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َ فََضاُء العَ  يَن
Sample Space

ِ
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،𝟏𝟎إىل 𝟑إذا ُسحبت ورقة عشوائيًّا من جمموعة أوراق مرقمة من 
ِّفما فضاء العينة هلذه التجربة؟

.ة عشوائيةهو جمموعة مجيع النواتج املمكنة لتجرب: فضاء العينة ِّ

:بة هوعند إلقاء قطعة نقد مرتني فإن فضاء العينة هلذه التجر 
𝑻𝑻 , 𝑻𝑳 , 𝑳𝑻 , 𝑳𝑳

.ترمز إىل الكتابة𝑻الشعار، و𝑳حيث 

ِّ
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ْسُم الشَّ  ّن الرَّ ََجري
Tree Diagram
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ِ .جربة ماهو إحدى طرق متثيل فضاء العّينة لت: الرسم الشجري
ِّ

العينة الرسم الشجري اجملاور، يوضح فضاء
.لتجربة إلقاء قطعة نقد مرتني

ِِّّ

:شجريمثل فضاء العينة للتجربة التالية ابستخدام الرسم ال
أو 𝑮فًاعندما يضرب الالعب ركلة اجلزاء مرتني فإنه يسّجل هد

.𝑶ال يسجل 

ِّ
ِِّّ
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ََ تََْجُربَ ٌ َذاتُ  ََ ْر ََ تَْين 
Two-Stage Experiment
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.هي جتربة تتم على مرحلتني: جتربة ذات مرحلتني

ة واحدة أيًضا، جتربة إلقاء قطعة نقد مرة واحدة، مث رمي مكعب ُمَرقَّم مر 
.مثال على جتربة ذات مرحلتني

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
ه بطاقات سحب مسري بطاقتني على التوايل مع اإلرجاع من كيس في]

،([Nدفرت ملحوظات جماين )أو ( Jعصري جماين : )كتب عليها
.تُعترب جتربة ذات مرحلتني
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تَعَدن  َُ لتََْجُربَ ٌ  َي َرا ََ َدةُ ال
Multi -Stage Experiment

ِ
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.لتنيهي جتربة تتم على أكثر من مرح: جتربة متعددة املراحل

يف قائمة جتربة بيع مطعم شطائر حلم كما هو مبنّي 
.ملراحلالشطائر اجملاورة، مثال على جتربة متعددة ا

لسفر وحبجمني يبيع مصنع نوعني من حقائب ا: اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يلي
، وقد يكون (ا أو أزرقأسود أو بنيًّ )، وقد يكون لون احلقيبة (كبري وصغري)خمتلفني 

:هذه التجربة. هلا مفتاح أو قفل أرقام
متعددة املراحل( جمرحلتني          ذات( بمرحلة واحدة          ذات( أ
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ْبَدأُ العَدن األَسَ  ّن ََ اسي
Fundamental Counting Principle

ِ
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اجلدول اجملاور،يريد سعد شراء ثوب من بني البدائل املبيَّنة يف
ًبا ابستعمال فإن عدد االختيارات املتاحة أمامه ليختار ثواًب مناس

:مبدأ العّد األساسّي هو
𝟓 × 𝟔 × 𝟑 × 𝟑 × 𝟐 × 𝟐 = 𝟏𝟎𝟖𝟎

 39,40,41,42,43,44,45:عند اختيار زوج من األحذية من بني املقاسات
عي أو بلون أسود أو بين أو رمادي أو أبيض، وميكن أن يكون من اجللد الطبي

مكنة؟الصناعي، وهناك ثالثة اشكال خمتلفة للحذاء، فما عدد النواتج امل

عدد اخلياراتالبدائل
𝟓القماش

𝟔اللون

𝟑األكمام

𝟑القّبة

𝟐ميةالفتحة األما

𝟐األزرار

رب عدد النواتج هو إجياد عدد النواتج املمكنة لفضاء العينة بض: مبدأ العّد األساسيّ 
.املمكنة يف كل مرحلة من مراحل التجربة

