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نتهاء من هذا الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا  يتوقع من الطلبة بعد ال�إ

العملّية من خلال  الحياة  والمتتاليات في  وال�حتمال�ت  حصاء  ال�إ قادرين على توظيف 

ال�آتي:

1   التعرف اإلى مفهوم البحث العلمي وخطواته.

2   التمييز بين اأنواع العّينات، والتعرف اإلى طرق سحبها.

3   اإيجاد المتغير العشوائي المنفصل، وتوزيعه ال�حتمالي.

4   حساب التوقع للمتغير العشوائي  المنفصل، وتفسيره.

٥   تعرف المتتالية وحدودها، وحّدها العام.

  

البحث العلمي
طرق جمع البيانات
العينات ال�حتمالية

التغير العشوائي المنفصل
التوقع
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)Scientific Research( البحث العلمي  ١-١

المواطنين  الدولة وقراراتها؛ لخدمة  اأهمية في تحديد سياسات  النمو السكاني ذات  تعتبر دراسة 
وتحسين معيشتهم، ولدراسة النمو السكاني في فلسطين للسنوات العشر ال�أخيرة، احتاج مهند 
آتية: حصاء الفلسطيني، حيث حصل على البيانات ال� لمجموعة من البيانات، فقرر زيارة مركز ال�إ

1. عــدد الســكان الفلســطينيين المقــدر فــي منتصــف عــام 201٥ هــو 4,٦8 مليــون نســمة، بواقــع 
2,38 مليــون مــن الذكــور. 

ناث ....................... . عدد ال�إ
2. بلغت نسبة السكان الحضر 73,4% ونسبة المقيمين في الريف 7,%1٦

 تقدر نسبة المقيمين في المخيمات ......... .

نشاط 
)1(

تعريف البحث العلمي:

   جمــع منظــم للمعلومــات المتوفــرة لــدى الباحــث عــن موضــوع معيــن، وترتيبهــا بصــورة جيــدة؛ بحيــث تدعــم 
المعلومــات الســابقة، اأو تصبــح اأكثــر نقــاًء ووضوحــاً. وهــو عمليــة اســتقصاء منظمــة ودقيقــة لجمــع الشــواهد 
أدلــة، بهــدف اكتشــاف معلومــات، اأو علاقــات جديــدة، اأو تكميــل معلومــات اأو علاقــات ناقصــة، اأو  وال�

أنشــطة الخاصــة بالمجتمــع والدولــة.* تصحيــح خطــاأ فيــه وذلــك لبنــاء اســتراتيجية شــاملة لكافــة ال�

#www.pcbs.gov.ps/default.aspx حصاء الفلسطيني على الرابط * ارجع لمنشورات مركز ال�إ

تحديــد مشــكلة البحــث، والتســاؤل�ت الغامضــة التــي قــد تــدور فــي ذهــن الباحــث حــول موضــوع الدراســة . 1
التــي اختارهــا، والتــي  تحتــاج اإلــى تفســير يســعى الباحــث اإلــى اإيجــاد اإجابــات علميــة شــافية ووافيــة لهــا.

 اقتــراح اســم البحث، فيجــب على الباحــث اأن  يكــون علــى درايــة بموضوعــه المختــار؛ حتــى  يتــم . 2
ــم المناســب للبحــث . ــد ال�س تحدي

وضع اأسئلة الدراسة وفرضياتها، والتي يجب اأن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة البحث.. 3
جراء الدراسة، وتحليلها.. 4 جمع البيانات المطلوبة ل�إ
اإظهار النتائج وتفسيرها . . ٥
وضع مقترحات وتوصيات بناًء على نتائج التحليل.. ٦

خطوات البحث العلمي: 
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يكتــب الباحــث - عــادة - ملخصــاً للبحــث الــذي يقــوم بــه؛ مــن اأجــل تعريــف المهتميــن بعناصــر 
ــم فيهــا اإجــراء البحــث، وغيرهــا مــن العناصــر،  ــي ت ــه، والخطــوات الت البحــث، واأســئلته، وفرضيات
ففــي بحــث بعنــوان اأثــر الميــاه العادمــة التــي تكّبهــا مصانــع مســتوطنات ال�حتــلال، وتلــوث بهــا حيــاة 

المواطنيــن فــي محافظــة ســلفيت كان ملخــص الدراســة كمــا ياأتــي:

العنــوان: اأثــر الميــاه العادمــة التــي تكّبهــا المصانــع )مســتوطنة بــركان( علــى حيــاة المواطنيــن فــي 

قــرى محافظــة ســلفيت. 

المقدمــة: منــذ اأن اغتصــب ال�حتــلال اأراضــي المواطنيــن فــي محافظــة ســلفيت، اأقــام عليهــا مصانع 
فــي المســتوطنات، ومــن هنــا بــداأت معانــاة المواطنيــن فــي القــرى المجــاورة لهــذه المســتوطنات، 
ــاه العادمــة مــن مجــاري ومخلفــات  ــة مســتنقعات للمي أودي ــة وال� أراضــي الزراعي ــث اأصبحــت ال� حي
مصانــع الجلــود وغيرهــا فــي هــذه المســتوطنات؛ ممــا شــكّل مخاطــر صحيــة ونفســية علــى حيــاة 

المواطنيــن.

نشاط 
)2(

ــرى حجــم 	  ــات، ن ــذه المخلف ــن ه ــون م ــن يعان ــن الذي ــن المواطني ــدد م ــة ع ــن خــلال مقابل وم

ــة، ولســعات البعــوض،  ــح الكريه ــن استنشــاق الروائ ــذي يتهــدد حياتهــم م ــاة والخطــر ال المعان

والحشــرات الفتّاكــة، وتلــف مزروعاتهــم، ومــوت بعــض مواشــيهم حيــث تشــكل هــذه المخلفــات 

ــة و النفســية و  ــراز المخاطــر الصحي ــى اإب ــد خلــص البحــث اإل ــى حياتهــم. وق ــاً عل خطــراً حقيقي

ال�جتماعيــة  الناجمــة عــن مخلفــات الميــاه العادمــة للمســتوطنات الصهيونيــة، واأثرهــا الكارثــي 

علــى المواطنيــن فــي القــرى المحاذيــة لهــذه المســتوطنات، والخــروج بالتوصيــات اإلــى الجهــات 

نهــاء معانــاة المواطنيــن فــي هــذه المناطــق. وفضــح جرائــم ال�حتلال  المســؤولة بضــرورة التحــرك ل�إ

الصهيونــي فــي المحافــل الدوليــة عــن طريــق منظمــات الصحــة العالميــة.

