١١
الرياضيــــــات
الفرع األديب والرشعي
الفرتة الثانية

املحتويات

الوحدة

٢

اإلحصاء واالحتماالت
١-٢

البحث العلمي

4

٢-٢

العينات ا ِإلحصائية
ّ
العشوائي
املتغي
ّ
ّ
توقع املتغري العشوائي املنفصل

6

3-2
4-2

12
16

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة املتامزجة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين عىل توظيف

أساليب البحث العلمي يف احلياة العمل ّية من خالل اآليت:
 1التّعرف إِىل مفهوم البحث العلمي.
 ٢التّعرف إِىل َأنواع العينات.
 ٣التّعرف إِىل مفهوم املتغري العشوائي املنفصل.
 ٤إِجياد توقع املتغري العشوائي املنفصل.
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١-٢

البحث العلمي Scientific Research

نشاط :١

الفلسطيني ،والتي
إِن ترسب الطلبة من املدارس ُيعدّ من الظواهر التي تشكّل حتدي ًا للمجتمع
ّ
تؤ ّثر سلب ًا عليه ،حيث تزيد من حجم األُم ّية والبطالة ،وتضعف البنية االقتصادية واالجتامعية له.
من َأسباب التّرسب :انخفاض مستوى التّحصيل لدى الطلبة والزواج املبكر و

.

ُأناقش :ما ا ِ
إلجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الترسب؟.
وموضوعي يقوم به باحث َأو جمموعة باحثني ِ
إلجياد ّ
حل
علمي منظم
	البحث العلمي :إِجراء
تعريف:
ّ
ّ
ملشكلة ما.

خطوات البحث العلمي:

امليداين عىل املشكلة
 1حتديد مشكلة البحث و َأهدافه من خالل القراءات والدراسات أو اال ّطالع
ّ
ِ
واإلحساس هبا.
 ٢صياغة فرضيات البحث :استنتاجات َأو ختمينات مؤقتة يتم رفضها َأو قبوهلا يف هناية البحث.
 ٣مجع املعلومات من مصادرها املختلفة باستخدام َأدوات منها :املقابلة ،االستبانة ،املالحظة.
 ٤حتليل املعلومات والبيانات ومعاجلتها للوصول إِىل النتائج والتوصيات.
 ٥كتابة تقرير البحث بصورته النهائية.

نشاط :٢

الصباحي ،مما يؤثر سلب ًا عىل
تُعاين الكثري من املدارس من مشكلة َتأ ّخر الطلبة عن الطابور
ّ
مستوى حتصيل الطلبة وانتظام الدوام يف املدرسةَ ،أراد املرشد الرتبوي يف إِحدى املدارس

البحث يف َأسباب املشكلة وسبل ح ّلها.
																		
ُأحدد مشكلة البحث :

4

.

ُأ ُ
كمل اجلدول اآليت:

صياغة فرضيات البحث

يتأ ّخر الطلبة عن الطابور الصباحي بسبب االستيقاظ َ
َ xx
املتأخر.
َ xx
الصباحي بسبب صعوبة املواصالت.
يتأخر الطلبة عن الطابور
ّ
قرتح فرضيات ُأخرى.
َأ ُ

مصادر مجع املعلومات
و َأدواهتا

، .

.

املصادر :الطلبة ،مصادر الكرتونية ،األُرسةَ .أقرتح مصادر ُأخرى.
.

، .
			
قرتح َأدوات ُأخرى.
األَدوات :املقابلة ،االستبانةَ .أ ُ
يتأخر الطلبة بسبب االستيقاظ َ
النتائجَ :
قرتح نتائج ُأخرى.
كتابة النتائج والتوصيات
املتأخرَ ،أ ُ
		

التوصيات:

، .

.

x xتوعية الطلبة َبأمهية االستيقاظ مبكر ًا.

x xاخلروج املبكر من املنزل للتغلب عىل مشكلة املواصالت.
قرتح توصيات ُأخرى.
َ x xأ ُ
xx

، .

.

تمارين ومسائل :1-2

علمي.
 ١أذكر  3مشكالت من بيئتي حتتاج إِىل بحث
ّ
 ٢نفذ باحث دراسة هدفت إِىل معرفة العالقة بني عدد الساعات التي يقضيها الطالب يف مشاهدة التلفاز

وحتصيله الدرايس يف مدرسة عدد طلبتها  350طالب ًا ،فقابل  70طالب ًا َ
وسأهلم عن عدد الساعات التي
يقضوهنا يف مشاهدة التلفاز ،وقارهنا بمستوى حتصيلهم ،فتوصل هذا الباحث إِىل وجود عالقة بني عدد
ساعات مشاهدة التلفاز ومستوى التحصيل لدهيم.
أ ُأحدد مشكلة الدراسة.
ب أكتب ثالث فرضيات للدراسة.
جـ أذكر َأداةَ /أدوات مجع بيانات هذه الدراسة.

