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ع ت3: القسم اإلحتماالت                  10سلسلة رقم 
:األولالتمرین 

كرات خضراء ، نسحب من الكیس ثالث كرات 3كرات حمراء و 4كرات بیضاء و 5كیس یشمل 
: سب إحتمال كل حادثة من الحوادث التالیة أح.في آن واحد    

.الكرات الثالثة المسحوبة حمراء ) 1
.إحدى الكرات المسحوبة فقط خضراء ) 2
.الكرات الثالثة المسحوبة غیر بیضاء ) 3
.إحدى الكرات المسحوبة على األقل بیضاء ) 4
.إثنان من الكرات المسحوبة على األكثر خضراء ) 5

:ثانيالالتمرین 
.ال نفرق بینھا عند اللمس 9إلى 1كرات مرقمة من 9یحتوي صندوق على 

ما ھو إحتمال الحصول على كرة تحمل عددا فردیا ؟. نسحب عشوائیا من الصندوق كرة واحدة  ) 1
. نسحب عشوائیا من الصندوق كرتین في آن واحد ) 2

؟17مجموعھما ما ھو احتمال الحصول على كرتین تحمالن عددین. 
؟15ما ھو احتمال الحصول على كرتین تحمالن عددین مجموعھما على األقل . 

:الثالثالتمرین 
: كرة ال نفرق بینھا عند اللمس مرقمة كما یلي 15یحتوي كیس على 

.6كرات تحمل الرقم 5، و 5كرات تحمل الرقم 3، و 4كرات تحمل الرقم 4، و3كرات تحمل الرقم 3
نسحب من الكیس كرتین في آن واحد 

؟9ما احتمال الحصول على كرتین مجموع رقمیھما یساوي ) 1
؟ 10ما احتمال الحصول على كرتین مجموع رقمیھما أكبر أو یساوي ) 2

:الرابعالتمرین 
3ھ تحمل الرقم و ثالثة أوج2و وجھان یحمالن الرقم 1لھا وجھ یحمل الرقم D1زھرة نرد مكعبة 
و وجھان یحمالن 3وجھ یحمل الرقم 2و وجھان یحمالن الرقم 1لھا وجھ یحمل الرقم D2زھرة نرد مكعبة 

ما احتمال أن یكون الرقمان المسجالن على الوجھین العلویین . نرمي زھرتي النرد في آن واحد . 4الرقم 
)فردیین : (ب )            . زوجیین : ( أ :    للزھرتین 

:الخامسالتمرین 
.مرات متتابعة 4نرمي قطعة نقدیة عادیة 

ما ھو احتمال ظھور الوجھ مرتین  ؟ ) 2.    ما ھو احتمال ظھور الظھر ثالث مرات  ؟   )  1
:السادسالتمرین 

:نسحب من الكیس كرتان على التوالي. 10إلى 1كرات متماثلة مرقمة من 10یحتوي كیس على 
:احسب إحتمال كل حادثة من الحوادث التالیة 

.الكرة األولى تحمل رقما فردیا ) 2.           2إحدى الكرتین تحمل الرقم ) 1
.18مجموع العددین على الكرتین أصغر من أو یساوي ) 4.    كل من الكرتین تحمالن رقما زوجیا ) 3
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ع ت3: القسم اإلحتماالت                  20سلسلة رقم 
:األولالتمرین 

.بیضاء 4خضراء ، و 3حمراء ، و 3كرات منھا 10یحتوي كیس على 
: نسحب من ھذا الكیس ، ثالث كرات في آن واحد  ما احتمال الحصول على ) 1

نفس اللون ؟. أ 
األلوان الثالثة ؟. ب 
كرة بیضاء واحدة على األقل ؟ . ج 

.الذي یرفق بكل نتیجة سحب لثالث كرات عدد الكرات البیضاء المسحوبة Xنعتبر المتغیر العشوائي ) 2
؟  Xعین قانون اإلحتمال للمتغیر العشوائي . أ 

.ثم التباین و اإلنحراف المعیاري Xي أحسب األمل الریاضي للمتغیر العشوائ. ب 
:الثانيالتمرین 

.نسحب من ھذا الكیس كرتین في آن واحد .5إلى 1كرات مرقمة من 5یحتوي كیس على 
الذي یرفق بكل نتیجة سحب لكرتین من الكیس أكبر العددین على الكرتین Xنعتبر المتغیر العشوائي

.المسحوبتین 
.E(X)، ثم أحسب األمل الریاضي لھ Xتمال للمتغیر العشوائي عین قانون اإلح) 1
X( 4 )أحسب احتمال الحادثة ) 2 £.

:الثالثالتمرین 
نعرف المتغیر العشوائي .في تجربة رمي زھرتي نرد متمایزتین و مالحظة العددین على الوجھین العلویین 

Xعددین على الوجھین الظاھرین الذي یرفق بكل نتیجة رمیة مجموع ال.
.E(X)اتي الریاضیھ، ثم أحسب أملXعین قانون اإلحتمال للمتغیر العشوائي) 1
A :( 11 )Xأحسب احتمال الحادثتان   ) 2 <    ،B ) : 5المجموع یقبل القسمة على(

:الرابعالتمرین 
عدد nخضراء حیث  (2n – 1)صفراء  و (2n + 1)تلفین  ، كرات من لونین مخ(4n)یحتوي كیس على  
طبیعي غیر معدوم

. نسحب من الكیس كرتین في آن واحد 
:أحسب إحتمال الحوادث التالیة n = 10من أجل  . 1

A : الكرتان المسحوبتان من لونین مختلفین.
B : الكرتان المسحوبتان لونھما أخضر.
C : المسحوبتان لھما نفس اللون الكرتان.

.Aإحتمال الحادثة  PAنسمي  . 1عدد طبیعي أكبر من n: في ھذا السؤال .  2
.أعظمیا PAیكون  nمن أجل أي قیم للعدد الطبیعي  

.1،1، 0، 0،  0: صفراء مرقمة كما یلي 5كرات منھا 8و اآلن نفرض أن الكیس یحتوي على . 3
.نسحب من ھذا الكیس كرتین في آن واحد .2،   1،   0:  كرات خضراء مرقمة كما یلي  3و  

:أحسب إحتمال كل من الحادثتین التالیتین . أ  
k1  : للكرتین المسحوبتین نفس اللون.
k2 :جداء العددین المسجلین على الكرتیب المسحوبتین معدوم

.الذي یرفق بكل نتیجة سحب بمجموع الرقمین المسجلین على الكرتین المسحوبتین Xغیر العشوائي نعتبر المت. ب 
. و اإلنحراف المعیاريثم التباین E(X)، ثم أملھ الریاضیاتي Xعرف قانون اإلحتمال للمتغیر العشوائي  


