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   و االحتما لالتعدادتمارين في  

  :1تمرين 
  "طنجة"و " مراآش" بيدقات متشابهة مكتوب على آل واحدة منها حرف من حروف المدينتين 9        وضعنا بصندوق 
  بع و بدون إحالل ثالث بيدقات من الصندوق        نسحب و بالتتا

  بكم من طريقة يمكن سحب حرفين بالضبط من مراآش  -1
  من طريقة سحب حرف من على األقل من طنجةبكم  -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 :  

   خضراء 2 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- يتم بالتتابع و بإحالل  نفس السؤال إذا علمت أن السحب   
   :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 – 0        األرقام 
   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              

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

   6 الى 1الوجوه الستة لكل واحد منهما مرقمة من . 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 .   نختار عشوائيا و تأنيا شخصين من هذا القسم-1              

                    (a  اختيار تلميذة وتلميذ   
                    (b اختيار تلميذين من نفس الجنس   

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

   :8تمرين 
   للذآور و ثالثة لألنات ؟؟اتفقوا على انجاز مسرحية مكونة من أربعة.  ممثالت10 و ممثل 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   عند اختيار مجموعة ماهو عدد توزيعات األدوار الممكنة  

    Bو ممثل اسمه   A    ممثلة اسمها-2                
                      (a إمكانيات مشارآة  عدد  حدد Aو B  في المسرحية  

                      (b   إمكانيات مشارآة  عدد  حددA  في المسرحية   
                      (c   حدد عدد  إمكانيات مشارآةB  في المسرحية  
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     (d آة  حدد عدد إمكانيات مشارA  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  ة حدد عدد إمكانيات مشارآA   أو  مشارآة B  في المسرحية   
   :9تمرين 
   آرات سوداء و آرتين بيضاويتين 3 يحتوي على A صندوق        

   و آرتين بيضاويتين  ين سوداويين تيحتوي على آر  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              

    ما هو عدد السحبات التي تحتوي على آرة بيضاء على األقل-3              
    ما هو عدد السحبات التي تحتوي على آرة بيضاء على األآثر -4              
 لى آرات من نفس اللون   ما هو عدد السحبات التي تحتوي ع-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 أربع بيدقات من الكيس و نضع البيدقة في الخانة األولى و الثانية في الخانة إحالل        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 و 1البيدقتان الموجودتان في الخانتين  -2
  اإلمكانياتجميع  عدد حدد  -3

 :11تمرين 
   9 إلى 0رقمة من  بيدقات م10يحتوي آيس         

   مكتوبان باألخضر9 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 مثنىقام مختلفة مثنى  أر   
(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 A        رمينا النردين  

     آم عدد آل  النتائج -1              
  :ج التي يكون فيها الرقمين البارزين عند استقرار النردين هو عدد النتائ ما  -2              

                    (a  متساويين   
                     (b مختلفين            

  1 عدد النتائج التي ال تشمل الرقم ما هو   -3         
  حدة  على األقل مرة وا1 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:         آيس يحتوي على سبع آرات مرقمة آالتالي 
           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              

    آم عدد السحبات التي تحمل فيها الكرات الثالث المسحوبة نفس الرقم-3              
  4  آم عدد السحبات التي تكون فيها آرة واحدة على األقل تحمل رقم -4              

   7دد السحبات التي تكون فيها آرة واحدة على األآثر  تحمل رقم   آم ع-5              
    آم عدد السحبات التي تحمل فيها الكرات الثالث المسحوبة رقما زوجيا -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           
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II-نفس األسئلة علما أن السحب يتم عشوائيا و تأنيا   
  :14تمرين 

  رات سوداء و آرتين بيضاويتين  آ3 يحتوي على A        صندوق 
   يحتوي على آرتين سوداويين  و آرتين بيضاويتين   B         صندوق

  B و آرة من A         نسحب تأنيا آرتين من
    ما هو عدد السحبات الممكنة -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 

          4-4 وآرتين 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   
    حدد عدد إمكانيات سحب ثالث آرات تحمل نفس الرقم -1               

  مختلفة مثنى مثنى    حدد عدد إمكانيات سحب ثالث آرات تحمل  أرقام -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 إلى 1 خانات مرقمة من 6ولدينا .  بيضاء و آرتان لونهما أسود 4. آرات 6صندوق يحتوي على         

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

  2و 1  ما هو عدد إمكانيات وضع الكرات السوداء في الخانتين -2              
  4 و 3 و 2 و1انات   ما هو عدد إمكانيات وضع الكرات البيضاء في الخ-3              
    ما هو عدد إمكانيات وضع الكرتان السوداويين في خانتين متتابعتين-4              

  :17تمرين 
  "العيون"و" مراآش"على آل واحدة منها حرف من حروف المدينتين .  بيدقات ال يمكن التمييز بينها باللمس11        وضعنا بصندوق 

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

   إمكانياتما هو عدد . بيدقات 3  نسحب بالتتابع و بدون أحالل -2  
                   (a  حصول على حرفين بالضبط  من حروف مراآشال  

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

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

    ما هو عدد أللجن التي يمكن تكوينها -1              
  :  ما هو عدد إمكانيات -2              

                   (a تكوين لجنة  تضم ثالث رجال   
                   (b  أتين  تكوين لجنة  تضم رجال و امر  
                   (c   تكوين لجنة  تضم إبراهيم  

                   (d  تكوين لجنة  تضم إما إبراهيم و إما فاطمة  
   الرجال أعضاء في اللجنة المكونة د بعد المتغير العشوائي الذي يربط آل اختيارX  ليكن -3             

                   (aخذها المتغير هي القيم التي يأ  ماX  
                   (b حدد قانون احتمال  X 

     تمري   :19ن 
   باألصفر7باألخضر و الرقم   6 -5 -4- 3و األرقام . لونها أحمر 2 -1 – 0األرقام  . 7 الى0 بيدقات  مرقمة من 8    يحتوي آيس على 
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   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 حمالن رقم زوجي  رقم فردي وبيدقتان ي  بيدقة تحمل  

   :20تمرين 
  .لصنع المصابيح الكهربائية   Cو    B   وA معمل يستعمل ثالث آالت         

   من انتاجها غير صالح 5% من األنتاج و يكون 20%تحقق    A           اآللة 
   من انتاجها غير صالح4%  من األنتاج و يكون 30% تحقق   B        و اآللة  