ــع مســتوطنة  ــاه العادمــة التــي تكّبهــا مصان ــر المي ــوان البحــث: اأث 1. فــي الملخــص الســابق كان عن

ــاة المواطنيــن فــي قــرى محافظــة ســلفيت. بــركان علــى حي

2. مشكلة البحث ...................................................................

3. اأداة جمع البيانات ................................................................

4. التوصيات ........................................................................



٥

 1  اأعّرف البحث العلمي، واأحدد خطوات تنفيذه.

 2  اأدرس ملخص الدراسة ال�آتي، واأحدد فيه: 

 اأ. مشكلة البحث       ب. نتائج الدراسة  جـ. اأدوات جمع البيانات       د. توصيات الدراسة.         

ــة  ــن وجه ــل م ــة الخلي ــي محافظ ــية ف ــدارس ال�أساس ــري الم ــي لمدي ــوان البحــث: الرضــا الوظيف عن
نظرهــم.

   هدفــت الدراســة اإلــى التعــرف علــى درجــة الرضــا الوظيفــي لــدى مديــري المــدارس ال�أساســية فــي 

نســانية وال�جتماعيــة مــع  محافظــة الخليــل، عــن العائــد الوظيفــي )معنــوي ومــادي( وعــن العلاقــات ال�إ

أمــور، وقــد شــملت الدراســة ٥0 مديــراً مــن مديــري المــدارس ال�أساســية، حيــث تــم  الطلبــة واأوليــاء ال�

حصائيــة  اســتخدام ال�ســتبانة اأداًة لجمــع البيانــات، وتــم تحليــل نتائــج الدراســة باســتخدام المعالجــة ال�إ

وخلصــت الدراســة اإلــى نتائــج، اأهمهــا: اأن درجــة الرضــا الوظيفــي لــدى مديــري المــدارس ال�أساســية 

نســانية وال�جتماعيــة  عــن العائــد الوظيفــي )معنــوي ومــادي ( كان بدرجــة عاليــة، وكذلــك العلاقــات ال�إ

أمــور. وقــد قــدم الباحــث عــدداً مــن التوصيــات فــي ضــوء نتائــج الدراســة، اأهمهــا:  مــع الطلبــة واأوليــاء ال�

تعزيــز وعــي مديــري المــدارس باأهميــة الشــعور بالرضــا الوظيفــي، والعمــل علــى اإدارة البيئــة المدرســية 

بنجــاح وفاعليــة، واإعطــاء الصلاحيــات المناســبة ل�تخــاذ القــرارات بخصــوص مــا يعتــرض العمــل 

المدرســي مــن مشــكلات.

تمارين ومسائل  )1-1(



٦

فــي دراســة الواقــع الديموغرافــي الفلســطيني لتعزيــز صمــوده، يقــوم مركــز فلســطيني للاأبحــاث باإجــراء 
دراســات متعــددة، يحتــاج فيهــا اإلــى جمــع بيانــات مــن اأفــراد المجتمــع،  فاأحيانــا تتطلــب الدراســة 
جمــع البيانــات مــن جميــع اأفــراد المجتمــع، واأحيانــا اأخــرى يمكــن اأن يكتفــى بجمــع البيانــات مــن 

مجموعــة جزئيــة مــن المجتمــع.

جــراء  اأحــدد فيمــا ياأتــي، متــى يجــب اأخــذ جميــع عناصــر المجتمــع؟ ومتــى يمكــن اأخــذ جــزء منــه؟ ل�إ
آتية: أبحــاث ال� ال�

حصاء عدد المواليد الذكور في مدينة غزة، ناأخذ جميع عناصر المجتمع.. 1  ل�إ

 لتقدير نسبة التحاق طلبة القدس بالجامعات، يمكن اأخذ جزء ممثل من المجتمع.. 2

اإجراء التعداد العام للمنشاآت الصناعية في مدينة الخليل......................................... 3

دراسة اتجاهات طلبة الصف العاشر في فلسطين، حول ال�لتحاق بالفرع الريادي............... 4

اإجراء فحص دم لشخص في فلسطين مصاب بمرض ما .............................طرق . ٥

 2-١ )Data Collection Methods( طرق جمع البيانات

نشاط

اأ. المسح الشامل:
تعريف: المسح الشامل هي عملية يتم فيها جمع البيانات من كل اأفراد المجتمع. 

ممــا يعطــي معلومــات شــاملة عــن خصائــص المجتمــع المــراد دراســتها، لكــن قــد يتطلــب ذلــك وقتــاً وجهــداً 
أفــراد، مثــل: التعــداد العــام  كبيريــن، ويتطلــب اأيضــاً فريــق عمــل، ونفقــات مرتفعــة، نظــراً لكثــرة عــدد ال�
للســكان، والمســاكن، والمنشــاآت. هنــاك عــدة حــال�ت يتعــذر فيهــا المســح الشــامل، كعمليــة فحــص الــدم، 

ــة. حصائــي يســمى العّين ــة الســمك فــي البحــر ، وعندهــا نلجــاأ اإلــى دراســة جــزء مــن المجتمــع ال�إ وكمي

حصائية. ١ جمع البيانات الاإ

ب. العّينات

تعريف العّينة: هي مجموعة جزئّية من المجتمع.   
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     اأنواع العينات   

اإن مــن اأهــم خطــوات الدراســة، هــو اختيــار عّينــة ممثلــة للمجتمــع؛ للتوصــل اإلــى اســتنتاجات يمكــن تعميمهــا 
علــى جميــع اأفــراد المجتمــع، وهــذا يعتمــد علــى اختيــار الطريقــة الســليمة ل�ختيــار العينــة.

لذا سنتعرف على الطرق التي نختار بها العّينة. حيث اإن هناك نوعان من العّينات:

١. العّينات غير الاحتمالية 

أمثلة عليها: وهي العّينات التي ل� تخضع لقوانين ال�حتمال�ت عند اختيارها، ومن ال�

اأ. عّينــة الصدفــة، التــي تعتمــد علــى الصدفــة فــي اختيارهــا، مثــل: دراســة موقــف الــراأي العــام مــن ظاهــرة معينــة، 
حيــث يختــار الباحــث عــدداً مــن النــاس يقابلهــم بالصدفــة. ويؤخــذ علــى هــذه العينــة اأنهــا ل� يمكــن اأن تمثــل 

المجتمــع ال�أصلــي بدقــة، ومــن هنــا يصعــب تعميــم نتائجهــا علــى المجتمــع. 

