
األستاذ دهيمي ن01/06 :الرقم

.سیدي عیسى -الحنیة ثانویة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

......./....../....:التاريـــــخ

.ساعة :الحصـة توقيت

  .ألغ 2أف،  2 :المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  .التجارب العشوائیة :الوحـــدة

.التواتراتمحاكاة وضعیات بسیطة ومالحظة استقرار:الحصة موضوع

.التواترات :القبلية المكتسبات

  .ـ معرفة مفھوم تذبذب العینات. إنجاز محاكاة تجارب عشوائیة بسیطة  :القاعدية الكفاءات

.إنجاز محاكاة تجربة عشوائیة :الكفـاءة مؤشرات

 مالحظات وتعالیق
وأمثلة ألنشطة

  :نشاط
قصاصات ورق متشابھة  6ـ قص 

.6إلى  1ورقمھا من 
  .ـ اطو كل واحدة منھا بإحكام

  .ـ اخلط ثم ارم ھذه القصاصات
  .ـ اسحب واحدة منھا بدون اختیار

  .ـ سجل الرقم المحصل علیھ
  .ـ كرر ھذه التجربة عشرین مرة
  . ـ دون النتائج واحسب التواترات

I /تمھید:
II /العرض:

:التجربة العشوائیة
.نتائجھا دون الجزم بإحداھا تعرف مجموعةنسمي تجربة عشوائیة كل تجربة : تعریف

  :أمثلة
  .ـ رمي قطعة نقد متوازنة         
  .ـ رمي زھرة نرد غیر مزیف         
  ).ذكر، أنثى(ـ ازدیاد مولود          

:العینة
علیھا عند  نسمي عینة عشوائیة، أوعینة لتجربة عشوائیة مجموعة النتائج المحصل

  .وعدد النتائج یسمى مقاس العینة. تكرار ھذه التجربة

:محاكاة تجربة عشوائیة
  .محاكاة تجربة عشوائیة ھو إیجاد نموذج لھا

  :مثال
.قطعة نقد میالد مولود 1/
  .واحدة منھارمي قصاصات ورق وسحب رمي زھرة نرد 2/

  : تذبذب العینات* 
  ............عند إجراء ـ 

.......................

).من التطبیق(:استقرار التواترات* 

III /تطبیق:
.500قم بالتجربة السابقة وسجل عینات بمقاس 

تقترح أمثلة لتجارب 
عشوائیة مختارة بعنایة 

منجزة فعلیا أو 
مثل المجموع (بالمحاكاة 

الناتج عند رمي حجري 
نقارن نتائج  حیث، )نرد

التي  لعیناتمختلف ا
والمتحصل  nقیاسھا

إجراء  علیھا من
nالتجربة العشوائیة 

، وھو ما یسمح مرة
ح مفھوم تذبذب بتوضی
كما أن ضم . العینات

لبعضھا  لعیناتمختلف ا
للحصول على البعض 

بما ، عینة أكبر مقاسا
یسمح بمالحظة اقتراب 

.من االستقرارات تواتر
یمكن إجراء المحاكاة 

أو باستعمال تجریبیا 
.مجدول



األستاذ دهيمي ن02/06 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

...................................:التاريـــــخ

.ساعتان :الحصـة توقيت

  .ألغ 2أف،  2 :المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  .مؤشرات التشتت :الوحـــدة

. المدى ـ التباین واالنحراف المعیاري :الحصة موضوع

.ترتیب سلسلة+ الوسط الحسابي لسلسلة  :القبلية المكتسبات

.تفسیرهو حساب االنحراف المعیاري لسلسلة إحصائیة:القاعدية الكفاءات

.حساب المدى، والتباین واالنحراف المعیاري لسلسلة إحصائیة :الكفـاءة مؤشرات

مالحظات وتعالیق وأمثلة ألنشطة

  :نشاط
  :نعتبر السلسلة

14106541ix

265723ik

if

ھي  ifأكمل الجدول حیث 1/

  .التواترات
  ؟Nما ھو التكرار الكلي 2/
أحسب الفرق بین أكبر قیمة  3/

  .وأصغرھا
  :حیث x،v:أحسب ما یلي 4/
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.vأحسب 5/