   من انتاجها غير صالح1% من األنتاج و يكون 50%تحقق   Cلة          و اآل
  :  نسحب مصباحا بطريقة عشوائية -1              

                 (a  أحسب احتماالت األحداث التالية  :A >>  المصباح المسحوب منتوجا بواسطة اآللة  A  و غير صالح<< 
                                                                 B >>  المصباح المسحوب منتوجا بواسطة اآللة  B  و غير صالح<< 
                                                                 C  >>  المصباح المسحوب منتوجا بواسطة اآللة  C  و غير صالح<< 

                 (b  غير صالح مصباحاختبار استنتج احتمال   
   المصباح غير صالح أن  يكون    احتمال -2              

                  (a    منتوج بواسطةA 
                  (b    منتوج بواسطةB 
                    (c  منتوج بواسطةC  

   :21تمرين 
 النقط    إحدى لهم نفس الحظوظ للحصول على التالميذ الثالثة أن رضنفت.   ترشح تلميذان  و تلميذة إلحدى المباريات في الرياضيات        

   .2  , 1,  0:   التالية       
                 (a  27/2 من طرف التلميذين الذآرين هو  1 أحسب احتمال الحصول على النقطة   
                 (b   فقط  من طرف تلميذ و تلميذة1أحسب احتمال الحصول على النقطة   
                 (c   من طرف  تلميذ ذآر واحد فقط0أحسب احتمال الحصول على النقطة   

  :22تمرين 
  .الرصاص نوعين من        يرمي أحمد هدفا تابتا مستعمال 

    .10/6 هو  B  و احتمال إصابة الهدف برصاصة من نوع A  10/8 الهدف برصاصة من نوع إصابة        احتمال 
  Aرمي أحمد الهدف برصاصتين  من نوع   ي-1  

  الهدف  احسب احتمال إصابة        
                 (a  مرة  

                 (b مرة واحدة بالضبط   
                 (c  مرتين   

  Bرصاصة من نوع   و A  يرمي أحمد الهدف برصاصة  من نوع -2              
                 (a  تمال إصابته الهدف بالرصاصتين معا احسب اح  
                 (b   احسب احتمال إصابته الهدف بإحدى الرصاصتين على األقل  

   B رصاصات من نوع 4و  A رصاصات من نوع 3  يسحب أحمد تأنيا رصاصتين من آيس يحتوي على -3              
                 (a  ي النوع أحسب احتمال سحب رصاصتين مختلفت  
                 (b   أحسب احتمال سحب رصاصتين من نوعA 
                 (c    700/328 أتبت أن احتمال اصابة أحمد الهدف مرتين هو  

   :23تمرين 
uويحتوي صندوق.  على ثالث آرات بيضاء و أربع آرا ت سوداء u        يحتوي صندوق  12  راوين على خمس آرات بيضاء و آرتين حم 

u        نسحب عشوائيا  آرتين من الصندوق     ثم نسحب عشوائيا آرة uفي الصندوق نضع هاتين الكرتين المسحوبتين . في آن واحد    
u من       

12 
2.  

u  و سحب آرة حمراء من u  ما هو احتمال سحب آرتان لونهما أبيض من -1               12   
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    .  سوداءu2  ما هو احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من -2            

 

http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/


 
  .ختلف لونهما مu1 علما أن الكرتان المسحوبتان من u2  أحسب احتمال سحب آرة سوداء من -3    

  . لهما لون مختلف u1  سوداء أحسب احتمال  سحب آرتان من u2من   علما أن الكرة المسحوبة  -4              
  u1 من ان المسحوبات الكرتان لوانأ المتغير العشوائي المرتبط بعدد  X  ليكن -5              
                     (a  قيم حدد مجموعة  X      

  
  

  

( )

       (b  أعط قانون  احتمال   X    
                 (c     سب أحE(X)  

   :24تمرين 
 بإحاللنسحب عشوائيا بالتتابع و .         يحتوي صندوق على آرة  واحدة   بيضاء   و آرتين لونهما أسود ال يمكن التمييز بينهما باللمس 

  .  آرات من الصندوق4
  .  المتغير العشوائي المرتبط بعدد الكرات البيضاء المسحوبة Xليكن 

 . X  قيمموعة  حدد مج-1              
.    X   حدد  قانون  احتمال  -2              

   :25تمرين 
  .من بينهم فردين فقط يكذبان وغير معروفان. تقدم خمسة أشخاص لإلدالء بشهادتهم على حادث ما         

  .شهادتهم  إلى بطريقة عشوائية لالستماع األخر  تم النداء على  ثالثة أفراد الواحد تلو -1              
  .أحسب احتمال الحصول على شهادة واحدة فقط  صادقة )                    أ
  .أحسب احتمال الحصول على ثالث شهادات   صادقة )                   ب

  .  األفراد الخمسة الواحد تلو اآلخر بعد المناداة عليهم بطريقة عشوائية إلى  تم االستماع -2              
  .  المتغير العشوائي المرتبط بعدد الشهادات الصادقة  التي توجد بين الشهادتين الكاذبتينXليكن                 

                 (a    قيمحدد مجموعة  X  .   
                 (b  أعط قانون  احتمال  . X    

   :26تمرين 
والثالث  يحتوي       .  األول و الثاني على آرتين لونهما أبيض و ثالث آرات سوداءيحتوي.  3 -2 -1 صناديق مرقمة آالتالي ثالث    نعتبر     

 . آرات بيضاء و آرة سوداء4على        
  . نختار بطريقة عشوائية صندوق ثم نسحب منه آرتان تأنيا        

    ما هو احتمال الحصول على آرتين لهما نفس اللون -1              
   الكرتان المحصل عليهما لهما نفس اللون  ، فما هو احتمال اختيار الصندوق الثالثأن علمت إذا  -2              

  .  X    حدد  قانون  احتمال.   رتبط بعدد األلوان المحصل عليها   المتغير العشوائي المX                 ليكن 
   :27تمرين 

 . آرات سوداءحمراء و ثالث    آرات 5 يحتوي على A        صندوق 
  . يحتوي على  آرة حمراء  و آرتين لونهما أسودBصندوق         
   . 6 إلى 1 غير مغشوش وجوهه الستة مرقمة من D  نرمي نرد       
   .Aثم نسحب آرة واحدة من الصندوق  Aضعها في الصندوق   ونB آرة من الصندوق   نسحب6 و 3 حصلنا على رقم إذا        
         ثم نسحب آرة Bضعها في الصندوق   ونAمن الصندوق واحدة نسحب آرة   . 5 أو 4 أو 2 أو1 آان النرد الذي عينه النرد هو إذا  و       