ِّ
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ْضرُ  ََ وبال
Factorial
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هو حاصل ضرب مجيع nمضروب العدد الصحيح املوجب : املضروب
، ويكتب على nاألعداد الصحيحة املوجبة اليت هي أصغر من أو تساوي 

!𝒏: ، حبيث!𝒏الصورة = 𝒏 ∙ 𝒏 − 𝟏 ∙ 𝒏 − 𝟐 ∙ … ∙ 𝟐 ∙ 𝟏

!𝒏إذا كان  = 𝒏: فإن𝟐𝟒 = 𝟒

.  اعية هلموقف يوسف وعلي وفراس وفهد يف صف اللتقاط صورة مج
بكم طريقة ميكن ترتيب هؤالء األصدقاء؟
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يلالتَّبَادي 
Permutations
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عضًوا؟𝟏𝟐بكم طريقة ميكن اختيار رئيس وانئب رئيس للجنة مكونة من

.لرتتيب فيه مهًماالتبديل هو تنظيم جملموعة من العناصر يكون ا: التباديل
يف كل مره 𝒓من العناصر املختلفة مأخوذة 𝒏ويُرمز إىل عدد تباديل 

𝑷𝒓: ، حيث𝑷𝒓ابلرمز =
𝒏!

(𝒏−𝒓)! 𝒏𝒏

:يف كل مرة هو𝟐عناصر مأخوذة 𝟓عدد تباديل 
𝑷𝟐 =

𝟓!

(𝟓 − 𝟐)!
=
𝟓 ∙ 𝟒 ∙ 𝟑!

𝟑!
= 𝟐𝟎𝟓
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يل ائيري التَّبَادي يَّ الدَّ
Circular Permutation

4ريض / ث 



وعدد . و حلقةهي الرتاتيب املمكنة للعناصر على شكل دائرة أ: التباديل الدائرية
!𝒏:  من العناصر مرتبة على دائرة يساوي𝒏التباديل املختلفة لــِ 

𝒏
= (𝒏 − 𝟏)!

عدد التباديل مناذج لُعب صغرية يف سوار عشوائيًّا، فإن6إذا رتُبت 
:املمكنة لظهورها كما يف الشكل اجملاور هو

𝟔!

𝟔
= 𝟔 − 𝟏 ! = 𝟓! = 𝟏𝟐𝟎

وس أشخاص حول طاولة دائرية، بكم طريقة ميكنهم اجلل6جلست أسرة مكونة من 
إذا اختار كلٌّ منهم مقعده عشوائيًّا؟
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يقالتَّوافي 
Combinations
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𝟒ختري منهم إذا ا. طالًبا من الصف الثاين الثانوي يف مسابقة ثقافية𝟏𝟓اشرتك 
طالب عشوائيًّا، فما عدد الطرق املمكنة الختيار الطالب األربعة؟

.يها غري مهمهو اختيار جمموعة من العناصر حبيث يكون الرتتيب ف: التوافيق
𝑪𝒓يف كل مرة ابلرمز 𝒓من العناصر املختلفة مأخوذة 𝒏ويُرمز إىل عدد توافيق 

𝑪𝒓: حيث =
𝒏!

𝒓!( 𝒏−𝒓)!

𝒏

𝒏

.  العبني هم أعضاء الفريق𝟏𝟎العبني من بني 𝟔يريد مدرب كرة طائرة اختيار 
: فإن عدد الطرق املمكنة الختيار الالعبني يساوي

𝑪𝟔 =
𝟏𝟎!

𝟔! (𝟏𝟎 − 𝟔)!
=
𝟏𝟎 ∙ 𝟗 ∙ 𝟖 ∙ 𝟕 ∙ 𝟔!

