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 1المارين 

يبين الجدول المللي النملئج الجزئية لدراسة تم إجراؤهل على مجاوعة 

 :تلايذا في إتحدى الاؤسسلت المعلياية 121من 

 الاجاوع بنلت أوالد 

   15 ياملك آلة تحلسبة

  11 22 ال ياملك آلة تحلسبة

 121   الاجاوع

 .أكال الجدول السلبق وانقله على ورقة اإلجلبة( 1

مل هو اتحمالل أن يكون هذا . نخملر أتحد المالميذ من هذه الاجاوعة عشوائيل( 2

 :الملايذ

a )ولدا. 

b )بنمل. 

c )بنمل تالك آلة تحلسبة. 

 

 

 2المارين 

بينت دراسة تم إجراؤهل تحول تلقيح  األطفلل الاسجلين في إتحدى ريلض 

 :األطفلل أن

 من الاسجلين قد تم تلقيحهم %70 نسبة 

 .من الاسجلين في الروضة إنلث   %49نسبة 

 .من الاسجلين في هذه الروضة هي من الذكور الالقحين  13%نسبة 

اعمالدا على النملئج  (1

السلبقة أكال الجدول 

 الاقلبل الذي

ياثل النسب الائوية من  

الاسجلين بعد نقله على ورقة 

 :اإلجلبة

 

  

 الاجاوع غير ملقحين ملقحون 

    ذكور

    إنلث

   %70 الاجاوع

http://www.maurimath.net/


 

  تحرمه بن محود                2/2                تحمالالتاال              آداب أصلية 7
 www.maurimath.net           

 

 

 

من (. أو بنمل  ولدا)نخملر عشوائيل أتحد األطفلل الاسجلين في هذه الروضة  (2

بين االتحمالالت 

الاقمرتحة لكل من 

األتحداث المللية 

توجد إجلبة واتحدة 

 . سلياة

اخمر اإلجلبة 

 .الصحيحة 

 

 

 3 المارين 

 :تحد أتحيلء نواكشوط أنأبينت دراسة تم إجراؤهل في 

 .من العلئالت تسمعال غلز البوتلن %80 نسبة

 .من العلئالت لهل دخل شهري %30نسبة 

 .من العلئالت لهل دخل شهري وال تسمعال غلز البوتلن %10نسبة 

عمالدا على النملئج السلبقة أكال الجدول المللي الذي ياثل النسب الائوية من ا1) 

 :العلئالت بعد نقله على ورقة اإلجلبة

 

اتحسب اتحمالل (. لهل دخل أو بدون دخل)نخملر عشوائيل إتحدى هذه العلئالت  2)

 : كل من األتحداث المللية

a)  أن يكون لهل دخل شهري. 

b) أن ال تكون مسمخدمة لغلز البوتلن 

c) أن تكون بدون دخل شهري و تسمخدم غلز البوتلن. 

d)  ال تسمخدم غلز البوتلنأن تكون بدون دخل شهري و. 

 

 

 

  هو  اتحمالل الحدث الرقم

  A B C 

 0.13 0.38 0.51 الطفل ذكر 1

 0.3 0.17 0.49 الطفل أنثى غير ملقحة 2

 0.49 0.3 0.32 الطفل  أنثى ملقحة 1

 0.7 0.17 0.38 الطفل مسجل ملقح 4

 الاجاوع بدون دخل شهري لهل دخل شهري 

    تسمخدم غلز  البوتلن

    ال  تسمخدم غلز  البوتلن

 %100   الاجاوع
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