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.A، ونرمز لھا بـAلیست في
ھو الحادثة المشكلة من كل اإلمكانیات المشتركة بینھما  Bو Aتقاطع الحادثتین :التقاطع واالتحاد

.BAونرمز لھا بـ Bأو Aواتحادھما ھو الحادثة المشكلة من كل إمكانیات. BAونرمز لھا بـ

.ھما الحادثتان اللتان تقاطعھما خال :الحادثتان غیر المتالئمتین

III /نسحب منھ بصفة . 5إلى  1مرقمة من  كریات 5یحتوي صندوق على :تطبیق
  .عشوائیة كریة واحدة ونسجل رقمھا

  .عین المجموعة الكلیة /1
الحصول على رقم ( Bوالحادثة ). 3: الحصول على رقم مضاعف لـ( Aعین الحادثة  /2

BA ،A،B،BA:الحوادث عین /3).          أولي ،BA.

 نقصد بوصف تجربة* 
تعیین مجموعة  عشوائیة

حیث  النتائج الممكنة 

 1 2, ,..., n    

ّ                ، ثم  إرفاق كل نتیجة     i

 حیثب ipبعدد حقیقي

1ipیكون   مع

0ip  أي تعیین

 الثنائیات ;i ip

ھو احتمال  ipحیث 

الحادثة البسیطة i.

 أمثلة،من خالل  ندرج،* 
حادثة : المصطلحات

عكسیة، إتحاد أو تقاطع 
حوادث، الحادثة األكیدة، 

 المستحیلة،الحادثة 
.حادثتان منفصلتان



ن دهيمي األستاذ08/12:الرقم

. سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  االحتمال قانون :الوحـــدة

االحتمال قانون :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .حادثة بسیطة وحادثة مركبة احتمالحساب . بعض الوضعیات البسیطة نمذجة :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

وتعالیق توجیھات

:نشاط
نقد  قطعة نرمي

متوازنة، ونسجل 
  .الوجھ الظاھر

ھي  ما /1
  اإلمكانیات؟

 بالتجربة قم /2
مرة،  20السابقة

واحسب تواتر كل 
  .نتیجة

 بالتجربة قم /3
 2000السابقة 

مرة، واحسب 
ماذا . التواترین
  تالحظ؟

استبدلنا  لو /4
قطعة النقد بزھرة 

نرد غیر مزیفة 
خمن التواترات 

.الناتجة

I /تمھید:
II /العرض :  
  :االحتمال قانون /1

:حیث iPموجب بعدد من ixعشوائیة ھو إرفاق كل عنصر لتجربة Pاحتمال  قانون :تعریف

1...21  nPPP.

.على Pاحتمال  وقانون إرفاقھا بمجموعة إمكانیات یعني :تجربة عشوائیة نمذجة

10/ب.ixتحقق اإلمكانیة احتمال iPنسمي /أ: مالحظات  iP.

  :االحتمال تساوي /2
األولیة نفس  حوادثمتساویة االحتمال عندما یكون لكل ال نھاإعن تجربة  نقول :تعریف

  . إن قانون االحتمال متساوي التوزیع عندئذاالحتمال، ونقول 

  .بال اختیار نسحب مثلإلى تساوي التوزیع بعدة عبارات،  نشیر :1مالحظة
الشاملة في الحكم على تساوي  المجموعةالمثال التالي تتضح ضرورة تعیین  في :2مالحظة
فإذا اعتبرنا اللونین فلیس ھناك . بیضاوان، نسحب منھ بصفة عشوائیة كریة 2 حمراء،كریات  3بھ  كیس: االحتمال

.االحتمالفالسحب متساوي  5إلى 1في االحتمال، وإذا اعتبرنا الكریات مرقمة من  تساوي

:حادثةإمكانیة واحتمال  احتمال /3

تساوي االحتمال، وباعتبار حالة في nxx ,...,1، كل حادثة بسیطة : ix احتمالھا
n

1
، 

وكل حادثة myyyA ,...,, 21 احتمالھا
n

m
:أي ، 

......

......
AP.

:مالحظة  1P  0P

III/ في تطبیق الحصة الماضیة/ 3السؤال  فياحتمال كل حادثة من الحوادث المذكورة  أحسب :تطبیق.

