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النَّاتِج

2/ 2ف/ م 



.هو أحد اخليارات املمكنة لتجربة ما: الناتج

.  اذكر نواتج جتربة تدوير مؤشر القرص الدوار يف الشكل

.6،5،4،3،2،1: هناك ستة نواتج لتجربة رمي مكعب األرقام وهي
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الَحاِدثَة

2/ 2ف/ م 



.هي انتج واحد أو جمموعة من النواتج: احلادثة

:اذكر إحدى احلوادث املمكنة
.ةعند اختيار أحد أايم األسبوع وإلقاء قطعة نقدي

عند رمي مكعيب أرقام فإن حادثة ظهور العدد نفسه 
:متثلها عدة نواتج هي

.  6،6َو 5،5َو 4،4وَ 3،3َو 2،2َو 1،1

2/ 2ف/ م 



2/ 2ف/ م 

يّنَةفََضاُء العَ 



.هو جمموعة النواتج املمكنة لتجربة ما: فضاء العينة

اذكر فضاء العينة لتجربة سحب كرة محراء أو بيضاء من أحجام 
.  صغرية، كبرية، متوسطة

يقوم أحد املطاعم بتقدمي وجبات حبيث تتكون من حلم أو دجاج  
:عينة هيمع  أرز أو خضار، فإن نواتج الوجبات املختلفة اليت متثل فضاء ال

.دجاج، خضار/  دجاج، أرز  /  حلم، خضار  /  حلم، أرز 
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ْسُم الشَّ  َجِريّ الرَّ

2/ 2ف/ م 



.هو إحدى طرائق إجياد فضاء العينة: الرسم الشجري

حمل حدد ابستعمال الرسم الشجري مجيع النواتج املمكنة ملبيعات
.ريللعصائر بنكهيت الربتقال والتفاح وحبجمني صغري وكب

:مرتنيالرسم الشجري لتحديد عدد النواتج عند إلقاء قطعة نقود
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َساِس ّ َمْبَدأُ العَّد الَ 



.هو إجياد العدد الكلي للنواتج ابستعمال الضرب: مبدأ العد األساسي

حلل مخسة أسئلة من نوع الصواب واخلطأ، فإن عدد النواتج املمكنة 
.32=2×2×2×2×2: ابستعمال مبدأ العد هي

الثة تتكون لوحة أرقام السيارات يف اململكة العربية السعودية من ث
فكم لوحة أرقام ميكن إصدارها؟. أحرف و أربعة أرقام
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ةََواِِيَّ الَحاِدثَةُ العَشْ 
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هي احلادثة اليت تكون فرص حدوث مجيع : احلادثة العشوائية
.نواجتها متساوية

عند سحب كرة عشوائيا من كيس حيوي جمموعة من الكرات امللونة
. دون النظر إىل داخله فإن حادثة سحب كرة محراء متثل حادثة عشوائية

.مثل حلادثة عشوائية من واقع احلياة

2/ 2ف/ م 



َمالااِلْحتِ 
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هو نسبة عدد النواتج يف احلادثة إىل العدد الكلي لنواتج: االحتمال
.التجربة االحتمالية

:هو كالتايل10عند رمي مكعيب أرقام فإن احتمال ظهور اجملموع
انجتاً ممكناً،36= 6×6هناك 

(.4+6)، (6+4)، (5+5: )بثالث طرق هي10ميكن احلصول على الرقم
3: هو10فيكون احتمال احلصول على اجملموع 

36
1

12 =

ما احتمال أن خيمن عثمان كلمة املرور حلاسوب صديقه من أول 
مرة، علمًا أبن كلمة املرور تتكون من ثالثة أحرف؟
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َركَّبَةالَحاِدثَةُ المُ 
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.هي حادثة تتكون من حادثتني بسيطتني أو أكثر: احلادثة املركبة

يف الشكل اجملاور عندما يشري مؤشر القرص الدوار 
على 3على اللون األصفر ويظهر الرقم 

. مكعب األرقام ،فإن ذلك ميثل حادثًة مركبةً 

.مّثل حلادثة مركبة أخرى من الشكل السابق
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ََّّ الَحََواِدُث الُمسْ  ِِ ةتَ
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يف الشكل اجملاور مت اختيار إحدى بطاقات األحرف وتدوير 
مؤّشر القرص الّدوار، فاحتمال أن يكون الناتج على كل

:منهما حرف علة كالتايل 
=      =  ×     =     (كالمها حرف علة )ح 

2/ 2ف/ م 

دث هي حوادث ال يتأثر انتج أّي منها بنواتج احلوا: احلوادث املستقلة
(ب)ح× ( أ)ح(= أ َوب)ح: األخرى، احتمال احلوادث املستقلة



استعمل بطاقات األحرف ومؤّشر القرص الّدوار يف إجياد احتمال 
(.كال احلرفني أ) ح
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ََّّ الَحََواِدُث َغْيُر ال ِِ ةُمْستَ

2/ 2ف/ م 



.ىهي حادثتان يؤثر انتج إحدامها يف انتج األخر : احلوادث غري املستقلة
(ب بعد أ)ح× ( أ)ح(= أ َوب)ح: احتمال احلوادث غري املستقلة