اختار الباحث  70طالب ًا فقط من طلبة املدرسة؟
 ٣أفكر  :يف السؤال السابق ،ملاذا
َ
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			 العينات ا ِإلحصائية
٢-٢
نشاط :1

Statistical Samples

القمح هو املادة الغذائية الرئيسة يف فلسطني والعامل،
تدنّى مستوى إِنتاجه يف فلسطني يف األَعوام األَخرية

ألَسباب عديدة ،منها :انخفاض معدل كم ّية األَمطار

التي هطلت.
اقرتح َأحد املعنيني َأن تتم زراعة السهول يف فلسطني
َ

كافة ،لتجربة نوعية جديدة من البذور تتالءم مع كم ّية
واقرتح آخر
األَمطار التي هطلت لتحسني إِنتاجه،
َ
موزعة عىل مناطق عديدة.
زراعة  5دونامت ّ

ي االقرتاحني َأفضل؟ ملاذا؟
ُأناقشَ :أ ّ
عند إِجراء بحث علمي لدراسة ظاهرة أَو مشكلة معينة نستخدم:

ُ ١أسلوب احلرص (املسح) الشامل َأو ُأسلوب التعداد :وفيه جتمع البيانات من األَفراد مجيعهم (املجتمع
ِ
ذكر
للسكان يف فلسطنيَ ،أ ُ
اإلحصائي) الذين تتعلق هبم الظاهرة قيد الدراسة كمعرفة التعداد العام ُّ
َأمثلة ُأخرى.

ُ ٢أسلوب العينة :وفيه جتمع البيانات من عدد حمدود من َأفراد املجتمع
ِ
ُ
ويلجأ الباحث الستخدام
اإلحصائي (العينة) ،حيث تكون ممثلة له،
ُأسلوب العينة العتبارات عديدة ،منها :فساد عنارص املجتمع
(مفردات املجتمع) نتيجة َأخذ املشاهدات من تلك العنارصُّ ،
تعذر
الوصول إِىل عنارص املجتمع ِ
اإلحصائي مجيعهم ،ارتفاع تكلفة
دراسة َأفراد املجتمع ِ
اإلحصائي مجيعهم ،احلصول عىل نتائج رسيعة.

ُأناقشَ :أسباب ُأخرى الختيار ُأسلوب العينة يف دراسة ظواهر معينة.

6

املجتمع اإلحصائي
عينة الدراسة
املفردة

نشاط  :٢استخدم الباحثون ُأسلويب :احلرص الشامل والعينة يف دراسة الظواهر املختلفة.
ُأكمل اجلدول اآليت بذكر األُسلوب املناسب لكل دراسة وسبب اختياره:
موضوع البحث
دراسة صالحية املواد الغذائية املستوردة من
خارج فلسطني.
عدد املواليد يف َأحد املستشفيات.

معرفة نوعية الزيت قبل رشاء تنكة كاملة منه.
استطالع الرأي العام حول ملف ِ
اإلنجاز الذي
َأقرته وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية.

السبب
األُسلوب املناسب
فساد عنارص املجتمع نتيجة َأخذ
العينة
احلرص الشامل

املشاهدات من تلك العنارص.
للوصول إىل نتائج دقيقة ،وسهولة
الوصول إِىل عنارص املجتمع.

متوسط مساحة املنازل يف قرى الضفة الغربية.
معرفة عدد مزارع الدواجن يف فلسطني.
رصد َأساليب التعذيب املستخدمة يف سجون
االحتالل.

أَنواع العينات:

يمكن تقسيم العينات إِىل نوعني رئيسني:

العشوائي (تكافؤ الفرص).
العينات االحتاملية :وهي العينات التي تتم باالختيار
ّ

العشوائي.
العينات غري االحتاملية :وهي العينات التي ال تتم باالختيار
ّ

العينات االحتمالية وتصنف كما يأتي:

 ١العينة العشوائية البسيطة :وهي العينة التي يعطي فيها الباحث فرص ًا متساوية لكل ٍ
فرد من َأفراد املجتمع
ُ
اإلحصائي املتجانس (له نفس اخلصائص املشرتكة التي يتطلب دراستها والتعرف عليها) ،وتتم بإِحدى
الطريقتني اآلتيتني:

