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  أنشطة تمهيدية
 

       )تذبذب العينات ( :01النشاط 
  هو) أو زهر نرد مكعب أو حجر نرد مكعب(نرد مكعب 

  
  
  
  

  نرد مكعب        
  

 األعداد  على- في غالب األحيان-وهذه الرموز تعبر" رمز"مكعب يظهر على كل وجه من أوجهه 
  . عندما نرمي نردا بصفة عشوائية فهو العلوي المقابل للوجه الذي وقع عليه النرد6،5،4،3،2،1

إذا كانت طريقة صنعه ترجح ظهور بعض األوجه على ) أو غير متزن(نقول عن نرد أنه مزيف 
  .األوجه األخرى

   : المعطيات واألسئلة•
  :رة فحصلنا على النتائج التالية م25 نردا متزنا - بصفة عشوائية-رمينا      

2-4-4-6-2-4-2-1-3-6-6-5-4-6-5-4-3-4-2-1-4-5-4-1-2  
  . أنشيء جدوال إحصائيا يمثل هذه السلسلة اإلحصائية حيث تبرز كل قيمة وتكرارها وتواترها-أ
   أنشيء  المضلع الممثل لتواترات القيم-ب

 السابقين - وب- ثم أجب على السؤالين أ مرة25 نردا متزنا - بصفة عشوائية-بدورك، أرمي     
  بحيث يكون التمثيل بالنسبة إلى نفس المعلم

والمشاهدات ) 1(نعتبر اآلن السلسلة اإلحصائية المكونة من المشاهدات المحصل عليها في     
  )3(المحصل عليها في 

   المضلع الممثل لتواترات القيم-بالنسبة إلى نفس المعلم السابق–أنشيء 
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  :األجوبة والمالحظات 
 القيم 1 2 3
 التكرارات 3 5 2
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 القيم 4 5 6
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  :المضلع الممثل للتواترات -ب
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  )1(   السلسلة في السؤال 

  )2(السلسلة في السؤال  -
 )3(السلسلة في السؤال  -

  !!!)هذا ليس ضروريا على اإلطالق(    لنفترض أنك حصلت على النتائج التالية 
3-1-4-6-3-2-4-3-4-2-1-1-2-6-2-3-1-2-6-1-4-6-5-6-5  
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  :ون الجدول كالتالي يك-أ
 القيم 1 2 3

 التكرارات 5 5 4

16,0
25
4

 

2,0
25
5

 

2,0
25
5

 

 التواترات

 القيم 4 5 6

 التكرارات 4 2 5
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  تمثيل في الشكل السابق ال-ب
  : يكون الجدول كالتالي- أ         
 القيم 1 2 3
 التكرارات 8 10 6
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 القيم 4 5 6
 التكرارات 12 5 9

%18
50
9 %10

50
5 %24

50
 التواترات 12

   التمثيل على الشكل السابق-ب
  :مالحظة* 

وكذلك سلسلة النتائج في " رمى نرد مرة واحدة" للتجربة 25تسمى عينة مقاسها ) 1(سلسلة النتائج في 
ة  لنفس التجرب50فهي عينة مقاسها ) 3( لنفس التجربة أما سلسلة النتائج في 25هي عينة مقاسها ) 2(

 أخرى وهذا ما يعكس 25 إلى عينة مقاسها 25وما نالحظه أن التواترات تختلف من عينة مقاسها 
  .تذبذب العينات

  
  ):المحاكاة (2النشاط 
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  :المعطيات واألسئلة 
ن بالمواليد في سنة ما وفي  للذكور الخاصتاy لإلناث والنسبة المئوية xنريد تقدير النسبة المئوية 

 مولودا في هذه السنة وفي هذا المكان Nمكان ما، من أجل ذلك نختار أن نعمل بعين تتكون من 
  .ونفرض أن والدة ذكر لها نفس خطوط والدة أنثى

  :زنة ونصطلح نستعمل قطعة نقدية متy وxلتقدير 
 يمثل المولود Pظهور ظهر " المولود أنثى" يمثل Fرمية واحدة تمثل مولودا، ظهور وجه 