. تفاحات5موزات و7برتقاالت و4حتتوي سلة فواكه على 
،(دون إرجاع)إذا اختار كلٌّ من مازن وحممد حبة فاكهة عشوائًيا 

:هوفإهنا متثل حادثتني غري مستقلتني، واحتمال اختيار موز مث تفاح
=  ×(= تفاح بعد موز)ح×(موز)ح(=موز مث تفاح)ح

:حدد ما إذا كانت احلوادث التالية مستقلة أم ال، مث احسب احتماهلا
جوراًب أسودًا، ومّت سحب 24جوراًب أزرقاً و18حتتوي سلة غسيل على 

.جوربني بلون أسود واحًدا تلو اآلخر من السلة

7
48
ــــــــــــ
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نََّظِريّ ااِلْحتَِماُل ال
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هو االحتمال الذي يعتمد على حقائق أو خصائص: االحتمال النظري
.معروفة

يف الشكل اجملاور عند سحب كرة عشوائًيا،
= فإن االحتمال النظري لسحب كرة محراء

من الشكل السابق، ما االحتمال النظري لسحب كرة صفراء؟
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 ّ ْجِريبِ ااِلْحتَِماُل التَّ 
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ها هو االحتمال املبين على نواتج يتم احلصول علي: االحتمال التجرييب
.   عن طريق التجربة

(كتابة)ابستعمال اجلدول السابق أوجد االحتمال التجرييب للحصول على 
مرتني على األقل؟

:مرة50اجلدول أدانه يُظِهر نتائج إلقاء ثالث قطع نقدية مًعا 
1=      =  االحتمال التجرييب للحصول على شعارين فقط 

2
25
50
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ةالعَيّنَ 



جراء هي جمموعة صغرية تكون مُمثِّلة جملموعة كبرية يتم إ: العّينة
.الدراسة عليها

طالًبا اختريوا عشوائًيا ملعرفة نوع75أجرى مقصف املدرسة دراسة على 
منيف الدراسة السابقة العينة هي جمموعة. البسكويت املفضل لدى الطالب

. طالًبا الذين مت اختيارهم من بني مجيع طالب املدرسة75
أعط مثااًل من واقع احلياة لدراسة ميكن إجراؤها موضًحا عينة 

. الدراسة
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َمعالُمْجتَ 

2/ 2ف/ م 



.هو اجملموعة الكربى اليت يتم متثيلها بعّينة: اجملتمع

طالًبا اختريوا عشوائًيا ملعرفة نكهة 75أجرى مقصف املدرسة دراسة على 
يف الدراسة السابقة اجملتمع الذي متثّله . البسكويت املفضلة لديهم

. العّينة هو مجيع طالب املدرسة

مّثل من واقع احلياة لدراسة ميكن إجراؤها موضًحا عينة الدراسة 
. وجمتمع الدراسة
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ةالُمتََحيّزَ العَيّنَةُ َغْيرُ 
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اً؛ لتعطي نتائج هي العّينة اليت يتم اختيارها عشوائي: العّينة غري املتحيزة
.صادقة متثل اجملتمع بدقة

، قام "لكتابنوع الكتب املفضلة عند الطالب املراد بيعها يف معرض ا"لتحديد 
لة لديهم طالًبا عشوائًيا وسؤاهلم عن نوع الكتب املفض40جملس الطالب ابختيار

ج اجمللس من الطالب يفضلون القصص القصرية، فاستنت% 75فوجد اجمللس أن 
.أن أغلب الطالب يفضلون القصص القصرية

.ةاالستنتاج صادق والعّينة غري متحيزة لتمثيلها اجملتمع بدق* 
:حدد ما إذا كانت نتائج العينة صادقة أم ال

ت عينيها واختارت أرادت زينب شراء علبيت لنب خمتلفتني لعمل جتربة، فأغمض
.واحدة، مث مشت خطوتني واختارت علبة أخرى
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يَطةيَّةُ البَسِ العَيّنَةُ العَْشََواِِ 

2/ 2ف/ م 



تحيزة، هي إحدى طرق اختيار العّينة غري امل: العّينة العشوائية البسيطة
.ويةوهي العّينة اليت يكون فرص اختيار عناصر أو أفراد اجملتمع متسا

يف طُلب من كل طالب أن يكتب امسه على قصاصة ورقية، مث ُوِضعْت األمساء
ية صندوق ، وُسحبت القصاصات دون النظر إليها ، فإن ذلك ميثل عّينة عشوائ

.بسيطة؛ ألن لكل طالب فرصة مثل غريه لسحب امسه
:حدد ما إذا كان االستنتاج دقيقاً أم ال

لتوزيع جوائز على مجهور إحدى املسرحيات ُكتبت مجيع أرقام املقاعد 
.على بطاقات مث ُسحبت البطاقات الفائزة دون النظر إليها

.فاستنتج وائل أن لديه فرصة جيدة مثل غريه للحصول على اجلائزة
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ِِيَّةِِيَّةُ الطَّبَ العَيّنَةُ العَْشََوا



