
ن دهيمي األستاذ01/18:الرقم

 سیدي عیسى - ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  .المتساویة على مجموعة منتھیة االحتماالت :الوحدة

االحتمال قانون :الحصة موضوع

:القبليةالمكتسبات

  .لمتغیر عشوائي احتمالقانون  إیجاد :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق  توجيهات
و أنشطة

:نشاط
عشوائیا من رقما نعتبر

 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0

A":األرقام الزوجیة من"

B":األرقام الفردیة من"

C":األرقام األولیة من"

أحسب احتمال أن یكون 
. ـ زوجیا. ـ فردیا: الرقم

ـ أولیا أو  .ـ أولیا زوجیا
  .فردیا ـ غیر أولي

 كریات 2بھ  كیس)2ت
 3و بیضاء، 1حمراء، و

نسحب منھ دفعة . سوداء
بصفة  كریتینواحدة 

  .عشوائیة
احتمال سحب اللونین  ما ـ1

معا؟األحمر واألسود 
  :للحل إرشاد

 ),,(),,( 3121 NNNN

.....)زوجا15(......

),(),,( 21 BRBR

ـ نسحب اآلن بصفة 2
 واحدة،عشوائیة كریة 

عرف قانون االحتمال 
وأحسب أملھ الریاضي، 

وتباینھ وانحرافھ 
  .المعیاري

III /تطبیق:
من رقم  إلى رقم  )1ت

.ص

I /تمھید:
II /االحتماالتحساب:العرض

نسمي تجربة عشوائیة كل تجربة ال یمكن الجزم بنتیجتھا رغم معرفة مجموعة  ـ: مصطلحات

ـ.، ونرمز لھا بـ)أو المخارج(وتسمى مجموعة ھذه النتائج مجموعة اإلمكانیات . نتائجھا الممكنة
أو (على عنصر واحد فقط تسمى حادثة أولیة  Aإذا احتوت ـ.یدعى حادثة من Aكل جزء

، وإذا كانت خالیة تدعى الحادثة المستحیلة، وإذا كانت)غیر بسیطة(، وإال فتسمى حادثة مركبة )بسیطة
A الحادثة التي تحتوي على كل عناصر ـ.تسمى الحادثة األكیدة ا عدا عناصرمA  تسمى

وتتشكل من العناصر " BوA"ھي الحادثة  BAالحادثة ـ.Aالحادثة العكسیة لھا ورمزھا

  .وتتشكل من كل عناصرھما" BأوA"ھي الحادثة  BAالحادثة ـ.المشتركة بینھما

إذا كان ـ BA نقول إنھما غیر متالئمتین.

:االحتمال قانون neee ,...,, 21 مجموعة إمكانیات لتجربة عشوائیة.  

1على الترتیب، حیث 1p،2p،...،npإن إرفاق المخارج بأعداد حقیقیة موجبة
1
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  :وعادة ما ننظمھ في جدول على النحو التالي. Pیسمى قانون احتمال، ونرمز لھ بـ
1:10مالجظة  ip  من أجل كلni 1.

نمذجة تجربة عشوائیة تعني إرفاقھا  :2مالحظة
  .علیھا Pوقانون احتمال بمجموعة إمكانیات

)(3:1مالحظة P، 0)( P.

بیضاء،  5كریات سوداء، و3صندوق بھ  سحب كریة واحدة بصفة عشوائیة من َ  ِ  ن مذ ج :مثال
  . زرقاء 2و

بق إذا كانس امفی :تساوي االحتماالت
n

ppp n

1
...21   نقول إن االحتمال

). أو التجربة متساویة االحتمال، ومعناه أن الحوادث األولیة لھا نفس االحتمال( متساوي التوزیع،

:مخرجا یكون mحادثة تشمل Aفإذا كانت
n

m
AP )(.

  :معرف بالجدول التاليPمجموعة إمكانیات لتجربة عشوائیة مزودة بقانون احتمال :الخواص

)(1ـحادثتانA،Bو  P،0)( P،1)(0  Ap

)()()()(ـ BAPBPAPBAP  

)()()(نجدBAكانت إذا  ـ BPAPBAP (1)(ـ( APAP كانت إذا  ـ

BA  نجد)()( BPAP .

  :أعدادا فإن ݁إذا كانت المخارج  :الریاضیاتي األمل

:ھو Pالقانون أمل 
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22 VS:ھو المعیاري ھوانحرافـ.)( .

.األمل في سلسلة إحصائیة یمثل الوسط الحسابي :مالحظة

ne…2e1eie

np...2p1pip

ne…2e1eie

np...2p1pip

االحتمال  مفھوما
العشوائي  والمتغیر

غیر جدید على 
التلمیذ، لذا تستغل 

ھذه الفقرة في 
 تدعممعالجة أنشطة 
مكتسباتھ حول 

الموضوع وتوفر لھ 
فرصة توظیفھا من 
جدید لتھیئھ للتوسع 

. الحقافیھا 

ّ  ی فس ر  األمل ُ  
الریاضي لمتغیر 
عشوائي باعتباره 

المتوسط 
الحسابي لقیم ھذا 

 العشوائيالمتغیر 
مرفقة باحتمال 

.كل منھا

A

B

AUB

BA

m
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  ن دهيمي األستاذ02/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  .على مجموعة منتھیة المتساویة االحتماالت :الوحدة

العشوائي المتغیر :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .المعیاري واألمل الریاضي االنحراففي االحتماالت توظف المتغیرات العشوائیة، قانون احتمالھا، التباین،  مسائل حل :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و  توجيهات
تعاليق و أنشطة

:نشاط
بصفة عشوائیة  نأخذ

 المجموعةعددا من 
 ,34,30,25,23,12

61,52,44,43,35

كل عدد مأخوذ  ونرفق
  .بمجموع رقمیھ

احتمال أخذ كل  أحسب ـ
.عدد من

كل القیم التي  أذكر ـ
یأخذھا المتغیر العشوائي 

المعرف فیما مضى، 
التالیة  الحوادثواكتب 
)3(بالقائمة X،

)5( X ،)7( X.

قانون احتمال عرف ـ
X  واحسب أملھ وتباینھ

ھذا (.وانحرافھ المعیاري
)السؤال یمكن إلغاؤه

I /تمھید:
II /العشوائي المتغیر:العرض  

  :العشوائي المتغیر
  . احتمال علیھا Pمجموعة إمكانیات، و :تعریف

  . نسمیھ متغیرا عشوائیا دالة عددیة معرفة على Xإذا كان 

، متغیر عشوائي معرف على مجموعة إمكانیات X:قانون االحتمال لمتغیر عشوائي

مجموعة قیمھ ھي nxxxI ,...,, 21نرمز بـ ،)( ixX   للحادثة المكونة من كل اإلمكانیات

.ixھي Xالتي صورھا بواسطة

نسحب منھ دفعة واحدة بصفة . خضراء1بیضاء و  1كیس بھ قریصتان سوداوان و :مثال
، 2، واألخضربـ1، واألبیض بـ0نشیر إلى األسودبــ . بالقائمة أكتب ـ. عشوائیة قریصتین

ثم . Xأذكر كل قیم ـ. كل سحب بمجموع الرقمین المشار بھما للقریصتین: كما یلي Xونعرف
)0(: شكل الحوادث X ،)1( X.

)(العدد ixعدد بكل ترفق التي الدالة ھو Xالعشوائي المتغیر احتمال قانون:تعریف ixXP .