ب. العّينة الوصولية، حيث تعتمد على سهولة الوصول للعينة  للحصول على البيانات.

جـــ. العّينــة القصديّــة، حيــث يختــار الباحــث عّينتــه بنــاًء علــى حكــم وراأي شــخصي، ومــن عيوبهــا اأنهــا تتاأثــر 
بالتحيــز الشــخصي.

وهناك اأمثلة اأخرى على اأنواع العينات غير العشوائية، مثل: الحصصية والكرة الثلجية، وغيرها... 

2. العّينات الاحتمالية 
هــي تلــك العّينــات التــي يخضــع اختيارهــا لقوانيــن احتماليــة، وســوف نقتصــر دراســتنا علــى العّينــات ال�حتماليــة 

آتية: ال�

اأ. العّينة العشوائية البسيطة. 

ب. العّينة الطبقية العشوائية. 

جـ . العّينة العشوائية المنتظمة. 



8

تمارين ومسائل )١-2(

أمثلة:  1  اأوضح المقصود بما ياأتي مدعماً  اإجابتي بال�

    اأ. المسح الشامل                      ب. العّينة. 
 

 2  اأعدد اأربعًة من اأسباب اللجوء اإلى العّينة الممثلة للمجتمع، بدل�ً من المسح الشامل.

آتية نحتاج فيها اإلى اأخذ عينة، واأيها نحتاج اإلى المسح الشامل:  3  اأحدد اأيّاً من الظواهر ال�

اأ. اإجراء تعداد عام لمصانع الصابون في فلسطين.

ب. دراسة اأثر مواقع التواصل ال�جتماعي على العلاقات ال�أسرية.

جـ. فحص صلاحية اإنتاج مصنع للاأغذية.



٩

جــراء دراســة حــول معــدل التحصيــل فــي مبحــث الرياضيــات لطلبــة مدرســة الشــهيد خليــل الوزيــر   ل�إ
الثانويــة للبنيــن، قــررت الهيئــة التدريســية  دراســة ذلــك علــى عينــة ممثلــة للطــلاب، فســجلت اأســماء  
جميــع الطلبــة علــى بطاقــات، وطلــب مــن اأحــد المعلميــن ســحب عينــة حجمهــا 30 طالبــاً، بحيــث 
يســحب المعلــم البطاقــة، ويحــدد ال�ســم، ثــم يعيــد البطاقــة اإلــى الصنــدوق، ويســحب البطاقــة الثانيــة 
فــاإذا تكــرر ال�ســم، يعيــد التجربــة مــرًة اأخــرى، وهكــذا... حتــى تــم ســحب العينــة كاملــة، وبعــد 
فتــرة قــررت الهيئــة قيــاس معــدل التحصيــل حســب الصــف. اأقتــرح طريقــة لســحب هــذه العينــة....

ــة وعلــى طريقــة  ــات ال�حتمالي ــواع العّين ــوع مــن اأن ــل علــى كل ن ــد، ســنتعرف بالتفصي فــي هــذا البن
ســحبها.

 )Probability Samples( العّينات الاحتمالية  3-١

نشاط
)1(

اأولاً: العينة العشوائية البسيطة

هــي العّينــة التــي  يكــون لــكل عنصــر مــن عناصرهــا نفــس فرصــة ال�ختيــار، واإن اختيــار اأي عنصــر فــي العّينــة، 
ل� يؤثــر علــى اختيــار عنصــر اآخــر فيهــا.

ــة تجانــس المجتمــع مــن حيــث: الســمة المــراد دراســتها، حيــث  ــة فــي حال ونلجــاأ اإلــى اســتخدام هــذه العين
أرقــام العشــوائية، اأو القرعــة، اأو البرامــج الحاســوبية، وغيرهــا مــن الطــرق فــي تحديــد  تســتخدم جــداول ال�

عناصرهــا.

نفلونــزا علــى 200 شــخص، ســحبت عينــة حجمهــا  جــراء دراســة حــول مــدى فاعليــة طعــم ضــد ال�إ مثــال: ل�إ
10 اأشــخاص، اأوضــح خطــوات ســحب العينــة. 

الحل: 
1. اأرقِّــم عناصــر المجتمــع مــن 1 اإلــى )(  حيــث  حجــم المجتمــع، وبالتالــي اأبــداأ الترقيــم مــن 1 واأنتهــي 
بالرقــم 200 بحيــث يكــون عــدد المنــازل 3 " مســاو لعــدد منــازل العــدد 200 " وبذلــك تكــون اأرقــام عناصــر  

المجتمــع هــي:
. 200 ،1٩٩ ،1٩8 ،1٩7 ، 1٩٦ ،.... ،..2 ،..1 

أرقــام العشــوائية المرفــق، واأبــداأ بعمــود عشــوائياً، وليكــن العمــود ال�أول، بحيــث اأنظــر اإلــى  2. اأســتخدم جــدول ال�
أرقــام بيــن 001 و 200 دون تكــرار، واأتابــع ذلــك فــي باقــي اأعمــدة  اأول ثــلاث منــازل فــي العمــود، واأختــار ال�

الجــدول، حتــى اأحصــل علــى العّينــة بالحجــم المطلــوب.

أرقام: 3. وبالتالي تكون العّينة هي العناصر التي تحمل ال�
0٩7 ،007 ،024 ،070 ،010 ،023 ،071 ،103 ،0٩4 ،104
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ثانيًا: العّينة العشوائّية الطبقية

ــرى ومخيمــات ... ،   ــدن وق ــى م ــى صفــوف، وتقســيم المجتمــع الفلســطيني اإل ــل: تقســيم المدرســة اإل مث
ــات.  ــة حســب الكلي ــة الجامع وتقســيم طلب

اإذا كان اأعداد طالبات مدرسة الشهيدة دل�ل المغربي الثانوية للبنات موزعين حسب الصفوف كما ياأتي:

الثاني عشرالحادي عشرالعاشرالتاسعالصف

1801202٥01٥0العدد

 واإذا اأريد سحب عّينة حجمها 140 طالبًة، بطريقة المعاينة الطبقّية العشوائّية، وعلى اأساس 	 

الصف.

- حجم المجتمع = حجم الطبقة ال�أولى + حجم الطبقة الثانية + حجم الطبقة  الثالثة + حجم الطبقة الرابعة

                  =  180 + 120 + 2٥0 + 1٥0 = 700 طالبة.

- حجم العينة من الصف التاسع = عدد طلاب الصف التاسع × )حجم العينة الكلية ÷ حجم المجتمع الكلي(

           700                           = 180 × 140 = 3٦ طالبًة.

