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ةْسِحي  المَ َراَسات  ِّالد
Survey
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حول هي مجع البياانت من استجاابت األفراد: الدراسات املسحية
.موضوع معني لتحليلها وتفسريها

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
هلم مجع آراء طالب مدرسة اثنوية حول وسيلة التواصل املثلى

. يُعترب مثاًلا على دراسة مسحية

يف اململكة مجع آراء أفراد اجملتمع السعودي يف استعمال املرتو
.دراسة مسحيةمثال على 



ْجتَ  َمعالم 
Population
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ة هو مجيع املفردات موضع الدراسة واليت نرغب يف معرف: اجملتمع
.حقائق عنها

أّي مما يلي ُُيَثِّّل جمتمعاا؟
.                       طالب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.  1
. ائيةعشرون طالباا من الصف األول يف إحدى املدارس اًلبتد.  2

.تمعاجملمجيع الطالب يف مدرسة ما مثال على 
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د  العَامالت ِْعَدا
Census
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.هو دراسة مسحية تتناول مجيع أفراد اجملتمع: التعداد العام

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
ى عملية معرفة دخل كل فرد يف اململكة العربية السعودية تسم

. تعداداا عاماا

.لسعوديةالتعداد السكاين العام الذي جتريه اململكة العربية ا
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نَةالعَي ِ 
Sample
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.ملعلومات منهميتم اختيارها جلمع ا, هي جمموعة جزئية من اجملتمع: العينة

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
بات من طالب املدرسة لسؤاهلم عن رأيهم يف الوج%𝟐𝟎دراسة مشلت 

.  ينةهذه الدراسة ُاعتمدت على الع, املُقّدمة يف مقصف املدرسة

.طالب من جامعة امللك سعود𝟏𝟎𝟎استطالع آراء 
.(عينةالطالب املئة ُُيَثِّّلون )
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تَحَ  ةي ِزَ الم 
Biased 
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يل بعض أقسام العينة املتحيزة هي العينة اليت يتم فيها تفض: املتحيزة
.اجملتمع على ابقي األقسام

.ّسر إجابتكف, حّدد ما إذا كانت الدراسة التالية تتبىن عينة متحيزة أم ًل
. استطالع آراء مجهور فريق ُمعني عن انديهم املفضل

.فضلوهنااستطالع آراء ًلعيب كرة القدم عن الرايضة اليت ي
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َزةتََحي ِ َغْير  الم  
Unbiased 
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أي , ختيارها عشوائيااهي العينة اليت يتم االعينة غري املتحيزة : غري املتحيزة
.نة الدراسةأن لكل شخص يف اجملتمع الفرصة نفسها ألن يكون ضمن عي

,  غري متحيزةحّدد ما إذا كانت الدراسة التالية تتبىّن عينة متحيزة أم
.فّسر إجابتك

.   عملهماختيار كل عاشر شخص يف شركة ما ملعرفة رأي املوظفني يف

عرفة سؤال كل اثين طالب خيرج من الصف إبحدى املدارس مل
(.  ري متحيزةاجملموعة املكونة منهم متثل عينة غ. )املعلم املثايل
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َراَسات  اْلقَائَِمة  عَ  ََ الد ِ َاََح ةَلَ  اْلم 
Observational Study 
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فراد هي دراسة تتم مبالحظة األ: الدراسات القائمة على املالحظة
.دون أي حماولة للتأثري يف النتائج

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
فإن, تريد استطالع آراء أشخاص حول السياسة اجلديدة لشركة

.األنسب أن تكون الدراسة قائمة على املالحظة

نون ومالحظة قدرهتم ع𝟏𝟎𝟎اختيار  لى شخص نصفهم ُمدخِّّ
.أداء نشاط رايضي
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َراَسات  ال يبِي ةت ْجرِ الد ِ Experiment Study 
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ة على هي دراسة يتم فيها إجراء معاجلة خاص: الدراسات التجريبية
.  جابتهماألشخاص أو احليواانت أو األشياء قيد الدراسة مث مالحظة است

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
مقارنة شخص نصفهم درسوا يف معهد اللغة اإلجنليزية و 𝟏𝟎𝟎اختيار 

