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.يمكن أن يخرج أحمد مع أصدقاءه يوم الخميس ويذهبوا إلى مطعم
.ويمكن أن يخرج أحمد مع أصدقاءه يوم الخميس ويذهبوا إلى الحديقة العامة





رتب األعداد من األصغر إلى األكبر10، 9، 6، 5، 5

=  = المتوسط الحسابي 

7= المتوسط الحسابي 
6= الوسيط هو 

5= المنوال 

   10 9 6 5 5

5

35

5



رتب األعداد من األصغر إلى األكبر14، 13، 13، 12، 11، 11، 10

=  = المتوسط الحسابي 

12= المتوسط الحسابي 
12= الوسيط 

يكرر أكثر من مرة؛13، 11بما أن العدد 
13، 11= المنوال 
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8٫1، 7٫3= المنوال 
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:ترتيب الدرجات من األصغر إلى األكبر83، 74، 72، 72، 72، 71، 70، 68

=  =  المتوسط الحسابي 

72٫75= المتوسط الحسابي 

=  الوسيط 

72=الوسيط 
يكرر أكثر من مرة؛72بما أن العدد 

72= المنوال 
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رتب البيانات من األصغر إلي األكبر-
.أذا كان عدد البيانات فردي فالقيمة الواقعة في الوسط هي الوسيط-
ين في إذا كان عدد البيانات زوجي فالوسيط هو ناتج قسمة مجموع القيمتين الواقعت-

.2الوسط على 



رتب من األصغر إلى األكبر106، 106، 94، 85، 74

=  =  المتوسط الحسابي 

93= المتوسط الحسابي 

= الوسيط 

94= الوسيط 
يكرر أكثر من مرة؛106بما أن العدد 

106= المنوال 
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=المتوسط الحسابي 

1٫14≈ المتوسط الحسابي 
0٫52=الوسيط 

ال يوجد منوال
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رتب من االصغر لالكبر3٫50، 2٫28، 1٫19، 0٫52، 0٫27، 0٫20، 0٫04
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=  المتوسط الحسابي

=  المتوسط الحسابي 

196٫9= المتوسط الحسابي 

= الوسيط 

199=الوسيط 
يكرر أكثر من مرة؛201بما أن العدد 

201= المنوال 
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=  المتوسط الحسابي

=  المتوسط الحسابي 

43٫25= المتوسط الحسابي 

=  الوسيط 

42=الوسيط 
يكرر أكثر من مرة؛7بما أن العدد 

42= المنوال 
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رتب القيم من األصغر إلى األكبر في 
:الجدول

=  المتوسط الحسابي 

35= المتوسط الحسابي 
37=الوسيط 

يكرر أكثر من مرة؛85بما أن العدد 
5= المنوال 

نسبة عدد القمصان في اليوم نستعمل
لمعرفتهالوسيط
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رتب األرقام في الجدول
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ة الجدول يبين عدد المباريات المحلية والخارجي
.مواسم10التي فاز بها فريق كرة القدم خالل 
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سم أي يقع في الوسط 125أستنتج من ذلك أن متوسط طول الزمالء هو 
سم يساوي عدد الزمالء 125أي هناك عدد من الزمالء طولهم أكبر من 

سم125طولهم أقل من 





:افهم
رياالت عن 8رياالً، ثمُن أحدهما يزيد 32اْشتري زياٌد كتابيِن بمبلغِ 

.ثمن اآلخر
ثمن كال من الكتابين؟:المطلوب

:خطط
استعمل خطة تمثيل المعطيات ألجد حل المسألة 

8+ نفرض ثمن الكتاب األول س، والثاني س 
ونحلهم إليجاد ثمن الكتاب

:حل
32= 8+ س + س 

24= س 2
12= س 

لاير20= 8+ 12= لاير، ثمن الكتاب الثاني12ثمن الكتاب األول 



:افهم
عد في سباق أنهى خالد السباق بعد أحمد وقبل سعد، وأنهى مروان ب

.خالد وقبل سعد
من الفائز في السباق؟:المطلوب

:خطط
استعمل خطة إنشاء جدول ألجد حل المسألة

:حل
خالد بعد أحمد وقبل سعد؛ إذا الترتيب

أحمد، خالد، سعد
مروان بعد خالد وقبل سعد؛ إذا الترتيب

خالد، مروان، سعد
إذا الفائز في السباق هو أحمد
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:افهم
وصفة لعمل الكعك إلى كوب من عصير البرتقال وكوبين من
6الدقيق، تريد أماني أن تصنع كمية أكبر من الكعك، استعملت