I /تمھید:
II /العرض:

  :مقاییس التشتت
:القیمة الصغرى والقیمة الكبرى
بینما نرمز  ،Minأصغر قینة في سلسلة إحصائیة نرمز لھا بـ

.Maxألكبر قیمة فیھا بـ

:المدى
إحصائیة ھو الفرق بین أكبر قیمة فیھا  مدى سلسلة: 1تعریف

.وأصغرھا

:التباین
nxxلتكن سلسلة إحصائیة قیمھا:2تعریف ووسطھا  1,....,

  الحسابي ھو
xوتكرارھا الكلي ،Nوتباینھا ھو ،v حیث:  

N

xkxk
v n

22
1 )(...)( 

.

  :نتائج

2:نجد أن1/
22

11 ...
x

N

xkxk
v nn 


.

  :نجد 1f ،....،nfمن أجل التواترات 2/
22

11 )(...)( xxfxxfv nn .

:االنحراف المعیاري
االنحراف المعیاري لسلسلة إحصائیة ھو الجذر : 3تعریف

.التربیعي لتباینھا

III /تطبیق:
  :نعتبر السلسلة

 20,15 15,10 10,5 5,0الفئات

25103k
المراكز

if

  .أكمل الجدول1/
  .، المدى، التباین واالنحراف المعیاريN،xأحسب 2/

نالحظ أن مدى سلسلة إحصائیة یتعلق 
بالقیمتین الكبرى والصغرى فقط لھذه 

انحرافھا المعیاري یتعلق السلسلة، بینما 
  .بكل قیم السلسلة

وأن القیم الشاذة لسلسلة تؤثر على 
  . انحرافھا المعیاري

یمكن أن تختلف االنحرافات  -
المعیاریة في سالسل إحصائیة لھا نفس 

  .المدى أو لھا نفس التكرار الكلي

إن استعمال مجدول أو حاسبة یمكننا  -
من مالحظة وبفعالیة تأثیرات تغییر 
  . المعطیات على االنحراف المعیاري

تقترح أمثلة لحساب االنحراف 
المعیاري لسالسل إحصائیة قیمھا 

  .مجمعة في فئات متساویة

في (مراجعة :یمكن تقدیم 
فیما یخص ) شكل تطبیق

:المتوسط الحسابي وخواصھ
  :مثال

  : .....................لتكن السلسلة
  .الوسط الحسابي لھا xأحسب 1/
لكل قیمة " 2"عند إضافة العدد 2/

  .أحسب الوسط الحسابي من جدید
عند ضرب نفس السؤال السابق  3/

كل قیمة في
2

1
.

للقیم  1xأحسب الوسط الحسابي 4/

الوسط الحسابي  2xو ... أصغر من

xللقیم المتبقیة، واستنتج حساب
  .بطریقة أخرى



األستاذ دهيمي ن03/06:الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

..........................................:التاريـــــخ

.ساعة :الحصـة توقيت

  .ألغ 2أف،  2 :المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  .مؤشرات سلسلة إحصائیة :الوحـــدة

االنحراف الربعي .الربعیات، مخططات بالعلب:الحصة موضوع

.تنظیم وترتیب وقراءة جداول إحصائیة :القبلية المكتسبات

.لسلسلة إحصائیةاالنحراف الربعيتعیین -إنشاء وتفسیر مخطط بالعلبة - 3Qو 1Qمعرفة تحدید وتفسیر الربعیین األدنى واألعلى -:القاعدية الكفاءات

.Med،1Q،3Qالبحث عن القیم التي تمثل :الكفـاءة مؤشرات

 مالحظات وتعالیق
وأمثلة ألنشطة

  :نشاط
  :نعتبر السلسلة

مثل القیم على  1/
  .مستقیم مكررة

أوجد التكرار  2/
.Nالكلي

أوجد أصغر قیمة  3/
وأكبرھا واحسب 

  .المدى
.Medأحسب 4/

أحسب 5/
4

N
، ثم 

أكبر من  nأوجد القیم التي رتبھا
4

N

  ھي أصغر قیمة فیھا؟ ، ما

مع 5نفس السؤال 6/
4

3N
.

