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  الجزء األول :

  ليكنX  : المتغير العشوائي  للعبة الذي قانون احتماله معرف في الجدول اآلتي 
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  . اوجد قيمة   (1

 احسب األمل الرياضياتي (2 XE   6في حالة  . 

 ) تعطى النتيجة على شكل كسر غير قابل لالختزال ( حتى تكون اللعبة عادلة . أوجد  (3

نفرض أن:  (4
21

2
  6و . 

a)  : اوجد 2XP  ، 0XP  ، 6XP  ، 13  XP   ، 032
2  XXP . 

b)  احسب األمل الرياضياتي XE  ثم 2
XE  ، 4

XE . 

c)  احسب 53  XE  بطريقتين مختلفتين . ثم  2
53  XE. 

d)  : احسب التباين XVAR  و 2XVAR   ثم استنتج االنحراف المعياري X  و 2
X . 

e)  : احسب 53  XVAR . بطريقتين مختلفتين 

 

  الجزء الثاني :

 

 .   ،10!!11 أثبت أن : 

يحوي على  Bراوين وكرة سوداء ، وكيس آخر كرتين خضكرات حمراء  و  3يحوي على  Aكيس  
 رق بين كل الكرات باللمس .كرات حمراء  و كرة خضراء و كرة سوداء ال نف 4

 " . B" سحب كرة من الكيس  B" و الحادثة  A" سحب كرة من الكيس  Aالحادثة  نرمز لـ :  

 ." سحب كرة  سوداء" N" سحب كرة خضراء " ، الحادثة   V " سحب كرة حمراء " ، الحادثة R الحادثة 

 
  : 1الجزء  

 

  نسحب من الكيسA ن واحد .كرتين في آ 
 للون .اثم استنتج احتمال سحب كرتين مختلفتين في سحب كرتين من نفس اللون  لاحتما ما (1

 ال سحب كرة حمراء واألخرى خضراء  .ما احتم (2

 .واحدة فقط ما احتمال سحب كرة حمراء  (3
 ما احتمال سحب كرة حمراء على األقل . (4

 ما احتمال سحب كرتين حمراواتين على األكثر. (5

 رجاع .وباإل اجب على األسئلة السابقة في حالة سحب كرتين على التوالي و بدون إرجاع ثم على التوالي 
 الين :السؤ إضافةمع 

 ما احتمال سحب الكرة األولى حمراء والكرة الثانية خضراء . (1

 ما احتمال سحب الكرة األولى حمراء . (2
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  : 2الجزء 

  ونهتم بالرقم الظاهر في الجزء العلوي .مرة واحدة  6إلى  1نرمي زهرة نرد متجانسة مرقمة من 

 . Aفإننا سحب كرة واحدة من الكيس   3إذا كان الرقم الظاهر  يقبل القسمة على      

 . Bوإن لم يكن كذالك نسحب  كرة واحدة من الكيس     
 أنجز شجرة االحتماالت الموافقة لهذه الوضعية .  (1

اوجد  (2 BP . 

اوجد  (3 VPB
 محققة . Bعلما أن  Vاحتمال الحادثة  

احسب  (4 VBP   احتمال سحب كرة خضراء من الكيسB . 

احسب  (5 VP  احتمال الحادثةV  ثم استنتج VP . 

 مستقلتين ؟ Vو  Bهل الحادثتين  (6

احسب  (7 VBP   ثم احسب VBP  . 

احسب  (8 BPV  احتمال الحادثةB  علما أنB . محققة 

  : 3الجزء 

 

 Bثم نسحب كرة من الكيس  Bثم نضعها في الكيس  Aفي هذه المرة نسحب كرة واحدة من الكيس  (1
. 

a) . أنجز شجرة االحتماالت التي تنمذج هذه الوضعية 

b)  احسب 
ARP  احتمال سحب كرة حمراء من الكيسA . 

c)  احسب 
BRP  احتمال سحب كرة حمراء من الكيسB . 

d)  علما أن الكرة المسحوبة من الكيسBاء من الكيس حمراء ، احسب احتمال سحب كرة سودA. 

 
والكرة  2و الكرة الخضراء بـخسارة  3الذي يرفق كل  كرة حمراء بـ  Xنعتبر المتغير العشوائي  (2

 ( Bو اللون المسحوب من الكيس  Aالكيس  ) باعتبار اللون المسحوب من 1السوداء بخسارة 
 

a)  أوجد قيم المتغير العشوائيX  عرف قانون احتماله . ثم 

b)  احسب األمل الرياضياتي XE . هل اللعبة عادلة ؟ علل ، 

c)  احسب التباين XV  ثم استنتج االنحراف المعياري X . 

 

23حيث  Yوذلك بـ  Xأ راد صاحب اللعبة أن يغير قيم المتغير العشوائي  (3  XY . 
 

a)  ما هي قيم المتغير العشوائيY جد قانون احتماله .ثم او 

b)  احسب  األمل الرياضياتي YE . بطريقتين مختلفتين 

c)   احسب التباين YV  بطريقتين مختلفتين وأيضا بالنسبة لالنحراف المعياري Y. 

 
  

 

 

 