إلى أن   نشیر  ّ  المدخل     
إلى مفھوم االحتمال یمر 

عبر نمذجة وضعیات من 
خالل المقاربة التواتریة، 

تجربة إلقاء قطعة  ففي
نقدیة عددا كبیرا من 

ّ        المر ات، نالحظ أن  تواتر            ّ    
 الوجھینظھور أحد 

یقترب من تواتر ظھور 
الوجھ اآلخر، مما یسمح 

ّ             لنا بالقول أن  تواتر ظھور              
نحو  یؤولمنھما   كل

 القیمةاالستقرار حول 

1

2
وبھذا نكون قد . 

( نمذجنا ھذه التجربة 
رمي قطعة نقدیة مرة 

ّ ، ثم )واحدة ّ         أن  القیمة       
1

2
 بعدالتي نسمیھا فیما  ھي

احتمال ظھور أحد 
.الوجھین



ن دهيمي األستاذ09/12:الرقم

. سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  االحتمال قانون :الوحـــدة

)والتباین(الریاضي، االنحراف المعیاري  األمل :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .لقانون احتمال) والتباین( المعیارياألمل الریاضي، االنحراف  حساب :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

وتعالیق توجیھات

:نشاط
زھرة نرد غیر  رمي بعد

مرة امأل الجدول  200مزیفة 

ipالتالي حیث تمثل

  .النظریة االحتماالت
654321ie

ik

ip

الوسط الحسابي  احسب /1
ثم احسب . المحصلةللسلسلة 

.العدد

التباین للسلسلة  احسب /2
ثم احسب العدد. المحصلة





n

i
ii expv

1

2)(.

I /تمھید:
II /العرض:

  :والتباین واالنحراف المعیاري لقانون احتمال الریاضي األمل
p مجموعةاحتمال على  قانون  ذاتn إمكانیة.  

بـ المعرفeالعدد ھو Pاالحتمال لقانونالریاضي  األمل: الریاضي األمل

: حیث vالعدد ھوالعدد  ھو Pالقانون تباین :التباین
22

22
2

11 )(...)()( exkexpexpv nn .)أي



n

i
ii expv

1

2)((

.الجذر التربیعي لتباینھ ھو Pلقانون االحتمال المعیاري االنحراف :المعیاري االنحراف

2:أن نجد: نتیجة

1

2
)( expv

n

i
ii  



.

III/ ونسجل الرقم الظاھرزھرة نرد غیر مزیفة  رمين :تطبیق.  
.لقانون االحتمال الناتج المعیاري االنحرافو التباینو الریاضي األملأحسب 

نكتفي بإعطاء  ال
العالقة الریاضیاتیة 

التي یحسب بھا 
الریاضي وال  األمل

بحسابھ فقط، بل 
نحرص على إعطاء 

معنى لھ من خالل 
ربطھ بالوسط 

أو بعالقتھ  الحسابي
بالوسط الحسابي 

المتزن





n

i
ii xpe

1





n

i
ii xpe

1



األستاذ دهيمي ن10/12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  قانون االحتمال :الوحـــدة

محاكاة تجارب عشوائیة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.المركبة حوادثاستعمال خواص االحتمال في حساب احتماالت بعض الـ   .عشوائیة بسیطةمحاكاة تجارب  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III/ 6، 5، 4، 3، 2، 1: نرمي زھرة نرد غیر مزیف تحمل أوجھھ األرقام التالیة )1ت:تطبیق.
  .صف محاكاة لھذه التجربة. علما أنك تفتقد لمكعب زھرة النرد ـ
"4ظھور رقم أكبر من"C".ظھور رقم أولي"B".ظھور رقم زوجي"A:احسب احتماالت الحوادث التالیة  ـ

BA ،A،B،BA:ثم الحوادث ،BA ،BA.
  .ة عشوائیةنسحب منھ دفعة واحدة كریتین بصف. سوداء 3بیضاء، و 1كیس بھ كریتان حمراوان، و )2ت
  سوداء؟ 1حمراء و 1ما احتمال سحب ـ 

.R، واألحمر بـB، واألبیض بـNنرمز لألسود بـ:الحل
 ),,(),,(),,(),,(),,(),,(),,(),,(),,(),,( 23132212211121323121 RNRNRNRNRNRNRRNNNNNN

االحتمال ھو
15

6
أي 

5

2
.),(),,(),,(),,(),,( 21321 BRBRBNBNBN

.أذكر كل المخارج الممكنة /1.    نرمي زھرة نرد مرتین ونحسب مجموع الرقمین الظاھرین)3ت
  .10ما احتمال الحصول على عدد أكبر من أویساوي /3.              5أحسب احتمال الحصول على العدد /2