أ طريقة القرعة :وتستخدم عادة يف حالة املجتمعات املتجانسة الصغرية.
ب جداول األَرقام العشوائية :وهي سلسلة من األَرقام األُفقية والعمودية املدرجة يف جداول حمددة.
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وسنقترص يف هذه الوحدة عىل دراسة العينة العشوائية البسيطة باستخدام طريقة القرعة.
أتعلم	:يرى بعض الباحثني َأن احلجم املناسب للع ّينة التي تكون مم ّثلة للمجتمع جيب َأال يقل عن  %5إِىل
 %10من حجم املجتمع بحيث ال ّ
يقل حجم العينة عن  30فرد ًا.
نشاط تعاوين  :٣الختيار مخسة من طلبة الصف احلادي عرش البالغ عددهم  30طالب ًا يف مدرسة ما
للمشاركة يف فعاليات إِحياء ذكرى الشهيد يارس عرفات يف رام اهلل باستخدام طريقة القرعة،
نتبع اخلطوات اآلتية:
ُ 1أعطي لكل طالب من طلبة الصف الثالثني رق ًام متسلس ً
ال من .30-1

كتب األَرقام من  30-1عىل قصاصات صغرية متامثلة من الورق.
َ ٢أ ُ
َ ٣أطوي القصاصات و َأض ُعها يف سلة َأو صندوق و َأخلطها جيد ًا.
سجل الرقم الذي حتمله.
َ ٤أ
سحب قصاصة ُأوىل من الصندوق و ُأ ّ
ُ
ُ 	 ٥أعيدُ القصاصة إِىل الصندوق و َأخلط القصاصات مجيعها من جديد ،و َأسحب قصاصة
سجل الرقم الذي حتمله.
ثانية ،و ُأ ّ

		ويف حالة سحب قصاصة تم سحبها مسبق ًا تُعاد إِىل السلة َأو الصندوق ويتم السحب من جديد.
كرر هذه العملية -عملية السحب مع ِ
اإلرجاع -حتى يكون لدي األَرقام اخلمسة
ُ ٦أ ُ
املطلوبة فيكون َأصحاب هذه األَرقام هم مفردات العينة العشوائية البسيطة املطلوبة.

 2العينة العشوائية الطبق ّية :هي العينة التي مت ّثل الطبقات الفرعية التي يتكون منها املجتمع ِ
اإلحصائي غري

املتجانس.
عدد أفراد الطبقة
× حجم العينة
		 عدد أفراد العينة يف كل طبقة =
عدد أفراد املجتمع

مثال  : ١إِذا كان عدد طلبة كلية العلوم يف إِحدى اجلامعات الفلسطينية  200طالب 80 ،منهم ذكور
والباقي إِناثَ ،أراد باحث اختيار عينة طبقية حجمها  %20من طلبة الكلية.
حجم العينة =  40طالب ًا وطالبة .ملاذا؟
عدد الطالبات =  ١٢٠طالبة.
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َأجدُ عدد َأفراد العينة يف كل طبقة فرعية.

حجم الطبقة

الطبقات الفرعية
عدد َأفراد العينة من الذكور

 16 = 40 × ٨٠طالب ًا.
٢٠٠
عدد َأفراد العينة من ِ
اإلناث
 ٢٤ = 40 × ١٢٠طالبة.
٢٠٠
موضح ًا اخلطوات.
باستخدام ُأسلوب العينة العشوائية البسيطة َأختار العينة ّ
نشاط :٤

َأراد باحث دراسة العالقة بني مستوى حتصيل الطلبة والدرجة العلمية لدى اآلباء ،فاختار عينة
الصفوف كام يف اجلدول اآليت:
حجمها  %10من طلبة مدرسة فيها 650طالب ًا ّ
موزعني عىل ّ
الصف
ّ
عدد الطالب

السابع
ّ
200

حجم العينة =  65طالب ًا .ملاذا؟
وض ُح طريقة اختيار هذه العينة.
ُأ ِّ

ال ّثامن
150

التاسع
180

العارش

120

 3العينة العشوائية املنتظمة :يتم اختيار مفرداهتا بطريقة منتظمة بناء عىل ترتيب معني بعد َأن يتم اختيار
نقطة البداية (املفردة األُوىل) بطريقة عشوائية.
نشاط تعاوين  :٥الختيار 6طلبة من صف فيه 30طالب ًا بطريقة العينة العشوائية املنتظمةَ .أتبِع اخلطوات اآلتية:
َ 1أعطي لكل طالب من طلبة الصف الثالثني رقام متسلس ً
ال من 1إِىل .30

ُ 	 2أحدد املسافة الثابتة بني كل طالب من طلبة العينة والذي يليه وذلك (بقسمة عدد طلبة
الصف عىل عدد طلبة العينة).

		 املسافة الثابتة = 5 = 6 ÷ 30
عشوائي من  1إىل .5
ُ 3أحد ُد رقم البداية (رقم الطالب األَول) باختيار رقم
ّ
ختار رقم الطالب الثاين بإِضافة املسافة الثابتة إِىل رقم البداية.
َ 4أ ُ
كرر العملية للحصول عىل العينة املطلوبة.
ُ 5أ ُ
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نشاط :٦

ُيراد سحب عينة عشوائية منتظمة حجمها  90فرد ًا من جمتمع حجمه  450فرد ًا.
املسافة الثابتة = 5 =90 ÷450
 1إِذا كان رقم العنرص األَول من العينة هو .2
 2رقم العنرص الثاين=  . 7=5 +2ملاذا؟
 3رقم العنرص الثالث=  . 12ملاذا؟

.