6أحسب الفرق بین قیمة السؤال 7/
.5وقیمة السؤال 

ixik

32
53
81
93
114
144
182
191
202

I /تمھید:
II /العرض:

:االنحراف الربعي والمخطط بالعلبة
:، والربعي الثالث الربعي األول /1

nھو أصغر قیمة رتبتھا Nلسلسلة تكرارھا الكلي 1Qالربعي األول: تعریف

حیث
4

N
n  . 3والربعي الثالثQ لسلسلة تكرارھا الكليN  ھو أصغر قیمة

حیث nرتبتھا
4

3N
n .

ଷܳلسلسلة إحصائیة ھو الفرق بین الربعي: االنحراف الربعي /2
13:أي ھو ଵܳ والربعي QQ .

:المخطط بالعلبة /3
  :إلنشاء المخطط بالعلبة لسلسلة

.Min،1Q،Med،3Q،Maxنمثل على مستقیم القیم ـ   

  .نرسم علبة مستطیلة الشكل طولھا ھو االنحراف الربعي وعرضھا كیفي ـ   
  .بخطین بالعلبة Min،Maxنصل القیمتین ـ   
  .نعین الوسط بخط ـ   
.×بـ  xیمكن تعیین ـ   

III /تطبیق:
  :باعتبار السلسلة التالیة

، المدىMin،Maxأحسب1/

H،Med،1Q،3Q.

  .أنشئ المخطط بالعلبة 2/

17161512987ix

1133872ik

یمكن مقارنة عدة 
سالسل إحصائیة 

بواسطة مخططات 
بالعلب، حیث نعین 

و 1Qین یالربع

3Q  والوسیط

Me  والقیمتین
الكبرى والصغرى 

  . لكل سلسلة

نعلق على 
 المخططات بالعلب
لقیم عددیة متعلقة 

إحصائیة  بسالسل
لتفسیر التشتت حول 

یمكن (الوسیط 
الحصول على ھذه 
السالسل بواسطة 
المحاكاة أو تكون 

  ).معطاة
یعرف االنحراف 
الربعي على أنھ 

13  الفرق QQ .



األستاذ دهيمي ن04/06:الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

........................................:التاريـــــخ

.ساعة :الحصـة توقيت

  .ألغ 2أف،  2 :المستـــوى

  .احتماالت :التعلم ميدان

  .الحوادث البسیطة، والحوادث المركبة :الوحـــدة

).في مجموعة منتھیة(مجموعة اإلمكانیات :الحصة موضوع

.التجربة العشوائیة :القبلية المكتسبات

.ـ حادثة بسیطة، حادثة مركبة.تعیین مجموعة النتائج الممكنة لتجربة عشوائیة:القاعدية الكفاءات

.خاصة ممیزة لھاتعیین حادثة اعتمادا على  :الكفـاءة مؤشرات

 مالحظات وتعالیق
وأمثلة ألنشطة

  :نشاط
ارم زھرة نرد، وسجل الرقم  1/

  . الظاھر
  ما ھي النتائج المتوقعة قبل الرمي؟ 2/
إذا أردنا الحصول على رقم  3/

زوجي، ما ھي النتائج المرجوة؟

I /تمھید:
II /العرض:

  :االحتماالت
  :اإلمكانیات 1/

في تجربة عشوائیة مجموعة النتائج الممكنة تسمى مجموعة اإلمكانیات، ونرمز 
.بـلھا عادة 

  :مثال

:الحادثة 2/
.نسمي حادثة كل جزء من مجموعة إمكانیات تجربة عشوائیة: تعریف

، "الحصول على رقم زوجي"ھي الحادثة  Aفي تجربة رمي زھرة نرد :مثال
:إذا 6,4,2A.

  :حوادث خاصة 3/
  :ـ الحادثة األكیدة

  :الحادثة المستحیلةـ 
  ).عنصر واحد(ھي حادثة متكونة من نتیجة واحدة  :ـ الحادثة البسیطة

:مثال 1........

