
  األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                 01/11 :الرقم

.سيدي عيسى -الحنية ثانوية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

......../....../.....:التاريـــــخ

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  .التملیس :الوحـــدة

.باألوساط المتحركة)lissage(التمليس  :الحصة موضوع

.للسالسل اإلحصائیةالتمثیالت البیانیة  :القبلية المكتسبات

)غیر مذكورة في المنھاج،  في عمود الكفاءات(.إیجاد تملیس منحنى سلسلة باألوساط المتحركة:القاعدية الكفاءات

.إنجاز تملیس منحنى سلسلة زمنیة باألوساط المتحركة :الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:نشاط
متحرك یسیر بسرعة 
متغیرة، في اللحظات 

123456789 ttttttttt  تأخذ

القیم المدونة في الجدول 
جزء سیر "المرفق 
، مرتبة ترتیبا "الحصة

  .زمنیا
  .أكمل الجدول/ 1
مثل السالسل األربعة / 2

بمضلعات ـ أو منحنیات ـ 
  .تكراریة في نفس المعلم

I /المضلعات والمنحنیات تكراریة :تمھید

II /العرض:
:باألوساط المتحركة) lissage(التمليس 

:األوساط المتحركة
.1t،2t،...،ntفي األزمنة 1x،2x،...،nxنعتبر السلسلة الزمنیة    :تعريف

ھو وسط ) 2t،3t،...،1ntمن بین القیم it ،)itمن أجل 3الوسط المتحرك من الرتبة*

:أي ھو. 1ix،ix،1ixالقیم 
3

11   iii xxx
.

ھو وسط ) 2t،3t،...،1ntمن بین القیم it ،)itمن أجل 2الوسط المتحرك من الرتبة* 

القیم 
2

1ix
،ix،

2
1ix

:أي ھو. 
2

22
11   i

i
i x

x
x

  .لقیم السلسلة المقترحة في النشاط 5أحسب األوساط المتحركة من الرتبة: مثال

:التمليس باألوساط المتحركة
ھو إنجاز منحنى  pتملیس منحنى سلسلة زمنیة باألوساط المتحركة من الرتبة  :تعريف

  . لقیم السلسلة األصلیةpسلسلة زمنیة أخرى قیمھا ھي األوساط المتحركة من الرتبة

p)kpعند تملیس سلسلة زمنیة باألوساط المتحركة من الرتبة: مالحظة 2أو

12  kp ( نھملk قیمة.  

III /تطبیقات:
  .59ص 3، 2رقم

4
22

2
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5
66.257

5.8755.665.756
6.12565.54
5.87566.58
5.756.336.256

5.625555
5.3354

7

تقترح أمثلة حول 
التمليس باستعمال 
الوسط الحسابي 

  .المتحرك

)lissage par
moyenne

mobile(
أي تعويض قيمة 
بالوسط الحسابي 

لبعض القيم المحيطة 
  .بها

كما تقترح أمثلة 
لسالسل زمنية 

               تطو ر مقدار خالل (
).فترة زمنية معينة



  األستاذ دهيمي ن02/11 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  .التمثیالت البیانیة :الوحـــدة

 .المدرجات التكراریة لسالسل فئات مختلفة األطوال:الحصة موضوع

.التكراريالتمثیالت البیانیة، المدرج  :القبلية المكتسبات

.األطوال بمدرج تكراري منظمة في فئات مختلفة ةتمثيل سلسلة إحصائي :القاعدية الكفاءات

.األطوال بمدرج تكراري منظمة في فئات مختلفة ةتمثيل سلسلة إحصائي :الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

):المدرج ـ الفئات مختلفة الطول( :نشاط

) أعمار(الجدول التالي یمثل مدة صالحیة 
  :باألیام) مثال ساعة(قطعة غیار

  العمر  عدد القطع
5 400.200

25 600.400

50 900.600

20 1300.900

:الجواب(ما ھو أصغر طول الفئات؟ /1
.)یوم 200

مثل الفئات ذات الطول السابق /2
.)لھا نفس العرض :الجواب(. بمستطیالت

).طول القاعدة(
معامل ( aابحث عن العدد الثابت /3

:، حیث)التناسب

a=ارتفاعھا× طول الفئة 
تكرارھا        

:الجواب(.من خالل الفئات السابقة بتمثیلھا

5

200 االرتفاع
a


(.