 4رقم العنرص الرابع=

العينات غري االحتمالية :وهي العينات التي يتم اختيارها بطريقة غري عشوائية ،منها:
تعمد الباحث اختيار فئة معينة من جمتمع الدراسة ،مثل :دراسة آراء املرشفني حول
 1العينة القصديةّ :

برنامج تربوي معني.
 2العينة العرضية َأو عينة الصدفة :اختيار فئة معينة بشكل عريض (صدفة) يف مكان وزمان حمددين ،مثل
َأ ْخذ بعض البيانات من صحيفة معينة.

 3عينة كرة ال ّثلج :خيتار الباحث شخص ًا ،وبدوره يقرتح جمموعة َأشخاص آخرينّ ،
وكل شخص منهم
يقرتح جمموعة ُأخرى ،وتكرب العينة حتى يصل الباحث إِىل عينته.
نشاط 		 :٧من األَمثلة عىل عينة كرة ال ّثلج :اختيار بعض طلبة جامعة بريزيت من خارج مدينة رام
اهلل والذين يسكنون يف مساكن خاصة وهم بدورهم خيتارون طلبة آخرين وهكذا لدراسة

ظروفهم االجتامعية واالقتصادية.
		 ُأعطي َأمثلة ُأخرى:

								

.

		من األَمثلة عىل العينة القصد ّية :اختيار جمموعة من الطلبة األَوائل يف الثانوية العامة لعام
2017 - 2016م لدراسة األَسباب التي َأسهمت يف تفوقهم.
		 ُأعطي َأمثلة ُأخرى:

									

.

املارة يف شارع معني
		من األَمثلة عىل العينة العرضية :مقابلة جمموعة من األَشخاص ّ
الستطالع وجهات نظرهم حول ارتفاع َأسعار املواد الغذائية.
		 ُأعطي َأمثلة ُأخرى:
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.

تمارين ومسائل :2 - 2

ُ ١أحدد نوع العينة يف كل حالة من احلاالت اآلتية:
ٍ
مصل قابلهم بعد صالة ظهر اجلمعة يف املسجد األَقىص.
أ استطلع باحث َأراء َأول 200
ب َأرادت رشطة املرور معرفة معدل رسعة السيارات املسافرة من مدينة جنني إِىل مدينة رام اهلل،
سجلت الرشطة رسعة السيارات املارة عند نقطة معينة فكان ترتيبها  ... ،27 ،17 ،7وهكذا.

جـ اختيار عينة حجمها  %20من طلبة السنة الرابعة يف كليات اهلندسة واالقتصاد والعلوم يف اجلامعة
ِ
اإلسالمية بمدينة غزة.

د اختيار املعلمني املتقاعدين يف حمافظة جنني ملعرفة اجتاهاهتم القرائية والكتب التي حيتاجوهنا.
ٍ
شخص من جمتمع حجمه  2000شخص ،إِذا كان
ُ ٢يراد سحب عينة عشوائية منتظمة حجمها 200
رقم العنرص األَول من العينة هو  ،9فام رقم العنرص الثاين؟ وما رقم العنرص الثالث؟
 ٣مؤسسة خاصة فيها  300موظف كام يف اجلدول اآليت:
َأقل من أو يساوي  10سنوات
عدد سنوات اخلدمة
عدد املوظفني

180

َأكثر من 10سنوات

120

		قررت إِدارة الرشكة اختيار عينة حجمها  60موظف ًا يم ّثلون عدد السنوات املختلفة لدراسة درجة
َ
وض ُح طريقة اختيار هذه العينة.
رضاهم عن
املكافأة املالية التي يتقاضاها املوظف يف هناية اخلدمةُ .أ ِّ
 ٤أوضح الفرق بني العينة العرضية والعينة القصدية.

 ٥أفكر ُ :يراد سحب عينة عشوائية منتظمة حجمها  400شخص ًا من جمتمع حجمه  4000شخص ،إِذا
كان رقم العنرص األَول من العينة هو  ،6فام رقم العنرص األَخري؟
مهمة تعليمية ()١
وتدن مستوى حتصيلهم
أراد باحث دراسة األسباب الكامنة لقلق الطلبة من الرياضيات ودراستها،
ّ

فيها ،أساعد الباحث يف:

 1حتديد مشكلة الدراسة .

 ٢كتابة فرضيات الدراسة.