  .عرف في جدول قانون االحتمال للمتغیر العشوائي الوارد في المثال السابق :مثال

  : األمل والتباین واالنحراف المعیاري لمتغیر عشوائي
)(نضع :تعریف ii xXPp  من أجل ͳ ݅ األمل الریاضي والتباین، واالنحراف . ݊

)(ھي على الترتیب Xالمعیاري للمتغیر العشوائي XE ،)( XV ،)( X حیث :
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III /من رقم    إلى رقم    ص )1ت: تطبیق  

  .، ونسجل الرقم الظاھر من األعلى6إلى 1زھرة نرد غیر مزیف أوجھھ مرقمة من) نرمي(نقذف )2ت

I (ماذا نسمي ھذه التجربة؟  وما ھي مجموعة اإلمكانیات؟  أ ـ  
  .أذكر كل الحوادث األولیة، ثم أذكر حادثین متعاكسین ب ـ
  .التجربة ثم عرف قانون احتمال ھذه. أحسب احتمال الحصول على رقم زوجي جـ ـ
  .جد األمل والتباین واالنحراف المعیاري لھذا القانون د ـ

II(3، وكل رقم مما بقي بالعدد2بالعدد 3، والرقم2بالعدد2، والرقم1بالعدد 1نرفق اآلن ظھور الرقم.

)1(:واذكر بالقائمة كل حادثة مما یلي. عرف المتغیر العشوائي الناتج أ ـ X ،)2( X ،

)3( X واحسب احتماالتھا.  

  .أحسب األمل الریاضي والتباین واالنحراف المعیاري لھذا المتغیر العشوائي ب ـ

نسحب منھ كریة . خضراء 5صفراء و 8حمراء و 3كریات بیضاء و 4یحتوي كیس على  )3ت
 - 3، وبالحمراء العدد2التي ترفق بكل كرة بیضاء مسحوبة العدد Xولتكن الدالة. بال اختیار

  .-1، وبالخضراء العدد1وبالصفراء العدد
  . عین قانون االحتمال للمتغیر العشوائي المعرف بھذه الدالةـ 
.Xأحسب األمل الریاضي والتباین واالنحراف المعیاري لـ ـ

ّ  ی فس ر- األمل  ُ  
الریاضي 

لمتغیر 
عشوائي 
باعتباره 
المتوسط 
لقیم  الحسابي

ھذا المتغیر 
العشوائي 

مرفقة 
باحتمال كل 

منھا، وتعالج 
أنشطة 

 لتأكیدمتنوعة 
ھذا المعنى 

وتوظیفھ 
لإلجابة عن 

تساؤالت 
تتعلق 

.باالحتماالت

 تعالج-
أنشطة نمذجة 
تجربة یتدخل 

فیھا متغیر 
عشوائي 
 وتوظف

االنحراف 
اري المعی

واألمل 
.  الریاضي



  ن دهيمي األستاذ03/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

ّ العد  :الوحدة    

ّ للعد  األساسي المبدأ :الحصة موضوع    

:القبلية المكتسبات

ّ  من أجل عد ھا باستخدام المبدأ األساسي للعد   معطیات تنظیم :القاعدية الكفاءات                               ّ ُ    المجموع والج داء(                    .(

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق  توجيهات
و أنشطة

نعتبر  :نشاط
:المجموعتین 21,aaA

 ، 321 ,, bbbB .

ـ نعتبر عنصرا واحدا 1
أو  Aالمجموعةمن 

ما ھو . Bالمجموعة
عدد الحاالت الممكنة 
  الختیار ھذا العنصر؟

ـ نعتبر اآلن عنصرا 2
Aواحدا من المجموعة
وعنصرا واحدا من 

ما ھو . Bالمجموعة
عدد الحاالت الممكنة 

عنصرین؟الختیار ال

I /تمھید:
II /العرض:

.أعداد طبیعیة غیر معدومة n،m،t: المبدأ األساسي للعد

إمكانیة، متبوعا  mإمكانیة متبوعا باختیار من ضمن nـ إذا كنا بصدد اختیار من ضمن
tmnإمكانیة، فإن االختیار الكلي سیكون من ضمن tباختیار من ضمن  إمكانیة.  

إمكانیة، أو اختیار من  mإمكانیة أو اختیار من ضمن nـ أما إذا كنا بصدد اختیار من ضمن
tmnإمكانیة، فإن االختیار الكلي سیكون من ضمن tضمن  إمكانیة             .  

III /تطبیق:
)شجرة استخدامیمكن (؟ 5، 3، 2عددا مكون من رقمین یمكن تشكیلھ باألرقام كم ـ)1ت

  ؟3، 2أرقام باألرقام3من  تشكیلھالسؤال من أجل  نفس ـ

علما أن . أصناف من الفاكھة 4أصناف من اللحم، وصنفین من الحساء و 3یقدم مطعم  )2ت
الوجبة مكونة من صنف واحد من كل من اللحم والحساء والفاكھة، ما ھو عدد الوجبات 

  المختلفة التي یمكن تقدیمھا؟

من رقم    إلى رقم    ص )3ت

 تستعمل-
مختلف التمثیالت 

كالمخططات، 
 الجداول، شجرة

لطرح  اإلمكانیات
المبدأ األساسي 

ّ       للعد  وشرحھ    .
حاالت  تعالج-

ّ  بسیطة في العد               
لتدعیم مكتسبات 

حل  حولالتلمیذ 
مسائل في 

االحتماالت 
  .المتقطعة



  ن دهيمي األستاذع ت ج3المذكرة خاصة بـ  ھذه04/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

ّ العد  :الوحدة    

.التحلیل التوفیقي :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

)ضمني فقط بشكلموجودة في المنھاج () القوائم، الترتیبات، التبدیالت، التوفیقات(بعض قوانین التحلیل التوفیقي  تبریر :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



و تعاليق  توجيهات

و أنشطة

III/
:تطبیق

أثبت  )1ت
صحة 

الخواص 
.المذكورة

قسم  )2ت
دراسي 

 30یتكون من
تلمیذا یراد 

 3تمثیلھ بـ
. تالمیذ فقط

بكم طریقة 
یمكن 

  اختیارھم؟

أكمل  )3ت
الجدول التالي 
بملء خاناتھ 

pباألعداد
nC

یسمى المثلث (.
، یعطى العددي

الجدول إلى 
، n=6غایة 
p=6  أنظر

المذكرة الموالیة 
05/18(.

I /تمھید:
II /التوفیقي التحلیل :العرض

قریصات بصفة عشوائیة،  3نسحب منھ . 5إلى  1قریصات مرقمة من 5نفرض صندوقا بھ  :مسألة
ما ھو عدد األعداد التي یمكن تشكیلھ؟. ونشكل عددا من ثالثة أرقام

. القریصات الثالث تسحب واحدة تلوى األخرى مع إعادة كل قریصة قبل السحب الموالي: 1الحالة
.53أي  125وعددھا )اء شجرة مثالیمكن إنش(: ...األعداد ھي:الجواب

  :نتائج واصطالحات
الشكل من مرتب عنصر كل  paaa ,...,, .قائمة یسمى Aمن 1a، 2a، ...،paحیث 21

.pnعنصرا ھو nعنصرا من مجموعة ذات pعدد القوائم ذات :عدد القوائم

53144196ھو 9، ... ، 2، 1أرقام من 6عدد األعداد بـ :مثال .

. القریصات الثالث تسحب واحدة تلوى األخرى دون إعادة كل قریصة: 2الحالة
.3×4×5أي  60وعددھا )مثال یمكن إنشاء شجرة(: ...األعداد ھي:الجواب

  . ترتیبة تسمى مثنى مثنى مختلفة عناصرھا قائمة كل : نتائج واصطالحات
npنفرض أن  :عدد التراتیب ، عدد التراتیب ذاتp عنصرا من مجموعة ذاتn عنصرا ھو :

)1)...(2)(1(  pnnnn .ونرمز لھذا العدد بـp
nA.