استنتج ارتفاعات المستطیالت األخرى /4
  .وأكمل التمثیل

)←أنظر الشكل المقابل : الحل(

I /السالسل وإمكانیة التعبیر عنھا بیانیا :تمھید.  

II /العرض:
)الفئات( :المدرج التكراري

  :قواعد اإلنشاء
  .عرض كل مستطیل متناسب مع طول الفئة -
  .تكرارھامساحة كل مستطیل متناسبة مع  -
  .ال تترك فراغات بین المستطیالت -
.العنوان والمفتاح -

III /تطبیق:
.7، 4خاصة . 60، 59، ص8إلى 4من رقم 

 ُ                ت عطى أمثلة لسالسل 
تكرارات، : معطياتها

متوسطات، نسب 
  ...مئوية، 

تقترح أمثلة كما 
لسالسل زمنية 

               تطو ر مقدار خالل (
  ).فترة زمنية معينة

تبرز أهمية التناسبية 
بين مساحة مستطيل 
يمثل فئة والتكرار 

.الموافق لها

ج التكــراري
 
املـدر
ّ

33.3

25

10



األستاذ دهيمي ن03/11 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  .مقاییس التشتت :الوحـــدة

.التباين واالنحراف المعياري:الحصة موضوع

.مقاييس الموقع :القبلية المكتسبات

.حساب انحراف معياري وترجمته :القاعدية الكفاءات

.حساب التباين واالنحراف المعياري:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

  :نشاط
  :نعتبر السلسلة

14106541ix

265723ik

if

ھي  ifأكمل الجدول حیث 1/

  .التواترات
  ؟Nما ھو التكرار الكلي 2/
  :حیث x،v،A،B:أحسب ما یلي /3
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11 )(...)( xxfxxfB nn 

.vأحسب /4

I /التذكير بالمكتسبات القبلية:تمھید.

II /العرض:
:التباین
nxxلتكن سلسلة إحصائیة قیمھا:2تعریف   ووسطھا الحسابي ھو 1,....,

xوتكرارھا الكلي ،Nوتباینھا ھو ،v حیث:  

N

xxkxxk
v nn

22
11 )(...)( 

.

  :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 التربیعي لتباینھا: 3تعریف

III /تطبیق:
  :نعتبر السلسلة :1تطبیق

 20,15 15,10 10,5 5,0الفئات

25103k
المراكز

if

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

  :نعتبر السلسلتین التالیتین :2تطبیق

  .12، 11، 11، 10، 10، 10، 10، 9، 9، 1:8س
.19، 18، 17، 15، 10، 10، 5، 3، 2، 1 :2س

.2، س1لكل من س xأحسب /1
إذا كان لسلسلتین إحصائیتین نفس مؤشرات الموقع، ھل بالضرورة ھما  /2

  متساویتان؟
.2س، 1أحسب التباین واالنحراف المعیاري لكل من س/3

            نبي ن من خالل 
أمثلة مختارة 
كيف يسمح 
التباين أو 
االنحراف 
المعياري 

بوصف التشتت 
حول المتوسط 
وتمييز سالسل 

لها نفس 
  . المتوسط

          ي بر ر حساب 
  :التباين بالقاعدة

n
2
i

2i 1

x

V X
n

 


Xحيث يمثل  

  .متوسط السلسلة
             ي درب التالميذ 
على استعمال 

لحاسبة لحجز ا
معطيات السلسلة 
والحصول بذلك 

على مختلف 
.الوسائط

  ترفق ھذه المذكرة بعمل تطبیقي



)، واالنحراف المعیاريxاستعمال الحاسبة العلمیة لحساب: (عمل تطبیقي

:التالينفذ البرنامج .)12، 11، 11، 10، 10، 10، 10، 9، 9، 1:8سالسلسلة ( 1مثال 
)لحساب     ،xلحساب   لحجز قیم السلسلة،    لجعل اآللة تعمل في وضع اإلحصاء،   : اقرأ أوال المفتاح التالي(