  "ذكر
   التي تتوقعها؟y وx ما هي قيم           

  : مرة فتحصلنا على النتائج الموالية50قدية  رمينا القطعة الن         
P-F-F-F-F-P-P-F-F-F-F-F-F-P-F-F-F-F-P-P-F-F-P-P-P-F-

P-P-P-F-P-P-F-P-F-P-F-P-P-P-P-F-F-F-P-F-P-F-F-P 
  ؟N ما هي قيمة -أ
   وتواتر كل منهماF  وP أحسب تكرار كل من -ب
  y وxما هي التوقعات فيما يخص  إذا اعتمدنا على هذه العينة، ف-ج
  :األجوبة والمالحظات* 

   50x%نتوقع : بما أن حظوظ والدة ذكر هي نفس حظوظ والدة أنثى          

  50y%         و
  50N - أ         

  26 هو F وتكرار 24 هو P تكرار -ب

 هو Pمنه تواتر 
50
 أي 24

100
 هو F وتواتر 48

50
 أي 26

100
52  

  48y% و52x% إعتمادا على هذه العينة، نتوقع -ج
  :الحظةم¶ 

من التوقع على ضوء العينة " قريب) "1(نالحظ أن التوقع النظري الموجود في السؤال           
  .المعتمدة

قصد –أخذ مولودا "لتمثيل التجربة التي تكمن في " رمي قطعة نقدية"كوننا استعملنا التجربة          
  قصد االهتمام-أخذ مولود"التجربة " ةبمحاكا"نقول أننا قمنا "  من مجموعة مواليد-االهتمام بجنسه

  .والقطعة النقدية تسمى السند المادي لهذه المحاكاة" رمي قطعة نقدية"بالتجربة " بجنسه
  :من بين الفوائد لمحاكاة تجربة          

  .إجتناب الصعوبات إلنجاز هذه التجربة ومن بينها الكلفة المادية -
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 .تثبيت أو نفي توقعات متعلقة بالتجربة -

 .القيام بتخمينات وأخذ مواقف وقرارات -

 .مقارنة نتائج عملية نتائج نظرية -

  

  :التجربة العشوائية/ 1
  
  

  :تعريف
نسمي تجربة عشوائية كل تجربة نعرف النتائج الممكنة لها ولكن ال نستطيع أن نتنبأ بصفة مؤكدة 

  .أي نتيجة ستتحقق فعال عندما نقوم بهذه التجربة
  
  

  :n العينة ذات مقاس/ 2
  

  :تعريف
  عددا طبيعيا غير معدوم، nليكن 

  .مرة nلتجربة ما، كل سلسلة نتائج يحصل عليها بإنجاز هذه التجربة  nنسمي عينة ذات مقاس 
  :مثال 

  رمي قطعة نقدية: التجربة -
 )على العموم ظهر يحمل قيمة القطعة النقدية(وجه أو ظهر : ج الممكنةالنتائ -

  إلى الظهر1 إلى الوجه وبـ 0نرمز بـ : الترميز -

  : مرة حصلنا على السلسلة25عندما رمينا هذه القطعة النقدية 

0-1 -0 -0 -0-1 -1 -1 -1-0 -1 -0 -1-1 -0 -0 -1-1 -1 -0 -0-1 -
0-1 -1  

  "رمي القطعة النقدية" للتجربة 25وهذه السلسلة هي عينة مقاسها 
  :وجدول توزيع التواترات الممثل لهذه العينة هو

النتيجة 0 1



  

التواتر 44,0 56,0
  11 هو 0      ألن تكرار 

 هو 0منه تواتر 
25
 و11

25
11  

  14 هو 1تكرار 
  هو1منه تواتر 

25
 و14

25
14  

  معرفة مفهوم جدول توزيع التواترات مطلوبة:مالحظة¶ 
 
  

  :تذبذب العينات/ 3
  

  :تعريف
   عددا طبيعيا غير معدومnليكن 

 مرة n  وعندما نعيد نفس التجربة n مرة نحصل على عينة مقاسهاnعندما ننجز تجربة 
 أخرى توزيع تواتراتها ليس بالضرورة n نحصل على عين مقاسها - في نفس الظروف-أخرى