.أكواب من الدقيق
كم كوب برتقال تحتاج؟:المطلوب

:خطط
استعمل خطة تمثيل المعطيات ألجد حل المسألة

:حل
عدد أكواب الكعكة الواحدة÷ عدد أكواب الدقيق = عدد الكعكات

كعكات3= 2÷ 6=   
عدد أكواب الكعكة الواحدة× عدد الكعكات = عدد أكواب البرتقال

  =3 ×1
أكواب3=
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:افهم
يوما، وكان عدد 11أعد مقصف مدرسة شطائر في 

طائر الشطائر في أحد األيام غير معلوم، والوسيط لعدد الش
.، ويوجد أكثر من منوال20

ما القيمة المتوقعة للعدد الغير معلوم؟:المطلوب
:خطط

رتب عدد الشطائر وحدد الوسيط والمنوال
:حل

22، 20، 18، 18، 14، 11، 10: ترتيب عدد الشطائر
،23 ،24 ،26

20؛ إذا العدد الغير معلوم أكبر من 20بما أن الوسيط 
ن بما أن يوجد أكثر من منوال، إذا العدد الغير معلوم يجب أ

يكون منوال
24،26، 23، 22، 20العدد الغير معلوم يمكن أن يكون 
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:افهم
5لاير، إذا أدخر عماد 35لاير، وفي حصالة عماد 40في حصالة حمود 

.رياالت كل أسبوع4رياالت كل أسبوع، وأدخر حمود 
بعد كم أسبوع يتساوى الحصالتين؟:المطلوب

:خطط
استعمل خطة إنشاء جدول ألجد حل المسألة

:حل
.األسبوع الخامسيتساوى الحصالتين في 
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:افهم
دقائق، أوجد في الجدول 10يتضاعف نوع من الخاليا البكتيرية مرة كل 

دقيقة60لمعرفة عدد الخاليا عند 
:خطط

استعمل خطة إنشاء جدول ألجد حل المسألة

:حل
خلية64دقيقة يصبح عدد الخاليا 60بعد 
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:افهم
عد في سباق أنهى خالد السباق بعد أحمد وقبل سعد، وأنهى مروان ب

.خالد وقبل سعد
من الفائز في السباق؟:المطلوب

:خطط
استعمل خطة إنشاء جدول ألجد حل المسألة

:حل
خالد بعد أحمد وقبل سعد؛ إذا الترتيب

أحمد، خالد، سعد
مروان بعد خالد وقبل سعد؛ إذا الترتيب

خالد، مروان، سعد
إذا الفائز في السباق هو أحمد

:افهم
وصفة لعمل الكعك إلى كوب من عصير البرتقال وكوبين من
6الدقيق، تريد أماني أن تصنع كمية أكبر من الكعك، استعملت

.أكواب من الدقيق
كم كوب برتقال تحتاج؟:المطلوب

:خطط
استعمل خطة تمثيل المعطيات ألجد حل المسألة

:حل
عدد أكواب الكعكة الواحدة÷ عدد أكواب الدقيق = عدد الكعكات

كعكات3= 2÷ 6=   
عدد أكواب الكعكة الواحدة× عدد الكعكات = عدد أكواب البرتقال

  =3 ×1
أكواب3=

:افهم
6لاير، تستطيع أن تدخر 24لاير، ومعها 60تريُُد نورة شراَء لعبة ثمنها 

رياالت في األسبوع
كم أسبوع تحتاج لشراء اللعبة؟:المطلوب

:خطط
استعمل خطة إنشاء جدول ألجد حل المسألة

:حل
أسابيع6تستطيع نورة شراء اللعبة بعد 
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:حل
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إذا الفائز في السباق هو أحمد

:افهم
وصفة لعمل الكعك إلى كوب من عصير البرتقال وكوبين من
6الدقيق، تريد أماني أن تصنع كمية أكبر من الكعك، استعملت