10DATA9DATA9DATA8STATndf2

DATA11DATA10DATA10DATA10DATA
DATA12DATA11

ndf2x

.19، 18، 17، 15، 10، 10، 5، 3، 2، 1 :2سللسلسلة  ، واالنحراف المعیاريxبرنامجا مماثال من أجل حسابأكتب : 2مثال 

)، واالنحراف المعیاريxاستعمال الحاسبة العلمیة لحساب: (عمل تطبیقي

:نفذ البرنامج التالي.)12، 11، 11، 10، 10، 10، 10، 9، 9، 1:8سالسلسلة ( 1مثال 
)لحساب     ،xلحساب   لحجز قیم السلسلة،    لجعل اآللة تعمل في وضع اإلحصاء،   : اقرأ أوال المفتاح التالي(

10DATA9DATA9DATA8STATndf2

DATA11DATA10DATA10DATA10DATA
DATA12DATA11

ndf2x

.19، 18، 17، 15، 10، 10، 5، 3، 2، 1 :2سللسلسلة  ، واالنحراف المعیاريxأكتب برنامجا مماثال من أجل حساب: 2مثال 

)، واالنحراف المعیاريxاستعمال الحاسبة العلمیة لحساب: (عمل تطبیقي

:نفذ البرنامج التالي.)12، 11، 11، 10، 10، 10، 10، 9، 9، 1:8سالسلسلة ( 1مثال 
)لحساب     ،xلحساب   لحجز قیم السلسلة،    لجعل اآللة تعمل في وضع اإلحصاء،   : اقرأ أوال المفتاح التالي(

10DATA9DATA9DATA8STATndf2

DATA11DATA10DATA10DATA10DATA
DATA12DATA11

ndf2x

.19، 18، 17، 15، 10، 10، 5، 3، 2، 1 :2سللسلسلة  ، واالنحراف المعیاريxأكتب برنامجا مماثال من أجل حساب: 2مثال 

)، واالنحراف المعیاريxاستعمال الحاسبة العلمیة لحساب: (عمل تطبیقي

:نفذ البرنامج التالي.)12، 11، 11، 10، 10، 10، 10، 9، 9، 1:8سالسلسلة ( 1مثال 
)لحساب     ،xلحساب   لحجز قیم السلسلة،    لجعل اآللة تعمل في وضع اإلحصاء،   : اقرأ أوال المفتاح التالي(

10DATA9DATA9DATA8STATndf2

DATA11DATA10DATA10DATA10DATA
DATA12DATA11

ndf2x

.19، 18، 17، 15، 10، 10، 5، 3، 2، 1 :2سللسلسلة  ، واالنحراف المعیاريxأكتب برنامجا مماثال من أجل حساب: 2مثال 

)، واالنحراف المعیاريxاستعمال الحاسبة العلمیة لحساب: (عمل تطبیقي

:نفذ البرنامج التالي.)12، 11، 11، 10، 10، 10، 10، 9، 9، 1:8سالسلسلة ( 1مثال 
)لحساب     ،xلحساب   لحجز قیم السلسلة،    لجعل اآللة تعمل في وضع اإلحصاء،   : اقرأ أوال المفتاح التالي(

10DATA9DATA9DATA8STATndf2

DATA11DATA10DATA10DATA10DATA
DATA12DATA11

ndf2x

.19، 18، 17، 15، 10، 10، 5، 3، 2، 1 :2سللسلسلة  ، واالنحراف المعیاريxأكتب برنامجا مماثال من أجل حساب: 2مثال 



األستاذ دهيمي ن04/11 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

.......................:التاريـــــخ

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  .مقاییس التشتت :الوحـــدة

.)déciles(والعشريات ) quartiles(الربعيات:الحصة موضوع

.تنظيم وترتيب سلسلة إحصائية :القبلية المكتسبات

les( حساب الربعيات :القاعدية الكفاءات quartiles (و العشريين األول والتاسع )les 1er et 9ème déciles( لسلسلة إحصائية

.حساب االنحراف الربعي :الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

  :نشاط
نعتبر 

  :السلسلة
مثل القیم  1/

على مستقیم 
  .مكررة

أوجد  2/
التكرار الكلي

N.
أوجد  3/

أصغر قیمة 
وأكبرھا 
واحسب 

  .المدى
.Medأحسب 4/

أحسب 5/
4

N
، ثم أوجد القیم 

أكبر من  nالتي رتبھا
4

N
، ما 

  ھي أصغر قیمة فیھا؟

مع 5نفس السؤال 6/
4

3N
.