  .B واحدة من الصندوق        
 R : >> الكرتان المسحوبان لونهما أحمر <<  ما هو احتمال الحدث -1              

 N :>> الكرتان المسحوبان لونهما أسود <<لحدث   ما هو احتمال ا-2              
   C: >>1 النرد عين رقم <<  نعتبر الحدث -3              

CP      :                    أحسب  R ,( )CP N

( )
   

RP       : أحسب -4               C ,( )NP C    
  .  المتغير العشوائي المرتبط  بمجموع عدد األلوان المحصل عليها و الرقم الذي عينه النرد X  ليكن -5              

  .2 أو 1عدد األلوان المحصل عليها هو :   مالحظة                       
                    (aحدد مجموعة قيم المتغير العشوائي   X  : X(Ω) 

                    (b مل الرياضي للمتغير العشوائي  أحسب األX   :  E(X) .  
   :28تمرين 

   من التلميذات يدرسون بشعبة العلوم 20 % من التالميذ الذآور  و25 %. تالميذ ذآور  40% تلميذات و 60% الثانويات إحدى        في 
  .التجريبية         
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   هذا الشخص يدرس بشعبة العلوم التجريبية ما هو االحتمال أن يكون تلميذةعلمت أن  إذا    
 

   :29تمرين 
  اخترنا عشوائيا    .  يدرسون اللغتين معا 10 يدرسون اللغة االسبانية و 50اللغة االنجليزية و  طالب يدرسون 60 طالب 120        من بين 

 :ما هو االحتمال لكي . واحد من هؤالء الطالب         
 

  نحصل على طالب يدرس االنجليزية أو االسبانية )  أ    
  . يدرس االسبانيةنحصل على طالب ال يدرس االنجليزية وال)  ب                    

   :30تمرين  
  . من النساء يتكلمون اللغة الفرنسية10 من الرجال و 20نعلم أن .  من النساء 40 من الرجال و 60        نعتبر مجتمعا مكونا من 

  .  نختار عشوائيا شخصا من هذا المجتمع       
  :     ماهو االحتمال لكي هذا الشخص    

 ة  رجال  و ال يتكلم الفرنسي - أ
    رجال  و  يتكلم الفرنسية-  ب                   

   امرأة وال تتكلم الفرنسية -   ج                  
    امرأة و تتكلم الفرنسية - د                    
  :31تمرين 

  .لتلميذات االحظنا أن عدد التالميذ الذآور  يساوي ضعف عدد . في أحد أقسام تانوية ابي العباس السبتي         
  :        اذا اخترنا عشوائيا شخصا من هذا القسم فان احتمال الحدث التالي 

        A  >> 5/1  هو >> اختيار تلميذ ذآر و يلعب آرة اليد   
  7/2 هو >>اختيار تلميذة و تلعب آرة اليد << B        و احتمال الحدث 

  :  أحسب احتمال الحدتين التاليين -1              
                           M >> اختيار تلميذ ذآر<<   
                           F >> اختيار تلميذة<<   

  ما هو االحتمال لكي يكون العب آرة اليد ؟.   نختار عشوائيا تلميذا ذآر -2              
   آرة اليد ؟ما هو االحتمال لكي تكون العبة.   نختار عشوائيا تلميذة-3              
  لكي يكون تلميذا ذآر ؟ ما هو االحتمال .  يلعب آرة اليد  نختار عشوائيا شخصا-4              
  لكي تكون تلميذة ؟ ما هو االحتمال .  يلعب آرة اليد  نختار عشوائيا شخصا-5              

   >>اختيار شخص يلعب آرة اليد << D:     نعتبر الحدث التالي -6     
 . مستقلين ؟ علل جوابك M و D                 هل الحدثين    

   :32تمرين 
   في نفس اليوم مرض أربعة من بين سكان المدينة فاتصلوا هاتفيا .  في مدينة صغيرة يوجد ثالثة أطباء ، آل واحد بهاتف خاص به        

  .اتفية لألطباء الثالثة بالطبيب بعد اختيار عشوائي لرقم هاتفي من بين األرقام اله        
  .المرضى األربعة لنفس الطبيب ما هو احتمال نداء   -1              

  .  ما هو احتمال النداء على األطباء الثالثة -2              
  .  ما هو احتمال النداء على طبيبين فقط -3              

   :33تمرين 
يحتوي على آرتين لونهما ألحمر و آرتين لونهما   u2و صندوق .  آرتين لونهما أسود  آرات بيضاء و3 يحتوي على u1         صندوق

  .أسود 
         I-  نيا آرتين من نسحب تأu1 . األحداث التالية  احتمالأحسب :  

                 A1 >>  الحصول على آرتين لونهما أسود <<     
  

  

                 A2 >>   آرة لونها أبيض الحصول على األقل على<< 
                 A3 >>  الحصول على األآثر على آرة لونها أبيض<<    
                 A4 >> الحصول على آرتين لهما نفس اللون <<      

        II-  حب بالتابع و بدون إحالل آرتين من  نسu2    .  األحداث التالية احتمال  أحسب:  
                  B1  >>  الحصول على آرتين لهما نفس اللون <<     

                 B2   >>   الكرة الثانية سوداء <<  
                 B3   >>  الكرة األولى سوداء <<    
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          B4  >>  األولى  سوداء  علما أن الثانية سوداء الكرة <<        
                 B5   >>  الكرة الثانية سوداء  علما أن األولى سوداء <<      

  
        III-  حب بالتابع و بإحالل آرتين مننس u1    . احتمال األحداث التالية  أحسب:  

                 C1   >>  الكرة األولى بيضاء <<  
                 C2  >>  الكرة الثانية بيضاء <<  

                 C3  >>  الكرة الثانية بيضاء  علما أن األولى بيضاء <<  
    C4  >> الكرة األولى  بيضاء  علما أن الثانية بيضاء <<   

 . مستقلينC2  وC1بين أن                        
        VI-  نسحب آرة من u1في   و نضعها u2ثم نسحب  ثالث آرات تأنيا من ،  u2 . أحسب احتمال األحداث التالية :  
                D1   >> الحصول على ثالث آرات ألوانها مختلفة مثنى مثنى <<  

                 D2  >> الحصول على آرات لها نفس اللون <<  
                 D3  >>  و آرة حمراءالحصول على آرتين لونهما أسود  <<   
                 D4  >>  سحب آرة سوداء من u1علما أن الحدث D2 محقق  <<  
                 D5  >>  سحب آرة سوداء منu1 علما أن الحدث  D3 محقق  << 

 
        V  ليكن  u   ث آرات مننيا ثالنسحب تأ  . آرات بيضاء وأربع آرات سوداء وآرتين لونهما أحمر 3يحتوي على u  .   -

 .  المتغير العشوائي المرتبط بعدد ألوان الكرات المسحوبة X ليكن               
                   (a حدد       X(Ω)          
                   (b  أعط قانون احتمالX   

                   (c   أحسب األمل الرياضيE(X) .  
                   (d دالة التجزيئ  عرف F ثم مثلها مبيانيا. 

