
  التعداد    ذ محمد الرقبة
  

  :1تمرين 
  "طنجة"و " مراآش" بيدقات متشابهة مكتوب على آل واحدة منها حرف من حروف المدينتين 9        وضعنا بصندوق 

          نسحب و بالتتابع و بدون إحالل ثالث بيدقات من الصندوق
  بكم من طريقة يمكن سحب حرفين بالضبط من مراآش  -1
  سحب حرف من على األقل من طنجة  يمكن من طريقةبكم  -2            

  
   :2تمرين 

  .ما هو عدد الطرق الختيار رئيس و نائب الرئيس و آاتب عام و أمين الصندوق .  شخص 24        في مكتب يتكون من 
   :3تمرين 

  :        آم لدينا من األعداد المكونة من ثالثة أرقام  و يكون فيها رقم مكتوب 
          (a مرتين بالضبط    

          (b   مرتين على األقل  
           (c مرتين على األآثر  

  
  :4تمرين 

  . بيضاء 5 خضراء و3 حمراء و 4.  آرة 12        لدينا في صندوق 
          I-     بحيث تأنيا آرات 6طريقة يمكن سحب بكم من :  

  اء  خضر2 حمراء و2 بيضاء و 2  -1              
   خضراء2 حمراء و 3 بيضاء و1  -2              

          II-   نفس السؤال إذا علمت أن السحب يتم بالتتابع و بدون إحالل   
          III-  نفس السؤال إذا علمت أن السحب يتم بالتتابع و بإحالل   

  
   :5تمرين 

   9 إلى 0 بيدقات مرقمة من 10        يحتوي آيس 
   مكتوبين باألحمر9 و 8 مكتوبة باألسود و الرقمين 7 -6 -5 -4  مكتوبة باألبيض و األرقام 3  -2  - 1 – 0رقام         األ

  ما هو عدد إمكانيات الحصول على .  بيدقات 3نسحب عشوائيا و تأنيا  -1
(a أرقام زوجية      
(b  أرقام من نفس اللون  
(c  مثنى أرقام مختلفة مثنى   

  نفس السؤال إذا علمت أن السحب يتم بالتتابع و بدون إحالل   -2              
  نفس السؤال إذا علمت أن السحب يتم بالتتابع و بإحالل  -3              

    ما هو عدد األرقام الهاتفية الممكن آتابتها بواسطة بيدقات الكيس-4              
   :6تمرين 

   6 الى 1 لكل واحد منهما مرقمة من الوجوه الستة. Bو A        رمينا النردين  
  1  آم عدد النتائج التي ال تشمل الرقم -1              

  على األقل مرة واحدة 1  آم عدد النتائج التي تشمل الرقم -2              
 

   :7تمرين 
   تلميذة 15 تلميذ و 20        قسم يحتوي على 

  :بكم من طريقة يمكن . خصين من هذا القسم  نختار عشوائيا و تأنيا ش-1              
                    (a  اختيار تلميذة وتلميذ   
                    (b اختيار تلميذين من نفس الجنس   

     نفس السؤال إذا علمت أن السحب يتم بالتتابع و بدون إحالل-2              
  حب يتم بالتتابع و بإحالل   نفس السؤال إذا علمت أن الس-3              

   :8تمرين 
  للذآور و ثالثة لألنات   أدواراتفقوا على انجاز مسرحية مكونة من أربعة.  ممثالت10 شخص و 12        مجموعة تتكون من 

  رحية  إناث النجاز المس3 ذآور و 4عشوائيا و تأنيا نختار  -1
(a   ما هو عدد االختيارات التي يمكن القيام بها  
(b  اختيار مجموعة ماهو عدد توزيعات األدوار الممكنة عند   

                Bو ممثل اسمه   A    ممثلة اسمها-2          
 
 
 
  



  التعداد    ذ محمد الرقبة
                 (a إمكانيات مشارآة  عدد  حدد Aو B  في المسرحية  

                      (b   إمكانيات مشارآة  عدد  حددA  في المسرحية   
                      (c   حدد عدد  إمكانيات مشارآةB  في المسرحية  

                      (d  حدد عدد إمكانيات مشارآة A  عدم مشارآة   وB  في المسرحية  
                      (e   حدد عدد إمكانيات مشارآةB  عدم مشارآة   وA  في المسرحية  