  :في المثال السابق إذا افترضنا اختالف أرقام العدد مثنى مثنى نجد عدد األعداد ھو :مثال
60480456789)59)(49)(39)(29)(19(9 

pn(:التبدیالت (

.Aلـ تبدیلة أو .عنصرا nبـ تبدیلة تسمى Aالمجموعة من عنصرا nذات الترتیبة 

)1)(2(...123: عنصرا ھو nعدد التبدیالت بـ :نتیجة  nnnAn
n.

قریصات دون إرجاع أي 4، نسحب منھ بصفة متتالیة 4إلى 1قریصات مرقمة من 4صندوق بھ  :مثال
ما ھو عدد األعداد التي . قریصة بعد السحب، ونسجل الرقم المسحوب لنشكل بذلك عددا من أربعة أرقام

2412344جواب(یمكن تشكیلھا بھذه الطریقة؟ 
4 A.(

nالعدد :مالحظة
nA نرمز لھ بـ!n ویقرأ عامليn.4!24:مثال،120!5 ،1!10!1،نقبل أن .

 3نشكل أعدادا بل نشكل مجموعات بـفي ھذه الحالة ال . القریصات الثالث تسحب في آن واحد: 3الحالة
.عناصر

: ـعدد بھذا الیعطى و. 10وعددھا: ... المجموعات ھي:الجواب
)!35(!3

!5


3ونرمز لھ بـ 

5C.

  . عنصرا pبـ توفیقة یسمى عنصرا، pبھ Aمن جزء كل :نتائج واصطالحات

: بالعبارة Aعنصرا من المجموعة pیعطى عدد التوفیقات بـ :عدد التوفیقات
)!(!

!

Pnp

n


ونرمز لھذا  

pالعدد بـ
nC.

ما ھو عدد المجموعات الجزئیة من :مثال 6,4,3,2,1B عناصر؟ أذكرھا كلھا 3بـ.   

: لدینا. عددان طبیعیان n ،p:خواص
!p

A
C

p
np

n    ،
)!(

!

pn

n
A p

n


   ،1!0    ،1!1    ،

1n
nC     ،pn

n
p

n CC    ،p
n

p
n

p
n CCC 1

1
1 

 .

 قوانین تبرر
التحلیل التوفیقي 

انطالقا من 
معالجة أنشطة 

ّ         في العد  تتمحور        
حول تجارب 

في  بسیطة
السحب (السحب 

على التوالي دون 
إعادة، مع 

اإلعادة،السحب 
) في آن واحد



  ن دهيمي األستاذالمذكرة ال تھم ع تج ھذه05/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

ّ العد  :الوحدة    

التوفیقاتالترتیبات، التبدیالت،  القوائم، :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

)القوائم، الترتیبات، التبدیالت، التوفیقات( التوفیقيبعض قوانین التحلیل  استخراج :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق توجيهات
و أنشطة

:نشاط
x 4مشكل من عدد 

، 1بین األرقام منأرقام 
2 ،3 ،4 ،5 .  
ھل یمكن ذكر كل  ـ

قیمھ؟ ما عدد ھذه 
  األعداد؟

ما عددھا إذا اشترطنا  ـ
الرقم في  یتكررأن ال 

  نفس العدد؟
كم یصبح عددھا إذا  ـ

 5من یتشكل xكان 
  أرقام؟

ما ھو عدد كل  ـ
 ذاتالمجموعات الجزئیة 

عناصر من المجموعة 3

 edcbaA ,,,,؟ 

I /تمھید:
II /العرض:

  . عدد طبیعي pو. عنصرا nمجموعة غیر خالیة بھا  A:التوفیقي التحلیل

  : القوائم )1

الشكل من مرتب عنصر كل :تعریف  paaa ,...,,   یسمى Aمن 1a، 2a، ...،paحیث 21

.قائمة 

.pnعنصرا ھو nعنصرا من مجموعة ذات pعدد القوائم ذات :القوائمعدد 

53144196ھو 9، ... ، 2، 1أرقام من 6عدد األعداد بـ :مثال .
:الترتیبات )2

  . ترتیبة تسمى مثنى مثنى مختلفة عناصرھا قائمة كل :تعریف
npنفرض أن  :عدد التراتیب ، عدد التراتیب ذاتp عنصرا من مجموعة ذاتn  عنصرا

)1)(2)...(1(: ھو  pnnnn .ونرمز لھذا العدد بـp
nA.

  :في المثال السابق إذا افترضنا اختالف أرقام العدد مثنى مثنى نجد عدد األعداد ھو :مثال
60480456789)59)(49)(39)(29)(19(9 

pn(:التبدیالت )3 (

.Aلـ تبدیلة أو .عنصرا nبـ تبدیلة تسمى Aالمجموعة من عنصرا nذات الترتیبة :تعریف

)1)(2(...123: عنصرا ھو nعدد التبدیالت بـ :نتیجة  nnnAn
n.

قریصات دون 4، نسحب منھ بصفة متتالیة 4إلى 1قریصات مرقمة من 4صندوق بھ  :مثال
ما . إرجاع أي قریصة بعد السحب، ونسجل الرقم المسحوب لنشكل بذلك عددا من أربعة أرقام

2412344جواب(ھو عدد األعداد التي یمكن تشكیلھا بھذه الطریقة؟ 
4 A.(

nالعدد :مالحظة
nA نرمز لھ بـ!n ویقرأ عامليn.4!24:مثال،120!5،1!10!1،نقبل أن.

:التوفیقات )4
  . عنصرا pبـ توفیقة یسمى عنصرا، pبھ Aمن جزء كل :تعریف

: بالعبارة Aعنصرا من المجموعة pیعطى عدد التوفیقات بـ :عدد التوفیقات
)!(!

!

Pnp

n



pونرمز لھذا العدد بـ
nC.

ما ھو عدد المجموعات الجزئیة من :مثال 5,4,3,2,1B عناصر؟ أذكرھا كلھا 3بـ.  

: لدینا. عددان طبیعیان n ،p:خواص
!p

A
C

p
np

n    ،
)!(

!

pn

n
A p

n


   ،1!0    ،

1!1    ،1n
nC     ،pn

n
p

n CC    ،p
n

p
n

p
n CCC 1

1
1 

 .

III /تطبیق:
.أثبت صحة الخواص أعاله )1ت

تلمیذا  30قسم دراسي یتكون من )2ت
بكم طریقة . تالمیذ فقط 3یراد تمثیلھ بـ

  یمكن اختیارھم؟

أكمل الجدول التالي بملء خاناتھ  )3ت

pباألعداد
nC.)یسمى المثلث العددي(

6543210
p

n
0

1

2

3

4

5

6

التوصل إلى  یتم-
قوانین التحلیل 

التوفیقي باعتماد 
دراسة نظریة 
 ھذهبحیث تصبح 

القوانین فیما بعد 
أدوات ریاضیاتیة 

قویة تسمح 
بمعالجة وضعیات 

ّ  مركبة في العد               
نمذجتھا على  تعتمد

تجارب إلقاء قطعة 
نقدیة و إلقاء حجر 

نرد و السحب 
.الثالثةبأنواعھ 



  ن دهيمي األستاذالمذكرة ال تھم ع تج ھذه06/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

ّ العد  :الوحدة    

مسائل حل :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

ّ                                  في العد  باستعمال قوانین التحلیل التوفیقي مسائل حل :القاعدية الكفاءات       .

