُاِبأَلْعِمَدِةُامل ْزَدَوَجةُِ ِِ نظيِمُبياتا
.يفُكلِ ُجمموعةٍُواحٍد،ُت ْسَتعَمل ُفيَهاُأزواٌجُمنُاألْعِمدِةُِبعرِضُعدِدُابعناصرُِ

ِكن ُالستفادة ُمنُابتَّمِثيِلُاِبألْعمُِ َدِةُامل زَدَوَجِة؟كيَفُُي 

ابتَّمِثيل ُامل جاِور ُي وضِ ح ُنتائَجُتصويِتُطالبٍُ
سنًةُِلخِتياِرُاسِمُابناِدي11و10ُأعمار همُ

.ُابذيُسَينضموَنُإبيهُِ
ُ  ِ ابذيُع ِرَضْتُعليهُابيياتا ابتَّمِثيل ُابيَ َياينُُّ

.ََتِثيٌلُاِبألعِمدِةُامل زَدَوَجةُِهَوُ

5/ 2ف/ ب 



ااِلْحتَِمال

5/ 2ف/ ب 



ِكن ُابتَّ:ُالْحِتَمالُ  عِيري ُعنُِقيمِةُاحِتماِلُهَوُف رصة ُو قوِعَُحَدٍثَُما،َُوُُي 
.احلََدِثُِبعدٍدُِمنُابصِ فِرُإىلُابواحدُِ

ِرُابق رِصُامل جاِوِرُعنَدُابرقِمُ :8ِصفُِاْحِتماَلُوقوِفُم ؤشِ 

ُُ احداًُمنُاألقراِصُامللو نِة،ُفإذاُسحَبُحامٌتُق رصاًُُو6ََيِويُابكيس 
احلصوِلُعلىُمنُداخِلُابكيِسُدوَنُأنُينظَرُإىلُبونِهُت َسمَّىُفرصةُ 

عدد ُاألقراِصُابزرقاءُِ:ُفمثالًُ(.ُلحِتمالُِاب)ُتاتٍجُ
ُاحلص(4ُ)ُ ُمنُنصِفُجمموِعُاألقراِص،ُفيكون ُاحتمال  وِلُأكثر 

.احِتماٌلُقِويٌُّعلىُقرٍصُأزرَقُهَوُ

م َتَساِويُاإِلمكانِيَّةُِ(ُم ؤكَّدُُُُُُُُُُُُُُُب(ُأ
م سَتِحيل(َُضِعيفُُُُُُُُُُُُد(ُج

5/ 2ف/ ب 



ُمـَؤكَّد

5/ 2ف/ ب 



ُو ق وِعِهُأِكيدٌُ:ُم ؤَكَّدٌُ .هَوَُحَدٌث،ُِاحِتمال 

ُامل تداِخلِة،ُف ِِ ُكاَنُبديناُجمموعٌةُمنُامل كعَّيا مىتُيكون ُإذا
ُاحِتماِلُسْحِبُم كعٍَّبُأزرَقُاحِتماًلُم ُؤ كَّدًا؟وصف 

ُيفُابكيِسُامل جاِوِرُصفراء ُابلوِن، ِِ مجيع ُاملكعَّيا
َُسْحِبُم َكعٍَّبُأصفرَُ وُاببت ابِ يُِاحِتمال 

.احِتماٌلُم ؤكَّدٌُمنُابكيِسُُدونُابنظرُفيهُهَوُ

5/ 2ف/ ب 



ُمْستَِحيل

5/ 2ف/ ب 



.هَوُعدم ُو جوِدُف رَصٍةُِبو قوِعُاحلََدثُِ:ُم سَتِحيلٌُ

ُكلمِةُ(ُع)ِصفُاحِتماَلُاختياِرُاحلرِفُ .ضيَّاِرايمْنُبِّيُحروِف

ُمحراَءُوخضراَءُ ٍِ ُامل جاِور ُم كعَّيا ََيِويُابكيس 
ُسْحِبُم كعٍَّبُأصفرَُ وزرقاَءُابلوِن،ُواببتالُاحِتمال 