.أكواب من الدقيق
كم كوب برتقال تحتاج؟:المطلوب

:خطط
استعمل خطة تمثيل المعطيات ألجد حل المسألة

:حل
عدد أكواب الكعكة الواحدة÷ عدد أكواب الدقيق = عدد الكعكات

كعكات3= 2÷ 6=   
عدد أكواب الكعكة الواحدة× عدد الكعكات = عدد أكواب البرتقال

  =3 ×1
أكواب3=

:افهم
أشخاص إلى العشاء وطلب من كل منهم أن يصافح 7دعا فارس 

الضيوف اآلخرين
كم مرة يصافح الضيوف بعضهم بعضا؟:المطلوب

:خطط
استعمل خطة تمثل المعطيات ألجد حل المسألة 

أشخاص آخرين مع األخذ في 6؛ إذا كل منهم يصافح 7عدد األشخاص 
ة اإلعتبار عدم التكرار اي إذا صافح االول الثاني، ال نحسب مصافح

.الثاني لالول النها حسبت من قبل
:حل

3الرابع –افراد 4الثالث –افراد 5الثاني –افراد 6االول سيصافح 
–افراد 

السابع تم المصافحة للجميع –فرد 1السادس –فردين 2الخامس 
من قبل

مرة21= 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6= عدد مرات التصافح

التمثيل، 
فحة كل يمكن إيجاد عدد المصافحات الكلية بأن يقوم األشخاص السبعة بمصا

.منهم اآلخر
أشخاص آخرين مع األخذ في 6؛ إذا كل منهم يصافح 7عدد األشخاص 

اني اإلعتبار عدم التكرار اي إذا صافح االول الثاني، ال نحسب مصافحة الث
لالول النها حسبت من قبل
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االسم الذي حصل على أكبر عدد من أصوات 
الصقورسنوات هو 10الطالب في سن 

االسم الذي حصل على أكبر عدد من أصوات الطالب
الصقورسنوات هو 11في سن 

النسوراالسم الذي حصل على أقل عدد من مجموع األصوات هو 

صوت20= 4+ 11+ 5= عدد جميع األصوات 



استهالك كهرباء

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

مود
مح خالد سعد صل

في
شام
ه

500مقياس التدرج يحتوي األعداد التي تمثل االستهالك والفترة فيها طولها 

كيلو واط560=1980–2540= الفرق بين استهالك محمود وسعد

قيمة تمثل الوسيط للكميات المستهلكة، ألن قيمتها هي العائلة سعد
.المتوسطة بين قيم االستهالك

الغائبين بالصف الرابع

الغائبين بالصف الخامس
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رسم المحورين األفقي والرأسي واضع عنوانا لكل منهما•

حدد مقياس التدرج والفترات•

اكتب مفتاحاً لألعمدة ليوضح نوع كل عمود•

أكتب عنوانا للتمثيل•

تمثل البياناتارسم أعمدة بحسب األطوال المناسبة•
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=  المتوسط الحسابي لدرجات مدينة الرياض

 =39٫6
41= الوسيط لدرجات مدينة الرياض 

43والمنوال هو 
8= المدى 
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.°43و° 42أكثر درجات الحرارة تكراراً في مدينة الرياض هما 
°42و° 41أما في مدينة جدة فإن أكثر درجات الحرارة تكراراً هما 
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سنة، ونصفهم اآلخر 23أعمارهم فوق ( أ)نصف المو فين الجدد في المؤسسة 
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30،35، 20، 20: درجات االختبار

أجري اختبار لخمس طالب في الصف السادس وكانت نتائج االختبار
مثل النتائج باألعمدة،. 35،45، 30، 20، 20

أوجد الوسيط والمنوال للنتائج
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األول الثاني الثالث الرابع الخامس

نتائج الطالب

عمود1

عمود2

20= ، المنوال 30= الوسيط 



1٫5= = المتوسط الحسابي 

:ترتيب البيانات
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2: المنوال
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1٫5= = الوسيط 

2: المنوال
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رياالً 14= 6+ 8= ما دفعه كل منهم 
رياالً 56= 4× 14= ما دفعوه جميعاً 

رياالً 70= 12+ 56= ما كان لديهم 

رياالً 17٫5= 4÷ 70= كل واحد كان معه 



1٫5= = المتوسط الحسابي 
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: من التمثيل البياني
أكثرية الطالب يفضلون فصل الصيف •
قليل من الطالب يفضلون فصل الشتاء•