:الكفـاءة مؤشرات


و تعاليق توجيهات

و أنشطة

:نشاط
الحصة عبارة  كل

  .عن أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

یمكن باستخدام . طبیعي غیر معدوم عدد nحقیقیان، و عددان a، b:دستور ثنائي الحد

: أنثبات إلالبرھان بالتراجع 



n

i

iini
n

n baCba
0

)(.

)1(2:مثال x ،3)( yx .

III /تطبیق:
من رقم    إلى رقم    ص )1ت

، أوجد احتمال 10إلى 1أوراق مرقمة من  10نسحب ورقتین بصفة عشوائیة من بین  )2ت
  :أن یكون المجموع فردیا في كل حالة مما یلي

. سحبھما الواحدة بعد األخرى، دون إرجاع الورقة المسحوبة أوال ب ـ. سحب الورقتین معاأ ـ 
  .سحبھما الواحدة بعد األخرى، مع إرجاع الورقة المسحوبة أوال قبل السحب الثاني جـ ـ

 20سنة، و 17أعمارھم 5سنة، و 16تالمیذ أعمارھم 10یتكون فوج تربوي من )3ت
  .ذینأرادوا تشكیل لجنة مكونة من تلمی. سنة 18أعمارھم 

  . أذكر عدد الطرائق الختیار ھذین التلمیذین أ ـ
  سنة؟ 34ما احتمال أن یكون مجموع سنیھما  ب ـ
أكتب قانون . الذي یرفق بكل إمكانیة مجموع سني التلمیذین Xنعتبر المتغیر العشوائي جـ ـ

  .احتمال ھذا المتغیر واحسب أملھ الریاضي، وتباینھ وانحرافھ المعیاري

))((أنشر العبارة )4ت bxax  ثم حل في ،R 01المعادلة
1

1
2  




p
n

p
n

p
n CCxCx.

: غیر معدوم nبرھن بالتراجع أنھ من أجل كل عدد طبیعي )5ت
12

1

!

1



nn

.

ومزیفة بحیث احتمال ظھور كل وجھ متناسب مع  6إلى 1زھرة نرد مرقمة أوجھھا من )6ت
  .، واحسب احتمال الحوادث البسیطةعین مجموعة اإلمكانیات أ ـ. رقمھ
.       5أحسب احتمال ظھور رقم أولي، ثم احتمال ظھور رقم أكبر من أو یساوي ب ـ



  ن دهيمي األستاذ07/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  الشرطیة االحتماالت :الوحدة

الشرطیة االحتماالت :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  . الشرطیة االحتماالتـ توظیف شجرة االحتماالت لحل مسائل في . استقالل أو ارتباط حادثتین على التعرف :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق و  توجيهات
أنشطة

:نشاط
یحتوي على  كیس

 3كریات حمراء و 5
نسحب منھ  خضراء،

كریتین على التوالي مع 
إرجاع األولى قبل سحب 

  .الثانیة
ھذه التجربة  نمذج ـ

بواسطة شجرة 
  .االحتماالت

احتمال سحب نفس  ما ـ
)الشجرة فیما یلي:حل( اللون؟

 مجموعة )4ت
A، B، وإمكانیات

 مسقالن حادثان
الترتیب  علىاحتماالھما 

0.3 ،0.2.  
احتمال كل من  أحسب

 ،BA: الحوادث

BA، BA، 

BA، BA.

I /تمھید:
II /الشرطیة االحتماالت:العرض

)(0حیث حادثان، A، Bإمكانیات، و مجموعة :المستقلة األحداث AP.

حیث BPA)(العدد ھو محققة Aأن علما Bاحتمال :1تعریف 
)(

)(
)(

AP

BAP
BPA


.

.AP)( ،AP)( ،AP)( ،APB)(: یمكن تعریف الحوادث التالیة ھل :أمثلة

)()(:معناه مستقلتان A، B:2تعریف BPBPA  أي )()()( BPAPBAP 

)(1: خواص AP، 0)( AP، )()()()()( BPAPAPBPBAP BA .

  .: متالئمین فإن غیر 2Bو 1Bكان وإذا

  .كذلك A، Bفإن مستقلتین A، Bكانت وإذا

III /من رقم    إلى رقم     ص )1ت: تطبیق

  .نسحب منھ على التتابع بدون إعادة كریتین. خضراء 8كریات صفراء و 4بھ  وعاء) 2ت
واحتمال الحصول على خضراء ثم صفراء، . الحصول على صفراء ثم خضراء احتمال أحسب ـ

.االحتماالت أعد حساب االحتماالت السابقة شجرة باستعمال ـ. على اللونین معا الحصولواحتمال 

  فتكون... سحب األصفر في األول،  1J: حل مختصر(

  :اإلجابات ھي على التوالي

33

8

11

8

12

4
)()()( 2121 1

 VPJPVJP J

33

8

11

4

12

8
)()()( 2121 1

 JPVPJVP V

(

  إلى 1قریصات مرقمة من  6كیس بھ  )3ت
  .نسحب منھ دفعة واحد قریصتین 6 

  . 7ـ أحسب احتمال سحب قریصتین مجموعھما
   7ـ أحسب احتمال سحب قریصتین مجموعھما

.3علما أن فرقھما 

152الكلیةعدد اإلمكانیات )1: حل مختصر(
6 C ،  

A 7حادثة مجموع الرقمین ،      4,3,5,2,6,1A  و
5

1

15

3
)( AP2(B  حادثة

، 3فرق الرقمین      6,3,5,2,4,1Bواالحتمال ھو ،
3

1

5

1
15

1

)(

)(
)( 

AP

BAP
APB


(.

 تعریف یبرر-
االحتمال الشرطي 

انطالقا من وضعیات 
بسیطة في 

االحتماالت المتساویة 
الحاالت  فيثم یطبق 
.األخرى

التي  األنشطة تعتبر-
تتعلق بتجارب 

السحب المتتالي 
میدانا خصبا لمعالجة 

االحتماالت 
لذا تقترح  الشرطیة،

وضعیات  على التلمیذ
متنوعة منھا توفر لھ 

فرصة توظیف شجرة 
  .االحتماالت

)()()( 2121 BPBPBBP AAA 



ن دهيمي األستاذ                                                   المذكرة ال تھم ع تج ھذه08/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  الشرطیة االحتماالت :الوحدة

في االحتماالت الشرطیة مسائل حل :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.في االحتماالت الشرطیة باستعمال قوانین التحلیل التوفیقي مسائل حل :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق و  توجيهات
أنشطة

:نشاط

 كل
الحصة 
عبارة 
عن 
  أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /من رقم    إلى رقم     ص )1ت: تطبیق

  .شخصا 12أعضاء من بین مجموعة من 5یراد تشكیل لجنة من  )2ت
  .شخصان من ھذه امجموعة ال یرغبان دخول اللجنة إال معا

  .أحسب عدد اللجان التي یمكن تشكیلھا حسب ما ذكر) 1
ما احتمال أن یدخل الشخصان في اللجنة؟) 2

  . أعضاء 3إناثا، یراد تمثیلھ بلجنة من  4ذكورا و 8فوج ریاضي یتكون من )3ت
I(ما احتمال  جـ ـما احتمال أن ال تشمل اللجنة إناثا؟   ب ـبكم طریقة یمكن اختیارھم؟  أ ـ

  أن تشمل الجنسین معا؟
II( نفرض اللجنة مشكلة من رئیس ونائب لھ، ومنسق.  
  ما احتمال أن تشمل اللجنة رجال على األقل؟ ب ـبكم طریقة یمكن اختیارھم؟      أ ـ 

III( تشكل اللجنة اآلن كما في الفرعI ( ولكن یشترط الشخصx  أن ال تشمل اللجنة
(yالشخص  .x ،y علما أن  ب ـما ھو عدد الطرق الممكنة؟ أ ـ).ریاضیان من الفوج

x وy مل اللجنة الجنسین معاذكران، أحسب احتمال أن تش.