.ريبيةنتائج اجملموعتني يف تعلم لغة جديدة مثال على دراسة جت

شخص وإخضاع نصفهم للمعاجلة بدواء معني 𝟏𝟎𝟎اختيار 
.والنصف اًلخر يتم إخضاعهم لعالج شكلي فقط
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وَعة  الت   ي ةْجِريبِ اْلَمْجم 
Treatment Group 
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اليت هي األشخاص أو احليواانت أو األشياء: اجملموعة التجريبية
.ختضع للمعاجلة يف الدراسة التجريبية

:حّدد اجملموعة التجريبية يف الدراسة التالية
تني حبيث اختيار مائة شخص وتقسيمهم عشوائياا إىل جمموعتني متساوي

تناول تتناول إحدى اجملموعتني وجبات قليلة الدسم, بينما األخرى ت
.وجبات اعتيادية مث مقارنة النتائج 

شخص واختيار 𝟏𝟎𝟎يف جتربة اختبار دواء ملعاجلة الصلع ُأجريت على 
.(التجريبيةاجملموعةالنصف الذي يتناول الدواء يسمى . )نصفهم عشوائياا
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وَعة  الض   ابَِةةاْلَمْجم 
Control Group
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 ًل هي األشخاص أو احليواانت أو األشياء اليت: اجملموعة الضابطة
.سة التجريبيةختضع للمعاجلة أو ختضع ملعاجلة شكلية فقط يف الدرا

:حّدد اجملموعة الضابطة يف الدراسة التالية
ني حبيث اختيار مائة شخص وتقسيمهم عشوائياا إىل جمموعتني متساويت

ناول تتناول إحدى اجملموعتني وجبات قليلة الدسم, بينما األخرى تت
.وجبات اعتيادية مث مقارنة النتائج

شخص مت 𝟏𝟎𝟎يف جتربة اختبار دواء ملعاجلة الصلع أجريت على 
تناول الدواء فإن النصف الذي مل ي, تقسيمهم عشوائياا إىل نصفني

.اجملموعة الضابطةأو خضع ملعاجلة شكلية فقط يسمى 
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اة االْرتِبَ 
Correlation
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خرى وهو هو وجود ظاهرتني كل منهما تؤثر يف األ: اًلرتباط
.سهل املالحظة

.هل العبارة التالية تظهر ارتباطاا؟ بّرر إجابتك
.ذكاءااكثرة حّل املسائل الرايضية جتعلك أكثر 

. ارتباطااعندما أدرس أحصل على تقدير ممتاز, العبارة السابقة تظهر
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ي ةبِ الس بَ 
Causation 
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باشراا لوقوع هي وجود ظاهرتني يكون وقوع إحدامها سبباا م: السببية
.الظاهرة األخرى

:حّدد ما إذا كانت العبارة التالية تظهر سببية أم ًل
ة عندما حيدث كسوف الشمس يكون القمر واقعاا على استقام

.واحدة بني األرض والشمس

. عندما ترى الشمس فإن النهار قد طلع
خرى مع ؛ ألنه ليس هناك عوامل أسببيةالعبارة السابقة ُتظهر 

.الشمس يلزم وجودها لتسبب طلوع النهار
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ي  ْحَاائِ الت ْحَِليل  الِ 
Statistical Analysis
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لبياانت هو إجياد أحد مقاييس النزعة املركزية لوصف ا: التحليل اًلحصائي
.  وتلخيصها والوصول إىل اًلستنتاجات املتعلقة ابلدراسة

جائزة أخرى قيمتها 𝟑𝟎رايل و 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎متنح مؤسسة جائزة كربى قيمتها 
ضل؟ وملاذا؟أّي مقاييس النزعة املركزية يالئم البياانت بصورة أف,رايل𝟓𝟎𝟎

: درجات احلرارة املسجلة يف مدينة ما خالل أول عشرة أايم من العام هي
𝟑𝟕, 𝟑𝟓, 𝟑𝟖, 𝟒𝟎, 𝟑𝟗, 𝟑𝟖, 𝟒𝟏, 𝟒𝟓, 𝟒𝟐, 𝟒𝟒

ة املركزية ولوصف هذه البياانت وحتليلها فإننا نستخدم أحد مقاييس النزع
.𝟑𝟗.𝟗املناسب كاملتوسط احلسايب الذي يساوي 
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تَ  رغَي ِ الم 
Variable
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لفة من فرد إىل هو اخلاصية أو السمة اليت أتخذ قيماا أو مستوايت خمت: املتغري
أو ...( ,العمر, درجات اًلمتحاانت)وُيكن أن تكون املتغريات كمية مثل , آخر