- حجم العينة من الصف العاشر = عدد طلاب الصف العاشر × )حجم العينة الكلية ÷ حجم المجتمع الكلي (

          700                          = 120 × 140 = 24 طالبًة.

- حجم العينة من الصف الحادي عشر .............................................

- حجم العينة من الصف الثاني عشر ...............................................

ويمكن ايجاد حجم العينة الطبقية باستخدام القانون  

)
حجم العينة الكلية

 حجم العينة الطبقية = حجم الطبقة × )

نشاط 
)2(

حجم المجتمع

تعريــف: العّينــة العشــوائّية الطبقّيــة، هــي العّينــة التــي تســحب فــي حالــة يكــون المجتمــع فيهــا 
مــكان تقســيمه اإلــى مجتمعــات متجانســة، وغيــر متداخلــة "طبقــات "   غيــر متجانــس، وكان بال�إ

حيــث تســحب عّينــة عشــوائّية بســيطة مــن كل طبقــة.



11

أولــى + حجــم العينــة مــن الطبقــة الثانيــة + حجــم  األ�حــظ اأن حجــم العينــة الكليــة = حجــم العينــة مــن الطبقــة ال�
العينــة مــن الطبقــة الثالثــة + حجــم العينــة مــن الطبقــة الرابعــة. 

أولــى مــن مجتمــع الصــف التاســع والبالــغ عددهــم 180 	  ــًة مــن الطبقــة ال�  لســحب عينــة حجمهــا 3٦ طالب
أولــى  ــًة، اأســتخدم طريقــة العينــة العشــوائية البســيطة، حيــث اأرقــم عناصــر الطبقــة ال� طالب

أرقام العشوائية لتحديد العينة.  من 001، 002، اإلى 180 ثم اأستخدم جدول ال�

عناصر العّينة من الصف التاسع هي ........................................................ .

عناصر العّينة من الصف العاشر هي ........................................................ .

عناصر العّينة من الصف الحادي عشر هي ................................................. .

عناصر العّينة من الصف الثاني عشر هي ................................................... .

       ثالثًا: العّينة العشوائّية المنتظمة
   هــي العّينــة التــي يتــم اختيــار مفرداتهــا بصــورة منتظمــة، وبترتيــب معيــن، بعــد اأن يتــم اختيــار نقطــة البدايــة 

بطريقــة عشــوائية.
وتعتبــر هــذه الطريقــة ســهلًة مقارنــًة بالعّينــة العشــوائّية البســيطة، وغالبــاً مــا تعطــي معلومــات اأكثــر مــن المعلومــات 
أنهــا تكــون موزعــًة بشــكل اأكثــر تجانســاً علــى جميــع  التــي نحصــل عليهــا فــي المعاينــة العشــوائّية البســيطة، ل�

اأفــراد المجتمــع.

نشاط 
)3(

ــع  ــات المجتم ــة توجه ــات ودراس ــع البيان ــة لجم حصائي ــن ال�أدوات ال�إ ــراأي م ــتطلاعات ال ــر اس تعتب
جــراء اســتطلاع راأي حــول نتائــج انتخابــات مجلــس طلبــة جامعــة بيــر زيــت،  نحــو ظاهــرة معينــة، ول�إ
قــرر باحــث ســحب عّينــة عشــوائّية منتظمــة حجمهــا 100 طالــب مــن اأصــل 1000 طالــب حضــروا 

المناظــرة ال�نتخابيــة، اأوضــح للباحــث كيفيــة ســحب هــذه العينــة.

10 = 
1000

، ف = 
حجم المجتمع 

- اأجد المسافة الثابتة ) ف ( = 
      حجم العّينة    100 

- اأحــدد رقــم البدايــة، فاأختــار رقمــاً عشــوائياً مــن 1 اإلــى ف اأي مــن 1 اإلــى 10 وليكــن ٦. وبالتالــي 
يكــون الشــخص الســادس هــو اأول عناصــر العّينــة الــذي ســيتم اســتطلاع راأيــه.

- اأحــدد العنصــر الثانــي باإضافــة ف = 10 اإلــى الرقــم ال�أول، فيكــون الشــخص صاحــب الرقــم 
 1٦ = 10 + ٦

- اأرقام عناصر العّينة هي ٦، 1٦، 2٦، ............................. .

٥. رقم العنصر السابع في هذه العّينة هو .............................. .



12

1. لدراســة اأثــر توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة علــى اأداء الطلبــة، قــرر باحــث اأخــذ عّينــة حجمهــا %10  
ــة المدرســة ٥00  ــة، اإذا علمــت اأن عــدد طلب ــد القــادر الحســيني الثانوي ــة مدرســة الشــهيد عب مــن طلب

طالــب.

 اأ. ما نوع العّينة التي يمكن استخدامها لهذه الدراسة؟

ب. اأشرح طريقة سحب العّينة.

2. في مؤتمر للمهندسين الفلسطينيين، كان اأعداد المشاركين كما في الجدول ال�آتي:

كهربائيميكانيكيمدنيمعماريالتخصص

1٥02008070العدد
 

  اأراد باحــث اســتطلاع راأي المشــاركين حــول نتائــج المؤتمــر، فقــرر ســحب عينــة مــن 20 مهندســاً 
مــن المشــاركين اعتمــاداً علــى تخصصهــم.

 اأ. اأحدد حجم العّينة من كل تخصص.

ب. اأحدد عناصر العّينة المطلوبة من كل تخصص.

تمارين ومسائل )١-3(:
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يعتبــر معــدل الخصوبــة مــن المعــدل�ت المهمــة لقيــاس النمــو الســكاني فــي فلســطين، فقــد يكــون 
ــس وتسلســل  ــث الجن ــن حي ــال، م ــة اأطف ــن ثلاث ــة فلســطينية م ــار عائل ــة اختي ــي تجرب ــام  ف ال�هتم

ــة.  ــة للتجرب ــج الممكن ــة، وليــس علــى النتائ ــاث فــي العائل ن ــا ًعلــى عــدد ال�إ ــول�دة منصّب ال
1. الفضاء العيني لهذه التجربة هو } ب ب ب ، ب و ب ، ............. {

ناث في هذه العائلة فاإن قيم س الممكنة هي:  2. اإذا عّرفنا المتغير س على اأنه عدد ال�إ
}  3  ،  2  ،  1  ،  0  {

3. اأمثل العلاقة بين الفضاء العيني وقيم س بمخطط سهمي.
                     Ω                                       قيم س 

)Discrete Random Variable( المتغير العشوائي المنفصل  4-١

نشاط 
 )1(

ب ب ب 

ب و ب

ب ب و

و ب ب

و ب و 

ب و و

و ب و 

و و و 

3

00000

00000

00000

األ�حظ اأن المخطط السابق يمثل اقتراناً، لماذا؟
مجاله ................................. ، ومداه ................................. 