أنشطة حول  تعالج-
االحتماالت الشرطیة 

یتطلب حلھا تطبیق 
التحلیل  قوانین

.التوفیقي
  : 2008/2009تعدیل

مسائل في  حل
االحتماالت الشرطیة 

قوانین التحلیل  باستعمال
على  االقتصار.التوفیقي

حل مسائل في 
 الشرطیةاالحتماالت 

باستعمال شجرة 
  .االحتماالت



  ن دهيمي األستاذ09/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  الشرطیة االحتماالت :الوحدة

الكلیة االحتماالت دستور :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .االحتماالت الكلیة لحل مسائل في االحتماالت تتعلق بالسحب من أكثر من وعاء دستور توظیف :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و  توجيهات
تعاليق و أنشطة

:نشاط
قریصات  5بھ  كیس

، 5إلى 1مرقمة من
منھ بصفة  نسحب

عشوائیة قریصة واحدة 
  .ونسجل رقمھا

الحوادث نعتبر 5A

،  4B،

 3,2,1C، 

 4,3,2D.

اتحاد الحوادث  عین أـ
A، B،C،  ثم عین

  .تقاطعھما مثنى مثنى
احتمال كل  أحسب ـ ب

.A، B،Cمن
: العددین أحسب ـ جـ
)(DP، 

)()( APDPA

)()( BPDPB

)()( CPDPC

تالحظ؟ ماذا

I /تمھید:
II /العرض:

  . احتمال علیھا Pمجموعة إمكانیات، و :   دستور االحتماالت الكلیة

  :إذا وفقط إذا كان إنھا تشكل تجزئة لـ 1A ،2A،... ،nAنقول عن الحوادث :تعریف

.اتحادھا جمیعا ھو ـ3غیر متالئمة مثنى مثنى    ـ2كل حادث منھا غیر مستحیل  ـ1

: نرمي زھرة نرد غیر مزیف فیكون: 1مثال 6,5,4,3,2,1. 2,1A ،

 6,5,4,3B.A ،B تشكالن تجزئة لـ.

.في المثال السابق إذا اعتبرنا كل الحوادث األولیة، فإنھا تشكل تجزئة لـ :2مثال

)دستور االحتماالت الكلیة( :مبرھنة

 مجموعة إمكانیات، وP 1.احتمال علیھاA،2A،...،nA تجزئة لھا وA یكون. حادثة منھا :





n

i
iAnAAA APAPAPAPAPAPAPAPAP

in

1
21 )()()()(...)()()()()(

21
.

: في تجربة المثال السابق نعتبر :مثال 5,3,2A ، 4B.

أحسب احتمال ـ.2تجزئة لـ A ،B،Cحتى تشكل Cجد حادثة ـ1 6,5,3E بطریقتین.

III /من رقم    إلى رقم     ص )1ت: تطبیق

، والثاني على كریتین تحمالن 2، 1صندوقان یحتوي األول على كریتین تحمالن الرقمین )2ت
نسحب بصفة عشوائیة كریة من أحدھما ونسجل رقمھا، ثم نضعھا في اآلخر . 4، 3الرقمین

  .نتحصل بذلك على عدد من رقمین. بصفة عشوائیة ونسجل رقمھاونسحب منھ واحدة
، 11ما ھو احتمال تشكل أحد األعداد ـ 2. لھا في ھذه التجربةأكتب كل األعداد الممكن تشكیـ 1

نسحب "الحادث B". نسحب أوال من اإلناء األول"الحادث A: نعتبر اآلن ـ3؟  44، 33، 22
تشكل تجزئة للمجموعة الكلیة لإلمكانیات، ثم أحسب  A ،Bبین أن". أوال من اإلناء الثاني

/1:حل(.االحتمال السابق بطریقة أخرى 44;42;41;33;32;31;24;23;22;14;13;112/

12

4
3/ 24;23;22;14;13;11A،.(

ھذه  توسع-
المسائل إلى 

وضعیات 
إدماجیة من 

محیط التلمیذ 
میدان  في

االقتصادي 
أو /و

البیولوجي 
أو الفیزیائي /و

وإلى المواد 
الدراسیة 
.األخرى

 44;42;41;33;32;31B



  ن دهيمي األستاذ10/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  الشرطیة االحتماالت :الوحدة

:الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .باالعتماد على التجارب المرجعیة للسحب أو اإللقاء وضعیات نمذجة :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق و أنشطة توجيهات

:نشاط

الحصة  كل
عبارة عن 

أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /تطبیق:
نسحب بال اختیار وفي  10إلى  1قریصات مرقمة من  10یحتوي كیس على  )1ت

  .آن واحد قریصتین
  .4أحسب احتمال سحب رقمین فرقھما  )1
  .4علما أن فرقھما  10أحسب احتمال أن یكون مجموع الرقمین المسحوبین  )2

العدد الكلي لإلمكانیات: حل مختصر(
2

10C ،1 ( الحادثةAواحتمالھا 6عدد عناصرھا ،
45

6
 ،2 (

، وتقاطعھا مع الحادثة السابقة ھو4عدد عناصرھا 10مجموع الرقمینBالحادثة   7,3

وھو Aبشرط Bواالحتمال المطلوب ھو احتمال
)(

)(
)(

AP

BAP
BPA


(

سوداء، نسحب  6كریات بیضاء و 10في لعبة حظ، یحتوي صندوق على  )2ت
كریة من الصندوق ونسجل لونھا ثم نعیدھا إلى الصندوق، جمیع الكریات لھا نفس 

  .احتمال السحب
. نقط 5نقط وسحب كرة بیضاء یعطي  10نفرض أن سحب كرة سوداء یعطي 

  .سحبات متتابعةنجري خمس 
المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل خمس سحبات متتابعة عدد النقط  Xولیكن 

  .المحصل علیھا
  ؟Xما ھي القیم  التي یأخذھا )1
ما ھي األرباح األكثر احتماال؟ .احسب احتمال الحصول على كل قیمة من ھذه القیم )2

.                           أحسب األمل الریاضي لھذا المتغیر )3

بمعالجة  األمر یتعلق-
تجارب توؤل نمذجتھا  

السحب  تجارب إلى
بأنواعھ الثالثة وإلى إلقاء 

حجر النرد و القطع 
 ھذهالنقدیة، ثم تمدید 

النمذجة إلى وضعیات 
تتدخل فیھا المتغیرات 

العشوائیة المتقطعة 
. یاتاإلمكانوشجرة 

المحاكاة وسیلة  تعتبر-
ضروریة لنمذجة مبنیة 

 وذلكعلى التجربة 
باستعمال تواتر كل مخرج 

في حین  مخارجھا،من  
تصبح قوانین التحلیل 

التوفیقي أداة ریاضیاتیة 
. نظریة لنمذجةقویة 



  ن دهيمي األستاذ11/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  المتقطعة االحتماالت قوانین :الوحدة

المنتظمة التوزیعات :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .على تجربة لبرلوني التعرف.  في االحتماالت تؤول إلى توظیف قانون التوزیعات المنتظمة مسائل حل :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و  توجيهات
تعاليق و أنشطة

:نشاط
قصاصات  5بھ  صندوق

 5إلى 1ورق مرقمة من
ومطویة، نسحب منھ 

. عشوائیا قصاصة
  .رقمھاونسجل 

في جدول  عرف ـ1
. قانون االحتمال الناتج

  .ثم مثلھ بیانیا
 المتغیر Xلیكن*

العشوائي الذي یرفق بكل 
رقم فردي مسحوب 

 رقم، وبكل 1العدد
  .0زوجي العدد

السؤال السابق  نفس ـ2
مع قانون احتمال المغیر

X.