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

ixik

32
53
81
93
114
144
182
191
202

I /تمھید:
II /العرض:
  :والقیمة الكبرىالقیمة الصغرى 1/

.Max، وألكبرھا بـMinنرمز ألصغر قیمة في سلسلة إحصائیة بـ

:ۿ ، والربعي الثالثۿ الربعي األول 2/
حیث nھو أصغر قیمة رتبتھا Nلسلسلة تكرارھا الكلي 1Qالربعي األول:تعریف

4

N
n  .3والربعي الثالثQ لھا ھو أصغر قیمة رتبتھاn حیث

4

3N
n .

1Qوالربعي 3Qلسلسلة إحصائیة ھو الفرق بین الربعي:االنحراف الربعي 3/

13:أي ھو QQ .

:العشریان األول والتاسع
حیث nھو أصغر قیمة رتبتھا Nلسلسلة تكرارھا الكلي 1Dالعشري األول:تعریف

10

N
n  .3والربعي الثالثQ لھا ھو أصغر قیمة رتبتھاn حیث

10

N
n .

III /تطبیق:
  :باعتبار السلسلة التالیة

،H، المدىx ،Min،Maxأحسب

Med،1Q،3Q.

17161511852ix

1133872ik

                ي بي ن أن  االنحراف 
ربعيين بين

)interquartiles(

يقيس التشتت 
.حول الوسيط



األستاذ دهيمي ن05/11 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  ..مقاییس التشتت :الوحـــدة

.المخطط بالعلبة:الحصة موضوع

.:القبلية المكتسبات

.مقارنة مخططات بالعلبة لسالسل مختلفة -.تمثيل سلسلة إحصائية بمخطط بالعلبة وترجمته :القاعدية الكفاءات

.إنشاء المخطط بالعلبة لسلسلة :الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:تمھید/ I:نشاط
II /العرض:

  :المخطط بالعلبة لسلسلةإلنشاء   :المخطط بالعلبة

.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 الوسیط بخط ـ   
   .×بـ  xیمكن تعیین ـ   

:تطبیق
  .أنشئ المخطط بالعلبة لسلسلة التطبیق في الحصة السابقة/ 1
  .ثم قارن بین المخططین. نفس السؤال بالنسبة للسلسلة التالیة/ 2

201412111083
ix

1349521ik



دهيمي ناألستاذ 06/11 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .االحتمال :التعلم ميدان

  .مبادئ االحتماالت:الوحـــدة

.أو محاكاة دراسة مثال لتجربة عشوائیة منجزة:الحصة موضوع

.التجارب العشوائیة :القبلية المكتسبات

)ضمنية في المنهاج ـ أنظر المنهاج(.دراسة مثال لتجربة عشوائية منجزة أو محاكاة:القاعدية الكفاءات

.استقرار التواتراتمحاكاة تجربة عشوائیة، ومشاھدة إنجاز :الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

  :نشاط
قصاصات ورق  6ـ قص 

.6إلى  1متشابھة ورقمھا 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
.نسمي تجربة عشوائیة كل تجربة یمكن توقع نتائجھا دون الجزم بإحداھا: تعریف

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

نسمي عینة عشوائیة، أو عینة لتجربة عشوائیة مجموعة النتائج المحصل :العینة
.العینةھذه وعدد النتائج یسمى مقاس . علیھا عند تكرار ھذه التجربة

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

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

تجربة عشوائیة، وتكرارھا، والحصول على عینة عند إجراء ـ  : تذبذب العینات* 
، نالحظ n، ثم إعادة نفس الفعل والحصول على عینة أخرى وبنفس المقاس nمقاسھا 

.نسمي ھذا االختالف، تذبذب العینات. اختالفھما

).من التطبیق(:استقرار التواترات* 

III /500وسجل عینات بمقاس ) في النشاط(قم بالتجربة السابقة   :تطبیق.