وفي مثل هذه الحالة، فاإن س يسمى متغيراً عشوائياً منفصلاً .

تعريــف: المتغيــر العشــوائي المنفصــل هــو اقتــران مجالــه الفضــاء العينــي Ω، ومــداه مجموعــة جزئيــة 
مــن ال�أعــداد الحقيقيــة، ويســمى توزيعــاً احتماليــاً اإذا حقــق مــا ياأتــي: 

( = 1 حيث ن = عدد القيم الممكنة للمتغير )س(  

0 ≥ ل)س( ≥ ، 1 ل )س

تسمى مجموعة القيم التي ياأخذها المتغير العشوائي س بمدى المتغير العشوائي.

=

1=
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آتية يمكن اأن يكون توزيعاً احتمالياً؟  مثال )١(: اأي التوزيعات ال�
                         ) اأ (                                             ) ب (

4٦83س

0,1٥0,20,٥0,1٥ل )س(     

4٦8س

0,20,40,٦ل )س(    
                        ) ج (                                             ) د (

 

1234س

0,30,20,٥0,1ل )س(
    

-1-2-3س

0,2٥0,3٥0,٥4ل )س(
   

عند رمي قطعتي نقد منتظمتين مرًة واحدًة، وتسجيل عدد مرات ظهور الصورة في كل رمية.

1. الفضاء العيني لهذه التجربة هو ...........................................

2. اإذا عّرفنــا المتغيــر العشــوائي س علــى اأنــه عــدد مــرات ظهــور الصــورة، فــاإن قيــم س الممكنــة هــي 

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

...01س

......ل )س( 3. اأكمل الجدول ال�آتي: 

- مجموع قيم ل )س( هو .................

نشاط 
 )2(

ــر العشــوائي س علــى الفــرق المطلــق بيــن  ــرد منتظميــن، اإذا دّل المتغي ــة اإلقــاء حجــري ن  فــي تجرب
ــن. ــن الظاهري العددي

. } )٦،٦(..... )2،1( ،)1،1( {  = Ω 1. الفضاء العيني للتجربة هو

2. المدى لهذه التجربة هو .....................

3.  اأكمل تمثيل العلاقة بالشكل المجاور.

نشاط
)3(

01...34٥٦

...0............٥

2101...34

.........01...3

4321...12

٥...3...101

٦٥4321

1=


التوزيع الثاني )ب( يشكل توزيعاً احتمالياً. ل�أن: 0 ≥ ل)س( ≥ 1  

1 = )
ر
        ل)س



1٥

 

مثال )2(: اإذا كان س متغيراً عشوائياً توزيعه ال�حتمالي يعطى بالعلاقة:
ل )س( =   س  حيث س = 1، 3، 4، ٥، 7 اأكتب جدول التوزيع ال�حتمالي للمتغير س.

الحل: 
 ،  ٥   = )٥ 4  ، ل )س =    = )4 3  ، ل )س =    = )3 1  ، ل )س =    = )1 ل )س = 

ل )س = 7( =  7      .

فيكون جدول التوزيع ال�حتمالي هو:

4. اأكمل  جدول التوزيع ال�حتمالي. 

01234٥س

...... ٦...... ٦ل )س( 3٦3٦

20

20

20

202020

134٥7س

 7 ٥ 4 3 1ل )س(
2020202020

01234س

0,1٥0,10,0٥اأ0,2ل )س(

 تمارين ومسائل )١-4(

30

 1   األقيــت قطعــة نقــد منتظمــة مرتيــن، فــاإذا صممــت لعبــة بحيــث يربــح اللاعــب نقطــًة واحــدًة عــن كل 
صــورة تظهــر، ويخســر نقطــًة عــن كل كتابــة، واإذا ُعــّرف المتغيــر العشــوائي علــى اأنــه مقــدار الربــح الــذي 

يحصــل عليــه اللاعــب، اأكتــب:
اأ. عناصر المتغير العشوائي 

ب. التوزيع ال�حتمالي للمتغير العشوائي.

 حيث س=4،3،2،1 
 2   اإذا كان س متغيراً عشــوائياً توزيعه ال�حتمالي يعطى بالعلاقة ل )س( =  س2

اأكتــب جــدول التوزيــع ال�حتمالــي للمتغير س.

آتي يمثل التوزيع ال�حتمالي للمتغير العشوائي س   3   الجدول ال�

جد قيمة الثابت اأ.



1٦

أبنــاء، ففــي دراســة لمركــز اأبحــاث  يهتــم المجتمــع الفلســطيني بصــورة عامــة باإنجــاب الذكــور مــن ال�

أربعــة اأطفــال، تــم تنفيــذ التجربــة، حيــث عرف  فلســطيني عــن توقــع عــدد الذكــور فــي العائــلات ذات ال�

المتغيــر العشــوائي علــى اأنــه عــدد الذكــور فــي العائلــة، واإذا رمــز للولــد بالرمــز )و ( وللبنــت بالرمــز )ب(.

فاإن الفضاء العيني لهذه التجربة هو Ω =}وووو، وووب، ووب و، ووب ب،...، ب ب ب ب{

1. اأكمل جدول التوزيع ال�حتمالي للمتغير العشوائي.

 

0120004س

000 4 ٦ 4 1ل )س(

2. اأحسب قيمة المقدار 

)

 × ل )س 


 س 

= 0× ل )0( + 1 × ل )1( + 2 × ل )2( + 3 × ل )3( + 4 × ل )4(

.............+  4  × 1 +   1  × 0 =

=  32 = 2 ، وهذا ما يعرف بتوقع المتغير العشوائي "الوسط الحسابي للمتغير العشوائي".