متساوي                 مؤكد                   مستحيل



شعار أو كتابة: النواتج8،9، 7، 6، 5، 4: النواتج
بطاقة حمراء أو : النواتج

بطاقة زرقاء أو بطاقة 
صفراء



شعار أو كتابة: النواتج8،9، 7، 6، 5، 4: النواتج
بطاقة حمراء أو : النواتج

بطاقة زرقاء أو بطاقة 
صفراء

قوي                             ضعيف

مستحيل                                         مؤكد

8عدد النواتج الممكنة الختيار أي حرف من حروف كلمة السعودية هو 
(ةأو يأو دأو وأو عأو سأو لأو أ)أي يساوي عدد أحرف الكلمة 

(6، 5، 4، 3، 2، 1)احتماالت للناتج وهي 6هناك ( 6–1)عند رمي مكعب أرقام 
احتمال ضعيف4هو احتمال قوي، أما احتمال  هور 1احتمال  هور عدد أكبر من 



علبة حمراء أو علبة صفراء: النواتجلاير، نصف لاير، ربع لاير: النواتج

5أو 4أو 3أو2أو 1: النواتج مكعب أحمر: النواتج

مأو دأو لأو أ: النواتج

ضعيف                                        مستحيل



قوي                            مستحيل
ضعيف                             مؤكد

مكعب أسود1مكعب ازرق، 2مكعب اصفر، 2مكعبات احمر، 5: مجموعة المكعبات

بلورات صفراء، بلورة زرقاء3بلورات حمراء، 6بلورات، 10هناك كيس به 
احتمال قويسحب بلورة حمراء        
احتمال ضعيفسحب بلورة صفراء       
احتمال مستحيلسحب بلورة سوداء        



=  = المتوسط الحسابي 

  =30
32، 32، 32، 31، 31، 27، 25: ترتيب البيانات

31= الوسيط 
32= المنوال 

     32 32 31 27 31 32 25
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2== المتوسط الحسابي 

3٫5، 3٫5، 1٫66، 1٫5، 1٫5، 1٫35، 0٫99: ترتيب البيانات
1٫5= الوسيط 
3٫5، 1٫5= المنوال 
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س9ثمن سنارة الصيد ← نفرض ثمن القبعة س 
140= س 9+ س 
10بقسمة الطرفين على 140= س 10

14= س 

لاير14= ثمن القبعة 
لاير126= ثمن صنارة الصيد 
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يحتوي مقياس التدرج على 
(8)وأكبر قيمة ( 5)أصغر قيمة 
1= طول الفترة 
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دأو أأو بأو ج: النواتج

أخضرأو أصفرأو أحمر: النواتج
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يحتوي مقياس التدرج على 
(8)وأكبر قيمة ( 5)أصغر قيمة 
1= طول الفترة 

6٫2≈ =المتوسط الحسابي 

8، 8، 7، 7، 7، 6، 6، 5، 5، 5، 5، 5: ترتيب البيانات

6= =الوسيط 

5= المنوال 
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2

دأو أأو بأو ج: النواتج

أخضرأو أصفرأو أحمر: النواتج

احتمال ضعيف

احتمال مستحيل
احتمال مؤكد

احتمال ضعيف

:ترتيب البيانات
10 ،10 ،10 ،10 ،10 ،10 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11 ،12 ،30

11واضح انه إذا اضيف عمر المعلم لن يغير من الوسيط ألنه في كلتا الحالتين 
ولن يغير ٌعمر المعلم شيئاً 11ايضاً المنوال لن يتغير ألن المنوال 





40أو نصف المكعبات في الكيس زرقاء، إذن عند السحب 10من 5
مرة مكعب أزرق، وبالطريقة 20مرة فإنه من المتوقع أن ي هر في 

.مكعبات حمراء8مكعبا أصفر و12نفسها يمكن أن نسحب 



40أو نصف المكعبات في الكيس زرقاء، إذن عند السحب 10من 5
مرة مكعب أزرق، وبالطريقة 20مرة فإنه من المتوقع أن ي هر في 