.احِتماٌلُم سَتِحيلٌُمنُابكيِسُدوَنُابنظِرُفيِهُهَوُ

5/ 2ف/ ب 



ة َكانِيَّ ُمتََساِوي اإِلمْ 

5/ 2ف/ ب 



.َدِثُم َتَساِويةٌُيَعِِنُأن ُف  َرَصُوقوِعُاحلَُ:ُم َتَساِويُاإِلْمَكانِيَّةُِ

ِصفُِاحِتماَلُظ ه وِرُابشِ عاِرُأوُابِكتابِةُعندَُ
.ِإبقاِءُِقطعٍةُنَقدي ةٍُ

ُاخلضراِءُم َساوٍُ ِِ يفُابكيِسُامل جاِوِرُعدد ُامل كعَّيا
ُسْحِبُ ُابسوداِء،ُواِببتالُِاحِتمال  ِِ بعدِدُامل كعَّيا

م كعٍَّبُأْسوَدُمنُابكيِسُدوَنُابنظِرُفيِهُهوَُ
.احِتماٌلُم َتَساِويُاإِلْمَكانِيَّةُِ

5/ 2ف/ ب 



بَة نَتِيَجةُ التَّ  ِِ ْج

5/ 2ف/ ب 



.ِكنِةُيفَُتْرِبٍةُاْحِتَمابِيَّةٍُهَيُجمموعة ُابنَّواِتِجُامل مُْ:ُنَِتيَجة ُابتَّْجرِبَةُِ

ٍةُرِبِةُِاْخِتياِرُِبطاقا ْكت بُابنَّواِتَجُامل مِكنَةُبِتج
ُابتابيةُِ ِِ .ُعشوائياًُمنُابِيطاقا

َرُابق رِصُامل جاِورُِ .َُدوََّرُِزايٌدُم َؤشِ 
ُابق رِصُ ِكن ُأْنُيَ تَ َوقََّفُم ؤشِ ر  يفُهذِهُابتَّجرِبِةُُي 

ت قاِل ُِ .ُعنَدُابلوِنُاألمحِر،ُأوُابلوِنُاألزرِق،ُأوُابلوِنُابب 
.أمحٌرُ،ُأزرٌقُ،ُب رًتقالٌُ:ُابَنواِتَجُامل مِكنَةُِبلتَّجرِبةُِإذْنُفإن ُ

5/ 2ف/ ب 



بَةٌ اِ  ِِ ةْحتَِماِليَّ تَْج

5/ 2ف/ ب 



.بتَّْجرِبَةٌُِةُِبَمْعرَِفِةُابن ََّواِتِجُامل ْمِكنِةُمنُاَطرِيَقٌةُُم َدَّدَُِهَيُ:َُتْرِبٌَةُِاْحِتَمابِيَّةٌُ

دُا َحدِ  .بنَّواِتَجُامل مِكنَةُمنُابتَّجرِبةَُِمثِ ْلُبَِتجرِبٍةُِاْحِتمابِيٍَّة،ُمثُ 

َثِ ل َُتْرِبًَةُِاْحِتمَُ ِرُابق رِصُُي  ُم َؤشِ  .ابِيَّةًَُتْدِوير 
:ابنَّواِتج ُامل مِكنة ُمنُابتَّجرِبِةُهيَُ

4ُ،5ُ،6ُ،7ُ،8ُ،9

5/ 2ف/ ب 



قَِوي  

5/ 2ف/ ب 



مكانِيَِّة،ُوي وَصفُأبن َّ  ه ُهَوُاحِتماٌلُأْكب ُمنُاحِتماِلُامل َتَساِويُاإلُِ:َُقِويٌُّ
ُاحِتماًلُ .أكثر 

َرُابقرِصُامل جاوُِ ُم ؤشِ  َِ .رُِِاْفََّتِْضُأنََّكُأَدْر
.رُِِصفُِاحِتماَلُوق وِفُامل ؤشِ ِرُعنَدُابلوِنُاألمحَُْ

.أقراص6ٍُيفُابكيِسُامل جاِوِرُي وَجد ُ
ِبوصِفُاحِتماِلُظ ه وِرُقرٍصُأزرَق،ُن الِحظ ُأن ُ

ُمنُنصِفُجمم وعُِ(4ُ)عدَدُاألقراِصُابزرقاءُِ أكثر 
ُاحلصوِلُعلىُقرٍصُأزرَقُهوَُ .ماٌلَُقِويٌُّاحتُِاألقراِص،ُفَيكون ُِاحِتمال 