 )Expectation( التوقع  5-١

نشاط
)1(

1٦1٦1٦1٦

1٦ 1٦

1٦

1=

1=

4



تعريــف: يطلــق علــى وســط التوزيــع ال�حتمالــي بالتوقــع للمتغيــر العشــوائي المنفصــل ويرمــز لــه 

)

 × ل )س 


بالرمــز ت )س( حيــث ت )س( =   س 
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    خصائص التوقع

أربــع، كونــه يمثــل الوســط الحســابي للمتغيــر العشــوائي، وذلــك كمــا فــي     يتاأثــر التوقــع بالعمليــات الحســابية ال�

آتيــة: ت )اأ س + ب( = اأ × ت )س( + ب حيــث س متغيــر عشــوائي  اأ ، ب  ح       العلاقــة ال�

مثال: اإذا كان س متغيراً عشوائياً منفصلاً، وكان ت )س( = ٥ ، اأجد ت ) 3س – 2 (

الحل: 

ت ) 3س – 2 ( = 3 × ت )س( – 2 = 3 × ٥ – 2 = 1٥ – 2 = 13.

نشاط 
)2(

األقيــت قطعــة نقــد معدنيــة مــن فئــة مائــة مــل فلســطيني ثــلاث 

مــرات، فــاإذا دّل المتغيــر العشــوائي علــى عــدد مــرات ظهــور الســنبلة 

"الصــورة".

- الفضــاء العينــي لهــذه التجربــة هــو Ω = }ص ص ص ، ص ص ك ، ص ك ص ، ص ك ك،

 ك ص ص، ك ص ك، ك ك ص، ك ك ك{

- المدى للمتغير العشوائي هو س = }0، 1، 2، 3{

- اأكمل جدول التوزيع ال�حتمالي 

 
0123س

... 3... 1ل )س(

)

 × ل )س 


التوقع =   س 

ت )س( = 0 × 1 + 1 × ... + 2 × 3 + 3 × ... = 3 

8

882

8

1=

3
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تمارين ومسائل )١-5(

 1   اإذا كان س متغيراً عشوائياً توزيعه ال�حتمالي:

 

1234٥س

0,10,30,20,30,1ل )س(

اأحسب ما ياأتي:

 اأ. توقع المتغير العشوائي س

ب. ت ) 3س – 4 (

 2   فــي تجربــة اإلقــاء قطعتــي نقــد منتظمتيــن مــرًة واحــدًة، يكســب اللاعــب نقطــًة واحــدًة اإذا ظهــرت 

الصــورة مــرًة واحــدًة ، ويكســب نقطتيــن اإذا ظهــرت الصــورة مرتيــن. فــي حيــن يخســر خمــس نقــاط اإذا 

لــم تظهــر الصــورة، اإذا دّل المتغيــر العشــوائي س علــى عــدد النقــاط المكتســبة اأجيــب عمــا ياأتــي: 

اأ. توقع المتغير العشوائي س      

ب. ت ) 2س + 1 (
 

 3   اإذا كان التوزيع ال�حتمالي للمتغير العشوائي س معطى في الجدول ال�آتي:

 

٥اأ1س

ب0,٥بل )س(

وكان ت )س( = 3، اأجــد قيمــة كل مــن اأ،ب.



1٩

تعمــل الشــركات الفلســطينية بصــورة عامــة علــى رفــع المســتوى المعيشــي للموظفيــن، مــن خــلال 
الزيــادة المســتمرة فــي رواتبهــم، فــاإذا كان ســلّم رواتــب الموظفيــن فــي شــركة للمنظفــات فــي غــزة، 

آتــي:  كمــا فــي الجــدول ال�

أولىالسنة ....الرابعةالثالثةالثانيةال�

....2002٥03003٥0الراتب بالدينار

يمكن ترتيب راتب الموظف حسب سنة الخدمة كما ياأتي:

...... ، 3٥0 ، 300 ، 2٥0 ،200

راتب الموظف في السنة الرابعة هو 3٥0 ديناراً.

راتب الموظف في السنة السابعة هو .....................

راتب الموظف في السنة العاشرة هو .....................

 ١-6)Sequences( المتتاليات

نشاط 
)1(

نشاط
)2( 

أنماط من ال�أعداد، ثم اأكتب ثلاثة حدود اأخرى لكل نمط.    اأتاأمل هذه ال�

.................................................. ،  7 ، ٥ ، 3 ، 1 اأ(  

................................................... ،  8 ، ٦ ، 4 ، 2 ب(

..................................................  ،  ٥
1 ،  4

1 ،  3
1 ، 2

1 جـ( 

تعريف

ــة: هــي اقتــران مجالــه مجموعــة ال�أعــداد الطبيعيــة، ومــداه مجموعــة ال�أعــداد   المتتالي

الحقيقيــة، اأو مجموعــة جزئيــة منهــا. ويســمى كل عــدد فيهــا حــداً، وتكتــب علــى 

ن
 ، ... ، ح

3
 ، ح

2
 ، ح

1
الصــورة ح

 فهي ترتيب من ال�أعداد، وفق نمط، اأو قاعدة معينة.
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1+3 =

الحدود الاأربعة الاأولى من المتتالية التي حّدها العام  ح

4 = 1 + 1 × 3 =
1
ح

   ... = 1 + ... × 3 =
3
= 3 × 2 + 1 = 7،  ح

2
ح

= ....... وهكذا
4
ح

اإذاً المتتالية هي: ......... ، ......... ، ......... ، .........

نشاط 
)3(

نشاط 
 )4(

آتية:   لديك المتتالية ال�

........................... ،٩ ،7 ،٥ ،3

3 =
 1
الحّد ال�أول في هذه المتتالية هو   ح

٥ =
 2
الحّد الثاني في هذه المتتالية هو   ح

= 1٥ لماذا؟
7
الحّد السابع في هذه المتتالية هو  ح

.......... = 
1٥
الحّد الخامس عشر في هذه المتتالية هو  ح

............. = 
100
الحّد مئة في هذه المتتالية هو  ح

= 2+1 ويســمى الحــّد العــام 

يمكــن اإيجــاد قيمــة اأي حــّد فــي هــذه المتتاليــة، باســتخدام العلاقــة ح

لهــذه المتتالية. 

...... = 1 + ... × 2 = 
20
قيمة ح

تمارين ومسائل )6-١(

ــى اأن  ــار، عل ــدره ٦000 دين ــب ســنوي ق ــة القــدس برات ــي شــركة بمدين ــد موظــف للعمــل ف 1    تعاق
أولــى  أربــع ال� يعطــى عــلاوًة ســنويًة ثابتــًة قدرهــا 100 دينــار. اأجــد متتاليــة راتــب الموظــف فــي الســنوات ال�

مــن عملــه؟

آتية: 2    اأكتب الحّد العام لكل من المتتاليات ال�

.................................... ،2٥ ،1٩، ٦ ،4 ،1 )1

........................................ ،1٦ ،12 ،8 ،4 )2
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ــة  ــت الجمعي ــن بســيطة، فقام ــة داون لمه ــلاب متلازم ــل ط ــن بتاأهي ــة المعاقي ــة لرعاي ــم جمعي تهت
بتاأهيــل ٥ طــلاب فــي الشــهر ال�أول، و7 طــلاب فــي الشــهر الثانــي و ٩ طــلاب فــي الشــهر الثالــث، 

وهكــذا... 
فتكون  المتتالية التي تمثل الطلاب الذين تم تاأهيلهم هي ..... ، ...... ، ........