:ـ الحادثة المركبة

III /تطبیق:
  :مما یلي ةفي تجربة رمي زھرة نرد، أكتب بالقائمة كل حادث

A":ظھور رقم زوجي             ."B":ظھور رقم فردي."  
C":ظھور رقم أولي               ."D": 3ظھور رقم أكبر من أو یساوي."
E":ظھور رقم فردي وأولي     ."F":رقم زوجي أو أولي ظھور."  

دراسة توزیع 
التواترت لعینة 

سلسلة (عشوائیة 
إجراء ). إحصائیة

محاكاة لبعض 
التجارب العشوائیة 

والحصول على 
سالسل إحصائیة 
ودراسة استقرار 

تواتر ھذه السالسل 
حیث یتضح الربط 

بین االحتماالت 
  .والتواترات



األستاذ دهيمي ن05/06:الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

........................................:التاريـــــخ

.ساعة :الحصـة توقيت

  .ألغ 2أف،  2 :المستـــوى

  .احتمال :التعلم ميدان

  .الحوادث :الوحـــدة

. قانون االحتمال+ عملیات على الحوادث  :الحصة موضوع

.الحوادث والتجربة العشوائیة، واإلمكانیات :القبلية المكتسبات

.معرفة قانون االحتمال على مجموعة منتھیة. اتحاد حادثتین، تقاطع حادثتین، الحادثة العكسیة:  التعرف على:القاعدية الكفاءات

.معرفة قانون االحتمال على مجموعة منتھیة. اتحاد وتقاطع حادثتین، والحادثة العكسیة لحادثةتعیین  :الكفـاءة مؤشرات

 مالحظات وتعالیق
وأمثلة ألنشطة

:1نشاط
یمكن اختیار حل تطبیق الحصة (

  ).السابقة

:2نشاط
في تجربة رمي زھرة النرد 

  :السابقة
ما ھي مجموعة اإلمكانیات التي  1/

؟Aال تنتمي إلى
:أكمل الجدول التالي 2/

حیث اختر من عندك قیما لألعداد 
:، مع العلم أنipالموجبة

1... 621  ppp.

17654321ix

1ip

I /تمھید:
II /العرض:

:العملیات على الحوادث
).غیر المتالئمتین(الحادثتان المنفصلتان + :التقاطع 1/

:االتحاد 2/
  :حادثة المعاكسة لحادثةال 3/

وھي ") Aال"وتقرأ( ܣ نرمز لھا بـ Aالحادثة المعاكسة لحادثة: تعریف
.Aمجموعة النتائج التي ال تنتمي إلى

  :قانون االحتمال* 
.إمكانیة لتجربة عشوائیة nمجموعة ذات لتكن nxx ,...,1 یعرف ،

، حیث مجموع ipبعدد موجب ixإذا أرفقنا كل قیمة على pقانون احتمال

.1یساوي  ipاألعداد

  ....:تعرف قانون احتمال  ipتواترات تجربة عشوائیة :1مثال

لقانون االحتمال المعرف بسحب كریة بصفة عشوائیة من  ipأعط القیم :2مثال

. بیضاء 35حمراء، و 40سوداء، و 15كریات خضراء، و 10كیس بھ 

III /296ص  11إلى  02من رقم     :تطبیق.

على مالحظة  عتمدن
توزیع تواترات 

مسجلة في تجارب 
منجزة أو محاكاة 

إلبراز قانون 
اآلحتمال المرفق 

  .بكل تجربة



األستاذ دهيمي ن               واألخيرة                                                                                                                      06:الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

.................................:التاريـــــخ

.ساعتان :الحصـة توقيت

  .ألغ 2أف،  2 :المستـــوى

  .احتمال :التعلم ميدان

  .الحوادث ـ حساب االحتمال :الوحـــدة

قانون االحتمال على مجموعة منتھیة حساب احتمال :الحصة موضوع

.حالة تساوي االحتماالت. حادثة

.الحوادث :القبلية المكتسبات

.ـ حساب احتمال الحادثة العكسیة واتحاد حادثتین وتقاطع حادثتین). حالة تساوي االحتماالت(معرفة حساب احتمال حادثة :القاعدية الكفاءات