ملتحّيزة،هي إحدى طرق اختيار العّينة غري ا: العّينة العشوائية الطبقية
ة غريوهي العّينة اليت يُقسَّم اجملتمع فيها إىل جمتمعات متشاهب

. متداخلة، مث يتم اختيار عّينة عشوائية بسيطة من كل جمموعة
اختيار عشرة طالب عشوائًيا من كل مرحلة من مراحل الدراسة يف املدرسة 

.لسؤاهلم عن هواايهتم املفضلة، متثل عّينة عشوائية طبقية

:حدد ما إذا كان االستنتاج دقيقاً أم ال
ملعرفة رأي الناس يف أنظمة املرور اجلديدة 

.منهم مل يؤيدوها٪ 42شخًصا عشوائًيا من كل مدينة، فتبني أن 20مت اختيار
. استنتج املسؤولون أهنم يف حاجة إىل محلة لتوعية املواطنني ابألنظمة
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ِظَمةيَّةُ الُمْنتَ العَيّنَةُ العَْشََواِِ 



تحّيزة، هي إحدى طرق اختيار العّينة غري امل: العّينة العشوائية املنتظمة
حيث يتم اختيار العناصر أو األفراد وفق فرتة زمنية حمددة أو فرتات

.متساوية من العناصر أو األفراد
من القائمة املرتبة أجبداًي 20ومضاعفات الـ20اختيار الطالب الذي ترتيبه 

يارها مت وفق للطالب امللتحقني ابملدرسة، ميّثل عّينة عشوائية منتظمة؛ ألن اخت
.20فئة حمددة وهي مضاعفات الـ

:حدد ما إذا كان االستنتاج دقيقاً أم ال
فات العاشر ومضاع: لتحديد نوع العصري املفّضل عند الزابئن، مت اختيار األشخاص

الذين مت اختيارهم ( شخصاً 150)من ( شخصاً 70)العشرة ممن يدخلون املتجر، فّضل 
.عصري الربتقال

.استنتج البائع أن نصف الزابئن تقريبًا يفّضلون عصري الربتقال
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َحيَّزةالعَيّنَةُ الُمتَ 



ض أقسام هي العّينة اليت يكون فيها تفضيل لبع: العّينة املتحيزة
. اجملتمع على سائر األقسام

، مت اختيار زابئن (ماذا يفضل الشخص أن يعمل يف وقت فراغه)لتحديد 
منهم يفضلون ممارسة الرايضة،% 85متجر للتجهيزات الرايضية فُوجد أن 

.وبذلك استنتج أن معظم الناس يفضلون ممارسة الرايضة
.حّيزةاالستنتاج غري دقيق؛ ألن مجيعهم قد اختريوا من مكان واحد، إذاً العّينة مت

:حدد ما إذا كان االستنتاج دقيقاً أم ال
ناطق طلبت إحدى اجملالت من قـُّراِئها تعبئة استبانة لتحديد أفضل امل

لة كتابة فأبدى معظمهم تفضيلهم ملنطقة عسري، فقررت اجمل. السياحية لديهم
.مقال عن هذه املنطقة
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اََلَِِمةالعَيّنَةُ المُ 



هي إحدى طرق اختيار العّينة املتحيزة،: العّينة املالئمة
.هموهي العّينة اليت تتكون من أفراد جمتمع يسهل للباحث الوصول إلي

رسة لتمثيل مجيع الطالب امللتحقني ابملدرسة مت اختيار أحد فصول املد
إلجراء الدراسة،

العّينة هنا متحيزة؛ ألهنا اعتمدت على فصل واحد، هي عّينة مالئمة
:حدد ما إذا كان االستنتاج دقيقاً أم ال

عائلة من منطقة أهبا عشوائيًا، لتحديد معدل صرف العائلة السعودية على خدمة 100اختريت
.رايل شهرايً 300عائلة أبن اإلنفاق أقل من 85الكهرابء، فأجابت 

.رايل يف الشهر300فاستنتج الباحث أن معدل صرف العائلة السعودية على الكهرابء أقل من 
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يَّ العَيّنَةُ التَّ  ِِ ةَطَوع
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هي إحدى طرق اختيار العّينة املتحّيزة،: العّينة التطوعية
.وهي العّينة اليت تتكون من أفراد يرغبون يف االنضمام إىل العّينة

لدراسة اإلحصائية أن يقوم طالب املدرسة الراغبون يف إبداء آرائهم بتعبئة استبانة ا
.تطوعيةالعّينة هنا متحّيزة؛ ألهنا استخدمت عّينة. على شبكة املعلومات

:حدد ما إذا كان االستنتاج دقيقاً أم ال
سألت حمطة إذاعية املستمعني عن الشاعر املفضل لديهم من بني شاعرين مت

.منهم الشاعر األول٪ 72مساعهم مؤخًرا، ففضل 
فاستنتجت اإلذاعة أن الشاعر األول هو الذي سيفوز جبائزة أفضل شاعر 

2/ 2ف/ م 