  توزيع تواترات العينة األولى، تسمى هذه الظاهرة تذبذب العينات
 

  :مثال
fedcbaكعب أوجهه تحمل الحروف رمي نرد م: التجربة - ,,,,,   
 النتائج الممكنة -

  
  
 

  : جدول توزيع تواتراتها هو التالي50 مرة فتحصل على عينة مقاسها 50 النرد Aرمى تلميذ 
f e d c b a النتيجة 

 التواتر 15,0 19,0 14,0 20,0 15,0 17,0
  : جدول توزيع تواتراتها هو التالي50 مرة فتحصل على عينة مقاسها 50 النرد Bثم رمى تلميذ 



  

f e d c b a النتيجة
التواتر 26,0 12,0 15,0 136,0 284,005,0

نالحظ أن توزيع التواترات لكل واحدة من العينتين يختلف عن توزيع التواترات للعينة األخرى وهذا 
  يناتمثال عن تذبذب الع

  
  

  :مفهوم المحاكاة، بعض الوسائل للمحاكاة:المحاكاة/ 4
  

  ختيار نموذج لهذه التجربة العشوائيةمحاكاة تجربة عشوائية يعني ا -
رمي : للقيام بمحاكاة تجربة عشوائية يعتمد، عادة، على تجارب عشوائية مرجعية مثل -

 بواسطة حاسبة قطعة نقدية، رمي نرد، سحب كرات من صندوق، توليد أعداد عشوائية
 .أو مجدول

  :مثال
 عائلة بحيث حظوظ والدة ذكر هي نفسها 15والدة ذكر أو أنثى في : التجربة العشوائية -

  حظوظ والدة أنثى
 !!)نتيجتين (النتائج الممكنة ذكر أو أنثى  -

  )2أنظرالنشاط (يمكن محاكاة هذه التجربة بأخذ قطعة نقدية كسند مادي
بة بأخذ كسند مادي نردا متزنا أوجهه تحمل األرقام يمكن كذلك محاكاة هذه التجر 

6،5،4،3،2،1 
ولمحاكاة " أنثى"؟ ظهور عدد زوجي يمثل "ذكر"؟ ظهور عدد فردي يمثل "والدة"رمي النرد يمثل : إذ

  . مرة15التجربة، نرمي النرد 
  فإذا كانت، مثال، النتائج

1-2 -2 -4 -6-3 -5 -4 -1-5 -6 -4 -3-3 -1  
  مواليد اإلناث، في العائالت، هو فإنها تعبر على أن عدد ال
  وعدد المواليد الذكور هو

  :بعض النتائج 
سحب كرة واحدة من كيس غير شفاف يحتوي على "و" رمي قطعة نقدية متزنة"التجربتان           

من نفس النموذج وهذا ألن كل منهما لها " كرتين أحدهما حمراء واألخرى بيضاء ومتماثلتان عند اللمس
  .هاتان النتيجتان لهما حظوظ متساوية للظهورنتيجتين و

1



  

 وال 6 إلى 1 قريصات تحمل األرقام من 6إذا كان عندنا صندوق يحتوي على :بصفة مماثلة     
من نفس النموذج مع "  مرات4رمي نرد متزن "نفرق بينها عند اللمس فإن التجربة التي تكمن في 

  :التجربة التي تكمن في
  . مرات6وإعادة هذا "  ثم إرجاعها إلى الصندوقسحب قريصة من الصندوق"

  :توليد أعداد عشوائية باستعمال حاسبة علمية 

 في حاسبة علمية تمكن من توليد أعداد عشرية (Random)          أو         اللمسة
  .1,0وهذه األعداد العشرية تنتمي إلى المجال ) بصورة عشوائية(

   من هذه األعداد، مثال،7للحصول على  -
 ثم) مرة واحدة(نضغط على اللمسة           * 

   مرات7نضغط على اللمسة       **   
 أرقام بعد الفاصلة إذا أردنا 3 أغلبية الحاسبات العلمية تعطي أعدادا بـ - 

