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  ذ؛محمد الرقبة               االحتمـــــاالت
  

  -1-تمرين
نرمي هذا النرد مرة .   مكتوب على وجهين من وجوهه3  و 2  و 1  :   آل رقم من األرقام: لدينا نرد مكعب ومرقم على الشكل التالي

} ( i احتمال الحصول على الوجه الذي يحمل الرقم Ρليكن. واحدة }1,2,3∈23Ρ i .(  ونفترض أن النرد مغشوش بحيث أن Ρو  
   .6  و4  و2في هذا الترتيب متناسبة على التوالي مع األعداد 

1Ρ

Ρ.  23 و و1Ρ أحسب -أ -1 Ρ

1 تحقق من أن   -ب 2
1
2

Ρ =

b

Ρ +  

 الذي يربط Xتبر المتغير العشوائينع.  نتيجة الرمية الثانية نتيجة الرمية األولى  وaليكن . نرمي هدذا النرد مرتين على التوالي -2
)آل ز a,وج  بالعد( b دa b−. 

  .X حدد القيم التي يأخذها -أ
  .X حدد قانون احتمال-ب
  .Xتغير العشوائي أحسب األمل الرياضي للم-ج
  .X أحسب االنحراف الطرازي للمتغير العشوائي-د
  
  
  -2-تمرين

  16  ;  8  ;  4   ; 2  ; 1تحتوي علبة على خمس بيدقات تحمل على التوالي األرقام  
  .نسحب آنيا بيدقتين

   : Eأحسب احتمال الحدث  -1
  » 8 خارج رقمي البيدقتين المسحوبتين يساوي «

  ؟8 ، فماهو االحتمال لكي تحمل إحدى البيدقتين الرقم 2إذا علمت أن خارج رقمي البيدقتين المسحوبتين هو  -2
a
b

ab }( ,a b  ( )a b ليكن -3 بالخارجX هما الرقمان اللذان تحملهما البيدقتان  و حيث  المتغير العشوائي الذي يربط آل ثنائية 

 .المسحوبتان
  . ثم قانون احتمالهX حدد مجموعة قيم-أ
  . ثم ارسم تمثيلها المبيانيXلمتغير العشوائي عرف دالة التجزيئ ل-ب
  
  -3-تمرين

   :  بيدقات8يحتوي آيس على 
  واحد لونه أحمر ومثلث الشكل -
 اثنان لونهما أخضر ومثلثا الشكل -
   لونهم أحمر ومستطيلو الشكل5 -

   : ونعتبر الحدثين. ية االحتمالنسحب عشوائيا وتآنيا بيدقين من الكيس ونفترض أن جميع السحبات متساو
A :البيدقتان المسحوبتان من نفس اللون   
B :اليدقتان المسحوبتان من نفس الشكل   
A     وB   وAأحسب احتمال األحداث  -1 B∩
  مستقالن ؟B وAهل الحدثان  -2
 .بعد عملية سحب، حصلنا على بيدقتين من نفس اللون -3

  ماهو االحتمال أن يكونا من نفس الشكل ؟
  
  -4-تمرين

  .يحتوي صندوق على آرة بيضاء وثالث آرات حمراء وثالث آرات سوداء
  .يا وتآنيا ثالث آرات من الصندوقنسحب عشوائ

  . المتغير العشوائي الذي يربط آل سحبة بعدد األلوان التي أفرزتها هذه السحبةXليكن
  .Xحدد القيم التي يمكن أن يأخذها -1
 .Xحدد قانون احتمال المتغير العشوائي -2
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  -5-تمرين

  تالميذ خارجيين وفئة مكونة من 4  تالميذ داخليين وفئة مكونة من 10 فئة مكونة من :   فئات3  تلميذا موزعين على 20يتكون قسم من 
  .  تالميذ نصف داخليين6