... (.,اجلنس, اللون)كيفية مثل 

.هَحّدد, البياانت يف اجلدول التايل تشتمل على متغري

العام سباقاا جبلياا للدراجات خالل𝟏𝟖شارك أجمد يف 
قائق والثواين ُُيَثِّّل اجلدول اجملاور الزمن ابلد. املاضي

بياانت الذي استغرقه للوصول إىل خط النهاية, وهي
.  الزمنواحد وهو متغريتشتمل على 
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6:517:036:49

6:576:497:01

7:027:096:56

6:597:206:52

7:076:537:29

6:546:486:50

درجة25طالب يف اختبار من 𝟏𝟎درجات 
𝟐𝟑𝟐𝟏𝟐𝟏𝟐𝟎𝟐𝟏𝟐𝟎𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟕𝟐𝟎



تَ  اِحدغَي ِرر  وَ بَيَانَاٌت فِي م 
Univariate Data
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ف ظاهرة هي عبارة عن بياانت تص: البياانت يف متغري واحد
.واحدة فقط

.بّرر إجابتك؟هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة
ياء مُتَثِّّل طالباا يف اختبار ماديت الرايضيات واألح𝟐𝟎درجات 

.بياانت يف متغري واحد

. متغري واحدبياانت يفأوزان طالب الصف األول اًلبتدائي مُتَثِّّل 
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ِزي ةَعِة اْلَمْركَ َمقَايِيس  الن زْ 
Measure of Central Tendency
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جتمع ( زمرك)هي مقاييس عددية حتدد نقطة : مقاييس النزعة املركزية
.سيط واملنوالوأبرز هذه املقاييس هو املتوسط احلسايب والو . البياانت

:ياانت التاليةأّي مقاييس النزعة املركزية يصف بصورة أفضل الب
,𝟏𝟖؟ 𝟏𝟒, 𝟏𝟐, 𝟏𝟎, 𝟔, 𝟏𝟑

:  التاليةمقياس النزعة املركزية املناسب الذي يصف البياانت
𝟑𝟎, 𝟏𝟐, 𝟏𝟓, 𝟏𝟔, 𝟗𝟗, 𝟏𝟒, 𝟑𝟔, 𝟐𝟗

.𝟗𝟗لوجود قيمة متطرفة وهيالوسيطهو 
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ةمَ الَمْعَلَ 
Parameter
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.معهي مقياس يصف خاصية يف اجملت: املعلمة

. بّرر إجابتك؟هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة
ة العامة اًلختبار التحصيلي جلميع طالب الثانويمتوسط درجات

(.ملعلمةاملوقف السابق مثال على ا. )الراغبني يف دخول اجلامعات

.  علمةاملمتوسط دخل الفرد يف اململكة مثال على 
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يائِ اِلْحاَ 
Statistic
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ء



.  نةهو مقياس يصف خاصية يف العي: اإلحصائي

.هل املوقف التايل مثال على اإلحصائي؟ بّرر إجابتك
. مدرستكمتوسط الطول لثالثني طالباا من طالب الصف األول الثانوي يف

 مجيع ُاختريت عينة عشوائية طبقية من املمرضني العاملني يف
ب وسيط مث ُحس, مستشفيات املناطق الشرقية والغربية والوسطى

.رواتب هؤًلء املمرضني
.  وسيط رواتب هؤًلء املمرضنيإحصائي العينة هو 
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ةعَايَنَ َهاِمش  َخَةِأ الم  
Margin of Sampling Error
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عينة من هو خطأ يف املعاينة انتج عن إجراء الدراسة على: هامش خطأ املعاينة
±وهو يساوي  , اجملتمع وليس اجملتمع أبكمله

𝟏

𝒏
.