                      (f  حدد عدد إمكانيات عدم  مشارآة A   عدم مشارآة   وB  في المسرحية   
                      (g   حدد عدد إمكانيات مشارآةA   أو  مشارآة B  في المسرحية   

   :9تمرين 
   آرات سوداء و آرتين بيضاويتين 3 يحتوي على A صندوق        

   و آرتين بيضاويتين  ين سوداويين تريحتوي على آ  B         صندوق
  B و آرة من A تأنيا آرتين من        نسحب 

    ما هو عدد السحبات الممكنة -1              
    ما هو عدد السحبات التي تحتوي على آرة بيضاء  بالضبط -2              
  األقل  ما هو عدد السحبات التي تحتوي على آرة بيضاء على -3              
    ما هو عدد السحبات التي تحتوي على آرة بيضاء على األآثر -4              
    ما هو عدد السحبات التي تحتوي على آرات من نفس اللون -5              

   :10تمرين 
   .4 إلى 1 لونها أسود و لدينا أربع خانات مرقمة من 5 لونها ابيض و 3.  بيدقات 8        يوجد في آيس 

  . و هكذا 2 في الخانة األولى و الثانية في الخانة  األولى أربع بيدقات من الكيس و نضع البيدقةإحالل        سحبنا  بالتتابع و بدون 
  :         ما هو عدد إمكانيات الحصول على 

  األربع لونها اسود آل البيدقات الموجودة في الخانات  -1
  لونهما أسود 4 و 2 لونهما أبيض و البيدقتان الموجودتان في الخانتين 3  و1البيدقتان الموجودتان في الخانتين  -2
   اإلمكانياتجميع  عدد حدد  -3

 :11تمرين 
   9 إلى 0 بيدقات مرقمة من 10يحتوي آيس         

  ان باألخضر مكتوب9 و 8باألزرق و الرقمين  مكتوبة 7 -6 -5 باألحمر و األرقام مكتوبة   4و  3 -2  - 1 – 0        األرقام 
  ما هو عدد إمكانيات الحصول على  .  من هذا الكيس بيدقات3  بكيفية عشوائيةنسحب -2

(a أرقام زوجية      
(b  أرقام من نفس اللون  
(c  مثنى أرقام مختلفة مثنى   
(d  أرقام زوجية و لها نفس اللون  
(e  لهما نفس اللون و رقم مختلفرقمين زوجين   

   :12تمرين 
   6 الى 1الوجوه الستة لكل واحد منهما مرقمة من . Bو Aالنردين          رمينا 

     آم عدد آل  النتائج -1              
  :ماهو عدد النتائج التي يكون فيها الرقمين البارزين عند استقرار النردين   -2              

                    (a  متساويين   
                     (b مختلفين            

  1 عدد النتائج التي ال تشمل الرقم ما هو   -3              
   على األقل مرة واحدة 1 عدد النتائج التي تشمل الرقم ما هو   -4              

   مرة واحدة بالضبط1  ما هو  عدد النتائج التي تشمل الرقم -5              
  :13تمرين 

   7-7-6 -4-4-4-3: مرقمة آالتالي         آيس يحتوي على سبع آرات 
           I   آرات من الكيس بالتتابع وبدون إحالل3حب نس .  -

    آم عدد السحبات الممكنة ؟-1              
    آم عدد السحبات التي تكون فيها الكرة األولى تحمل رقما فرديا -2              
  يها الكرات الثالث المسحوبة نفس الرقم  آم عدد السحبات التي تحمل ف-3              
  4  آم عدد السحبات التي تكون فيها آرة واحدة على األقل تحمل رقم -4              

   7  آم عدد السحبات التي تكون فيها آرة واحدة على األآثر  تحمل رقم -5     
  وبة رقما زوجيا   آم عدد السحبات التي تحمل فيها الكرات الثالث المسح-6              
    آم عدد السحبات التي تحمل فيها الكرات الثالث المسحوبة رقما فرديا و رقمين زوجين -7              
    آم عدد السحبات التي تحمل فيها الكرات المسحوبة  أرقاما مختلفة مثنى مثنى -8              

 
 
  



  التعداد    ذ محمد الرقبة     
     II-  2باستتناء السؤال (ة علما أن السحب يتم عشوائيا و تأنيانفس األسئل(  

  :14تمرين 
   آرات سوداء و آرتين بيضاويتين 3 يحتوي على A        صندوق 
   يحتوي على آرتين سوداويين  و آرتين بيضاويتين   B         صندوق