من خالل مثال 
مختار لتجربة 

عشوائية منجزة 
أو محاكاة 

كالمجموع (
            المحص ل عليه 

، )عند رمي نردين
نسجل ونقارن 
نتائج مختلف 
nالسالسل ذات 

نبرز هكذا . تجربة
تذبذب العينات 

وبتراكم مختلف 
السالسل، يمكن 

مالحظة استقرار 
              معي ن لتواترات 

.التكرارات

.)أنظر في جزء األعمال التطبیقیة(یمكن إرداف ھذه المذكرة بعمل تطبیقي حسب الوقت، 



األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                        07/11 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .االحتمال  :التعلم ميدان

.مبادئ االحتمال :الوحـــدة

.فضاء ، حادثة، حادثة بسيطة:مصطلحات االحتماالت:الحصة موضوع

.المجموعات :القبلية المكتسبات

)ضمنية في المنهاج ـ أنظر المنهاج( .التعرف على الحوادث واإلمكانيات :القاعدية الكفاءات

.یعبر عن حادث بصیغة ریاضیاتیة :الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

  :نشاط
ارم زھرة نرد، وسجل  1/

  . الرقم الظاھر
ما ھي النتائج المتوقعة  2/

  قبل الرمي؟
إذا أردنا الحصول على  3/

رقم زوجي، ما ھي النتائج 
  المرجوة؟

I /تمھید:
II /العرض:

  :االحتماالت
  :اإلمكانیات 1/

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

  :مثال

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

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

  :حوادث خاصة 3/
  :ـ الحادثة األكیدة

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

:مثال 1........

  :ـ الحادثة المركبة

III /في تجربة رمي زھرة نرد، أكتب بالقائمة كل حادثة مما یلي     :تطبیق:  
A":ظھور رقم زوجي             ."B":فردي ظھور رقم."  
C":ظھور رقم أولي               ."D": 3ظھور رقم أكبر من أو یساوي."
E":ظھور رقم فردي وأولي     ."F":ظھور رقم زوجي أو أولي."   

نستند على 
مالحظة توزيع 
تواترات مسجلة 

جارب منجزة في ت
أو محاكاة إلبراز 
قانون االحتمال 

المرفق بكل 
.تجربة



األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                 08/11 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .االحتمال  :التعلم ميدان

.مبادئ االحتمال :الوحـــدة

  : مصطلحات االحتماالت:الحصة موضوع

.االحتمالعمليات على الحوادث، قانون 

.التواترات في التجارب العشوائية :القبلية المكتسبات

.قانون االحتمالتعريف :القاعدية الكفاءات

.یرفق تجربة عشوائیة بقانون احتمال:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:1نشاط
الحصة یمكن اختیار حل تطبیق (

  ).السابقة

:2نشاط
  :في تجربة رمي زھرة النرد السابقة

ما ھي مجموعة اإلمكانیات التي ال  1/
؟Aتنتمي إلى

:أكمل الجدول التالي 2/
حیث 
اختر 

من 
عندك 
:، مع العلم أنipقیما لـ

1... 621  ppp.

654321ix

ip

I /تمھید:
II /العرض:

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

:االتحاد 2/
:حادثة المعاكسة لحادثةال 3/

وھي ") Aال"وتقرأ( Aنرمز 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 pاحتمالقانون 

.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 /تطبیق:
.296ص  11إلى  02من رقم 

نستند على 
مالحظة توزيع 
تواترات مسجلة 

في تجارب 
منجزة أو 

محاكاة إلبراز 
االحتمال قانون 

المرفق بكل 
.تجربة



األستاذ دهيمي ن09/11 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .االحتمال  :التعلم ميدان

  .حساب االحتمال :الوحـــدة

.قانون احتمال على مجموعة منتهية :الحصة موضوع

.قانون االحتمال :القبلية المكتسبات

.تعريف نموذج مالئم لتجربة عشوائية في حاالت بسيطة :القاعدية الكفاءات

.حساب احتمال حادثة :الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

  :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:

:واحتمال إمكانیةقانون متساوي االحتمال 
نفس احتمال  مجموعة إمكانیات تجربة عشوائیة، إذا كانت لعناصر :تعریف

.الوقوع نقول إن قانون االحتمال متساوي التوزیع أو متساوي االحتمال

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

حیث ipھو ixاحتمال كل إمكانیة
n

pi

1
.