.حساب احتمال حادثة في تجربة عشوائیة :الكفـاءة مؤشرات

 مالحظات وتعالیق وأمثلة
ألنشطة

  :نشاط
  .رمي قطعة نقد متوازنةن1/

ما احتمال ظھور الوجھ؟ ثم 
القفى؟

نرمي زھرة نرد غیر  2/
مزیف تحمل أوجھھ األرقام 

.6، 5، 4، 3، 2، 1: التالیة
  ؟2ما احتمال ظھور الرقم   ـ

نفس الشيء في حالة  3/
، 2، 1: األوجھ تحمل األرقام

  ؟ 5، 4، 3، 2
من أجل  2/نفس السؤال  4/

  .  الحصول على رقم فردي

I /تمھید:
II /العرض:

:قانون متساوي االحتمال واحتمال إمكانیة
نفس  مجموعة إمكانیات تجربة عشوائیة، إذا كان لعناصر :تعریف

.احتمال الوقوع نقول إن قانون االحتمال متساوي التوزیع أو متساوي االحتمال

(*): مالحظات
:في قانون االحتمال متساوي التوزیع إذا كانت :1نتیجة nxx ,...,1 ،

حیث ipھو ixفإن احتمال كل إمكانیة
n

pi

1
.

  ...................................................في رمي قطعة نقد متوازنة  :مثال

:2نتیجة nxx ,...,1 معرف علیھا . مجموعة إمكانیات تجربة عشوائیة

ii:قانون احتمال pxp : متساوي االحتمال . mA  ,...,, 21إذا ،: 

n

a
Ap )((**)حیث ،a عدد عناصرAو ،n عدد عناصر.

  :رمي زھرة نرد* : مثال
A": 5ظھور رقم أكبر من أو یساوي."
.واحدةنسحب منھ قریصة ......... كیس بھ * 

III /تطبیق:
:1ت

نسحب منھ دفعة واحدة . سوداء 3بیضاء، و 1كریات حمراء، و 2كیس بھ 
  .كریتین بصفة عشوائیة

  سوداء؟ 1حمراء و 1ما احتمال سحب  ـ
  :الحل

.R، واألحمر بـB، واألبیض بـNنرمز لألسود بـ
 ),,(),,(),,(),,(),,( 1121323121 RNRRNNNNNN

),,(),,(),,(),,(),,( 2313221221 RNRNRNRNRN

.),(),,(),,(),,(),,( 211321 BNBRBNBNBN     ومنھ االحتمال

 : المطلوب ھو 
5

2

15

6
)( p.

)(:احتماالت مختلفة وفیھا....... رمي زھرة نرد  :2ت BAp  ،൫ܣ൯.

  .الظاھرین، وحساب مجموع الرقمین رمي زھرتي نرد معا:3ت
  .المرفق ـ عرف في جدول قانون االحتمال.        بالقائمة ـ أكتب 

لتكن مجموعة النتائج الممكنة 
في تجربة عشوائیة 

 nwww ,...,, 21

ھو   االحتمال علىقانون 

بعدد  iwربط كل نتیجة 

موجب بحیث  ipحقیقي 

یكون 

1...21  nppp

یدعى احتمال  ipأي أن العدد 

أن تكون نتیجة التجربة ھي 

iw أي أن ،ip  ھو احتمال

الحادثة البسیطة  iw

بسیطة نبین بواسطة أمثلة 
حساب المجموع عند رمي (

، كیفیة تعیین )حجري نرد
حتمال بالرجوع إلى القانون ا

.     حالة تساوي االحتماالت

  :العبارات(*): 
  .نسحب بصفة عشوائیةـ 
  .قطعة نقد متوازنة ـ
  .زھرة نرد غیر مزیف ـ
قریصات ال نفرق بینھا عند  ـ

  .اللمس
كلھا تدل على تساوي 

  .اإلحتمال

:(**)
a : عدد الحاالت المالئمة
  ).المواتیة(

n :عدد الحاالت الممكنة.  