5/ 2ف/ ب 



َضِعـيف 

5/ 2ف/ ب 



ُمنُاحِتماِلُامل َتَساِويُا:َُضِعيفٌُ ُهَوُِاْحِتماٌلُأصغر  إِلمكانِيَِّة،ُوي وَصف 
.أبن َّ هُأقلُُّاحِتماًلُ

َرُابقرِصُامل جاِورُِ ُم ؤشِ  َِ .ِافَِّتْضُأنََّكُأدْر
.صفرُِِصْفُِاحِتماَلُو ق وِفُامل ؤشِ ِرُعنَدُابلوِنُاأل

10ُ)يفُابكيِسُامل جاِوِرُت وَجد ُ ٍِ (بلورا
ُبلورًةُواحدًةُعشوائياًُ .ِاختاَرُع مر 

،ُن الِحظ ُأنَُّيفُابكيسُِبلورٍةُخضراءَُِبَوصِفُِاحِتماِلُظ ه وِرُ
ُصفراَء؛5بلورًةُخضراَءُم َقاِبل ُ ٍِ بلورا

ُاخِتياِرُبلورٍةُخضراَءُ .احتماٌلُضعيفٌُإذْنُِاحِتمال 

5/ 2ف/ ب 



ُلُوبَة نَتِيَجةٌ َمطْ  ُ ماُهَوُاحتمال 
ِاختياِرُمسكٍةُصفراءُِ

ابلوِنُ؟

5/ 2ف/ ب 



د دًُ:ُنَِتيَجٌةَُمطل وبَةٌُ َثِ ل ُج زًءاُُم  ُهَيُعدٌدُُي  اُمنُابنَّواِتِجُامل مِكنِة،ُِبيث 
.َيكون ُأقلُُِّمْنُأوُي َساِويُعدَدُابنواِتِجُامل مِكنةُِ

:ُِاْحِتماَلُاحلََدِثُابتَّاِلُِمْنُترِبِةُإبقاِءُم كعَِّبُاألرقاِمُابسَّابقِةَُأْوِجدُْ
(.ُعدٌدُزوجيٌُّ)ُحُ

(.6     1ُُ)ُعنَدُِإبقاِءُم كعَِّبُاألرقاِمُ
1ُ،2ُ،3ُ،4ُ،5ُ،6:ُِبلتَّجرِبَِةُابنَّواِتج ُامل مِكنة ُ

(4ُ)ابنَّواِتج ُاملَطلوبة ُتكون ُ(5ُعدٍدُأقلَُِّمْنُ)وإذاُأرْدتاُِإجياَدُِاحِتماِلُ
ِكن ُِإجَياد ُالحِتماِلُو(1ُ،2ُ،3ُ،4ُُ)ُوهَيُ ُي 
ةُِعدد ُابنواتِجُاملطلوب(=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ=ُُُُُُُُُ=5ُُعدٌدُأقلُُِّمْنُ)حُ:ُفنقولُ 

عدد ُابنواتِجُاملمكنةُِ
4
6

2
3

5/ 2ف/ ب 



ْسُم الشَّ  َِّ ي  ال ِِ َج

5/ 2ف/ ب 



ٍُهَوُُم َطٌَّطُي  َيّيِ  ُمجيعَُ:ُابرَّْسم ُابشََّجِريُُّ .ابنَّواِتِجُامل مِكنِةُحِلََدٍثُم َعّيَّ

اِتِجُامل مِكنِةُِاسَتعِملُابرَّْسَمُابشََّجِريَُّإِلِجياِدُمجيِعُابنَُّو
.اِبلُِِحذاٍءُمنُاجلَدوِلُامل قَُوبِتْجرِبِةُِاْخِتياِرَُجْوَرٍبُ

جياِدُعدِدُمجيِعُابنَّواِتِجُامل مِكنةُِ إلِِ
تدِويِرُويفَُترِبِةُرْمِيُابِقطعِةُابنَّقِديَّةُِ

ُطرِيقِةُ ِكن ُِاسِتعمال  امل ؤشِ ِر،ُُي 
.ُابرَّْسِمُابشََّجِري ُِ

.َنواِتج4ٍُعدد ُابنَّواِتِجُامل مِكنِةُ

5/ 2ف/ ب 