منهم أن كرة القدم هي %𝟓𝟖شخصاا, أفاد𝟐𝟏𝟒𝟖يف دراسة مسحية مشلت 
:هامش خطأ املعاينة يساوي.لعبتهم املفضلة

±
𝟏

𝒏
= ±

𝟏

𝟐𝟏𝟒𝟖
≈ ±𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟔 ≈ ±2.16%

%31ادوأف,عشوائيةشخصاا ُاختريوا بطريقة 𝟒𝟐𝟏𝟑يف دراسة مسحية مشلت 

أ املعاينة؟ما هامش خط. أهنم ُيارسون الرايضة ملدة ساعة أسبوعياا على األقل
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تتََشت  ِمْقيَاس  الت  
Measure of Variation
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.  تقارهباهو مقياس يصف مدى تباعد البياانت أو: مقياس التشتت

.قارن بني مقاييس التشتت ومقاييس النزعة املركزية

. عياريمن أشهر مقاييس التشتت التباين واًلحنراف امل
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ناي  الت بَ 
Variance
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بُعد هو أحد مقاييس التشتت, وهو مقياس يصف مدى: التباين
.جمموعة البياانت عن املتوسط أو قرهبا منه

:ما يليطالب ُاختريوا عشوائيًّا يف فصل دراسي ك𝟓درجات 
𝟕𝟎,𝟓𝟎,𝟑𝟎,𝟒𝟓,𝟓𝟓  .

.احسب التباين لدرجاهتم مقرابا إىل أقرب عدد صحيح

طالب يف اختبار من𝟏𝟎إذا كانت درجات صفٍّّ مكون من 
𝟐𝟎,𝟏𝟕,𝟐𝟏,𝟐𝟐,𝟐𝟎,𝟐𝟏,𝟐𝟎,𝟐𝟏,𝟐𝟏,𝟐𝟑: هيدرجة𝟐𝟓

.𝟐.𝟐𝟒للبياانت يساوي التباينفإن 
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ي  ْعيَارِ االْنِحَراف  المِ  Standard Deviation
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اًلحنراف املعياري
(سيجما)

عدد قيم اجملتمع املتوسط للمجتمع

قيم اجملتمع



:ما يليطالب ُاختريوا عشوائيًّا يف فصل دراسي ك𝟓درجات 
𝟕𝟎,𝟓𝟎,𝟑𝟎,𝟒𝟓,𝟓𝟓 .

.دد صحيحاحسب اًلحنراف املعياري لدرجاهتم مقرابا إىل أقرب ع

صف مدى هو أحد مقاييس التشتت, وهو مقياس ي: اًلحنراف املعياري
.بُعد جمموعة البياانت عن املتوسط أو قرهبا منه

طالب يف اختبار من 𝟏𝟎إذا كانت درجات صفٍّّ مكون من 
𝟐𝟑,𝟐𝟏,𝟐𝟏,𝟐𝟎,𝟐𝟏,𝟐𝟎,𝟐𝟐,𝟐𝟏,𝟏𝟕,𝟐𝟎:درجة هي𝟐𝟓

.𝟏.𝟓للبياانت يساوي اًلحنراف املعياري فإن 
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واالْحتَِمال  المَ  ةتَْشر 
Conditional Probability
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𝑷 𝑩\ 𝑨 =
𝑷(𝑨 ∩ 𝑩)

𝑷(𝑨)
, 𝑷(𝑨) ≠ 𝟎



𝟔و , كرات صفراء𝟏𝟎و, كرات محراء𝟔و , كرات زرقاء𝟖حيتوي كيس على 

د فأوجِّ , إذا ُسحبت كرة واحدة عشوائيًّا. كرات خضراء5و , كرات بيضاء
.إذا ُعلم أهنا ليست زرقاء, احتمال أن تكون الكرة خضراء
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عند إلقاء مكعب أرقام مرة واحدة فإن احتمال ظهور 
:هو( علماا أبن العدد الظاهر فردي)3العدد 

𝑷 𝑩\ 𝑨 =
𝑷(𝑨∩𝑩)

𝑷(𝑨)
=

𝟏

𝟔
𝟏

𝟐

=
𝟐

𝟔
=

𝟏

𝟑

ويرمز , 𝑨بشرط وقوع احلادثة𝑩هو احتمال وقوع احلادثة : اًلحتمال املشروط
𝑷له  𝑩\ 𝑨 .ويُعطى ابلعالقة :𝑷 𝑩\ 𝑨 =

𝑷(𝑨∩𝑩)

𝑷(𝑨)
, 𝑷(𝑨) ≠ 𝟎.