 المتغير العشوائي الذي Xنليك. نفترض أن لكل تلميذ نفس الحظ لكي يكون عضوا في اللجنة.   تالميذ لتمثيل القسم3نريد تكوين لجنة من 
  .يساوي عدد الفئات الممثلة داخل اللجنة

 .Xحدد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي -1
 .Xاعط قانون احتمال المتغير العشوائي -2
 .X األمل الرياضي للمتغير العشوائيباحس -3
  

  -6-تمرين
  :   بيدقات موزعة حسب اللون والحرف المكتوب عليها آما هو مبين في الجدول التالي10يحتوي آيس على 

  
                 اللـــــون

  أحمــــر  أســــود  أبيـــــض  الحرف

A 1  1  1  

B  1  2  4  
  

  .نسحب عشوائيا وفي آن واحد بيدقتين من الكيس
  : ب احتماالت األحداث التاليةأحس
  . البيدقتان المسحوبتان لونهما أبيض-أ
  A سحب بيدقة بيضاء مكتوب عليها حرف -ب
   البيدقتان المسحوبتان مكتوب عليهما حرفان مختلفان-ج
  . البيدقتان المسحوبتان مكتوب عليهما حرفان مختلفان واحدة منهما فقط لونها أبيض-د
  
  -7-تمرين

نفترض أن الكرات األربع لها . نسحب عشوائيا وفي آن واحد آرتين من هذا الصندوق . 4  إلى 1  آرات مرقمة من 4 يوجد في صندوق
  .نفس احتمال السحب

  .حدد آون اإلمكانيات -1
} المتغير العشوائي الذي يربط آل إمكانيةXليكن -2 },a b1 a b ) بالعدد الحقيقي  ) +−b  . هما رقما الكرتين المسحوبتين وa حيث 

  .Xحدد قانون احتمال المتغير العشوائي 
  

  -8-تمرين
   2 ; 2 ; 2 ; 1 ; 1 ; 1 ; 0 ; 0 ; 0  :  آيس على تسع بيدقات مرقمة آالتالييحتوي

  .نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثالث بيدقات من الكيس
  : احسب احتمال آل من الحدثين التاليين -1
1E : "  من بين البيدقات المسحوبة توجد بيدقة واحدة بالضبط تحمل رقما زوجيا"  

2E :  "1دقة واحدة على األقل تحمل الرقم من بين البيدقات المسحوبة توجد بي"   
 المتغير العشوائي الذي يساوي مجموع رقمي Xليكن. في هذه المرة نسحب عشوائيا بالتتابع وبدون إحالل بيدقتين من الكيس -2

 .البيدقتين المسحوبتين
  Xحدد القيم التي يأخذها  ) أ
 .Xال المتغيرحدد قانون احتم  ) ب

( ) Vاحسب األمل الرياضي والمغايرة  ) ج Xللمتغير X. 
  

  -9-تمرين
  .7  إلى 1يحتوي آيس على سبع بيدقات مرقمة من 

  .نسحب عشوائيا من الكيس، البيدقات بالتتابع وبدون إحالل
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1( a  (لحصول ألول مرة على  رقم زوجي وفي السحبة الثالثة ؟ماهو احتمال ا  
b  (ماهو احتمال الحصول على رقمين زوجيين ورقم فردي خالل السحبات الثالثة األولى ؟  

يدق يحمل رقما  المتغير العشوائي الذي يساوي عدد البيدقات التي تحمل رقما زوجيا والمسحوبة قبل الظهور ألول مرة لبXليكن )2
 .فرديا

a  (اعط قانون احتمالX.  
b  (احسب األمل الرياE X  ضي( )

1

1

  
  -10-تمرين

  . أربع بيضاء وثالث سوداء واثنتان لونهما أحمر:   آرات9 على Uيحتوي صندوق
  . Uث آرات من الصندوقنسحب عشوائيا وفي آن واحد ثال )1
2 المتغير العشوائي الذي يربط آل سحبة بالعدد Xوليكن    4n−هو عدد الكرات البيضاء المسحوبة حيث .  n