 بعد اختیار نموذج
للتجربة العشوائیة، 

 .یمكن محاكاتھا
ویتعلق األمر بتجارب 

إلقاء قطعة : (من النوع
نقدیة، إلقاء النرد، 

السحب مع 
...)اإلرجاع،

 في حالة تساوي
االحتماالت، نحسب 

 Aاحتمال حادثة 
  : بالعالقة 

عدد الحاالت المالئمة (
) )لتحقق الحادثة(

تقسیم
عدد الحاالت الممكنة (
))لنتائج التجربة(

األستاذ دهيمي ن11/12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  عشوائياللمتغیر ا :الوحـــدة

لمتغیر عشوائيا :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.لمتغیر عشوائيتعیین قانون االحتمال  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

:نشاط
نرمي قطعة نقود متوازنة ثالث 

مرات متوالیة ونسجل النتیجة 
الظاھرة، ونعتبر لعبة الحظ 

  :ھذه
یربح الالعب نقطة عند 

، ویخسر نقطة عند Fظھور
.Pظھور

.سجل المجموعة /1
سجل النتائج الممكنة للعب  /2
  ).النقط(
یربح  أحسب احتمال أن /3

أكبر عدد ممكن من النقاط 
.  واحتمال أال یربح وال یخسر

I /تمھید:
II /العرض:

  :المتغیر العشوائي
  . متغیرا عشوائیا f، نسمي دالة عددیة معرفة على fمجموعة شاملة، و :1تعریف

  .... ، X،F:كـ. موز متعددةنرمز للمتغیرات العشوائیة بر :ترمیز

  :قانون االحتمال لمتغیر عشوائي
:متغیر عشوائي، یمكن تعریف قانون االحتمال بـ x: 2تعریف ii xxPP ، )العدد

iP ھو احتمال أن یأخذ المتغیرx القیمةix ( یدعى قانون احتمال المتغیرx.

نسحب منھ كریتین . -1تحمل الرقم 2و، 1كریات تحمل الرقم 3كیس یحتوي على : مثال
الذي یرفق بكل سحبة مجموع الرقمین  Xونعتبر المتغیر العشوائي. بصفة عشوائیة

  .الظاھرین
ثم احسب. أذكر كل قیم ھذا المتغیر 2XP، 0XP.

III/ والبقیة.393ص  46، 45، 44، 43، 42، 41، 39رقم :تطبیق.

 یمكن اقتراح
مثال للمتغیر  كأول

" الربح": العشوائي 
علیھ  نتحصل  الذي

الربح و "في لعبة  
حیث " الخسارة

نعبر عن الربح 
عن بعدد موجب و
الخسارة بعدد 

.سالب



دهيمي ناألستاذ          واألخيرة                                                                                                                      12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  عشوائياللمتغیر ا :الوحـــدة

لم عشوائي و التباین واالنحراف المعیاري اتيالریاضی األمل :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.لمتغیر عشوائي و التباین واالنحراف المعیاري اتيحساب األمل الریاضی :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

 أحسب:نشاط
األمل الریاضي 

والتباین واالنحراف 
المعیاري للمتغیر 

العشوائي الناتج في 
.نشاط الحصة السابقة

I /تمھید:
II /العرض:

:لمتغیر عشوائي و التباین واالنحراف المعیاري اتياألمل الریاضی

واحتماالتھ ھي على  1x ،2x ، ...،nxالذي قیمھ xمتغیر العشوائياألمل الریاضي لل: تعریف

ھو 1p ،2p ، ... ،npالتوالي  xEحیث ،:



n

i
ii PxxE

1

)(.

:، حیثxV)(ھو xوالتباین للمتغیر العشوائي  2))(()( xExPxV ii.

)()(:، حیثx)(ھو xواالنحراف المعیاري لـ xVx .

:یمكن إثبات أن: نتیجة  22
))(()( xExPxV ii.

III/ من رقم    إلى رقم   ص       :تطبیق.  

ال نكتفي بإعطاء 
 الریاضیاتیة العالقة

حسب بھا األمل ی التي
وال بحسابھ  الریاضي

فقط، بل نحرص على 
إعطاء معنى لھ من 
خالل ربطھ بالوسط 

 تھالحسابي أو بعالق
وسط الحسابي الب

المتزن