ِقي  َواف  الَجْدَول  الت   Contingency Table

6ريض / ث



ات هي جداول تكرارية ذ: اجلدول التوافقي أو اجلداول التوافقية
.بُعدين ُتسجل فيها البياانت ضمن خالاي

اص يوضح اجلدول اجملاور أداء جمموعة من األشخ
د عدد األشخاص . يف فحص القيادة أوجِّ

.الناجحني ومل أيخذوا حصصاا

.   توافقيااجدوًلا اجلدول اجملاور ُُيَثِّّل 
حقني ُيشري إىل عدد امللت𝟑𝟒𝟐العدد 

.  ابجلامعة من الذكور

6ريض / ث

امل أيخذ حصصا اأخذ حصصا 
𝟔𝟒𝟒𝟖انجح

𝟏𝟖𝟑𝟐راسب

اًللتحاق
ابجلامعة

العدد
إانثذكور

𝟑𝟒𝟐𝟑𝟕𝟔نعم

𝟏𝟖𝟏𝟏𝟑𝟖ًل



بِي   الن ِسْ الت ِْكَرار   Relative Frequency

6ريض / ث



.هو تكرار صفة مقسوماا على جمموع التكرارات: التكرار النسيب

علماا أبنه , اراةما احتمال أن يكون الطالب قد تغيب عن املب, يف املثال السابق
يف السنة الرابعة؟

يُبني اجلدول اجملاور أعداد الطالب 
ين حضروا مباراة كرة القدم والذين الذ

تغيبوا عنها من السنوات اجلامعية األوىل 
مال أن يكون إذا اختري أحد الطالب عشوائياا فإن احت, والرابعةوالثانية والثالثة

𝟐𝟐𝟒: يساوي-علماا أبنه من السنة الثالثة-الطالب قد حضر املباراة 

𝟐𝟔𝟎
= 𝟖𝟔.𝟐%

6ريض / ث

عاجملمو رابعةةاثلثاثنيةأوىل
4890224254616راحلضو 

128141368313الغياب

176231260262929عاجملمو 



َجاحالن  
Success

6ريض / ث



.هو وقوع الشيء املرغوب فيه: النجاح

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
عند رمي مكعب أرقام وأردان حساب احتمال ظهور عدد زوجي

.فإننا نعترب ظهور العدد الفردي جناحاا

قد مرة أردان حساب احتمال ظهور الكتابة عند إلقاء قطعة نإذا 
.جناحاافإننا نعترب ظهور الكتابة , واحدة

6ريض / ث



لالفتََشَ 
Failure

6ريض / ث



.هو عدم وقوع الشيء املرغوب فيه: الفشل

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
إننا عند رمي مكعب أرقام وأردان حساب احتمال ظهور عدد زوجي ف

.نعترب ظهور العدد الفردي فشالا 

6ريض / ث

قد مرة أردان حساب احتمال ظهور الكتابة عند إلقاء قطعة نإذا 
.فشالا فإننا نعترب ظهور الشعار , واحدة



تَغَي ِر   ائِي   العتََشوَ الم  Random Variable

6ريض / ث

𝑿 = 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓, 𝟔, 𝟕, 𝟖, 𝟗, 𝟏𝟎, 𝟏𝟏, 𝟏𝟐



م هلا احتماًلت هو املتغري الذي أيخذ جمموعة قي: املتغري العشوائي
.  معلومة

ا متغرياا عشوائيا Xإذا كان, عند رمي قطعيت نقد متمايزتني مرة واحدة
:هيXفإن القيم اليت أيخذها , يدل على عدد مرات ظهور الشعار

0, 1, 2, 3, 4    )2 0, 1, 2    )1    

تغري إذا كان امل, يف جتربة رمي مكعبني مرقمني متمايزين مرة واحدة
فإن,يدل على جمموع العددين الظاهرين على املكعبنيXالعشوائي 

X𝟐: أيخذ القيم, 𝟑, 𝟒, 𝟓, 𝟔, 𝟕, 𝟖, 𝟗, 𝟏𝟎, 𝟏𝟏, 𝟏𝟐.