 بالبرنامج . أكثر نعوض المرحلة

       أو     
  :1مثال 

  ة مالذا باستعمال اللمس30يمكن محاكاة 
  )ال نعتبر إال األرقام بعد الفاصلة: (كما يلي

  )من اليسار نحو اليمين(البرنامج 
   مرات على اللمسة6ثم نضغط 

  فنحصل، مثال، على

02856,0
528529,0
101124,0
419904,0
000324,0

  

2

RandRan #

Rand

=

Rand xy 2

Rand xy 3 

Rand

Rand xy 2

=



  

وتمكن هذه المحاكاة من تقدير لنسبة " أنثى"يمثل " زوجي"و " ذكر"يمثل " فردي"وإذا اصطلحنا أن 

اإلناث 
30
 ونسبة الذكور 18

30
12  

  :2مثال 
10إذا كان   a 660 يكون a  

7161: منه a  

 : وعليه البرنامج
هو ) ي الرقم قبل الفاصلةأ( منه الجزء الصحيح 7,1يمكن من توليد أعداد عشرية تنتمي إلى المجال 

  . وهذا العدد يمكنه أن يمثل وجها من أوجه نرد6,1عدد طبيعي ينتمي إلى المجال 

  هكذا
   مرات يعطي 5   ثم                البرنامج 

028,66
79,33
824,22
904,33
104,22

 لتجربة 5 تمثل عينة مقاسها 6- 3- 2-3-2والسلسلة    

  "رمي نرد"
  
  
 
 
 
 
 
  
  

Rand 1 6 + x 

Rand 1 6 + x = 



  

  رين ومشكالت حول تذبذب العينات والمحاكاةتما
  

  :1التمرين 
  .P مرة قطعة نقدية متزنة ثم أعط تواتر النتيجة 15 أرمي          

  .P مرة نفس القطعة النقدية ثم أعط تواتر النتيجة 60أرمي            
  :2التمرين 

نسحب قريصة :"د اللمس كرات سوداء ال نفرق بينها عن6 قريصات بيضاء و4كيس غير شفاف به 
  "واحدة من الكيس، نسجل لونها ثم نعيدها إلى الكيس

   مرة التجربة المذكورة ثم عين تواتر ظهور قريصة بيضاء20أنجز     
   مرات وسجل في كل مرة تواتر ظهور  قريصة بيضاء5) 1(كرر العملية المذكورة في السؤال     

  عين تواتر ظهور قريصة بيضاء في     
  40نتين مقاس كل منهما عي  - أ
 100عينة مقاسها   - ب

  :3التمرين 
  باستعمال حاسبة علمية كيف يمكن الحصول على أعداد طبيعية تنتمي إلى المجال

  ؟10,1 -أ
  ؟4,2  -ب
  ؟17,8 -ج
  ؟12,3 -د

  :4التمرين 
، واحدة تحمل الكلمة "حظ" قريصات، ال نفرق بينها عند اللمس، واحدة تحمل الكلمة 5وي على علبة تحت

  ".عمل"وواحدة تحمل الكلمة " سعادة"واحدة تحمل الكلمة " صحة"، واحدة تحمل الكلمة "نجاح"
 كيف يمكن محاكاة هذه التجربة بواسطة الحاسبة العلمية؟. نسحب من العلبة قريصة واحدة
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  :5التمرين 
 بحيث تقفز بنصف سنتيمتر في إحدى االتجاهات جنوب، شمال، -بصفة عشوائية–حشرة آلية مبرمجة 

  )الشكل (0شرق، غرب لعبة تكمن في وضع هذه الحشرة في النقطة 
  . قفزات4وتركها تؤدي 

  نهتم بالتجربة العشوائية التي تمثل
  .هذه اللعبة

   التجربةإختار طريقة لمحاكاة هذه          
           باستعمال حاسبة علمية

   مرات هذه المحاكاة3أنجز            
  .        وأرسم في كل مرة مسار الحشرة
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