   :34تمرين 
   و لهذا على آل واحد منهم أن يختار و بطريقة    .         ثالثة تالميذ ذآور و تلميذة ، تقدموا الجتياز امتحان آتابي في مادة  الرياضيات 

  .م بدراستها  ثم يقوh  وg وfعشوائية دالة واحدة فقط من بين الدوال المختلفة مثنى مثنى        
    بكم من طريقة يمكن للتالميذ األربعة اجتياز االمتحان ؟-1       

   ما هو احتمال اختيار التالميذ األربعة لنفس الدالة ؟ -2              
   .9/4: ميذ األربعة هو تال  بين أن احتمال دراسة الدوال الثالثة من طرف ال-3              
    :f   المتغير العشوائي المرتبط بعدد الذآور الذين ثم اختيارهم للدالة X   ليكن-4              

                   (a  حدد مجموعة قيم المتغير العشوائي X  : X(Ω)           
                   (b حدد  قانون  احتمال    . X  

 أن آل جواب على سؤال يستوجب     نفترض.  أسئلة 10  تتكون من fو الدالة  .   f   هذا السؤال ، التلميذة اختارت الدالة في  -5              
  . آان صحيح إذا 2 آان خطأ و يستوجب النقطة إذا 0               النقطة    

   ؟14                 أحسب احتمال حصول التلميذة على النقطة 
   :35تمرين 

 من بين األرقام     هو ترآيب عدد مكون من ثالثة أرقام ون خاص بها ق واحدة منها بواسطة مجموعة الحقائب التي تفتح آلE         لتكن
1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9.   
   .E المجموعة رئيسي   أحسب -1                     

              2- A   هو جزء من المجموعة Eلفة مثنى مثنى تكون من الحقائب التي يتكون قنها من ثالثة أرقام مختم ال. 
    .A لمجموعة رئيسي ا حدد               

 أراد فتحها لم يعد يتذآر سوى رقما واحدا من األرقام المكونة لقنها  عندماغير أنه  A   اشترى شخص حقيبة من المجموعة-3              
  مكن من فتح الحقيبة خص لكي يتصى من المحاوالت الممكنة لدى الشق                 أحسب العدد األ.

  :أحسب احتمال آل من الحدثين   . A   نأخذ عشوائيا و في آن واحد حقيبتين من المجموعة-4              
    .  x≠y  حيث  y.1.2  و x.1.2أخذ حقيبتين يكتب قناهما على الشكل )      أ                
  .ب قناهما بواسطة نفس األرقام أخذ حقيبتين يكتب قناهما يكت)      ب                

  : المتغير العشوائي المعرف آالتالي X  و ليكن A  نسحب حقيبة واحدة من -5              
                  (X=0) قن الحقيبة المسحوبة عدد زوجي<<  هو الحدث <<   

                   (X=1) قن الحقيبة المسحوبة عدد فردي<< هو الحدث <<   
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  X  المتغير العشوائي قانون احتمال حدد)     أ  
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   .σ(X)   ثم V(X)  و  E(X)أحسب )     ب      

    :36تمرين 
                   على خمس آرات بيضاء و آرتين    u2ويحتوي صندوق.  على ثالث آرات بيضاء و أربع آرا ت سوداء u1        يحتوي صندوق 

  حمراوين        
     ثم نسحب عشوائيا  u2نضع هاتين الكرتين المسحوبتين في الصندوق . في آن واحد    u1         نسحب عشوائيا  آرتين من الصندوق 

  .u2 من    آرة         
  حمراء   u2  بيضاويين والكرة المسحوبة  من الصندوق u1المسحوبتان من الصندوق  ، تكون  الكرتان  ما هو احتمال ا-1              

 .  سوداءu2  ما هو احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من -2                     
   :  37تمرين 

       آانت إذا. ة من الصندوق و نسجل لونها سحب آرن. زرقاء 3 حمراء و 4. مس  آرات غير قابلة للتمييز بالل7        يحتوي صندوق على 
         إلى إعادتها و من دون فإننا آانت حمراء إذا أما .لونيهما الصندوق و نسحب عشوائيا و تأنيا آرتين و نسجل إلى زرقاء نعيدها        

 .لونها نسحب آرة أخرى و نسجل الصندوق،      
 >> الكرات المسجل لونها آلها زرقاء <<  Aحدث   أحسب احتمال ال-1              

   لعدد الكرات الزرقاء المسجل لونها المساوي المتغير العشوائي X  ليكن -2              
  Xأعط قانون احتمال )   أ                   

  .V(X)  و  E(X)أحسب )    ب                  
   :38تمرين 

                :    حسب الجدول التالي B و A مجموعتين  إلىألقسام قسم من ا يتوزع تالميذ 
           

/fr.voila.site.raqba://http

  إناث  ذآور  

A10  4  

B  7  6  

  . التالميذ يدرسون  االنجليزية A المجموعة   
   .  التالميذ يدرسون االسبانية B  المجموعة       

  .  نختار تلميذا من القسم -1              
  .ما هو االحتمال لكي يكون هذا التلميذ ذآرا)    أ                 
  .   االحتمال لكي يكون ذآرا  ما هو Bعلما أن التلميذ من المجموعة )    ب                  
   .A مال لكي يكون من المجموعةاالحت علما أن التلميذ ذآرا ، ما هو )  ج                   

  . في هذه اللجنة اإلناث  المتغير العشوائي الذي يساوي عدد Xليكن .  تالميذ من هذا القسم 3  نختار لجنة تضم -2              
    .الجنسين معا ضمن اللجنة   ما هو  االحتمال لكي يكون    X                    أعط قانون احتمال 