6ريض / ث



تَغَي ِر  العتََشْ  ْنفَِالَوائِي  الم  الم 
Discrete Random Variable

6ريض / ث



له عدد حمدود هو املتغري العشوائي الذي: املتغري العشوائي املنفصل
.من القيم

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
طفال هو عدد األوًلد الذكور يف أسرة مكونة من ثالثة أXإذا كان 

.متغري عشوائي منفصلXفإن 

متغرياا عشوائياا يدل Xإذا كان , قطع نقدية مرة واحدة𝟒عند إلقاء 
.𝟎,𝟏,𝟐,𝟑,𝟒: أيخذ القيمXفإن , على عدد مرات ظهور الشعار

.متغري عشوائي منفصلXيف هذه احلالة نقول أن

6ريض / ث



 Probability Distributionاِلي  ااِلْحتِمَ الت ْوِزيع  

6ريض / ث



شوائي مع احتمال هو دالة تربط بني كل قيمة من قيم املتغري الع: التوزيع اًلحتمايل
أن حيقق التوزيع وجيب. وقوعها ويُعرب عنه جبدول أو معادلة أو دالة أو متثيل بياين

:اًلحتمايل الشرطني اآلتيني
𝟎أي أن ,0وَ 1حمصورة بني Xاحتمال كل قيمة من قيم • ≤ 𝑷(𝑿) ≤ 𝟏.
σ𝑷أي أن , 1يساوي Xجمموع كل احتماًلت قيم • 𝑿 = 𝟏

ُأجرَي مسٌح للمصادر اليت حيصل منها الناس على 
.واجلدول اجملاور يُبنّي نتائج هذا املسح. األخبار بشكل رئيس
بنّي أن هذه البياانت 

.مُتَثِّّل توزيعاا احتماليَّا

.𝑿 للمتغرييُبنّي التمثيل ابألعمدة اجملاور التوزيع اًلحتمايل
𝟎: حيث ≤ 𝑷 𝑿 ≤ 𝟏 ,0.25+0.5+0.25=1

6ريض / ث

مصادر أخرىاإلنرتنتالصحفاألصدقاءاملذايعالتلفازاملصدر
𝟎.𝟑𝟓𝟎.𝟑𝟏𝟎.𝟎𝟐𝟎.𝟏𝟏𝟎.𝟏𝟗𝟎.𝟎𝟐اًلحتمال

عدد الشعارات

عدد الشعارات واحتماًلهتا

مال
ًلحت

ا

𝟎. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟓

𝟎
𝟎 𝟏 𝟐 𝐗

𝑷 𝑿



ْحتِمَ  ْنفَ الت ْوِزيع  ااْلِ ِالاِلي  اْلم 
Discrete Probability Distribution

6ريض / ث



.ي منفصلهو توزيع احتمايل متغريه العشوائ: التوزيع اًلحتمايل املنفصل

ل عدد مرات أُلقيت قطعيت نقد متمايزتني مرة واحدة, َو ُسج
.حتمايلاكتب جدوًلا ُُيَثِّّل التوزيع اًل, ظهور الشعار

زرقاء, وواحدة محراء, 𝟑كرات زجاجية منها 𝟏𝟎حيتوي كيس على 
كرات 𝟒وكراتن صفراوان, و 

: خضراء, اجلدول اجملاور هو
.جدول التوزيع اًلحتمايل املنفصل

6ريض / ث

أخضرأصفرأمحرأزرقاللون

𝟑اًلحتمال

𝟏𝟎

𝟏

𝟏𝟎

𝟐

𝟏𝟎

𝟒

𝟏𝟎



ََرِ االْحتَِمال  ا ي  لن  Theoretical Probability 

6ريض / ث



صول هو احتمال مبين على افرتاضات يتوقع احل: اًلحتمال النظري
.  عليها

.  𝟑وأ𝟐ما احتمال ظهور الرقم  , عند رمي مكعب ُمَرّقمٍّ 

𝟏احتمال ظهور الكتابة يف جتربة رمي قطعة نقود يساوي  

𝟐
وهو 

.احتمال نظري

6ريض / ث



Experimental Probabilityيبِي  ْجرِ االْحتَِمال  الت  

6ريض / ث



.تجاربهو احتمال يتم تقديره من عدد من ال: اًلحتمال التجرييب

وسجلت, أدارت نوف مؤشر القرص الدوار املبني
ما اًلحتمال . كما يف اجلدول اجملاورالنتائج  