.مكعبات حمراء8مكعبا أصفر و12نفسها يمكن أن نسحب 

6المرات فإذا كان مرة او30مرة من 25سحبت بلورة حمراء 

بلورات5البلورات أحمر فسيكون هناك بلورات في كيس و كان
حمراء

5

6
5

6

.حيث لم يتم سحب بلورة زرقاءاالحتمال صفر

إذا كان.  عدد المراتمرة، أو30مرات من 5عدد مرات سحب البلورة البيضاء 

البلورات بيضاء فإنه سيكون هناك بلورات في الكيس وكان6يوجد 
بلورة واحدة بيضاء

1

6
1

6

أمثال البلورات الموجودة بالكيس، وعند 3بلورة أي 18بما أن الكيس به 
مرات فقط5مره والبلورة البيضاء 25إجراء التجربة  هرت بلورة حمراء 

6من 5إذا عدد البلورات الحمراء أكبر من عدد البلورات البيضاء تقريبا 
.يمكن أن تكون حمراء18بلورة من 15= 3× 5بلورات حمراء فإن 







1

6
1( =عدد فردي)ح (=4)ح 

2

3

6

5

6
1( = 6أو 1)ح ( =6عدد أقل من )ح 

3

2

6

1( =7أقل من )ح (مستحيل)0( =9)ح 
6

6

4حبات، عدد الحبات الحمراء 9عدد حبات التفاح في السلة 

4( = تفاحة حمراء)ح 

9



1

6
1( =عدد فردي)ح (=4)ح 

2

3

6

5

6
1( = 6أو 1)ح ( =6عدد أقل من )ح 

3

2

6

1( =7أقل من )ح (مستحيل)0( =9)ح 
6

6

4حبات، عدد الحبات الحمراء 9عدد حبات التفاح في السلة 

4( = تفاحة حمراء)ح 

9

2افرض أننا ألقينا معكب أرقام، إذا أردنا أن نجد احتمال  هور العدد 
.فهي نواتج غير مطلوبة1،3،4،5،6يعد نتيجة مطلوبة، أما األعداد 2فإن 

1

6
=

1

2

3

6 =

2

3

4

6
صفر==

=       =1 6

6
1

2

3

6
=

( = أحمر)ح 

7مكعبات، عدد المكعبات الحمراء 10عدد المكعبات كلها 
مكعبات

7

10
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6
1( =عدد فردي)ح (=4)ح 

2

3

6

5

6
1( = 6أو 1)ح ( =6عدد أقل من )ح 

3

2

6

1( =7أقل من )ح (مستحيل)0( =9)ح 
6

6

4حبات، عدد الحبات الحمراء 9عدد حبات التفاح في السلة 

4( = تفاحة حمراء)ح 

9

2افرض أننا ألقينا معكب أرقام، إذا أردنا أن نجد احتمال  هور العدد 
.فهي نواتج غير مطلوبة1،3،4،5،6يعد نتيجة مطلوبة، أما األعداد 2فإن 

1

6
=

1

2

3

6 =

2

3

4

6
صفر==

=       =1 6

6
1

2

3

6
=

( = أحمر)ح 

7مكعبات، عدد المكعبات الحمراء 10عدد المكعبات كلها 
مكعبات

7

10

=  (=أحمر أو أصفر)ح

مكعبات8= 1+7= عدد المكعبات الحمراء والصفراء 

8

105

4

( = ليس أصفر)ح 

مكعبات10عدد المكعبات الغير صفراء 

9

10

1= ( = أصفر أو أحمر أو أزرق)ح 
10=7+2+1=عدد المكعبات الصفراء والحمراء والزرقاء 

10

10

مستحيل0( = أبيض)ح 
صفر= عدد المكعبات البيضاء 

1( =أزرق)ح 
5

2
10



8= عدد أرقام العدد
3=عدد األرقام الفردية 

3=احتمال  هور عدد فردي
8

عربة20= العدد الكلي للعربات 
10= عدد األرقام الزوجية 

1= احتمال اختيار عربة رقمها زوجي 
2

10
20

50= 16+ 19+ 15= عدد األوراق في المحفظة 
ورقة15=عدد األوراق فئة عشر رياالت 

3=احتمال سقوط ورقة فئة عشر رياالت 

10

15

50



70= 12+16+16+26= عدد األشكال كلها 
28= 12+ 16= عدد األشكال المربعة والدائرية

=احتمال ظهور شكل مربع أو دائري 4 28

10

2

5 70

= أن تحمل النبتة الجديدة الجينين ط ط 
1

4



3=أن تكون النبتة الجديدة طويلة 

4

1=  أن تحمل النبتة الجديدة الجينين ط ق 

2

2

4



= احتمال اللون األحمر

= احتمال اللون األصفر

=احتمال اللون األزرق 

1

8

3
8

1

2

4
8

1

3

2

6

1

3

2

6

= 3احتمال  هور عدد يقبل القسمة على 

=5احتمال  هور عدد فردي أصغر من 

قطع بالشكوالتة وقطعتين بالكريمة6قطع حلوي، 6علبه بها 
إذا أخذ عمرو قطعة دون النظر، ما احتمال أن تكون التي أخذها بالشيكوالتة؟