I /تمھید:
II /العرض:

  :قوانین االحتماالت المتقطعة
قانون احتمال XPو .1x ،2x ، ...،nxمتغیر عشوائي قیمھ X:ـ قانون التوزیع المنتظم1

:إذا كان. معرف على ھذه القیم
n

xPxPxP nXXX

1
)(...)()( 21  . نسمي ھذا القانون

  .یتبع قانون توزیع منتظم Xقانون توزیع منتظم، ونقول إن
  :القانون السابق یعرف بالجدول التالي :مالحظة

  :ویمثل بیانیا كما یلي
  .رمي زھرة نرد غیر مزیف :مثال

  . یرفق بكل وجھ رقمھ X)أ 
  ، وبعدد 2بعدد زوجي العدد )ب

  .3فردي العدد

  .كل تجربة عشوائیة لھا مخرجان فقط تسمى تجربة برلوني :ـ قانون برلوني2
وسیط تجربة  pیسمى العدد. p1احتمال أحد المخرجین فاالحتمال اآلخر ھو pفإذا كان

  .برلوني
المخرج (في حالة نجاح التجربة  1الذي یأخذ القیمة Xفي تجربة برلوني نعتبر المتغیر العشوائي

.pیسمى قانون برلوني ذو الوسیط XPوالقانون. في الحالة األخرى 0، والقیمة )pذو االحتمال

  :ویعرف كما في الجدول المقابل
:ویمثل كما یلي

.A0.3قطعة نقد مزیفة، احتمال ظھور الوجھ :مثال
.Bأحسب احتمال ظھور القفاـ 

  .0، والقفا بـ1الذي یرفق الوجھ بـ Xنعتبر المتغیر العشوائي
.، ثم مثلھ بیانیاXقانون احتمال XPعرفـ 

III /كریات سوداء وكریتان بیضاوان، 3كیس بھ  )1ت: تطبیق  
  .نسحب منھ بصفة عشوائیة كریة واحدة 
  ما ھي المخارج الممكنة؟ وما احتمال كل منھا؟ـ 

X 0واللون األسود العدد 1ھو المتغیر العشوائي الذي یرفق باللون األبیض العدد.  
.بیانیا XPمثلـ ؟  وما ھو وسیط ھذه التجربة؟     X ،XPماذا نسميـ 

  لبرلوني،  pمتغیر عشوائي بالوسیط X)2ت

.3.0pت عددي ب ـ. أملھ الریاضي وتباینھ وانحرافھ المعیاري pأحسب بداللة أ ـ

من رقم     إلى رقم      ص )3ت

nx…2x1xix )قیمX(

n

1
...

n

1

n

1
ip )قیمXp(

01ix

p1p
ip

نؤكد على -
ّ         أن  اختیار   

األمثلة تنوعھا 
عند التطرق 
إلى تجربة 

برنولي، 
یساعد التلمیذ 
على التمییز 
بینھا وبین 

تجربة 
عشوائیة 

.كیفیة



  ن دهيمي األستاذ12/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  المتقطعة االحتماالت قوانین :الوحدة

.               ّ                قانون ثنائي الحد  لتجربة عشوائیة:الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

ّ                 ثنائي الحد  لتجربة تتعلق بھ قانون إیجاد :القاعدية الكفاءات          .

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق و أنشطة توجيهات

:نشاط
نرمي قطعة حیث 

.pاحتمال ظھور الوجھ

  .مرة nونكرر التجربة
في لعبة حظ ظھور 
  .الوجھ نعتبره نجاحا

ھو المتغیر  Xو
العشوائي الذي یرفق 

رمیة عدد مرات  nبكل 
  .النجاح

  ؟Xـ ما ھي قیم
ثم  1nـ من أجل

2n 3ثمn بین ،
باستخدام شجرة االحتمال 

مرة  kأن احتمال النجاح
ھو العدد 

knkk
nX ppCkP  )1()(

I /تمھید:
II /تابع لقوانین االحتماالت المتقطعة:العرض
:ـ قانون ثنائي الحد لتجربة3

ونسمي نجاحا عندما ). 1nحیث(، pمرة تجربة برلوني ذات الوسیط nنكرر

قانون االحتمال للمتغیر  XPولیكن . )pأي تحقق النتیجة التي احتمالھا(تتحقق التجربة 

مرة  kیعطى عندئذ احتمال النجاح.  الذي یحصي عدد النجاحات Xالعشوائي 

nkحیث( 0 (بالعالقة :knkk
nX ppCkP  )1()(.

األمل الریاضي والتباین یعطى :األمل الریاضي والتباین واالنحراف المعیاري
لتجربة  pالثنائي ذو الوسیطواالنحراف المعیاري لمتغیر عشوائي یتبع القانون 

npXE:مرة، على الترتیب بالعالقات nتكرر )( ،)1()( pnpXV  ،

)()( XVX .

III /من رقم     إلى رقم      ص )1ت :تطبیق

مرات  5نرمیھا . B، ولقفاھا بـAقطعة نقد متوازنة، نرمز لوجھھا بالحرف)2ت
نقط والحرف 10یعطي ربح  Aعلما أ، الحرف. ونراقب الجھة العلویة عند سقوطھا

B ال یعطي أي ربح، وX المتغیر العشوائي الذي یحصي عدد مرات الربح.  
  نقطة؟ 50ما ھو احتمال ربح ) 1
)(:أحسب) 2 XE ،)( XV ،)( X.

قانون  تبریر في  نعتمد-
ّ            ثنائي الحد  على نختلف           

مخطط، (التمثیالت البیانیة 
...)شجرة االحتماالت، 

األمر ھنا بتعیین  یتعلق-
قانون االحتمال متغیر 

برنولي  لتجربةعشوائي 
ّ  مر ة nمكررة  في نفس   

عن  ومستقلةالشروط 
.بعضھا



  ن دهيمي األستاذ13/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  قانون احتمال متقطع مع التالؤم :الوحدة

.نموذج احتمالي مع التالؤم :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

َ                 محاكاة من أجل قیاس تالؤم سلسلة م ش اھ د ة ونموذج احتمالي نتائج استعمال :القاعدية الكفاءات  َ   َ  ُ                               .

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق و أنشطة توجيهات

:نشاط
قطعة نقد تحمل  نرمي
 وجھیھا،في أحد  1الرقم

في الوجھ  0والرقم 
  .اآلخر

كانت القطعة  إذاـ 
متوازنة، ما احتمال 

  ؟ 1، 0كل من ظھور
 200ھذه القطعة  نرمي ـ

 النتیجةمرة فنحصل على 
  :التالیة

10ix

10496ik

if

  .التواترات أكمل ـ

أحسب ـ



n

i
ii pf

1

2)(.

I /تمھید:
II /العرض:

  :التالؤم مع قانون احتمال متقطع
  : ـ قیاس التالؤم بین سلسلة إحصائیة ونموذج احتمالي1

 niii kx ,...,2,1),(  سلسلة إحصائیة مقاسھاNتواتراتھا ،
N

k
f i

i  . ولیكنP  نموذج

.)قیمة، وھذه القیم مساویة للتواترات النظریة للتجربة nلھ( احتمالي قابل للتعبیر عنھا

.iPواالحتماالت ifوھذه السلسلة نقارن بین التواترات Pلقیاس التالؤم بین

2المؤشر
obsd)2أوd:(

المقیاس:تعریف 
2
obsdیلي كما معرف سابقا المذكور التالؤم لقیاس




n

i
iiobs pfd

1

22 )(.