يمكن كتابة مجموع الطلاب الذين تم تاأهيلهم بالصورة  ٥ + 7 + ٩ + ....
تسمى هذه الصورة بالمتسلسلة. 

ــداداً  ــة، قـــد تكـــون هـــذه الحـــدود اأعـ ــلة: هـــي مجمـــوع حـــدود من متتاليـ تعريـــف المتسلسـ
اأو اقترانـــات، ويمكـــن كتابـــة المتسلســـلات بصـــورة مختصـــرة، حيـــث  نســـتخدم الرمـــز  ليـــدّل 

ـــوع. ـــز المجم ـــى رم عل

)Series( المتسلسلات  ١-7

نشاط 
)1(

نشاط 
)2()3 + 2(  اأعوض في المتسلسلة

قيم  =1، 2، 3، 4 على التوالي  فاأحصل على:     

....... + ...... +)3+2×2( + )3+1×2( = )3 + 2( 

 .......+ ...... + ...... + ٥ =                 

1=

1=

4

4

نشاط 
)3(

آتية  1، 2، 3، 4، ٥، ........... 1(  لديك المتتالية ال�

     المتسلسلة المرافقة لها هي ..........................................

   يمكن كتابة المتسلسلة بالصورة المختصرة على الصورة     

آتية 4×4،1×4،2×3،....،4×٩ 2( لديك المتتالية ال�

    المتسلسلة المرافقة لها هي ...........................................

    المتسلسلة بالصورة المختصرة هي .....................................   



1=
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1=

1   اأكتب المفكوك فيما ياأتي:

        )2 + 3-(  )اأ     

     

)2 + 4(  )ب    
    

)1-(   )جــ    
 

  ٥  )د    

2   اأستخدم الرمز  للتعبير عن المتسلسلات.

ك + 2ك + 3ك + ............. + 8ك، ك ثابت.      اأ( 

          ٥    10    1٥                        ٥0     ب( 1 +  1  +  1  + ............. +  1 

2    3    4                     20     جـ( 4 + 4 + 4 + 4 + ........... +  4                

تمارين ومسائل )7-١(

3

1=

3

1=

4

1=

3
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جابة الصحيحة فيما ياأتي:  1   اأضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية يعتبر توزيعاً احتمالياً؟ 1- اأي التوزيعات ال�
٦  ،٥  ،4 اأ( ل)س( =    ، س= 0، 1، 2، 3، 4                   ب( ل)س( =         ، س= 3، 

جـ( ل)س( =    ، س = 0، 1، 2، 3                    د( ل)س( =     ، س = 1، 2، 3، 4، ٥، ٦
 

آتي توزيعاً احتمالياً؟ 2- ما قيمة اأ التي تجعل التوزيع ال�

1234س

20,10,1٥اأاأل )س(

اأ( 0,2٥                   ب( 0,٥                    جـ( 0,1                         د( 0,01  

3- اإذا كان س متغيراً عشوائياً وكان ت )2س – ٥( = 3 ما قيمة ت )3س + 2(؟
اأ( 4                       ب( 8                       جـ( 14                          د( 18

4- اإذا كان التوزيع ال�حتمالي للمتغير العشوائي )س( يعطى بالعلاقة:
ل)س( = ك × س، س = 1، 2، 3، 4 فما قيمة الثابت ك؟

اأ( 0,1                    ب( 0,01                    جـ( 0,02                       د( 0,2

٥- فــي تجربــة اإلقــاء حجــري نــرد منتظميــن مــرًة واحــدًة، اإذا كان توقــع اأن يكــون مجمــوع العدديــن 
ــة ت )3 – 2س(؟ ــا قيم ــن يســاوي 7 فم الظاهري

اأ( -7                    ب( 7                        جـ( 11                        د( -11
نه يكسب نفس العدد من النقاط، واإذا  2    يلقي ل�عب حجر نرد منتظم مرًة واحدًة، فاإذا ظهر عدد اأولي فاإ
نه يخسر نفس العدد من النقاط، اإذا دّل المتغير العشوائي على عدد النقاط التي يكسبها اأو  ظهر عدد غير اأولي فاإ

يخسرها.

اأ( اأكون جدول التوزيع ال�حتمالي للمتغير العشوائي.

ب( اأحسب التوقع للمتغير العشوائي.

تمارين عامة )١-7(

3
س – ٥

30

س2
21
س

4
1
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ورقة عمل

2 
جابة الصحيحة من البدائل المدرجة:  اختر ال�إ

يجاد حّل لمشكلٍة ما هو:   1- اإجراء علمي منتظم يقوم به شخص ل�إ

اأ( البحث.      ب( البحث العلمي.             ج( العينات.            د( حل المشكلات. 

  2- من خطوات البحث العلمي:

اأ( تحديد المشكلة.     ب( صياغة الفرضيات.          ج( تصميم الخطة.   د( كل ما سبق. 

  3- من طرق جمع المعلومات للبحث العلمي:

اأ( الحصر الشامل.      ب( العينات.             ج( اأ + ب.           د( ل� شيء مما ذكر.

  4- لدراسة صلاحية المواد الغذائية نستخدم اأسلوب:

اأ( الحصر الشامل.     ب( العينات.                     ج( البحث العلمي.      د( ل� شيء مما ذكر.

  ٥- لدراسة عدد المواليد في اإحدى المستشفيات نستخدم اأسلوب:

اأ( العينات.     ب( الحصر الشامل.            ج( البحث العلمي.      د( ل�شيء مما ذكر. 

  ٦- العينات التي يتم اختيارها بشكل عشوائي:

اأ( ال�حتمالية.     ب( غير ال�حتمالية.            ج( الحصر الشامل.      د( ل� شيء مما ذكر. 

  7- عينة يتم اختيارها بطريقة منتظمة ونقطة عشوائية:

اأ( العينة البسيطة.    ب( العينة الوصولية.    ج( العينة المنتظمة.      د( العينة الطبقية.

  8- استطلاع اآراء اأول 20 طالباً اأقابلهم في الجامعة تعّد عينة:

اأ( وصولية.                   ب( قصدية.                      ج( الصدفة.  د( ل� شيء مما ذكر.