4= عدد قطع الشيكوالتة 
6=عدد القطع كلها 

2=احتمال ظهور قطعة بالشكوالتة 

3

4

6



= احتمال اللون األحمر

= احتمال اللون األصفر

=احتمال اللون األزرق 

1

8

3
8

1

2

4
8

1

3

2

6

1

3

2

6

= 3احتمال  هور عدد يقبل القسمة على 

=5احتمال  هور عدد فردي أصغر من 

قطع بالشكوالتة وقطعتين بالكريمة6قطع حلوي، 6علبه بها 
إذا أخذ عمرو قطعة دون النظر، ما احتمال أن تكون التي أخذها بالشيكوالتة؟

4= عدد قطع الشيكوالتة 
6=عدد القطع كلها 

2=احتمال ظهور قطعة بالشكوالتة 

3

4

6

ضعيف                                  مستحيل

متساوي االمكانية                       مؤكد



= احتمال اللون األحمر

= احتمال اللون األصفر

=احتمال اللون األزرق 

1

8

3
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1

2

4
8

1

3

2

6

1

3

2

6

= 3احتمال  هور عدد يقبل القسمة على 

=5احتمال  هور عدد فردي أصغر من 

قطع بالشكوالتة وقطعتين بالكريمة6قطع حلوي، 6علبه بها 
إذا أخذ عمرو قطعة دون النظر، ما احتمال أن تكون التي أخذها بالشيكوالتة؟

4= عدد قطع الشيكوالتة 
6=عدد القطع كلها 

2=احتمال ظهور قطعة بالشكوالتة 

3

4

6

ضعيف                                  مستحيل

متساوي االمكانية                       مؤكد

:ترتيب البيانات
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=   المتوسط الحسابي 

 =39
38= الوسيط 
40، 38= المنوال 
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نقوم باستبعاد حذاء التزلج ألن سعرها أكبر مما لديه،
:لاير فإن القائمة تختلف كاآلتي60أذا كان معه 

لاير ليشتري حذاء التزلج ومضرب التنس130يحتاج صالح إلي مبلغ 

خطة عمل جدول

خطة إنشاء قائمة تساعد على التأكد من كتابة جميع االحتماالت الممكنة



نقوم باستبعاد حذاء التزلج ألن سعرها أكبر مما لديه،
:لاير فإن القائمة تختلف كاآلتي60أذا كان معه 

لاير ليشتري حذاء التزلج ومضرب التنس130يحتاج صالح إلي مبلغ 

خطة عمل جدول

خطة إنشاء قائمة تساعد على التأكد من كتابة جميع االحتماالت الممكنة

:افهم
دون تكرار5،7، 3، 1ما عمليات الضرب الممكنة عند استعمال األرقام 

:خطط
يمكن حل هذه المسألة بإنشاء قائمة

:حل
:القوائم التالية يمكنها حل المسألة

.عملية ضرب ممكنة12إذن يوجد 



نقوم باستبعاد حذاء التزلج ألن سعرها أكبر مما لديه،
:لاير فإن القائمة تختلف كاآلتي60أذا كان معه 

لاير ليشتري حذاء التزلج ومضرب التنس130يحتاج صالح إلي مبلغ 

خطة عمل جدول

خطة إنشاء قائمة تساعد على التأكد من كتابة جميع االحتماالت الممكنة

:افهم
دون تكرار5،7، 3، 1ما عمليات الضرب الممكنة عند استعمال األرقام 

:خطط
يمكن حل هذه المسألة بإنشاء قائمة

:حل
:القوائم التالية يمكنها حل المسألة

.عملية ضرب ممكنة12إذن يوجد 

:افهم
لاير،20عبد الرحمن لدى

ما فئات األوراق النقدية التي معه؟
:خطط

يمكن حلها بإنشاء قائمة
:حل

:احتماالت كما يلي10يوجد 



نقوم باستبعاد حذاء التزلج ألن سعرها أكبر مما لديه،
:لاير فإن القائمة تختلف كاآلتي60أذا كان معه 