؟ 𝟓على الرقم التجرييب لوقوف املؤشر

ةا واحدةا سحب حممد كر . صندوٌق بهِّ مخُس كراتٍّ صفراء وثالُث محراء
وابلتايل فإن اًلحتمال ,مرات𝟒لعشرِّ مراتٍّ فظهرت الكرة الصفراء 

.%40صفراء يساوي الكرة الالتجرييب لظهور 

6ريض / ث

الرقم على
القرص

عدد مرات 
الظهور

120

210

32

440

58

5

4
3

2

1



عَةتََوَّ  الِقيَمة  الم  
Expected value 

6ريض / ث



وهي , ايل املنفصلهي املتوسط املوزون للقيم يف التوزيع اًلحتم: القيمة املتوقعة
.𝑷(𝑿)يف احتمال كل منها 𝑿جمموع حواصل ضرب قيم املتغري العشوائي

𝑬 𝑿 =

𝒊=𝟏

𝒊=𝒏

𝑿𝒊 ∙ 𝑷(𝑿𝒊)

:اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يلي
:القيمة املتوقعة للتوزيع اًلحتمايل املبني يف اجلدول اجملاور هي

𝟎. 𝟏 (𝟐 𝟎. 𝟏𝟔 (𝟏

𝟎. 𝟓𝟔 (𝟒 𝟐 (𝟑

مرة واحدة𝟔إىل 𝟏القيمة املتوقعة عند رمي مكعب ُمَرقَّم من 
𝑬(𝑿) = 𝟏(

𝟏

𝟔
) + 𝟐

𝟏

𝟔
+ 𝟑

𝟏

𝟔
+ 𝟒

𝟏

𝟔
+ 𝟓

𝟏

𝟔
+ 𝟔

𝟏

𝟔
= 𝟑. 𝟓

6ريض / ث

X𝟏𝟐𝟑

P(X)𝟎. 𝟏𝟎. 𝟖𝟎. 𝟏



ت ِالَماِلي  الم  الت ْوِزيع  االْحتِ 
Continuous Probability Distribution 

6ريض / ث



أي ُيكن . هو توزيع احتمايل متغريه العشوائي متصل: التوزيع اًلحتمايل املتصل
.للنواتج أن أتخذ أي قيمة يف فرتة من األعداد احلقيقية

مدرسته َمثََّل املعلم عبدالعزيز درجات طالب
يف الشكليف مادة الرايضيات بيانياا كما هو مبني

.املتصلالتوزيعوهذا التوزيع مثال على . اجملاور

6ريض / ث

X𝟏𝟐𝟑

P(X)𝟎. 𝟏𝟎. 𝟖𝟎. 𝟏

؟ أّي مما يلي ُيثل توزيعاا احتمالياا متصالا
(12 )

𝟏𝟎 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎

𝐏(𝑿)

𝑿
𝟎. 𝟎𝟓

𝟎. 𝟏

𝟎. 𝟏𝟓

𝟎. 𝟐

𝟎. 𝟐𝟓



تَغَي ِر  العتََشْ  ت  الم  ِالَوائِي  الم 
Continuous Random Variable

6ريض / ث



يمة يف فرتة من هو املتغري الذي أيخذ أّي ق: املتغري العشوائي املتصل
.األعداد احلقيقية

؟ أيٌّ مما يلي ُيثل متغرياا عشوائياا متصالا
.     يف أحد املتاحف ابلدقيقةشخصٍّ 𝟑𝟎𝟎زمن بقاء1)
.أشخاص مت فحصهم𝟓عدد املصابني ابلسكري من بني ( 2

.مأطوال األشخاص و كتلتهاملتغري العشوائي املتصل من أمثلة 

6ريض / ث



ي  لة بِيعِ الت ْوِزيع  ا Normal Distribution



وُيثل بيانياا , لةهو أحد التوزيعات اًلحتمالية املتص: التوزيع الطبيعي
.مبنحىن متماثل يشبه شكل اجلرس

ان التمثيل مث حّدد ما إذا ك, مّثل البياانت يف اجلدول اآليت ابألعمدة
.يُظهر توزيعاا طبيعياا أم ًل

دارس مت مَتثيل أوزان الطالب يف إحدى امل
ًلحظ . اوربيانياا كما هو مبني يف الشكل اجمل