 ٩- استطلاع اآراء طلبة الفرع العلمي حول اأهمية الدروس الخصوصية تعّد عينة عشوائية:

اأ( منتظمة.             ب( وصولية.           ج( قصدية.  د( ل� شيء مما ذكر.

 10- من العينات ال�حتمالية:

اأ( القصدية.             ب( الوصولية.                   ج( المنتظمة.  د( غير ذلك.
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 -1   ، 1 ، -3 ، ... هو:
  11- الحد العام للمتتالية:  3

 -1   + 3 )ن − 1(
 -1   × )-3(ن−1             د(  3

 -1  (ن              ج(  3
       اأ( 4ن − 7                   ب( ) 3

 12- الحد العام للمتتالية: )-٥ ، -1 ، 3 ، 7 ، ...( هو:
       اأ( -)4ن + ٥(                ب( 4ن − ٩             ج( ن − ٥         د( 4ن

 13- الحد العام للمتتالية: 8 ، 11 ، 14 ، 17 ، ... هو:
      اأ( 3ن + ٥                    ب( 2ن + 7           ج( ٦ن + 2                 د( 8ن − ٥

 14- الحد العام للمتتالية: -2 ، 3 ، 8 ، 13 ، ... هو:
      اأ( -2 + )ن + 1( × ٥       ب( -2 + )ن − 1( × ٥      ج( -2 + ٥ن               د( -2 − ٥ن

 يساوي:
12
 1٥- اإذا كانت المتتالية: ٦، ٩، 12، .... فاإن ح

ب( 3٩            ج( 42                  د( 4٥        اأ( 3٦   

= )٥ − 2( 
5

١=

 1٦- قيمة 

ب( 37    ج( ٥7                  د( ٦7       اأ( 87   

= )1 − ( 
5

١=

  17- قيمة  

ب( 3    ج( 10                  د( 11      اأ( 1   

= )2 + 3( 
٨

١=

  18- قيمة   

ب( 2٦    ج( 120                  د( 124     اأ( 2٥   
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جابة الصحيحة اإلى جدول مناسب على ورقة ال�جابة:             السؤال الاأول: انقل رمز ال�إ

آتية تعّد  عينة احتمالية؟          1( اأي العينات ال�

ج. الكرة الثلجية.  د. المنتظمة. ب. الحصصية.   اأ.  القصدية.   

آتية يحتاج اإلى اأخذ عينة؟      2( اأي الظواهر ال�

اأ. اإجراء تعداد عام لمعلمين الرياضيات في فلسطين.      ب. فحص المصابيح الصالحة من انتاج مصنع مصابيح.

ج. اإجراء التعداد العام للمنشاآت الصناعية في الخليل.   د. اإحصاء عدد طالبات الصف ال�أول في القدس.

أرقــام 4 ، ٦ ُســحبت  أرقــام 2 ، 3 وفــي الثانــي مرقمــة بال� 3( صندوقــان يحــوي كل منهمــا كرتيــن، فــي ال�أول مرقمــة بال�

كــرة مــن كل صنــدوق، اإذا دل المتغيــر العشــوائي س علــى حاصــل ضــرب العدديــن المســحوبين فمــا قيــم س؟ 

د. ٦ ، 12 ، 18 ج. ٦ ، 24   ب. 8 ، ٦ ، 12 ، 18   اأ. 8 ، 12 ، 18   

فما قيمة ت)س(؟  1 
1٦ =  ، 4 =  :4( ليكن س متغيرا عشوائياً يتبع توزيع ذات الحدين بحيث

د. 1  ج. 1٦    ب. 4         1
 اأ. 4

٥( ما الحد العام للمتتالية:  1 ، 4 ، ٩ ، 1٦ ، .....   ؟     

1 - 4 = 

 = 3 - 2      د. ح


ج.  ح   2 = 


 = 2     ب. ح


اأ. ح

٦( استطلع باحث اآراء اأول 100 طالب قابلهم في الجامعة، ما نوع هذه العينة؟

ج. وصولية.        د. حصصية. اأ. قصدية.       ب. صدفة.  
  7( متغير ياأخذ قيماً عددية تحددها نتائج تجربة عشوائية ما هو:

اأ( المتغير.                        ب( المتغير العشوائي.        ج( التجربة العشوائية.     د( اأ + ب. 

  8( مجموع جميع احتمال�ت قيم المتغير العشوائي:

اأ( 1                          ب( صفر            ج( -1                   د( كل ما سبق.

ّن    ٩( اإذا كان س متغيــراً عشــوائّياً يمثــل عــدد مــرات الحصــول علــى صــورة عنــد اإلقــاء قطعــة نقــود 3 مــرات متتاليــة، فــاإ
قيــم المتغيــر العشــوائي س يســاوي:

اأ( 0 ، 1 ، 2                 ب( 3            ج( 1 ، 2 ، 3          د( 0 ، 1 ، 2 ، 3

  10( اإذا كان س متغيراً عشوائّياً، وكان ت)2س – 1( = ٥ ، فاإن: ت)س( تساوي:

اأ( ٥                          ب( 3            ج( 11           د( 1٥  

اإختبار ذاتي- الفترة الاأولى
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  السؤال الثاني:                
اأ. اإذا كان س متغيراً عشوائياً توزيعه ال�حتمالي يعطى بالعلاقة: ل)س( = س2 ، س = 1 ، 2 ، 3 ، 4 اأوجد ت)2س + 1(.

ب. جد الحد السادس والعشرون من حدود المتتالية حسابية: -1 ، 2 ، ٥ ، 8 ، ...

  السؤال الثالث: ُيراد سحب عينة منتظمة حجمها ٥0 من مجتمع حجمه 1000، اإذا كان رقم العنصر ال�أول 13. 
فاأوجد الرقم الثاني. وما هو رقم العنصر ال�أخير؟

ــن فقــط 4  ــة مــا اإحتمــال الحصــول علــى صورتي ــن ٥ مــرات متتالي ــّي نقــود منتظمتي ــد اإلقــاء قطعت ــع: عن   الســؤال الراب
مــرات ؟

ــر  ــوم غي ــي الي ــن ف ــوم المشــمس، ويخســر ديناري ــي الي ــر ف ــلات شمســية ٥ دناني ــع ِمظ ــح بائ ــس: يرب ــؤال الخام    الس
المشــمس، فــاإذا كان اإحتمــال اليــوم المشــمس هــو 0,7 . احســب: توقــع الربــح اليومــي للبائــع .