𝟔! ∙ 𝟒 ∙ 𝟑 ∙ 𝟐 ∙ 𝟏
= 𝟐𝟏𝟎𝟏𝟎

ِّ
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ال الهَ  ََ تي َْ ّن ََْدسي االي
Geometric Probability
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ياًسا هو االحتمال الذي يتضمن ق: االحتمال اهلندسي
.ةهندسيًّا مثل الطول أو املساحة أو قياس الزاوي

:فإن𝑨𝑫عشوائيًّا على (E)إذا اختريت النقطة 
𝑷 𝑬 ∈ 𝑩𝑪 =

𝑩𝑪

𝑨𝑫
=

𝟑

𝟏𝟎

علًما أبنه )استعمل القرص ذا املؤشر الدَّوار يف الشكل اجملاور، 
القطاعات يعاد تدوير املؤشر إذا استقر على اخلط الفاصل بني

.فرإلجياد احتمال استقرار املؤشر على اللون األص( امللونة
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 َُ ثَ ُ ال ادي ََ  َرََّّبَ ال
Compound Event
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.سيطتني أو أكثرهي احلادثة اليت تتكون من حادثتني ب: احلادثة املركبة

 الشكل إذا أُلقيت قطعة نقد وُأدير مؤشر القرص املبني يف
د اجملاور مرة واحدة، فإن ظهور الشعار على قطعة النق
.ةواستقرار املؤشر عند اللون األخضر هي حادثة مركب

.بّرر إجابتك. حّدد ما إذا كانت احلادثة حادثة مركبة أم ال
ع، من حقيبة هبا حادثة سحب كرتني زرقاء متتاليتني عشوائيًّا دون إرجا 

.كرات زرقاء𝟒كرات خضراء َو 𝟑
4ريض / ث 



 َُ ُث ال ََّ ْستَقي الََوادي
Independent Events
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ال حادثتني مستقلتني إذا كان احتمA,Bتكون : احلوادث املستقلة
. Bال يؤثر يف احتمال حدوث Aحدوث 

ًضا، إلقاء قطعة نقد مرة واحدة، مث إلقاء قطعة نقد أخرى مرة واحدة أي
د األوىل ال يؤثر حادثتان مستقلتان ألن احتمال انتج جتربة إلقاء قطعة النق

.قد الثانيةأبّي حاٍل من األحوال يف احتمال انتج جتربة إلقاء قطعة الن

.بّرر إجابتك. حّدد ما إذا كانت احلادثتان مستقلتني أم ال
 سحبت ُسحبت بطاقة من جمموعة بطاقات، مث أعيدت إىل اجملموعة، مث

.بطاقة اثنية
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ُث َغْيُر ا ْستَقي الََوادي َُ ََّ ل
Dependent Events
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رات، سحب كرتني على التوايل من صندوق واحد به جمموعة من الك
م إعادهتا مث حادثتان غري مستقلتني ألنه مت سحب الكرة األوىل ومل يت

 يؤثر يف ُسحبت الكرة األخرى وابلتايل فإن احتمال سحب الكرة األوىل
.احتمال سحب الكرة الثانية

.ّرر إجابتكب. حّدد ما إذا كانت احلادثتان مستقلتني أم غري مستقلتني
واحًدا . ياتاختيار طالبني حصال على الدرجة الكاملة يف اختبار للرايض

.منهم حصلوا على الدرجة الكاملة5طالًبا، 25تلو اآلخر من صّف فيه  ٍ

ان حادثتان غري مستقلتني إذا ك A,Bتكون: احلوادث غري املستقلة
.Bيُغري بطريقٍة ما احتمال حدوثAاحتمال حدوث  ِّ
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اُل ال ََ تي َْ ْشُروطاالي ََ
Conditional Probability

4ريض / ث 

∩



𝑷االحتمال املشروط  𝑩𝑨 : هو احتمال وقوع احلادثة𝑩 بشرط وقوع احلادثة
𝑨 ويعطى ابلعالقة. أواًل  :𝑷 𝑩𝑨 =

𝑷(𝑨∩𝑩)

𝑷(𝑨)
𝒑حيث  𝑨 ≠ 𝟎

على 4عدد عند رمي مكعبني ُمرقَّمني متمايزين مرة واحدة، ما احتمال أن يظهر ال
؟9أحدمها إذا كان جمموع العددين على الوجهني الظاهرين يساوي 