  X اعط قانون احتمال-أ  
  .X احسب األمل الرياضي للمتغير العشوائي-ب  

2 .  آرات، سبع منها بيضاء وثالث سوداء10 يحتوي على Uنعتبر صندوقا آخر )2

21

1

 بعد تسجيل لونها ثم نسحب آرة واحدة U ونضعها في الصندوقU نسحب عشوائيا آرة واحدة من الصندوق: نقوم باالختبار التالي
  .Uمن الصندوق

  : احسب احتمال الحدثين اآلتيين
1E : "  الكرة المسحوبة في آخر االختبار حمراء"  

2E :  "ة المسحوبة في آخر االختبار بيضاء الكر"  
  
  -11-تمرين

   .3  ، 2  ، 1  ، 1 ، 1  آرات مرقمة 5يحتوي آيس على 
  .نسحب عشوائيا وتآنيا آرتين من الكيس -1

a-  1احسب احتمال الحصول على آرتين تحمالن معا الرقم.  
b-  1احسب احتمال الحصول على آرتين بحيث واحدة فقط تحمل الرقم. 

 . نسحب آرتين في آن واحد وال نعيدهما إلى الكيس ثم نسحب آرتين أخريين في آن واحد: رات بالطريقة التاليةنسحب اآلن أربع آ -2
a- 1الكرتان األوليتان تحمالن معا الرقم  " : احسب احتمال الحدث."   
b- Xالمتغير العشوائي الذي يساوي مجموع أرقام الكرات األربعة المسحوبة . 
  .Xأحسب األمل الرياضي ل. Xدد قانونح
  
  -12-تمرين

 يحتوي على أربع آرات خضراء مرقمة من واحد إلى B على خمس آرات حمراء مرقمة من واحد إلى خمسة وصندوق A يحتوي صندوق 
  .أربعة

  . ونسجل رقميهماBثم نسحب آرة واحدة من . Aنسحب آرة واحدة من 
  : ماهو احتمال آل من األحداث التالية )1

E "  الحصول على رقمين زوجيين"  
F "  الحصول على رقمين فرديين"  
G "  الحصول على رقمين أحدهما فردي واآلخر زوجي"  

 :  المتغير العشوائي المعرف آما يليXليكن )2
Xيساوي رقم الكرة الحمراء إذا آان رقما الكرتين المسحوبتين زوجيين .  
Xيساوي رقم الكرة الخضراء إذا آان رقما الكرتين المسحوبتين فرديين .  
Xيساوي أآبر رقمي الكرتين المسحوبتين إذا آان أحدهما زوجيا واآلخر فرديا .  
a- حدد القيم التي يأخذهاX  
b- حدد قانون احتمالX. 
  
  -13-تمرين

121  .2  وآرتين بيضاوتين تحمالن الرقم 1 على ثالث آرات سوداء تحمل الرقم Uيحتوي :  بحيثU وUنعتبر صندوقين
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2( )ξ :نسحب آرة من Uوآرة من U.  ويحتويU 12 نعتبر االختبار .2 ; 2 ; 1 ; 1 على أربع آرات سوداء مرقمة

  : أحسب احتمال آل من الحدثين -1
A : "  الحصول على آرتين مختلفتي الرقم"  
B : "  الحصول على آرتين مختلفتي اللون"  

  .ل سحبة بمجموع الرقمين المحصل عليهما المتغير العشوائي الذي يربط آXليكن -2
  Xحدد قانون احتمال  ) أ
)ضي .احسب األمل الريا  ) ب )E X

ر )نكرر اإلختبا -3 )ξخمس مرات وفي آل مرة نعيد آل آرة إلى الصندوق الذي سحبت منه . 
   بالضبط على آرتين مختلفتي اللون ؟ماهو احتمال الحصول ثالث مرات

  
  -14-تمرين

gg  .12 وعشر تزن آل واحدة منها10  قطعة معدنية ال يمكن التييز بينها باللمس، ست تزن آل واحدة منها16يحتوي آيس على 