 ٣حتديد أداة /أدوات البيانات هلذه الدراسة.
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ّ
		
العشوائي
املتغي
			
3-2
ّ
نشاط :١

Random Variable

ُأ ُ
كمل اجلدول اآليت:

التجربة

عائلة لدهيا طفل واحد.
احتاد ذريت هيدروجني مع ذرة ُأكسجني.
َر ْمي حجر نرد منتظم مرة واحدة.
جع العدد  16مع العدد 14وتسجيل املجموع.
َْ
َس ْحب كرة من كيس حيتوي عىل  5كرات محراء ،و  6كرات بيضاء.

جمموعة مجيع النواتج املمكنة
٦،٥،٤،٣،٢،١

ُأحدد التّجارب التي نستطيع حتديد نتيجتها حتى قبل إِجرائها.
سمي هذا النوع من التجارب بالتجارب العلمية.
ُأ ّ
ُأحد ُد التجارب التي ال يمكن حتديد الناتج الذي سيتحقق إِال بعد إِجرائها.

سمي هذا النّوع من التّجارب:
ُأ ّ
سمي جمموعة مجيع النّواتج املمكنة هلا:
ُأ ّ

.

.

أتعلم	:التجربة العشوائ ّية :هي التجربة التي ال نستطيع حتديد نتيجتها قبل إجرائها ،ولكن نستطيع حتديد
العيني (.)Ω
ُسمى هذه املجموعة الفضاء
ّ
جمموعة مجيع النتائج املمكنة للتجربة ،وت ّ

نشاط :٢

الفلسطيني عملة صدرت عن جملس فلسطني
اجلنيه
ّ
للنقد عام1927م .محلت القطع النقدية واألَوراق
املالية كتابات بلغات ثالث.
ُألقيت إِحدى هذه القطع املنتظمة مرتني متتاليتني
ولوحظ عدد الصور الظاهرة.

يف هذه التجربة تكون جمموعة عنارص الفضاء العيني
(({ = )Ωص،ص)( ،ص،ك)( ،ك،ص)( ،ك،ك)}.
ما عدد عنارص الفضاء العيني؟
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ُأ ُ
كمل اجلدول اآليت:

الفضاء العيني
عدد الصورالظاهرة

(ص،ص)
2

(ص،ك) (ك،ص)

(ك،ك)

عبنا عن عدد الصور الظاهرة عىل الوجهني العلويني باملتغري س ،فإِن قيم س هي:
إِذا ّ
العشوائي.
سمى املتغري س املتغري
ّ
 .2 ، 1 ، 0و ُي ّ
العشوائي :هو متغري يأخذ قي ًام عددية حتددها نتائج جتربة عشوائية ما.
املتغي
تعريف:
ّ
ّ
مالحظة :إِذا كانت قيم املتغري العشوائي قابلة للعد يسمى متغري ًا عشوائي ًا منفصالً.
باقة من األَزهار فيها  6أزهار محراء ،وَ 4أزهار بيضاء .تم اختيار 3زهرات عشوائي ًا .إِذا كان
مثال 		: ١
كتب قيم ص.
املتغري العشوائي ص يم ّثل عدد األزهار البيضاءَ .أ ُ
احلل :

فس ذلك؟
قيم ص هي :صفر ُ .3 ، 2 ، 1 ،أ ِّ

نشاط :٣

قرص دوار كام يف الشكل املجاور عليه ثالثة َأرقام
هي ، 7 ، 5 ، 3 :إِذا َأدرنا القرص مرتني حيث ُيشري

املؤرش يف كل مرة عىل َأحد األَرقام الثالثة ،وكان س
يم ِّثل جمموع الرقمني الناجتني.

،)5،5( ،)٣،٥( ،)٧،٣( ،)٥،٣( ،)3،3({ = Ω

		 (.})7،7(،)٥،٧(،)٣،٧( ،)٧،٥
إِذا كان الرقامن الناجتان مها ( )3،3فإِن جمموعهام = 6
إِذا كان الرقامن الناجتان مها ( )5،7فإِن جمموعهام =
.
،
،
باقي قيم س:

.،
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التوزيع االحتمايل للمتغري العشوائي
نشاط :٤

تقرير جلهاز ِ
الفلسطيني عام 2013م َأن متوسط حجم األُرسة يف
املركزي
اإلحصاء
َأظهر
ّ
ّ
ٌ
فلسطني قد بلغ حوايل َ 5أفراد.

تم اختيار عائلة عشوائي ًا لدهيا َ 3أطفال ،وكان املتغري العشوائي س يمثل عدد األَطفال الذكور
يف العائلة.