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

:2نتیجة nxx ,...,1 معرف علیھا قانون . ائیةمجموعة إمكانیات تجربة عشو

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

a
Ap )(

.عدد عناصر n، وAعدد عناصر a، حیث(**)
  :زھرة نردرمي * : مثال

A": 5ظھور رقم أكبر من أو یساوي."
  .نسحب منھ قریصة واحدة......... كیس بھ * 

III /تطبیق:
نسحب منھ دفعة واحدة . سوداء 3بیضاء، و 1كریات حمراء، و 2كیس بھ  /1تطبیق

  .كریتین بصفة عشوائیة
  سوداء؟ 1حمراء و 1ما احتمال سحب  ـ

  :الحل
.R، واألحمر بـB، واألبیض بـNلألسود بـنرمز 

 ),,(),,(),,(),,(),,( 1121323121 RNRRNNNNNN

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

.),(),,(),,(),,(),,( 211321 BNBRBNBNBN

. 
5

2

15

6
).......( p

)ھذا ھام جدا(.رمي زھرة نرد وحساب مجموع الرقمین الظاھرین/ 2تطبیق

)(:احتماالت مختلفة وفیھا....... رمي زھرة نرد  /3تطبیق BAp       ،)(Ap


.

             نبي ن، من خالل 
أمثلة بسيطة 

كمجموع نتيجة (
، )رمي نردين
         كيف نعي ن 

قانون احتمال 
 بالرجوع إلى
حالة تساوي 

  .االحتمال

  :العبارات(*): 
نسحب بصفة ـ 

  .عشوائیة
قطعة نقد  ـ

  .متوازنة
زھرة نرد غیر  ـ

  .مزیف
قریصات ال نفرق  ـ

  .بینھا عند اللمس
كلھا تدل على 

  .تساوي اإلحتمال
:(**)

a : عدد الحاالت
  ).المواتیة(المالئمة 

n :الحاالت  عدد
.الممكنة



األستاذ دهيمي ن10/11 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .احتمال  :التعلم ميدان

.حساب االحتمال :الوحـــدة

حساب احتمال حادثة ـ حالة تساوي االحتمال:الحصة موضوع

.قانون االحتمال ـ تساوي االحتمال :القبلية المكتسبات

.تعيين احتمال حادثة انطالقا من قانون احتمال :القاعدية الكفاءات

.حل مسائل :الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

كل الحصة 
عبارة عن 

أنشطة 
  استثماریة

حل تطبیقات الحصة السابقة
من خالل ¡    نبي ن

أمثلة بسيطة 
كمجموع نتيجة (

، )نردينرمي 
               كيف نعي ن قانون 
احتمال بالرجوع 
إلى حالة تساوي 

.االحتمال



األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                  واألخيرة11 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  ..إحتمال  :التعلم ميدان

.:الوحـــدة

حساب احتمال حادثة ـ حالة تساوي االحتمال :الحصة موضوع

.:القبلية المكتسبات

.øحساب كل  من احتمال الحادثة المضادة لحادثة واتحاد وتقاطع حادثتين :القاعدية الكفاءات

.حل مسائل :الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

كل الحصة 
عبارة عن 

أنشطة 
  استثماریة

اقتراح  :تطبیق
رمي تطبیقات فیھا

زھرة نرد ـ مثال ـ، 
ویطلب حساب 

احتماالت لحوادث 
، :مختلفة وفیھا

 ،.....  

من خالل ¡    نبي ن
أمثلة بسيطة 

كمجموع نتيجة (
، كيف )رمي نردين

                  نعي ن قانون احتمال 
بالرجوع إلى حالة 

.تساوي االحتمال