   :39تمرين 
  3 و األخرى تحمل الرقم 2 تحمل الرقم إحداهما و آرتين حمراوين 3 إلى 1 آرات بيضاء مرقمة من        يحتوي صندوق على ثالث 

  . بإحالل        نسحب عشوائيا من الصندوق آرتين بالتتابع و 
  .ما هو عدد السحبات الممكنة  -1              

  . على آرتين بيضاويين   ما هو احتمال الحصول -2              
  .  ما هو احتمال الحصول على آرتين مختلفتي اللون -3              
   .4  ما هو احتمال الحصول على آرتين مجموع رقميهما يساوي -4              

   :40تمرين 
  .حالل آرتين من الصندوقنسحب عشوائيا بالتتابع وبدون إ.          يحتوي صندوق على ثالث آرات سوداء و آرتين حمراوين

  .  ما هو عدد جميع اإلمكانيات -1              
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  :  ما هو احتمال األحداث التالية -2    
                      A >> آرة سوداء في السحبة الثانية  سحب آرة حمراء في السحبة األولى و<<   
                      B >> سحب آرتين مختلفتي اللون <<   
                      C >> سحب آرتين لهما نفس اللون <<   
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   : 41تمرين  
  .  مواضيع في التاريخ و موضوعين في الفلسفة 4يع في اآلداب و  مواض3مجلة على         تحتوي 
  .من هذه المجلة ) دون ترتيب(ض أن طالبا قد اختار عشوائيا موضوعين         نفتر

  .  ما هو عدد جميع اإلمكانيات -1              
  :  ما هو احتمال األحداث التالية -2              

                      A >>اختار الطالب موضوعين في اآلداب <<   
                      B >>وع في التاريخ و موضوع في الفلسفة اختار موض<<      

   :42تمرين 
  .5 أقراص تحمل العدد 8و على 10 أقراص تحمل العدد 6        يحتوي آيس على 

  . أقراص من الكيس3        نسحب عشوائيا وتأنيا 
  .  ما هو عدد جميع اإلمكانيات -1              

  تحمل نفس العدد أقراص 3  ما هو احتمال سحب -2              
  .20 أقراص تحمل أعداد مجموع قيمها 3ما هو احتمال سحب   -3              
   :43تمرين 
   وتقبل الباقي اإلنتاجآل آلة ترفض جزء من .معمل إلنتاج المصابيح  يحتوي على ثالث آالت للمراقبة         

  . المزبلة  تم رفض مصباح من طرف آلة ف انه يرمى فيإذا:          مالحظة 
  :من طرفها علما أن   و لكي يمر مصباح للتسويق ف انه يراقب من طرف اآلالت ، األولى والثانية و الثالثة بالتتابع و يقبل       
  .شوائية و أننا نختار مصباحا  واحدا بطريقة ع .95 و الثالثة تقبل اإلنتاج من 80  تقبل الثانية و اإلنتاج من 70اآللة األولى تقبل         
        ip أحسب احتمال األحداث التالية:  

               A >> 2  المصباح قبل من طرف اآللة <<   
               B >> 2 المصباح رفض من طرف اآللة<<  

               C >> 3 المصباح قبل من طرف اآللة <<  
               D >>3 من طرف اآللة  المصباح رفض <<   
              E  >> المصباح لم يمر إلى التسويق<< 

   :44تمرين 
    .i احتمال الحصول على الوجه   ip  وليكن.  6  إلى 1  نردا مغشوشا وجوهه الستة مرقمة من (D)        ليكن 

1متناسبة مع األعدا ip علما أن األعداد ip    أحسب االحتمال       6 ≥iد    ≤   :       }6, 5 ,4 , 3 , 2 , 1{  .  
   :45تمرين 

  لون أبيض و ثالث آرات سوداء  على آرتين من u   يحتوي صندوق      
  :أحسب احتمال األحداث التالية  .  uأنيا و عشوائيا ثالث آرات من   نسحب ت-1              

                     A >> الحصول على آرات لونها أسود <<   
                     B >>ا أبيضم لونهة لونها أسود و آرتين الحصول على آر<<   
                     C >>  لونها أبيضو آرة الحصول على آرتان لونهما أسود <<   

  . على نفس الكرات الخمس ثم نسحب آرة واحدة من الكرات المتبقية يالمحتو u  نزيل عشوائيا و تأنيا آرتين من -2              
  >> الكرة المسحوبة بيضاء<<    أحسب احتمال الحدث                

   :46تمرين 
   .نفترض أن آل متنافس يحصل على توقيت مخالف لتوقيت اآلخرين. جنبيان         يشارك في منافسة للعدو الريفي  مغربيان و أ

  .المتنافسين األربعة ترتيب إمكانيات  ما هو عدد -1              
  :  أحسب احتمال األحداث التالية -2              

                              A >> دخول المغربيين في رتبتين متتابعتين <<   
                              B >> دخول أجنبي واحد بين رتبتي المغربيين <<    

                              C >>دخول األجنبين في رتبتين بين رتبتي المغربيين <<   
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  : 47تمرين 

 أختيرت عشوائيا من بين عشرة مآثر عمرانية موزعة .  مآثر تاريخية 3و تضمن برنامجه زيارة  .       قام سائح بزيارة لمدينة مراآش   
   .ألموحدي   مأثران من العهد -     :  آالتالي         

  .ثر من العهد السعدي    ثالثة مآ-                          
 . مآثر من العهد العلوي    خمسة-            
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  :  أحسب احتمال آل من  األحداث التالية -1              
                     A >> المآثر الثالثة المزارة من العهد العلوي .  
                     B >>زار السائح على األقل مأثرين من العهد العلوي <<  

    >> ألموحديمن العهد   مأثرk السائح زار <<    :  Ck    نعتبر الحدث-2              
                    (a  حدد قيم k   
                    (b أحسب احتمال الحدث  Ck   حسب قيم k.   