ُأ ُ
كمل اجلدول اآليت:

الفراغ العيني

قيم املتغري العشوائي س

احتامل حدوث احلادث ل(س)

(و ،و ،و)
3

(و ،ب ،و)

1
8

(ب  ،ب ،و) (ب  ،ب ،ب)

3
8

احتامل احلادث (و ،و ،و) = عدد عنارص احلادث = 1
عدد عنارص الفضاء العيني
8
ما جمموع االحتامالت املقابلة لقيم املتغري العشوائي مجيعها يف اجلدول َأعاله؟ ماذا تُالحظ؟
يسمى بالتوزيع االحتاميل للمتغري
تشكّل قيم املتغري العشوائي س مع االحتامالت املقابلة هلا ل(س) ما ّ
العشوائي س ،ويمكن التعبري عنه عىل صورة جدول َأو جمموعة َأزواج مرتبة عىل صورة (س  ،ل(س)).
أتعلم :يف كل توزيع احتاميل يكون:
 احتامل ّكل قيمة من قيم املتغري العشوائي  ≤ 0ل(س) ≤ 1
 -جمموع احتامالت قيم املتغري العشوائي مجيعها = 1
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مثال 		: ٢

احلل :

يم ِّث ُل اجلدول التايل توزيع ًا احتاملي ًا للمتغري العشوائي ص ،فإِذا كانت ب = ٤أ.

حسب قيمة كل من أ  ،ب.
َأ
ُ
ص
6
0.1
ل(ص)

8
ب

جمموع احتامالت قيم املتغري العشوائي مجيعها =  ،1ب = 4أ

10
٢أ

 + 0٫1ب ٢ +أ = 1

٤ +0٫1أ ٢ +أ =  . 1ملاذا؟

٦أ = 0٫9

وضح ذلك.
أ = ُ . 0٫15أ ِّ
ب = 0٫6 = 0٫15 × 4

تمارين ومسائل :3-2

َ ١أكتب القيم التي يتخذها املتغري العشوائي يف كل حالة من احلاالت اآلتية:
أ عدد األَطفال ِ
اإلناث يف عائلة تم اختيارها عشوائي ًا من العائالت التي لدهيا َ 6أطفال.
ب عدد الرجال يف جمموعة من َ 3أشخاص تم اختيارها عشوائي ًا من ٍ
علمي فيه  6رجال و 4نساء.
ناد
ّ
جـ مر ّبع عدد الصور الظاهرة عىل الوجهني العلويني يف جتربة إِلقاء قطعة نقد منتظمة مرتني.
َ ٢أي من التوزيعات اآلتية يعدّ توزيع ًا احتاملي ًا؟ وملاذا؟
أ {(})0.4 ، 2( ، )0.5 ، 3( ، )0.2 ، 1

ب {(})0٫4 ، 5( ، )0٫3 ، 8 ( ، )0٫3 ، 1
س س
جـ {(س  ،ل(س)) حيث ل( ) =
 ،س = }٢٠ ، ١٧ ، 13
٥٠
 ٣إِذا كان س متغري ًا عشوائي ًا يتخذ القيم  ، 4 ، 3 ، 2 ، 1وكان ل (س) = أس:2
أ أجدْ قيمة الثابت أ.

ب أكتب جدول التوزيع االحتاميل للمتغري العشوائي س.
 ٤صندوقان يف كل منهام ثالث كرات ،األَول كراته مرقمة  5 ، 4 ، 3والثاين باألَرقام ُ 8 ، 7 ، 6سحبت
كرة عشوائي ًا من كل صندوق ،وكان املتغري العشوائي س هو ناتج رضب العددين املكتوبني عىل الكرتني
كتب التوزيع االحتاميل للمتغري العشوائي س.
املسحوبتنيَ ،أ ُ
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ّ
توقع املتغري العشوائي املنفصل
			
4-2
					 Predicting The Separate Random Variable
تعريف :إِذا كان س متغري ًا عشوائي ًا منفص ً
ال يأخذ القيم س ، 1س ......، 2س ن باحتامالت مقابلة
ل(س )  ،ل(س )  ، ...... ،ل(س ) عىل الرتتيب فإِن توقع س و ُيرمز له ت (س) ويساوي
1

ن

2

س × 1ل(س + )1س × 2ل(س + ...... + )2س ن × ل(س ن)

ويكتب بالصورة ت(س) =

ن

ر=١

(س ر × ل(س ر)).

مثال  		 : 1يربح صاحب َأحد املتنزهات مبلغ  120دينار ًا يف اليوم املشمس ،وخيرس  20دينار ًا يف اليوم
غري املشمس ،إِذا كان احتامل اليوم املشمس هو  0.8ما توقعك للربح اليومي لصاحب املتنزه؟
احتامل اليوم غري املشمس = 0.2 = 0.8 -1
قيم املتغري العشوائي س هي ،120 ، 20- :هل هناك قيم ُأخرى؟
ِ
نكون اجلدول اآليت:
إلجياد توقع الربح اليومي لصاحب املتنزهِّ ،
20-

س

ل(س)

٫٢

١٢٠

0.8

ت(س) = ٫٨ × ١٢٠ + ٫2 × ٢٠-
= 92

َأجدُ توقع الربح اليومي لصاحب املتنزه بطريقة ُأخرى.
نشاط :1

إِذا كانت قيمة مبيعات إِحدى املحالت التجارية يف مدينة َأرحيا خالل عرشة َأيام كام هو مبني يف
اجلدول اآليت:

املبيعات بالدينار
عدد األَيام
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100
4

150
3

200
2

250

1

إِذا كان املتغري العشوائي س يم ّثل قيمة مبيعات املحل اليوم ّية.
َ 1أجدُ القيمة املتوقعة للمبيعات.