  B و آرة من A         نسحب تأنيا آرتين من
  لسحبات الممكنة   ما هو عدد ا-1              

    ما هو عدد السحبات التي تحتوي على آرة بيضاء  بالضبط -2              
    ما هو عدد السحبات التي تحتوي على آرتين  بيضاويتين بالضبط-3              
    ما هو عدد السحبات حيث الكرات المحصل عليها تكون  من نفس اللون-4              

   :15تمرين 
          4-4وآرتين مرقمتين . 3-3- 3و ثالث آرات مرقمة  . 2-2-2 و ثالث آرات مرقمة  1-1-1   يحتوي صندوق على ثالث آرات مرقمة       

   .5       وآرة واحدة تحمل الرقم  
           I-   نسحب عشوائيا و في آن واحد ثالث آرات من الصندوق   
   سحب ثالث آرات تحمل نفس الرقم   حدد عدد إمكانيات-1               

     حدد عدد إمكانيات سحب ثالث آرات تحمل  أرقام مختلفة مثنى مثنى -2               
    حدد عدد إمكانيات سحب آراتين  بالضبط يحمالن نفس الرقم -3               

           II-نسحب عشوائيا ثالث آرات بالتتابع و بدون إحالل    
    حدد إمكانيات الحصول على  أرقام تكون ثالث حدود لمتتالية حسابية تزايدية -1               

     حدد إمكانيات الحصول على  أرقام متتابعة -2               
     حدد إمكانيات الحصول على  رقم زوجي و رقمين فرديين-3               

  :16تمرين 
نسحب الكرات الستة واحدة تلو     . 6 الى 1 خانات مرقمة من 6ولدينا . اء و آرتان لونهما أسود  بيض4. آرات 6صندوق يحتوي على         

  .     األخرى و نضع األولى في الخانة األولى  والثانية في الخانة الثانية و هكذا  
    ما هو عدد جميع اإلمكانيات -1              

  2و 1الكرات السوداء في الخانتين   ما هو عدد إمكانيات وضع -2              
  4 و 3 و 2 و1  ما هو عدد إمكانيات وضع الكرات البيضاء في الخانات -3              
    ما هو عدد إمكانيات وضع الكرتان السوداويين في خانتين متتابعتين-4              

  :17تمرين 
  "العيون"و" مراآش"على آل واحدة منها حرف من حروف المدينتين . اللمس بيدقات ال يمكن التمييز بينها ب11        وضعنا بصندوق 

  :ما هو عدد إمكانيات .  نسحب تأنيا بيدقتان من الصندوق -1              
                   (a  الحصول على حرفين من حروف مراآش  
                   (b  لعيونالحصول على حرف من حروف مراآش و حرف من حروف ا  

  ما هو عدد امكانيات . بيدقات 3  نسحب بالتتابع و بدون أحالل -2              
                   (a  الحصول على حرفين بالضبط  من حروف مراآش  

                   (b  الحصول على حرف على األقل  من حروف العيون     
   :18تمرين 

  من بينهم رجل واحد يسمى إبراهيم و امرأة اسمها فاطمة . ن ثمانية رجال و أربع نساء م .  األشخاص        تتكون جماعة من
          تريد هذه المجموعة  وبواسطة القرعة اختيار لجنة مكونة من ثالثة أعضاء لهم نفس المهام 

    ما هو عدد أللجن التي يمكن تكوينها -1              
  :نيات   ما هو عدد إمكا-2              

                   (a تكوين لجنة  تضم ثالث رجال   
                   (b   تكوين لجنة  تضم رجال و امرأتين   
                   (c   تكوين لجنة  تضم إبراهيم  

                   (d  تكوين لجنة  تضم إما إبراهيم و إما فاطمة  
   :19تمرين 

   باألصفر7باألخضر و الرقم   6 -5 -4- 3و األرقام . لونها أحمر 2 -1 – 0األرقام  . 7 الى0 بيدقات  مرقمة من 8        يحتوي آيس على 
   بيدقات 3        نسحب بالتتابع و بدون إحالل 

    ما هو عدد جميع اإلمكانيات -1              
    ما هو عدد إمكانيات الحصول على-2              

                   (a   بيدقات لها نفس اللون  
                   (bبيدقات لها أرقام فردية     
                   (c بيدقات تكون رقم فردي   
                   (d رقم فردي وبيدقتان يحمالن رقم زوجي   بيدقة تحمل   