 
   :48تمرين 

  .نسحب تأنيا بيدقين  . 16 – 8 – 4 – 2  - 1        تحتوي علبة على خمس بيدقات يحملن على التوالي األرقام 
   >>  8 خارج البيدقين المسحوبين يساوي << E  أحسب احتمال الحدث  -1              

  8 البدقتين رقم إحدى فما هو االحتمال لكي  تحمل 2 علمت أن خارج البيدقتين المسحوبتين هو إذا -2              

a     بالخارج   }a,b { تنائيه المتغير  العشوائي الذي يربط آل X  لكي يكون -3               b≺a
b

  

    هما الرقمان اللذان    b و a حيث 

 .تحملهما البيدقتان المسحوبتان                    
  .  ثم حدد قانون احتمالهXحدد مجموعة قيم )     أ                 

  .ثم أرسم تمثيلها المبياني .   Xيئ للمتغير العشوائي دالة التجزعرف )     ب                 
   :49تمرين   

   على آرتين من لون أبيض و ثالث آرات سوداء u        يحتوي صندوق 
             المتغير العشوائي الذي يربط آل سحبة بعدد الكرات البيضاء المسحوبة  Xليكن  . u  نسحب تأنيا و عشوائيا ثالث آرات من -1              
   .X                حدد قانون احتمال    
  . على نفس الكرات الخمس ثم نسحب آرتان الكرات المتبقية يالمحتو u  نزيل عشوائيا و تأنيا آرتين من -2              

  >>  الكرتان  المسحوبتان لهما نفس اللون <<    أحسب احتمال الحدث                
   : 50تمرين  

  .نسحب عشوائيا و في واحد ثالث بيدقات  من الكيس  . 7 -6  -5  -4 -3  - 2 -1ة آالتالي    يحتوي آيس على سبع بيدقات  مرقم      
  . المتغير العشوائي  الذي يربط آل سحبة لثالث بيدقات بعدد األرقام الزوجية المحصل في السحبة X  ليكن       

   .Xتمال المتغير العشوائي حدد قانون اح)           أ  
   .Xأحسب األمل الرياضي للمتغير )            ب

   :51تمرين 
  . آرات من الصندوق3نسحب عشوائيا و في آن واحد .  آرات بيضاء  وآرة واحدة حمراء 3 آرات  سوداء و 4        يحتوي صندوق على 

  .األلوان المحصل عليها في هذه السحبة  د  المتغير العشوائي الذي يربط آل سحبة بعدX ليكن        
           (aهي القيم التي يأخذها    ماX.   
           (b أعط قانون احتمال  X .  
           (cالعشوائي  أحسب األمل الرياضي للمتغير  X   ثم المغايرة و االنحراف الطرازي لX .   
   :52تمرين 
 و ثالث بيدقات خضراء   -3 – 2 – 1ثالث بيدقات حمراء تحمل األرقام . مكن التمييز بينهما باللمسدقات ال يي ب6توي صندوق على يح        
  .نسحب عشوائيا و في آن واحد بيدقين من الصندوق  . 2 -1 – 1تحمل األرقام         
  . عليها حصلالقيمة المطلقة لفرق الرقمين الم ب   المتغير العشوائي الذي يربط آل سحبةX ليكن        

  .X المتغير العشوائيالتي أخدها قيم الحدد    -1              
  . X  حدد قانون احتمال -2              
 .  Xالمتغير العشوائي   V(X)   و المغايرة E(X)  أحسب األمل الرياضي  -3              
   :55تمرين 

  الذي يربط آل العشوائي  المتغيرXليكن . نسحب و في آن واحد ثالث بيدقات .  بيدقات بيضاء 5 بيدقات حمراء و 3        يحتوي آيس على
 . الباقية  في الكيس  الحمراءالبيدقات سحبة بعدد         

.X   ما هي القيم التي يأخذها - 1              
   )Xقانون احتمال (  حدد قانون احتماله -2              
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  .  Xالمتغير العشوائي     أحسب األمل الرياضي    و مغايرة-3  
   :56تمرين  

  .ال يمكن التمييز بينهما باللمس.  آرات سوداء 5 آرات  بيضاء و 4        يحتوي صندوق على 
 

  .سحبة بعدد الكرات السوداء المسحوبة   الذي يربط آلي المتغير العشوائXليكن .  آرات  3  تأنيانسحب   -1          

 

http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/
http://raqba.site.voila.fr/


  .و أمله الرياضي . X               حدد  قانون احتمال 
  .  نقوم بخمس سحبات متتابعة و بإحالل لكرتين  مختلفتين من الصندوق-2              

  .رتين مختلفتي اللون  مرات على آ3               أحسب االحتمال لكي نحصل 
  .   آرات من الصندوق3  نسحب بالتتبع و بدون إحالل -3              

   >> و الكرة الثانية من اللون األبيضاألولى الكرة << A:                  احسب احتمال لحدث التالي
  :57تمرين 

   .2 -1 – 0 – 0:  و أربع آرات سوداء تحمل األرقام .1 – 1 – 0:         يحتوي صندوق على ثالث آرات بيضاء تحمل األرقام 
  .     نسحب تأنيا و عشوائيا آرتين من الصندوق   
  :  أحسب احتمال األحداث التالية -1  

                  A >> سحب آرتين لهما نفس اللون <<   
                  B >>سحب آرتين لهما نفس الرقم <<   

A: ب احتمال الحدث   أحس-2                 B∩
  .علل جوابك.   مستقلين B  و A  هل الحدثين -3              

   :58تمرين 
    يحتوي آل واحد منهم على آرتين بيضاويين و آرتين سوداوين 3u  و 1u , 2u        نعتبر ثالث صناديق 

  .  نسحب من آل صندوق آرة واحدة -1              
  .ما هو عدد اإلمكانيات )    أ    

  .ما هو  احتمال الحصول  على ثالث آرات من نفس اللون )  ب                 
  1u  و آرة واحدة من 2u  و نسحب آرتين من 2u في الصندوق 3u  نفرغ الصندوق -2              

  .للون                    ما هو  احتمال الحصول  على ثالث آرات من نفس ا
   تأنيا من نسحب ثالث آرات .  يحتوي على الكرات االثنى عشر 1u   نفترض أن الصندوق-3              

  .ما هو  احتمال الحصول  على ثالث آرات من نفس اللون )      أ                
  : المتغير العشوائي الذي يساوي Xليكن )    ب                

  .إذا آانت الكرات الثالث من نفس اللون  :  1                       
  .     إذا آانت آرتان بالضبط من نفس اللون  : -1                       

  . Xأحسب األمل الرياضي للمتغير .   X                     أعط  قانون احتمال 
   :59تمرين 

  .نها مصباحان غير صالحين يوجد من بي.  مصابيح آهربائية 10        يحتوي صندوق على 
  . مصابيح آهربائية 6  نأخذ بكيفية عشوائية و في آن واحد -1              

  هو االحتمال  لكي يكون مصباح واحد غير صالح على األقل ؟                   ما
    .n  ≤ 1  ≥  10.     مصابيح آهربائية n  نأخذ بكيفية عشوائية و في آن واحد  -2              

   . n بداللة  pnأحسب .     احتمال و جود مصباح آهربائي و احد غير صالح على األقل pn                  ليكن 
   :60تمرين 

سحبنا آرتين من هذا الصندوق . و آل الكرات األخرى بيضاء .  آرة من بين هذه الكرات سوداء  n.  آرات 10        يحتوي صندوق على 
  .  