		 قيم املتغري العشوائي (س) هي .250، 200 ،150 ،100 :ملاذا؟
وضح ذلك.
		 احتامل َأن تكون مبيعات املحل ( )100دينار = ُ .0٫4أ ِّ
		 ُأ ُ
كمل اجلدول اآليت:
س
200
150
100
0٫4
ل(س)
وض ُح ذلك؟
		 القيمة املتوقعة للمبيعات =  150دينار ًاُ .أ ِّ
َ ٢أجدُ  :ت(2س)

		 ت(2س) = (+ 0٫3 × )150 × 2( +0٫4 × )100 × 2

+

250
0٫1

= .300

أتعلم :ليكن س متغري ًا عشوائي ًا توقعه ت(س) ،أ  ،ب ∈ ح فإِنه يمكن إِجياد:
ت(أ س  ±ب) باستخدام اخلاصية اآلتية :ت(أ س  ±ب) = أ ت(س)  ±ب.
قارن ِ
َأجد :ت(2س) باستخدام اخلاصية السابقةُ ،أ ُ
اإلجابتني.
مثال 		 : 2

إِذا كان التوزيع االحتاميل ملتغري عشوائي س كام يف اجلدول اآليت:
س
6
4
2
0
ب
0٫4
0٫2
0٫3
ل(س)

حسب قيمة ب.
َ ١أ
ُ
حسب ت(س)
َ ٢أ
ُ
حسب ت(ص).
 ٣إِذا كان املتغري العشوائي ص = 2س َ ، 3 +أ
ُ
احلل :

 ١قيمة ب.

العشوائي مجيعها = 1
		 جمموع احتامالت قيم املتغري
ّ

		  + 0٫4 + 0٫2 + 0٫3ب = 1
		  + 0٫9ب = 1
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		 ومنها ب = 0٫1
 ٢ت(س) = 0٫1 × 6 + 0٫4 × 4 + 0٫2 × 2 + 0٫3 × 0
						 = 2٫6
 ٣ت (ص) = 8٫2 = 3 + 2٫6 × 2

تمارين ومسائل :4-2

 ١إِذا كان التّوزيع االحتاميل للمتغري س ُمعطى كام يف اجلدول اآليت:
س
15
10
5
0
0.25
ل(س)
0.3
أ
0.15
أ َأ ِجد :قيمة أ.
ب َأ ِجد :ت(س).
جـ َأ ِجد :ت (2س .)7 +

ُ ٢يطلق شخص سه ًام عىل قرص ،حيث يكسب  16نقطة يف حال َأصابته ،وخيرس  8نقاط إِذا مل يصبه،
إِذا كان احتامل إِصابته =  ،0.4فام تو ّقعك لعدد النقاط التي حيصل عليها هذا الشخص يف الرمية
الواحدة.
حسب توقع عدد األَطفال ِ
اإلناث يف عائلة لدهيا ثالثة َأطفال.
َ ٣أ
ُ
 ٤يربح فندق يف مدينة رام اهلل يومي ًا  800دينار يف فصل الصيف ،و 400دينار يف فصيل :الربيع واخلريف،
حسب توقعك لربح الفندق اليومي؟
وخيرس  200دينار يف فصل الشتاءَ ،أ
ُ
حسب ت(س).
 ٥إِذا كان ت(7س َ ،49 = )25 +أ
ُ
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تمارين عامة:

 ١اخرت رمز اإلجابة الصحيحة فيام َيأيت:

 ١أي من اآلتية ُيعترب أداة جلمع البيانات؟

		 احلرص الشامل
		 د)
						 جـ) حل املشكالت
		 ب) املقابلة
		 العينة العرضية
أ)

 ٢ما العينة غري االحتاملية فيام يأيت؟

		 العينة املنتظمة
			 د)
			 جـ) العينة الطبقية
				 ب) العينة العشوائية
		 كرة الثلج
أ)
 ٣إِذا كانت س متغري ًا عشوائي ًا وكانت ت ( 3س ، 14 = )1 -فإِن ت (س) =

		 45
							 ب)  							5جـ)  						15د)
		 3
أ)
 ٤اختيار جمموعة من الطلبة املشرتكني يف َأعامل فنية ملعرفة مشكالهتم َأثناء العمل الفني َأو إِقامة
املعارض .ما نوع العينة املختارة؟