ھذا المؤشر یستعمل في حالة كون النموذج االحتمالي متقطع ومتساوي االحتمال، :مالحظة

ونسمي أحیانا قیمة
2
obsd المحسوبة قیمة التالؤم.

III /تطبیق:
  من رقم      إلى رقم      ص )1ت

سأل األستاذ عن حجر النرد الذي ) االحتماالت( في إحدى حصص الریاضیات )2ت
یستعمل في الدرس، إن كان مزورا أم ال؟ فأجاب كل التالمیذ بأنھ غیر مزور، وذلك 

  .من خالل شكلھ الظاھر
  . إجابة التالمیذ) للتعبیر عن(أذكر قانون احتمال لنمذجة ـ 
  :   مرة فتحصل على 500ألقى أحد التالمیذ حجر النرد ـ 

2احسب قیمة التالؤم ـ
obsd

بین ھذه السلسلة والنموذج 

002936.02تجد(. المقترح obsd(.

الوجھ654321
التكرار9010070709080

في البدایة دراسة  تتم-
وضعیات ذات 

االحتماالت المتساویة 
ّ ثم  تتوسع إلى وضعیات   

یقوم فیھا التلمیذ بمحاكاة 
سلسلة وفق نموذج 

 ّ  أن ھاحتمالي یفترض 
قابل لوصف السلسلة 

َ  الم ش اھ د ة  َ   َ  ُ   .
ّ  یعر ف- معیار قیاس    

التالؤم والذي نرمز لھ 

dبالرمز  2
  ّ  بأن ھ 

  مربعاتمجموع 
بین التواترات  الفروق

 i i ,...,k
f

1 الم ش اھ د ة  َ  َ   َ  ُ و    
 االحتماالت

 i i ,...,k
p

1 المعطاة 
 المفترضفي النموذج 

 ّ               أن ھ یصف السلسلة 
َ     الم ش اھ د ة أي  َ   َ  ُ   :







ki

i
ii pfd

1

22 )(

: 2008/2009تعدیل
على حالة تساوي  االقتصار

.االحتماالت



  ن دهيمي األستاذ14/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  قانون احتمال متقطع مع التالؤم :الوحدة

.أو قبول نموذج احتمالي رفض عتبة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .نموذج احتمالي انطالقا من عتبة مقترحة قبولأو  رفض :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق و  توجيهات
أنشطة

قمنا بنفس عمل (:نشاط

) نشاط الحصة السابقة

قطعة نقد تحمل  نرمي
 وجھیھا،في أحد  1الرقم

في الوجھ  0والرقم 
  .اآلخر

كانت القطعة  إذاـ 
متوازنة، ما احتمال 

  ؟ 1، 0كل من ظھور
200لكننا بعد رمیھاـ 

 النتیجةمرة حصلنا على 
  :التالیة

10ix

15050ik

if

  .التواترات أكمل ـ

أحسب ـ



n

i
ii pf

1

2)(.

ما تعلیقك؟ـ

I /تمھید:
II /تابع للتالؤم مع قانون احتمال متقطع:العرض

  :ـ رفض أو قبول نموذج احتمالي2
  :عتبة رفض نموذج احتمالي

2المقترح إذا كان النموذج یقبل
obsd أي إذا كان أصغر من عتبة . الكافي بالقدر صغیرا

.األخرىمعطاة أو معینة، ویرفض في الحالة 

2إن العدد :عتبة الرفضتحدید 
obsd  یتعلق بقیم السلسلة، إذا من أجل كل سلسلة نحصل

  .على قیمة أخرى لھ
مقاس، فنحصل بذلك عملیا نحاكي التجربة عدة مرات للحصول على عدة عینات بنفس ال

. للسلسلة األخیرة 9D، نعتبر العتبة عنذئذ ھي العشیري التاسع 2dعلى سلسلة من قیم

)2dسلسلة من قیم(

9كان إذا Pاالحتمالي النموذج فنقبل  ـ
2 Ddobs .

9كان إذا ونرفضھ  ـ
2 Ddobs .

إن رفض النموذج االحتمالي وفق القاعدة السابقة یحتمل مجازفة بالخطأ، ذلك  :مالحظة

أكبر  10%أصغر من أو تساوي العتبة، و 2dمن قیم  90%أننا قررنا قبولھ إذا كانت 

  .منھا
  .       10%لھذا نقول عند الرفض أننا رفضناه بمجازفة بالخطأ قدرھا 

III /من رقم      إلى رقم      ص )1ت:تطبیق

في تطبیق الحصة السابقة)2ت
، ومثلنا ذلك بما 2dقیمة للعدد 1000مرة فحصلنا على 1000قمنا بمحاكاة العمل السابق ـ

:یلي

  )1000في المخطط بالعلبة القیم مضروبة في(      

، واستنتج أن النسبة المئویة لقیم9Dاقرأ قیمة ـ
2d

  .90%أكبر من 9Dالتي ھي أصغر من

  .10%بمجازفة بالخطأ قدرھا Pاستنتج عندئذ عتبة مناسبة لرفض النموذج ـ

ھل إجابة التالمیذ صحیحة؟ـ 

بالحالة التي  نكتفي-
یكون فیھا 

1 2
1

= = = =kp p ... p
k
.
حالة رفض  في-

نموذج عند اختبار 
سلسلة  معتالؤمھ 
َ   م ش اھ د ة   َ   َ تقدیم  یطلبُ 

 ،"بالخطأ المجازفة"
وھذا حسب عتبة 

.مختارة مسبقا



  ن دهيمي األستاذ15/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  االحتماالت المستمرة قوانین :الوحدة

المستمرة االحتماالت :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

ّ        من أن  دالة معر فة على  التحقق :القاعدية الكفاءات          ّ  مجال     ; كثافة احتمال ھي.  

:الكفـاءة مؤشرات




و تعاليق  توجيهات

و أنشطة

:نشاط
نطبق  بالحاسوب

برنامجا یعطینا 
 عشوائیةبصفة 

عددا من المجال

 1,0،  نضربھ

 10في العدد
.ونسجل الناتج

ھي  ما /1
 مجموعة

  اإلمكانیات؟
 المتغیر نعتبر /2

العشوائي الذي 
یرفق كل إمكانیة

x 2بالعددx . ھل
یمكن ذكر جمیع 
  قیم ھذا المتغیر؟

I /تمھید:
II /العرض:

  :االحتماالت المستمرة قوانین
  .مستمراقبل متغیر عشوائي ما النھایة من القیم غیر قابلة للعد یسمى متغیرا عشوائیا  إذا :تعریف

  : كثافة االحتمال الدالة
على المجال المعرفة fالدالة حققت إذا ba, التالیة نسمیھا دالة كثافة احتمال الشروط.  

وموجبة على مستمرةfـ1 ba,2 ـ 
b

a

dxxf 1)(.

على مجال من الشكل معرفة fكانت إذا :مالحظة ba, )أو من الشكل ,a ( فإن الشرط الثاني

یصبح 


x

a
bx

dttf 1)(lim )أو.(  

xxالدالةأن  بین :مثال 2 المجال على 1,0 كثافة احتمال دالة.