0,5
g

I- نسحب عشوائيا وفي آن واحد قطعتين من الكيس. 
 .ال الحصول على قطعتين من نفس الوزن هو بين أن احتم )1
  علما بأن لهما نفس الوزن ؟10ماهو احتمال آون وزن واحدة منهما )2

II- نسحب عشوائيا وفي آن واحد قطعتين من الكيس، نزنهما ثم نعيدهما إليه ونكرر هذه العملية ثالث مرات. 
20g  . الذي يساوي عدد المرات التي نحصل فيها على مجموع أوزان أآبر قطعا منXر العشوائينعتبرالمتغي

  Xأوجد قانون احتمال )1
Vاحس )2 X.  ب( )E Xو ( )

  
  -15-تمرين
  . آيس على ست بيدقات بيضاء وأربع بيدقات سوداء اليمكن التمييز بينها باللمسيحتوي

  .نسحب بتتابع وبإحالل أربع بيدقات من الكيس )1
  . المتغير العشوائي الذي يمثل عدد البيدقات السوداء المسحوبةXليكن

  .Xأعط قانون احتمال  - أ
 .Xألمل الرياضي للمتغيراحسب ا  - ب

 .نسحب تآنيا أربع بيدقات من الكيس )2
  » الحصول على أربع بيدقات من نفس اللون « :A  : نعتبر األحداث

    B : » الحصول على بيدقة سوداء على األقل «  
    C: » الحصول على بيدقة بيضاء على األقل «  

  Aاحسب احتمال الحدث  - أ
C . محقق إذا علمت أن الحدثBأحسب احتمال الحدث  - ب

  
  -16-تمرين

8 هو Aبته الهدف برصاصة من النوعاحتمال إصا. يرمي أحمد هدفا ثابتا مستعمال نوعين من الرصاص
10

 واحتمال إصابته الهدف 

6 هوBبرصاصة من النوع
10

  

  . عدد إصابته الهدفXليكن. Aيرمي أحمد الهدف برصاصتين من النوع -1
  . واحسب أمله الرياضيXاعط قانون

  .B ثم برصاصة من النوعAيرمي أحمد الهدف برصاصة من النوع -2
a- احسب احتمال إصابته الهدف بالرصاصتين معا. 
b- الهدف بإحدى الرصاصتين على األقلاحسب احتمال إصابته . 

  .B  من النوع4 وA  رصاصات من النوع3يسحب أحمد تآنيا رصاصتين من آيس يحتوي على  -3
a- احسب احتمال سحب رصاصتين من النوعA. 
b- لنوعاحسب احتمال سحب رصاصتين مختلفتي ا. 
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c- 328  : أثبت أن احتمال إصابة أحمد الهدف مرتين هو
700

 

  
  -17-تمرين

   .3  وثالث آرات تحمل الرقم2  وآرتين تحمالن الرقم 1يحتوي صندوق على آرة واحدة تحمل الرقم 
سار إلى اليمين في ترتيب السحب بحيث نحصل نسحب بالتتابع وبإحالل ثالث آرات ونسجل أرقام الكرات المسحوبة جنبا إلى جنب من الي

  .على عدد مكون من ثالثة أرقام
  .نعتبر أن جميع السحبات متساوية االحتمال

  .احسب احتمال الحصول على عدد مكون من ثالثة أرقام فردية) أ -1
 .احسب احتمال الحصول على عدد زوجي) ب

 .يساوي عدد األرقام الزوجية التي تشمل عليها آتابة العدد المحصل عليه المتغير العشوائي الذي Xليكن -2
  إذا آان العدد المحصل عليه 1  إذا آان العدد المحصل عليه عددا زوجيا والذي يساوي 0 المتغير العشوائي الذي يساوي Yوليكن
  .فرديا

   ئياناعط قانون احتمال آال من المتغيران العشوا