لى وجه إذا رُمي مكعب ُمَرقَّم مرة واحدة، وُعِلم أن العدد الظاهر ع
𝟏: هو5املكعب عدد فردي، فإن احتمال أن يكون هذا العدد 

𝟑
، وسوف ألن هناك ثالثة أعداد فردية ميكن أن تظهر على وجه املكعب

.{ 1,3,5}إىل {1,2,3,4,5,6}خيتزل فضاء العينة من 
ِّ
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الَشََجَرةُ االي  ََ تي َْ
Probability Tree
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.هو رسم شجرّي يستعمل مع االحتماالت: شجرة االحتمال
اراة كرة يرغب خالد وأصدقاؤه يف الذهاب إىل مب

، منها قدم وقد وضعوا قصاصات الورق يف كيس
زرقاء، افرتض أن خالًدا سحب 3صفراء و5

ديقه قصاصة ومل يرجعها اثنية، فإذا سحب ص
فإن زيد قصاصة، ابستعمال شجرة االحتماالت
اصة احتمال أن يسحب كلٌّ من الصديقني قص

𝑷: صفراء هو 𝒀 ∩ 𝒀 =
𝟐𝟎

𝟔𝟓
=

𝟓

𝟏𝟒
= 𝟑𝟔%

ابستعمال شجرة االحتمال أعاله،
ما احتمال أن يسحب كلٌّ من الصديقني قصاصة زرقاء؟
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شْ  ََ ثَ ُ ال ادي ََ ُروَط ال
Conditional Event
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𝑨بعد وقوع احلادثة 𝑩يعين وقوع احلادثة : 𝑩𝑨احلادثة املشروطة 

.فعاًل 

،9إىل𝟒ُسحبت بطاقة عشوائًيا من صندوق به بطاقات مرقمة من 
هو 𝟖عدد إذا ُعِلم أن العدد املكتوب على البطاقة زوجي، فإن ظهور ال

زوجي𝟖: حادثة مشروطة يرمز هلا ابلرمز .عدد
.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك

جه إذا أُلقي مكعب أرقام مرة واحدة، وُعِلم أن العدد الظاهر على الو 
على الوجه العلوي يسمى حادثة𝟑، فإن ظهور العدد 𝟓العلوي أقّل من 

.مشروطة
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 َُ ثَتَاني ال ادي ََ تَانتَََافييَ ال
Mutually Exclusive Events
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وعهما يف الوقت مها احلادثتان اليت ال ميكن وق: احلادثتان املتنافيتان
.نفسه، أّي أنه ال توجد نواتج مشرتكة بينهما

 احلصول على عند رمي مكعبني ُمرقَّمني متمايزين مرة واحدة، فإن حادثيت
واتج ، حادثتان متنافيتان، ألنه ليس بينهما ن7أو اجملموع6اجملموع 

.يف آٍن واحد7وَ 6مشرتكة، إذ ال ميكن إجياد عددين جمموعهما

.كبّرر إجابت. حّدد ما إذا كانت احلادثتان متنافيتني أم ال
، للحصول على عدد زوجي أو 𝟐𝟎إىل 𝟏اختيار عدد عشوائيًّا من 
.𝟑عدد يقبل القسمة على 
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تَ  َُ ثَ  ال ادي ََ ََ ال َن
Complement Event

ِ
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صول على يف جتربة رمي مكعب ُمَرقَّم مرة واحدة، فإن حادثة عدم احل
.𝟏,𝟐,𝟑,𝟓,𝟔: هي𝟒العدد

𝟐إذا كان احتمال إصابتك اهلدف عند رمي السهم تساوي 

𝟏𝟎
 ،

فما احتمال أن ختطئ إصابة اهلدف؟

ع نواتج فضاء هي احلادثة اليت تتكون عناصرها من مجي: احلادثة املتممة
ة املتممةويرمز إىل احلادث. العينة غري املوجودة يف احلادثة األصلية

𝑷: ويكون`𝑨ابلرمز𝑨للحادثة  𝑨` = 𝟏 − 𝑷 𝑨.
ِّ
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