تصف أن هناك جتمعاا ألوزان الطالب يف املن
.  س تقريبااوشكل التمثيل البياين يشبه اجلر 

.  ا طبيعيااتوزيعا إنَّ مثل هذا التوزيع يسمى 

6ريض / ث

𝟏𝟐𝟏𝟑𝟏𝟒𝟏𝟓𝟏𝟔𝟏𝟕𝟏𝟖تالبياان

𝟏𝟑𝟕𝟏𝟎𝟖𝟒𝟐رالتكرا

الب
الط

دد 
ع

الوزن



َْلتَ الت ْوِزيع   ِويالم 
Skewed Distribution 

6ريض / ث



اليت يكون هو أحد التوزيعات اًلحتمالية املتصلة و : التوزيع امللتوي
.  متثيلها البياين غري متماثل

ارملتوٍّ إىل اليمني                      أو                        ملتوٍّ إىل اليس

لشكل حّدد ما إذا كانت البياانت املمثلة اب
.لباااجملاور ُتظهر التواءاا موجباا أم سا

الب التمثيل البياين لدرجات الط
.التواءاا موجباايُظهر 

6ريض / ث



ْيناِت الَحد  تَْجِربَة  ذَ 
Binomial Experiment 

6ريض / ث

𝟒𝟎%
?



.حّدد ما إذا كانت التجربة ذات حدين أم ًل
.يدل على عدد مرات ظهور الكتابة𝑿واملتغري العشوائي , مرة20أُلقيت قطعة نقد 

𝟒فقرة من نوع اًلختيار من متعدد لكل فقرة 𝟐𝟎اإلجابة على اختبار مكون من 

لى جتربة إجاابت واحدة فقط صحيحة دون معرفة علمية مبوضوع اًلختبار هو مثال ع
𝑿.ذات احلدين = 𝟎,𝟏,𝟐,𝟑,… ,𝟐𝟎 (( 𝒏 = 𝟐𝟎 , 𝒑 = 

𝟏

𝟒
, 𝒒 =

𝟑

𝟒

6ريض / ث

:هي جتربة احتمالية حتقق الشروط اًلتية: جتربة ذات احلدين
(.املرات)من احملاوًلت املستقلة (𝒏)يعاد إجراء التجربة لعدد حمدد•
.Fأو فشل, Sكل حماولة هلا فقط نتيجتان متوقعتان ؛ جناح•
واحتمال .هو نفسه يف كل حماولة𝒑"ويرمز له ابحلرف "𝑷(𝑺)احتمال النجاح •

𝟏نفسه يف كل حماولة ويساوي هو" 𝒒ويرمز له ابحلرف "𝑷(𝑭)الفشل  − 𝒑  .
.من احملاوًلت𝒏عدد مرات النجاح يف 𝑿ل املتغري العشوائي ثِّّ ُيَُ و 



ْينو الَحد  الت ْوِزيع  ذ  
Binomial Distribution 

6ريض / ث

𝑷 𝑿 =
𝒏!

(𝒏 − 𝑿)!𝑿!
𝒑𝑿 𝒒𝒏−𝑿



.وضح إجابتك: اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يلي
𝒏يف جتربة ذات احلدين اليت فيها = 𝟓, 𝒑 = 𝑷(𝟑)فإن 𝟒𝟎% = ⋯

𝟎. 𝟐𝟑 (𝟐 𝟎. 𝟏𝟏𝟓 (𝟏

ة ذات احلدين هو توزيع النتائج املتوقعة لتجرب: التوزيع ذو احلدين
ذا التوزيع وُيكن حساب اًلحتماًلت يف ه. واًلحتماًلت املرتبطة هبا

𝑷:   ابستخدام الصيغة 𝑿 = 𝑪𝑿𝒑
𝑿 𝒒𝒏−𝑿𝒏

6ريض / ث

𝒏: يف جتربة ذات احلدين اليت فيها = 𝟑, 𝒑 = 𝟐𝟎%

𝒒 = 𝟏 − 𝒑 = 𝑷ُيكننا حساب , 𝟖𝟎% :كما يلي𝟏
𝑷 𝟏 = 𝑪𝟏(𝟎. 𝟐)(𝟎. 𝟖)

𝟐 = 𝟎. 𝟑𝟒𝟖𝟑