		 منتظمة
		 د)
						 جـ) عشوائية بسيطة
					 ب) عرضية
		 قصدية
أ)
 ٥إِذا كان س متغري ًا عشوائي ًا يم ّثل عدد الوجبات التي يتناوهلا َأحد نزالء الفنادق (فطور،غداء،عشاء)
يف َأحد األَيام ،ماقيم املتغري العشوائي س؟

		 3 ،2 ،1 ،0
								 جـ)  				3 ،2 ،1د)
		  				2 ،1 ،0ب) 3
أ)
ُ ٢يراد اختيار عينة عدد َأفرادها  60طالب ًا من مدرسة هبا  300طالب مكونة حسب اجلدول اآليت:
الصف
العدد

احلادي عرش /أديب
120

احلادي عرش/ريادي
120

احلادي عرش /علمي

60

وضح الطريقة التي يتم فيها اختيار العينة.
ُأ ِّ
 ٥مصنع ل َ
ألقمشة فيه  1500عاملَ .أرادت إِدارة املصنع َأن تعرف رأي العامل يف طرق حتسني بيئة العمل
يف املصنع ،فقررت استخدام عينة منتظمة حجمها  150عامالً.

أ ما مقدار املسافة الثابتة بني مفردات العينة؟
ب إِذا كان الرقم ُ 6يمثل رقم َأول عامل تم اختياره عشوائي ًا يف العينة ،ما َأرقام َأول  5عامل تم اختيارهم؟

أقيّم ذاتي أعرب بلغتي عن نقاط القوة ونقاط الضعف لكل مفهوم من املفاهيم الواردة يف هذه الوحدة بام
ال يزيد عن أربعة أسطر.
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نموذج اختبار نهاية الفترة الثانية
		
السؤال األول:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة يف ما يأيت:

 -١ما األداة التي تُعدّ أداة من أدوات البحث العلمي؟
أ) املقابلة 			 .ب) االستبانة.

		
جـ) املالحظة.

د) مجيع ما ذكر.

 -٢ما العينة التي يتعمد الباحث اختيارها عىل أساس أهنا حتقق غرض الدراسة ؟
أ) املنتظمة 			.ب) القصدية		.

جـ) كرة الثلج		.

د) العرضية.

أي التوزيعات اآلتية يعدّ توزيع ًا احتاملي ًا؟
ُ -٣

أ) {( 		})0٫4 ،3(،)0٫5 ،2(،)0٫3 ،1جـ){(})0٫4 ،16(،)0٫2 ،9 (،)0٫7 ،4(،)0٫3-،1

ب) {(})0٫2 ،6(،)0٫3 ،4(،)0٫4 ،2

د) {(})0٫1 ،7(،)0٫4 ،5(،)0٫3 ،2(،)0٫2 ،1-

 -٤إذا كان ت(س) =  ، 5فام قيمة :ت (س –  )2؟
			
أ) 3

ب) 			3-

جـ) 		5

د) 2

السؤال الثاين:

مكونة من 8
مصنع يعمل فيه  40موظف ًا ،منهم  5مهندسني 20 ،عامالً 15 ،فن ّي ًاُ ،يراد اختيار عينة طبقية ّ
موظفني .كم عدد ّ
كل من املهندسني ،والعامل ،والفنيني يف هذه العينة؟
السؤال الثالث:

أ) صندوق حيوي  6بطاقات مرقمة باألرقام اآلتيةُ ،4 ،4 ،4 ،2 ،2 ،1 :سحبت بطاقة من الصندوق عشوائي ًا،
و ُع ّرف املتغري العشوائي س بأنه العدد الظاهر عىل البطاقة مطروح ًا منه العدد  ،2أجد ت (س).

٢
ب) إذا كان س متغري ًا عشوائي ًا منفصالً ،يأخذ القيم  :صفر  ، 3 ،2 ، 1 ،وكان ل(س) = س  ،أجد قيمة

الثابت ( ،)ثم وأكتب جدول التوزيع االحتاميل للمتغري س.
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السؤال الرابع:
أ) ُيراد اختيارعينة عشوائية منتظمة حجمها  300شخص ًا من جمتمع حجمه  6000شخص ،فإذا كان رقم
أحسب رقم ٍّ
كل من :العنرص الثاين ،العنرص الثالث ،العنرص األخري.
العنرص األول من العينة هو ، 12
ُ
أحسب قيمة ٍّ
كل من :أ،
ب) يمثل اجلدول اآليت توزيع ًا احتامل ّي ًا للمتغري العشوائي س ،فإذا كانت ب = 2أ ،
ُ
ب ،جـ حيث ّ
أن :ت(س) = .5
س

ل(س)

٤

٠٫٢

٨

ب

جـ

٠٫٥

١٦
أ
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