:كثافة االحتمال لقانون احتمال الدالة
احتمال  كثافة fاحتمالھ و قانون I، Xpفي المجال قیمھعشوائي مستمر یأخذ  متغیر X:تعریف

.Iعلى

من أجل كل مجال تحقق إذا ba, منI:  
b

a

X dxxfbap احتمال لقانون  كثافة fإن نقول ),()(

.Xpاالحتمال

المجال على Xعشوائیا متغیرا نعتبر :مثال 3,0، ولتكن الدالة
3

1
: xf.

احتمال على كثافة fأن بین أـ 3,0.

بـ معرفا Xpباعتبار ـ ب
3

]),([
ab

abpX


، بین أنf احتمال لـ كثافةXp.

المنتظم على القانون 1,0:
التعریف السابق إذا كان في :تعریف 1,0I 1و)( xf كل ھذا المجال نسمي علىXp القانون 

المنتظم على المجال 1,0.

المنتظم على القانون ba,:

إذا كان أما :تعریف baI , و
ab

xf



1

المنتظم  القانون Xpكل ھذا المجال نسمي على )(

على المجال ba االحتمال المعرف قانون منتظم على المجال قانونالمثال السابق  في: مثال ., 3,0.

III /2تمن رقم      إلى رقم      ص    )1ت:تطبیق(fمعرفة بالعبارة دالة
4

3

4

3
)( 2  xxf . بین

جالأنھا كثافة احتمال على الم 1,0.3ت(X قانون احتمال منتظم على یتبععشوائي مستمر  متغیر 1,0،  نضع

26  Xy .ونقبل أنy متغیر عشوائي مرفق بقانون احتمال أیضاp، ودالة كثافتھfعلى المجال ثابتة ba,

المجال عین /y.1إلیھ المنتمي ba,.2/ الدالة عینf، وأحسب احتمال أن یكونy 4و 3بین محصورا.

قانون  یمثل-
المنتظمة  التوزیعات

على المجال 1;0
األسي،  والقانون

ثریا باألمثلة  حقال
التي تتعلق 

باالحتماالت 
المستمرة التي نعمل 

على استغاللھا في 
ّ      األو ل ھو  اتجاھین،   

الحساب التكاملي 
والثاني ھو حل 

مسائل في 
االحتماالت 

.المستمرة
قانون  یوسع-

المنتظمة  التوزیعات

على المجال 1;0
المجال  إلى

 a ;b خالل  من

.أمثلة

 


x

a
x

dttf 1)(lim



  ن دهيمي األستاذ16/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  االحتماالت المستمرة قوانین :الوحدة

مستمر عشوائيوالتباین واالنحراف المعیاري لمتغیر  األمل :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

األمل الریاضیاتي والتباین واالنحراف  وحساباحتمال،  ككثافة fیقبل دالة  مستمرقانون احتمال متغیر عشوائي  حساب :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات. المعیاري لھذا المتغیر العشوائي

و  توجيهات
تعاليق و أنشطة

نعتبر المتغیر  :1نشاط
الذي یتبع  Xالمستمر

قانون احتمال منتظم 
على المجال 1,0.

: من كال أحسب


b

a

dxxxf )(    ،

  
b

a

dxxfXEx )()(
2     ،

  
b

a

dxxfXEx )()(
2

:2نشاط
  عدد حقیقي موجب

دالة معرفة  fتماما، و

:بما یلي
xexf  )( . بین

كثافة احتمال على  fأن

المجال ,0.

I /تمھید:
II /العرض:

  : األمل والتباین واالنحراف المعیاري لمتغیر عشوائي مستمر
X متغیر عشوائي مستمر یتبع قانون احتمال یقبلf دالة كثافة لھ معرفة على ba,.

)(نعرف األمل الریاضي :تعریف XE والتباین)( XVواالنحراف المعیاري ،)( X  للمتغیر

X على الترتیب بـ:


b

a

dxxxfXE )()(    ،  
b

a

dxxfXExXV )()()(
2     ،)()( XVXS 

:ولتسھیل الحساب نجد أیضا   2222 )()()()()()...1( xEdxxfxxExEXV
b

a

 .

الذي یتبع قانون  Xما ھو األمل الریاضي والتباین، واالنحراف المعیاري للمتغیر المستمر :مثال
احتمال منتظم على المجال 1,0؟

: األسي القانون

الذي یتبع القانون  Xأحسب األمل الریاضي والتباین، واالنحراف المعیاري للمتغیر المستمر :مثال
على المجال 2األسي بالوسیط  ,0.

III /من رقم    إلى رقم      ص       )1ت:تطبیق.
.الواردة أعاله) 1(أثبت صحة الخاصیة )2ت

.عدد حقیقي موجب تماما :تعریف

xexf:حیث fقانون االحتمال الذي یقبل الدالة   )( كثافة احتمال لھ على المجال ,0 ،

.یسمى القانون األسي ذا الوسیط



  ن دهيمي األستاذج تع 3المذكرة خاصة بـ  ھذه17/18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  المستمرة االحتماالت قوانین :الوحدة

.مسائل یستغل فیھا المتغیر العشوائي المستمرحل :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

)بشكل ضمني فقط المنھاجتوجد في (.لالحتماالت المستمرة أمثلةجمیع الوضعیات التي تعالج   نمذجة :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق  توجيهات
وأنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /تطبیق) )مسألة:
بالسنوات، بتجربة عشوائیة ویتبع  مقدراالفیزیاء النوویة، یرفق االنشطار النووي اإلشعاعي  في

).)0قانون احتمال أسي وسیطھ
  .سنة 180احتمال أن تنشطر النواة في أقل من  أحسب ـ.2أحسب ـ1
  .سنة 180االنشطار على األقل في  یحدثاحتمال أن  أحسب ـ3
  .لعمر النواة قبل االنشطار المتوسطةالمدة  أحسب ـ4

ـ1: إجابات مختصرة(     
100

0

048.0)100;0( dtep t 00049.0ومنھ.

ـ2    
180

0

00049.0 084.000049.0)180;0( dtep t.

ـ 3    916.0)180;0(1);180(  pp، 42040ـ
1

)( 


xE(.

نمذجة  تعطى
جمیع الوضعیات 

 أمثلةالتي تعالج  
لالحتماالت 

.المستمرة

2008/2009تعدیل
على  االقتصار: 

مسائل یستغل فیھا 
المتغیر العشوائي 

.المستمر



  ن دهيمي األستاذواألخیرة18:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.:الحصـة توقيت

ع تج3تق ریاضي، 3ریاضیات، 3 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  المستمرة االحتماالت قوانین :الوحدة

في االحتماالت مسائل حل :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

         .العشوائي المستمر المتغیر توظیف :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

و تعاليق  توجيهات
وأنشطة

الحصة  كل
عبارة عن 

نشاط

I /تمھید:
II /العرض:

III /تطبیق) )مسألة:
بالسنوات، بتجربة عشوائیة ویتبع  مقدراالفیزیاء النوویة، یرفق االنشطار النووي اإلشعاعي  في

).)0قانون احتمال أسي وسیطھ
  .سنة 180احتمال أن تنشطر النواة في أقل من  أحسب ـ.2أحسب ـ1
  .سنة 180االنشطار على األقل في  یحدثاحتمال أن  أحسب ـ3
  .لعمر النواة قبل االنشطار المتوسطةالمدة  أحسب ـ4

ـ1: إجابات مختصرة(     
100

0

048.0)100;0( dtep t 00049.0ومنھ.

ـ2    
180

0

00049.0 084.000049.0)180;0( dtep t.

ـ 3    916.0)180;0(1);180(  pp، 42040ـ
1

)( 


xE(.

2008/2009تعدیل
على  االقتصار: 

مسائل یستغل فیھا 
المتغیر العشوائي 

.المستمر