لاير ليشتري حذاء التزلج ومضرب التنس130يحتاج صالح إلي مبلغ 

خطة عمل جدول

خطة إنشاء قائمة تساعد على التأكد من كتابة جميع االحتماالت الممكنة

:افهم
دون تكرار5،7، 3، 1ما عمليات الضرب الممكنة عند استعمال األرقام 

:خطط
يمكن حل هذه المسألة بإنشاء قائمة

:حل
:القوائم التالية يمكنها حل المسألة

.عملية ضرب ممكنة12إذن يوجد 

:افهم
أصاب باسل لوحة السهام بسهمين 

ما مجموع النقاط الممكنة؟:المطلوب
:خطط

يمكن عمل قائمة لحلها
:حل

(3،6،10)مستويات من النقاط 3اللوحة بها 
:يمكن عمل قائمة باالحتماالت كما يلي

نقطة16= 6+ 10= السهمين وقعا في المنطقة البيضاء والزرقاء 
نقطة13= 3+ 10= السهمين وقعا في المنطقة الزرقاء والحمراء
نقاط9= 6+ 3= السهمين وقعا في المنطقة البيضاء والحمراء

نقطة20= 10+ 10= السهمين وقعا في المنطقة الزرقاء 
نقطة12= 6+ 6= السهمين وقعا في المنطقة البيضاء 
نقاط6= 3+ 3= السهمين وقعا في المنطقة الحمراء 



نقوم باستبعاد حذاء التزلج ألن سعرها أكبر مما لديه،
:لاير فإن القائمة تختلف كاآلتي60أذا كان معه 

لاير ليشتري حذاء التزلج ومضرب التنس130يحتاج صالح إلي مبلغ 

خطة عمل جدول

خطة إنشاء قائمة تساعد على التأكد من كتابة جميع االحتماالت الممكنة

:افهم
دون تكرار5،7، 3، 1ما عمليات الضرب الممكنة عند استعمال األرقام 

:خطط
يمكن حل هذه المسألة بإنشاء قائمة

:حل
:القوائم التالية يمكنها حل المسألة

.عملية ضرب ممكنة12إذن يوجد 

:افهم
حمراء وزرقاء وخضراء)وضعت أربع بلورات في كيس ورقي ألوانهم 

؟ما الترتيب التي قد يخرج بها البلورات. ، سحبت بلورة(وصفراء
:خطط

استعمل القوائم لمعرفة الترتيب
:حل

:هناك أربع ألوان يراد ترتيبهم، يمكن ترتيبهم كما يلي
ترتيباً صحيحا24يوجد 



نقوم باستبعاد حذاء التزلج ألن سعرها أكبر مما لديه،
:لاير فإن القائمة تختلف كاآلتي60أذا كان معه 

لاير ليشتري حذاء التزلج ومضرب التنس130يحتاج صالح إلي مبلغ 

خطة عمل جدول

خطة إنشاء قائمة تساعد على التأكد من كتابة جميع االحتماالت الممكنة

:افهم
دون تكرار5،7، 3، 1ما عمليات الضرب الممكنة عند استعمال األرقام 

:خطط
يمكن حل هذه المسألة بإنشاء قائمة

:حل
:القوائم التالية يمكنها حل المسألة

.عملية ضرب ممكنة12إذن يوجد 

:افهم
، ما 4–1خواتم، مرقمة من 4تريد هيام أن تختار خاتمين من 

األرقام التي يمكن أن تختارها من الخواتم؟
:خطط

استعمل القوائم لمعرفة اختيار هيام
:حل

:، وترتيبها كما يلي4–1الخواتم مرقمة 
4، 3أو4، 2أو 2،3أو4، 1أو 3، 1أو 2، 1الخاتمان 

:افهم
تريد سعاد ترتيب بطاقات عليها حروف

ما الطرق المختلفة للترتيب؟
:خطط

استعمل القائمة لمعرفة طرق الترتيب
:حل
طرق ممكنة6



نقوم باستبعاد حذاء التزلج ألن سعرها أكبر مما لديه،
:لاير فإن القائمة تختلف كاآلتي60أذا كان معه 

