
 

 إبرة بوفون
 

 المشاركون:
 البالغون لـ 12 سنة وما فوق، معرفة االحتماالت والتكامل أمر مرغوب فیه.

 
 التحضیرات:

 مطلوب عدد من العصي و "لوحة". یمكن أن تكون العصي إبًرا أو مساویك أو أعواد ثقاب أو أعواد مثلجات أو أعواد شواء أو أنواع
 أخرى من العصي الصغیرة التي لها نفس الطول. یمكن صنع اللوحة بواسطة قطعة كبیرة من الورق (ورق التغلیف، على سبیل المثال)

  أو رسمها على األرض بالطباشیر.
 

 نشاط:
  یتمثل النشاط في إیجاد تقریب للعدد 𝜋 باستخدام االحتماالت.

 
 ارسم مجموعة من الخطوط المتوازیة على اللوحة. یجب أن تكون المسافة بین كل مستقیمین ضعف طول اإلبرة بالضبط.1.
 إرم العصي في الهواء لتسقط على السبورة.2.
 احسب عدد العصي التي تتقاطع مع أحد الخطوط المتوازیة.3.
.4.𝜋 اقسم عدد العصي التي تم إلقاؤها على عدد العصي التي تتقاطع مع الخطوط. یجب أن تكون النتیجة تقریبیة لـ 

 
 یشرح منسق النشاط العملیة. و یقوم المشاركون، في مجموعات صغیرة، بإجراء التجربة بأنفسهم.

 
 بدائل:

 ماذا یحدث عندما یكون لدیك مسافة مختلفة بین الخطوط المتوازیة؟●
 حاول استخدام أشكال مختلفة من العصي واللوح. على سبیل المثال عصا على رقعة شطرنج أو رمي مثلثات متساویة األضالع●

 على شبكة مثلثیة.
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 أنشىء وشارك!
 سجل مقطع فیدیو للحدث ، سجل شرحك الخاص، أنشئ تحدیات احتمالیة هندسیة جدیدة. شارك إبداعاتك باستخدام الهاشتاج:

#idm314needle و #idm314 



 

 
 المصادر والخلفیة الریاضیاتیة:

 یعتمد هذا النشاط على "مشكلة إبرة بوفون"، التي سمیت على اسم عالم الریاضیات الفرنسي جورج لویس لوكلیرك كونت دي بوفون، الذي نشرها
 ألول مرة في القرن الثامن عشر.

العدد على النجاح حاالت عدد وقسمة مرات، عدة التجربة تكرار خالل من حدث وقوع احتمال تقدیر یمكننا .𝜋 / 1 هو خط مع إبرة تقاطع                           احتمال
 اإلجمالي للحاالت. في هذه الوضعیة، "النجاح" هو التقاطع مع خط، وهذا یعطینا تقریبنا.

، خط مع للتقاطع تقریًبا 0 احتمال لها سیكون اللوحة على الموجودة للخطوط تماًما موازي بشكل تقع التي اإلبرة االحتمال؟ في 𝜋 الرقم یظهر                          لماذا
وتصف ، اإلبرة دوران بزاویة االحتمال یرتبط األقصى). (الحد خط مع للتقاطع 0.5 احتمال لدیها سیكون تماًما عمودي بشكل تقع التي اإلبرة                        بینما

 جمیع الزوایا الممكنة دائرة كاملة. للحصول على شرح مفصل وأطول یمكنك البحث عن "مشكلة إبرة بوفون".

أساسي تكوین لدیهم الطالب كان إذا .(1 الطریقة ، 2 المرجع (انظر االحتمال عن بدیهیة فكرة ومجرد ، التكامل باستخدام تفسیر إعطاء                        یمكن
  معتبر في االحتماالت ، فیمكن تفسیر ذلك باستخدام دوال الكثافة (انظر المرجع 1) أو التوقع الریاضي (المرجع 2 ، الطریقة 2).

 
 المراجع:

.1https://www.youtube.com/watch?v=sJVivjuMfWA 

.2https://www.youtube.com/watch?v=szUH1rzwbAw 

.3https://en.wikipedia.org/wiki/Buffon%27s_needle_problem 
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