  :ا هو االحتمال لكي تكون هذه الكرات        م
 .مختلفتي اللون  -1

  .تي اللوني  سوداو-2               
  .  بيضاويتي اللون -3               
  .   15/7: لكي يكون االحتمال األخير يساوي   n       أحسب 

   :61تمرين 
  . 1 اآلخرين رقمين مختلفين و يخالفان الرقم  و1أحسب االحتمال لكي يعين أحدهم الرقم .         رمينا ثالثة نرود 

   :62تمرين 
2:            لتكن المعادلة من الدرجة الثانية  0x px q+ + =  

   6 الى 1  برمي نرد مكعب وجوهه مرقمة من pنحدد العدد .  } 1 , 2 , 3 , 4 ,5, 6{  المجموعة إلى ينتميان  q  و  p حيث        
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  .  برمي نفس النرد مرة ثانية q  و نحدد  العدد  
 >> المعادلة تقبل جدر وحيد << A:     أحسب احتمال الحدث التالي      

   :63تمرين 
  . آرات سوداء 4 آرات بيضاء و 5يحتوي صندوق على   
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   و اذا آانت سوداء ال نعيدها اليه و نعوضها بثالثث آرات بيضاء .     نسحب آرة من الصندوق ، اذا آانت بيضاء نعيدها الى الصندوق     
 .من خارج  الصندوق و في آال الحالتين نسحب آرة أخرى من الصندوق        

  : أحسب احتمال آل من  األحداث التالية        
                         A >>األولى بيضاء و الكرة الثانية بيضاء <<   

                         B >>الكرة الثانية بيضاء و األولى سوداء <<   
                         C >>الكرة الثانية سوداء و األولى سوداء <<   
                         D >>بيضاء  الكرة الثانية سوداء و األولى<<   

                         E >>الكرة  األولى بيضاء <<                  
           F >>الكرة الثانية بيضاء  <<   

                         G >>الكرة األولى سوداء <<   
                         H >>الكرة الثانية سوداء <<   
                         L >>نان مختلفان  الكرتان لهما لو<<    

              M >> الكرتان لهمل نفس اللون  <<   
   :64تمرين 

{ }1,2,3,4,5,6∈i            تاالحتماال .  6 إلى 1نعتبر نردا مكعبا  وجوهه الستة مرقمة من pi  حيث : 
  2 و أساسها 1 األولالمتتابعة من متتالية هندسية حدها  األولى  متناسبة مع الحدود الستة 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1        للحصول على 

1
1
63

p   :        بين أن -1              =

 p6 و p2 , p3 ,p4  , p5:     االحتماالت  استنتج -2            
  bة  ونحصل على الرقم  و نرميه للمرة الثاني a نرمي هذا النرد لمرة األولى و نحصل على الرقم -3            

               (a  ما هو احتمال الحصول على النتيجة a+b   حسب قيم aو   b  
              (b ما هو احتمال الحصول على النتيجة       a/b   حسب قيم aو    b.  

   :65تمرين 
  .يكذبان وغير معروفانمن بينهم فردين فقط .         تقدم خمسة أشخاص لإلدالء بشهادتهم على حادث ما 

  .  تم النداء على  ثالثة أفراد الواحد تلو األخر بطريقة عشوائية لالستماع إلى شهادتهم -1              
  .أحسب احتمال الحصول على شهادة واحدة فقط  صادقة )                    أ
  .أحسب احتمال الحصول على ثالث شهادات   صادقة )                   ب

  .   تم االستماع إلى األفراد الخمسة الواحد تلو اآلخر بعد المناداة عليهم بطريقة عشوائية -2              
  .  المتغير العشوائي المرتبط بعدد الشهادات الصادقة  التي توجد بين الشهادتين الكاذبتين k                ليكن

                 (a  قيم  حدد k  .   
                 (b    للحصول على االحتمالأحسب  : k=0  ,  k=1  ,  k=2  ,  k=3.     
   :66تمرين 

  .3 , 3 ,  2 ,  2 , 1 ,1 نردا مغشوشا وجوهه الستة مرقمة آالتالي D        ليكن 
  .   مرة  n        نرمي  النرد 

              I- ليكن  p 1  هو احتمال الحصول على رقم  k  أحسب  .  مرة p.   
              II- 2  أحسب احتمال الحصول على الرقم  (n-1)   مرة  .  
   :67تمرين 
      وثالث آرات خضراء مرقمة  0, 1 ,1ثالث  آرات حمراء مرقمة :  آرات  ال يمكن التمييز بينهما باللمس 8يحتوي صندوق على         

     . 1,0وآرتين بيضاوين مرقمين    .0,1,2       
  .تأنيا ثالث آرات من الصندوق نسحب        

   .>> سحب آرة من آل لون << A :   نعتبر الحدثين التاليين -1              
                                               B >> الكرات المسحوبة تحمل نفس الرقم <<   

A  و B و  A: أحسب احتمال آل من  األحداث )                أ  . B∩
  هل الحدثان مستقالن ؟)               ب

   .1 تحمل الرقم التيسحبة بعدد الكرات المسحوبة   الذي يربط آلي المتغير العشوائX  ليكن -2              
rf.voila.site.raqba://http/  ذ؛محمد الرقبة

  .  X حدد  قانون احتمال  )             أ
  .E(X)أحسب األمل الرياضي   )   ب          

   :68تمرين  
∋a  .     .  (a-1)     آرات تحمل العدد5   وa  آرات تحمل العدد4  يحتوي صندوق على       
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  :لتالية    أحسب احتمال آل من  األحداث ا-1              
                             A >> آرات تحمل نفس العدد3 سحب <<    
                             B >> سحب آرتين بالضبط تحمل نفس العدد  <<   

  .سحبة بمجموع األعداد المسجلة على  الكرات المسحوبة   الذي يربط آلي المتغير العشوائX  ليكن - 2              
                   (aالمتغير العشوائي    حدد  القيم التي يأخذها  X.     

                   (b حدد  قانون احتمال  X  .  
                   (c   أحسب األمل الرياضي بداللةa وحدد  a  0  من أجل=E(X).  