لاير ليشتري حذاء التزلج ومضرب التنس130يحتاج صالح إلي مبلغ 

خطة عمل جدول

خطة إنشاء قائمة تساعد على التأكد من كتابة جميع االحتماالت الممكنة

:افهم
دون تكرار5،7، 3، 1ما عمليات الضرب الممكنة عند استعمال األرقام 

:خطط
يمكن حل هذه المسألة بإنشاء قائمة

:حل
:القوائم التالية يمكنها حل المسألة

.عملية ضرب ممكنة12إذن يوجد 

:افهم
في بطاقات الهوية الخاصة 4، 3، 2، 1تستعمل شركة األرقام 

.بالعاملين فيها
كم رقم هوية مختلف يمكن تكوينه من هذه األرقام إذا كان الواحد هو

الرقم األول دائما؟
:خطط

استعمل جدول لتسجيل األرقام الممكنة للهوية
:حل

:كما يلياحتماالت6يوجد 

هايمكن أن يستعمل ياسر القوائم إليجاد الترتيبات الممكنة ليختار من
4–1نفرض أن الصور مرتبة من 

4، 2، 3، 1أو 4، 3، 2، 1نبدأ بالصورة واحد لنجد الترتيب 
3، 2، 4، 1أو 4،2، 3، 1أو 2،4،3، 1أو 2، 3، 4، 1أو 

يب أخر ويمكن البدء بالصورة الثانية أو الثالثة أو الرابعة للحصول على ترت
لوضع الصور 





نواتج4يوجد 

(كتابة، كتابة)و (كتابة، شعار)و (شعار، كتابة)و (شعار، شعار)النتائج الممكنة هي 



نواتج4يوجد 

(كتابة، كتابة)و (كتابة، شعار)و (شعار، كتابة)و (شعار، شعار)النتائج الممكنة هي 

1=  احتمال ظهور الكتابة في المرتين 

4

==احتمال ظهور شعار وكتابة  2

4

1
2

عدد النواتج 
16: الممكنة



نواتج4يوجد 

(كتابة، كتابة)و (كتابة، شعار)و (شعار، كتابة)و (شعار، شعار)النتائج الممكنة هي 

1=  احتمال ظهور الكتابة في المرتين 

4

==احتمال ظهور شعار وكتابة  2

4

1
2

عدد النواتج 
16: الممكنة

1=االحتمال 

16

2، 1 2
8 16

2 ،1
8



6= 3× 2= االحتماالت 
1=احتمال اختيار جورب أسود وحذاء أسود 

6

.أرسم أول حدث ثم أرسم الحدث الثاني الذي يمكن وقوعه

عدد النواتج 
نواتج8الممكنة 



1=احتمال وجود عدد فردي وكتابة 

4

2

8

عدد النواتج الممكنة
نواتج6= 

1= 1احتمال وقوف المؤشر عند أ و
6



2=جاحتمال وقوف المؤشر عند غير 

3

4

6

عدد النواتج الممكنة 
نواتج8= 

فطيرة2= الخبز األبيض ولحم الغنم 



1=احتمال احتواء الفطيرة على لحم الدجاج والطماطم 

6

2

12

اختيار18= 3×6= عدد الخيارات التي تتضمن الطالء األزرق المائي 



في المكعبين6أحد الحوادث الممكنة أن يظهر الرقم 

1=احتماله 

18

2

36

إجابة جابر هي الصحيحة
عند رمي قطعة النقد مرة احتمال هناك احتمالين أحدهما  هور الشعار

عند رمي قطعة النقد للمرة الثانية هناك احتمالين أحدهما  هور الشعار

1احتماالت منهما احتمالين ل هور الشعار اي 4لذا هناك 
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.تزداد عدد النواتج بحيث تصبح عدد نواتج تدوير القرص مضروبا في نفسه
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1= احتمال الفستان وربطة الشعر كالهما أبيض 
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3=احتمال أن تكون ربطة الشعر غير خضراء 
4

كتب5كتب من 3يريد شراء 
:يمكن عمل قوائم يختار منها كاآلتي

الكتاب األول والثاني والثالث
الكتاب الثاني والثالث والرابع

الكتاب الثالث والرابع والخامس
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ازرق، برتقالي أصفر، : موقع البرتقالي

أخضر: األخير
راألحمر، ازرق، برتقالي أصفر، أخض: اذن الترتيب
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فرقة25= 5× 5= النواتج الممكنة 


