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 في هره املحاضسة طيخم الخطسق إلى :

 :Introduction for regressionمقدمت عً الاهحداز  -

 :Sequencesاإلاخىالياث  -

o  اإلاخىالياث الحظابيت والهىدطيتArithmetic and geometric sequences: 

o الحد العام للمخىاليت الحظابيت والهىدطيت 
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 :Introduction for regressionمقدمت عً الاهحداز  -1-5

ل بياهاث العالم الحقيقي إلىregressionالاهحداز ) اضيت جقىم جحٍى اض ي، بحيث ًخم حل هرا  ( هى جقىيت ٍز همىذج ٍز

اض ي وجفظير الحل ًما ًخالءم مع طبيعت العالم الحقيقي.  الىمىذج الٍس

 :Slope as a rate of changeاإلايل ومعدل الخغّير  -1-5-1

زقمين ثابخين، فئّن   ،    بحيث        مخغيران مسجبطان مع بعضهما باإلاعادلت آلاجيت   و   إذا كان 

( هقطخين مخخلفخين على الخط اإلامثل للمعادلت، فئّن ميل      ( و )     مسجبطان بشكل خطي. وإذا كان )  و   

عطى بالعالقت: ٌُ  خط اإلاظخقيم 

  
     
     

 
            

           
 

 للخغير في   ( في rate of changeوحظمى هره الصيغت بمعدل الخغير )
ً
 .  جبعا

 حاالث جطبيقيت: -1-5-2

 : 1حالة تطبيقية  

 )حصيء باإلاليىن(: ليكً البياهاث آلاجيت التي جمثل جسكيز غاش ثاوي أكظيد الكسبىن في الغالف الجىي 

2015 2010 2005 2000 1995 

402 390 380 370 361 

 عطى باإلاعادلت الخطيت آلاجيت:ٌُ  CO2وإذا كان جسكيز غاش ثاوي أكظيد الكسبىن 

            

 .1995عً العام     ٌعبر عً الصمً بحيث حعبر اللحظت   حيث ٌعبر 

 اإلاطلىب:

 .rate of changeجفظير ميل معادلت الاهحداز كمعدل حغير  -1

 .2225في الغالف الجىي عام  CO2اطخخدام معادلت الاهحداز للخيبؤ في جسكيز غاش ثاوي أكظيد الكسبىن  -2

 الحل:

 اإلاعادلت 
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عبر الصمً. وبما إّن اإلايل  CO2وهى معدل الخغير في جسكيز غاش ثاوي أكظيد الكسبىن        ًالحظ أّن اإلايل   -1

ه ذلك ًدل على أّن جسكيز غاش ثاوي أكظيد الكسبىن ًصداد عبر الصمً بمعدل 
ّ
مليىن حصيء في الظىت  2.24مىحب فئه

 الىاحدة.

ض في اإلاعادلت      مت جكىن قي 2225في الظىت  -2  بالخالي وبالخعٍى

                  

ه في عام 
ّ
 للىمىذج أو اإلاعادلت فئه

ً
حصيء  421طيكىن جسكيز غاش ثاوي أكظيد الكسبىن في الغالف الجىي ٌظاوي  2225وفقا

 مليىن.

 :2 حالة تطبيقية

كيت: الجدول آلاحي ًىضح إهخاج وقىد الفيىل كيظبت مً إحمالي إهخاج الطاقت  خالل الظىىاث في الىالًاث اإلاخحدة ألامٍس

2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 Year 

80 78 79 80 81 83 85 Production % 

 فئذا كاهذ معادلت الاهحداز الخطي والري ًمثل حغير ؤلاهخاج عبر الصمً كاآلحي:

               

 .1985ٌعبر عً الصمً مىر عام   هى حجم ؤلاهخاج،   حيث 

 اإلاطلىب:

 لقيم إهخاج الفيىل عبر الصمً، وجمثيل معادلت الىمىذج عليه. scatter plotزطم شكل الاهدشاز  -1

  الىمىذج أو اإلاعادلت. slopeجفظير ميل  -2

 .2225اطخخدام الىمىذج للخيبؤ بئهخاج الفيىل في عام  -3

 % مً إحمالي إهخاج الطاقت.72التي كان فيها إهخاج الفيىل ٌشكل اطخخدام الىمىذج لخقدًس الظىت  -4

 

 الحل: 

 

1-  
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 اإلاعادلت اإلامثلت لحسكت وظبت إهخاج الفيىل عبر الصمً كاآلحي: -2

               

وهى طالب أي أّن وظبت إهخاج الفيىل مً إحمالي إهخاج الطاقت ًدىاقص مع مسوز الصمً         ًالحظ أّن اإلايل 

 %.2.19خالل الفترة اإلادزوطت بمعدل 

ص في اإلاعادلت:     ( وبالخالي    ) 1985طىت عً عام  42ًكىن مس  2225في عام  -3  بالخعٍى

                       

 % مً إحمالي إهخاج الطاقت.76.15طدشكل  2225أي أّن وظبت إهخاج الفيىل في عام 

 % مً إحمالي إهخاج الطاقت.72( التي طيشكل فيها إهخاج الفيىل  اإلاطلىب جقدًس الظىت ) -4

ض في الىمىذج                   بالخعٍى
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 بعد 
ً
با  % مً إحمالي إهخاج الطاقت في البلد اإلادزوض.72طيكىن إهخاج الفيىل  2258طىت، أي في عام  72أي جقٍس

 غير محلولة: 3حالة تطبيقية 

عطى بـideal weightوفقا ألحد ألاطباء املخخصين فئّن الىشن اإلاثالي ) ٌُ  ( للمسأة 

49 kg + 1.7 kg for each inch over 5 ft 

 إليه  49أي هى 
ً
 (.ft= 30 cmقدم ) 5( أعلى مً inch=2.58 cmإوش ) كيلى غسام لكل 1.7كيلى غسام مضافا

 : املطلوب

 للطىل باعخباز  -1
ً
 ًدل على الىشن اإلاثالي  إًجاد الىمىذج اإلاقترح مً قبل هرا الطبيب لخقدًس الىشن اإلاثالي للمسأة وفقا

اد عً heightجدل على الطىل )  ، و   أقدام. 5( ٍش

 في اإلاعادلت اإلاقترحت.  the slopeجفظير اإلايل  -2

 للمعا 4أقدام و  5إذا كان الطىل إلمسأة ما هى  -3
ً
  لت اإلاقترحت.دإوش فما هى الىشن اإلاثالي لهره اإلاسأة وفقا

 

 


