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ا آانت نربح إذ. 36 إلى 1 آرة مرقمة من 36 آرات من آيس يحتوي على 6في لعبة ما نسحب بدون إحالل 

  .6نتيجة السحب تحتوي على األقل على ثالث آرات أرقامها قابلة للقسمة على 

  ؟ الربح في هذه اللعبةلما هو احتما  

  
  

آم من لجنة .  نساء3رجال و 3وين لجنة من نريد تك,  رجال5نساء و 10انطالقا من مجموعة مكونة من 

  :مختلفة يمكننا تكوينها إذا علمنا أن 

a( 3من الرجال يرفضون أن يكونوا في نفس اللجنة؟    

b( 2من النساء يرفضن أن يكن في نفس اللجنة؟  

c( 2 من الرجال يرفضون أن يكونوا في نفس اللجنة؟1 من النساء و   

  
  

A.   لنردAبينما لنرد آخر  بيضاوان أربعة أوجه حمراء و وجهان B 3 أوجه بيضاء3 أوجه حمراء و  .
ثم نرمي ) 3/1 احتمال B لكي يختار بينما للنرد 3/2 له احتمال Aالنرد (نختار عشوائيا احد النردين 

  . مرات6 نعيد هذه التجربة .النرد المختار
  حمر في الرمية األولى؟ أما هو احتمال الحصول على وجه .1
 صول مرتين على األآثر على الوجه األحمر في الرميات الست؟ما هو احتمال الح .2
 ما هو احتمال الحصول في الرمية الثالثة على الوجه األبيض للمرة األولى؟ .3
 ما هو احتمال الحصول على وجه أبيض ثاني في الرمية الرابعة؟ .4

B. في هذه التجربة نختار إما النرد Aأو النرد  B) ثم نرمي النرد المختار )بنفس االحتماالت السابقة 
  .أربع مرات

 A إذا حصلنا على ثالث اوجه حمراء و وجه أبيض فما هو احتمال ان نكون قد اخترنا النرد .5
  

 
  

 بالنسبة لقطعة النقود فإننا Fا حصلنا على الوجه  إذ.أوجهثم نرمي نردين لهما ست , نرمي قطعة نقود متوازنة
 :  مرقمة أوجه له آخربالنسبة لقطعة النقود فإننا نرمي نردا  Pوجه أما إذا حصلنا على ال. نرمي نردا عاديا

. لجميع األوجه نفس احتمال الظهور1,1,3,3,5,5  
 : ثم حدد بالتدقيق األحداث التالية  بالنسبة لهذه التجربة العشوائية أعط آون اإلمكانيات .1

A   3 النرد يعطي الوجه رقم      B  قطعة النقود تعطي الوجه  F       C   ى األقل عل3النرد يعطي الرقم  
 C و B و Aاحسب احتمال األحداث  .2
  3رد استقر على الوجه نلان علما ا بالنسبة لقطعة النقود Fما هو احتمال الحصول على الوجه  .3

1تمرين   

  2ين تمر

3ين تمر  

4 نيتمر  
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 يكون الجداء أن مالتهو احا  م.لمحصل عليها فيما بينهاثم نضرب األرقام األربعة ا , نرود متوازنة4نرمي 
.5المحصل عليه قابل للقسمة على   

 
 
 

.األآثرمرة واحدة على  6 حصل على الرقمن أن مالتهو احا  م.ة مر24ا  متوازنادنر رمينا  إذا  
 

 
 

. لهما ست أوجه متوازنينردينننرمي   
 :ثم حدد بالتدقيق األحداث التالية   أعط آون اإلمكانيات .1

A   6 أآبر من هينمجموع الوج      B   على األقل4نحصل على الوجه   
  مستقالنB و A هل الحدثان P(B/A),P(A/B),P(B),P(A) احسب .2

  
 
 

 ننا توزيع هذه الكرات على آيسين بحيثآيف يمك. آرات سوداء10بيضاء و  آرات 10, آرة 20على نتوفر 
 ثم نسحب عشوائيا آيسا من الكيسيننختار: تجربة التالية آبيرا يكون احتمال الحصول على آرة بيضاء في ال

.تارمخلآرة من الكيس ا  
 

  
  

آرات سوداء بينما يحتوي الكيس المتبقي على  4 آرات بيضاء و 2ياس تحتوي على  أآ7 , أآياس8بين من 
 ثم نسحب آرة من الكيس االآياس الثمانيةعشوائيا آيسا من نختار . سوداء واحدةةآر بيضاء و آرات5
 5 على  الذي يحتوي الكيسبت منسح ان تكون الكرة قد ما هو احتمال. المسحوبة بيضاءلكرة  ا.تارمخلا

 .آرات بيضاء
 
  

هذا االختبار ليس لكن .  الكشف عن مرض انفلوانزا الطيور عند الدجاجإلى  الطبيةختباراتاحد االيهدف 
 آانت إذا أما 0.01 هو لبياس االختبار  احتمال ان يكون آانت الدجاجة مصابة فانإذا بحيث 100%فعاال 

  .0.02 هو ايجابيا االختبار  يكونأن احتمال  مصابة فان غيرالدجاجة
  احتمال ان تكون هذه الدجاجة مصابة؟هو  ا م. الدجاجاتإحدىختبار ايجابي على اال .1
 و سلبية بالنسبة نيجابية بالنسبة لدجاجتينتائج االختبار اانت  آ, دجاجات10على عينة مكونة من  .2

 صابة؟م دجاجات دجاجة من العشر أيال تكون أهو احتمال ا  م.للباقي

5 نيتمر  

6 نيتمر  

7 نيتمر  

8 نيتمر  

9 نيتمر  

10 نيتمر  