  
   :69تمرين 

   .9 إلى 1        يحتوي آيس على تسع  بيدقات  مرقمة من 
رقم وحداته هو رقم البيدقة  .  بيدقات من الكيس و نكون عددا من  ثالثة أرقام 3نسحب بالتتابع و بدون إحالل :     نقوم بالتجربة التالية     

 .و رقم عشراته هو رقم البيدقة المسحوبة ثانيا و رقم مئاته هو رقم البيدقة المسحوبة ثالثا . المسحوبة أوال        
  هو عدد اإلمكانيات ؟ ما)  أ  -1              

  هو احتمال الحصول على عدد يتكون من ثالثة أرقام آلها فردية ؟ ما)     ب                 
   .9/4  بين احتمال الحصول على عدد رقم مئاته زوجي هو -2              
  .الثة إلى الكيس بعد آل تجربة ث  نعيد التجربة السابقة ثالث مرات بحيث نعيد البيدقات ال-3              

  .عدد المرات التي نحصل فيها على عدد رقم مئاته زوجي  :  ي المتغير العشوائX              ليكن 
  .  Xحدد  قانون احتمال )             أ  

   .V(X) والمغايرة  E(X)أحسب األمل الرياضي   )            ب
  

   :70تمرين 
  . آرات سوداء غير قابلة للتمييز باللمس4آرات بيضاء  و  3        يحتوي آيس على 

 إذا آانت سوداء نتوقف عن السحب و إذا آانت بيضاء ال . في آل سحبة نأخذ عشوائيا آرة من الكيس :  نجري سلسلة من السحبات         
 .نعيدها إلى الكيس و نسحب آرة أخرى و هكذا دواليك         

  :حسب احتمال الحدثين أ) أ   -1              
                        A >>الكرة المسحوبة في المرة األولى سوداء <<   
                        B >>الكرة المسحوبة في المرة األولى سوداء <<  

  .استنتج حساب االحتمال لكي ال نجري السحبة الثالثة )     ب                 
  .   الذي يساوي عدد السحبات التي أجريناهاي المتغير العشوائX ليكن  -2              

  .  X أعط  قانون احتمال                   
   :77تمرين 

  : بحيث D 2  وD1        لدينا نردين 
    .2 و اثنان يحمالن 1أربعة منها تحمل الرقم .   متساوية اإلحتمال D1وجوه النرد  -
  .k/21  هو k  و احتمال ظهور الوجه رقم 6 الى 1  مرقمةD 2وجوه النرد   -        

   ؟2 مرة واحدة فما هو احتمال ظهور الرقم 1D  إذا رمينا النرد  -1              
   :1   إذا رمينا النردين معا هو احتمال ظهور الرقم -2              

  .مرة واحدة بالضبط )    أ                  
  . مرتين )   ب                  

  .2الرقم  المتغير العشوائي  الذي يمثل عدد المرات التي يظهر فيها Xليكن .   نرمي النردين معا -3              
  .  Xأعط  قانون احتمال )       أ               
  .X حدد و أنشئ دالة التجزيئ للمتغير )ب                    

   :78تمرين 
        وعلى 1الرقم  و على بيدقتين سوداوين تحمل آل واحدة منهما 2 و 1بيدقتين  بيضاوين تحمالن الرقمين وق على         يحتوي صند

   .2 و 1بيدقتين حمراوين تحمالن الرقمين         
  .    نسحب من الصندوق ثالث بيدقات بالتتابع و بدون إحالل    
  : أحسب احتمال الحدثين -1              
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                        B >>ها فبدي   الحصول على ثالث بيدقات مختلفة األلوان مثنى مثنى و مجموع األرقام التي تحمل.  
      إذا آان مجموع األرقام التي تحملها البيدقات الثالث  المسحوبة عددا زوجيا  0 المتغير العشوائي  الذي يساوي X  ليكن -2              

  .اذا آان هذا المجموع عددا فرديا 1ويساوي         
        .  X أعط  قانون احتمال        

   :79تمرين 
  .آرتين حمراوين و آرتين بيضاوين :   آرات 4  على Aدوق         يحتوي صن

  ).ال يمكن التمييز بين الكرات السبعة باللمس . ( ثالث آرات حمراء و آرتين بيضاوين:  آرات 5  على B      يحتوي صندوق 
   Bو بإحالل آرتين من  الصندوق  بالتتابع  نسحب  ثمBنسجل لونها و نضعها في الصندوق  . A    نسحب عشوائيا آرة من الصندوق     
  . لونيهما نسجل و        
   >> تسجيل ثالث مرات اللون أألحمر <<   احسب احتمال الحدث التالى  -1              

  ).-1(و عند  سحب آرة بيضاء فإننا نسجل العدد النسبي+). 2(  عند سحب آرة حمراء فإننا نسجل العدد النسبي -2              
 

  . المتغير العشوائي  الذي يساوي المجموع  لألعداد بعد سحب الكرات الثالثة Xكن لي
   .Xحدد قيم المتغير العشوائي )                    أ  

  .  Xحدد  قانون احتمال  )   ب                 
  :80تمرين    
    و   .  آرات بيضاء 5 على  آرتين حمراوين و U2 قو يحتوي الصندو. آرات بيضاء3 آرات حمراء و4 على U1 يحتوي صندوق        
  .2 و آرتين تحمالن معا الرقم 1 على ثالث تحمل الرقمين U3 يحتوي الصندوق           

  ). U3  وU2 و النهتم بالصندوقين.(  U1  آرات من3  نسحب عشوائيا و تأنيا -1              
   الممكنة؟ماهو عدد السحبات)    أ                  

  صول  على ثالث آرات من نفس اللون ؟ما هو  احتمال الح)     ب                 
  يضاء على األقل؟ ما هو  احتمال الحصول  على آرة ب)    ج                  
  . المتغير العشوائي  الذي يساوي عدد الكرات البيضاء المسحوبة Xليكن )     د                 

  .  X           حدد  قانون احتمال          
   .U2  فنسحب آرة من 2 ، أما إذا آان رقمها هو U1   نسحب آرة من1إذا آان رقمها هو  . U3  نسحب اآلن آرة من -2              

  ما هو  احتمال الحصول  على آرة حمراء؟)    أ                  
   ؟ U1  آونها مسحوبة من احتمال سحوبة حمراء ، ماهوعلما  أن الكرة الم)     ب                 
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