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 1م  2020 علمي التمرين األول باك

سوداء و كل الكريات متماثلة و ال نفرق  3كريات محراء و5على Vسوداء و حيتوي وعاء6كريات محراء و4علىUحيتوي وعاء

 بينها عند اللمس .

 نسحب عشوائيا كريتني يف آن واحد من أحد الوعائني بالكيفية التالية : 

    5أو 3، إذا حتصلنا على أحد الرقمني 6إىل 1و مرقمة من بطاقات متماثلة 6نقوم بسحب بطاقة واحدة عشوائيا من كيس حيتوي على 

 . Vو يف باقي احلاالت نسحب الكريتني من  Uنسحب الكرتني من
 " .5أو 3احلدث : " احلصول على أحد الرقمني Aنسمي  

 احلدث : " احلصول على كرّيتني من نفس اللون " . Mنسمي  

)حتقق (1 )P A أن إحتمال السحب من الوعاءV هو

2

3
 . 

 ، بّين أن إحتمال أن تكونا  Uعلما أن الكريتني املسحوبتني من (2

من نفس اللون هو

7

15
 . 

)أنقل شجرة اإلحتماالت املقابلة ثم أكملها و استنتج (3 )P M . 

)أحسب (4 )MP A إحتمال السحب من الوعاءU . علما أن الكريتني املسحوبتني خمتلفتا اللون 

 2م  2020 علمي باك ثانيالتمرين ال

من الكيس كيس به ثالث كريات بيضاء وكريتني محراوين ال منّيز بينها عند اللمس ، نسحب عشوائيا كريتني على التوالي 

 بالكيفية التالية : إذا كانت الكرية املسحوبة بيضاء نعيدها إىل الكيس و إذا كانت محراء ال نعيدها إىل الكيس .

 .أنقل شجرة اإلحتماالت املقابلة ثم أكملها -أ  (1

     Bيرمز إىل احلصول على كرية بيضاء وR إىل 

   احلصول على كرية محراء .           

 أحسب إحتمال أن تكون الكرية املسحوبة الثانية محراء . -بـ 

 املتغّير العشوائي الذي يرفق بكل سحب لكريتني عدد Xليكن (2

 الكريات احلمراء املسحوبة . 

 . Xعّين جمموعة قيم املتغّير العشوائي -أ

بّين أن : -بـ 

27
( 1)

50
P X   ثم عّرف قانون إحتمال املتغّير العشوائي ،X . 

)أحسب -جـ  )E X األمل الرياضياتي للمتغّير  العشوائيX .  

 1م  2020 تقني باك ثالثالتمرين ال

 . 3،3،2و ثالث كريات خضراء مرقمة بـ :  2،2،2، 2حيتوي كيس على أربع كريات محراء مرقمة بـ :

 الكريات ال نفرق بينها باللمس ، نسحب عشوائيا و يف آن واحد كريتني من هذا الكيس .

 " احلصول على كريتني خمتلفتني يف اللون " . B" احلصول على كريتني حتمالن نفس الرقم " و Aنعترب احلدثني : (1

 . Bو Aأحسب إحتمال كال من احلدثني -أ 

بّين أن إحتمال احلصول على كريتني حتمالن نفس الرقم و خمتلفتني يف اللون يساوي -بـ 

4

21
 . 

 ل احلصول على كريتني حتمالن نفس الرقم أو خمتلفتني يف اللون .استنتج إحتما -جـ 
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 املتغّير العشوائي الذي يرفق بكل سحب جداء الرقمني الظاهرين على الكريتني املسحوبتني . Xليكن (2

 . Xعّرف قانون إحتمال املتغّير العشوائي

يربح4يف لعبة ، يقوم العب بسحب كريتني : إذا كان جداء رقميهما  (3
2xخيسر دينار و إذا 6دينار ، إذا كان جداء رقميهما

  (عددان طبيعيان غري معدومني yوx)  . دينار130خيسر 9كان جداء رقميهما

 حتى تكون هذه اللعبة عادلة .yوxعّين قيمة كال من

 2م  2020 تقني باك رابعالتمرين ال

 و أربع كريات1،2،2و ثالث كريات كريات محراء حتمل األرقام1،2حتمالن الرقمنيحيتوي كيس على كريتني خضراوين 

  .(الكريات متماثلة ال نفرق بينها باللمس ). 3،3،4، 2بيضاء حتمل األرقام  

 (I يف آن واحد من هذا الكيس ثالث كريات نسحب  .  

 التاليني : Bو Aأحسب إحتمال كال من احلدثني (1

 A و ثالث كريات من نفس اللون "  " احلصول علىB لى كرية بيضاء على األقل " . " احلصول ع 

 املتغّير العشوائي الذي يرفق بكل سحب أكرب األرقام احملصل عليها .Xليكن (2

بّين أن -أ

3
( 3)

7
P X   ثم عّرف قانون اإلحتمال للمتغّير العشوائي ،X . 

 . Xأحسب األمل الرياضياتي للمتغّير العشوائي -بـ 

 (II. نسحب األن ثالث كريات على التوالي دون إرجاع 

 احلدث " احلصول على ثالث أرقام جداؤها زوجي " . Cليكن

 . Cأحسب إحتمال 
 1م  2020 رياضي باك خامسالتمرين ال

  .(كل الكريات متماثلة ال نفرق بينها باللمس )كريات محراء .  3كريات بيضاء و5صندوق به 

إذا ظهرت كرية محراء نعيدها إىل الصندوق و نضيف له كرية بيضاء و إذا ظهرت كرية نسحب من الصندوق كرية واحدة حبيث : 

 بيضاء نعيدها إىل الصندوق و نضيف له كرية محراء ، و نكّرر العملية مرة ثانية .

 أنقل شجرة اإلحتماالت املقابلة اليت تنمذ هذه التجربة ثم أكملها . (1

كريات بيضاء هو7بّين أن إحتمال أن يوجد يف الصندوق (2

1

8
 . 

 كريات محراء على األقل .4أحسب إحتمال أن يوجد بالصندوق  (3

 الكريات البيضاء املوجودة يأخذ كقيمة عدد املتغّير العشوائي الذيXليكن (4

 يف الصندوق بعد العملية الثانية . 

 . 7و  6، 5بّرر أن قيم املتغّير العشوائي هي : -أ

)، ثم أحسب Xعّرف قانون اإلحتمال للمتغّير العشوائي -بـ  )E X . أمله الرياضياتي 

 2م  2020 رياضي باك سادسالتمرين ال

2nعدد طبيعي و  (nكرية بيضاء حتمل العددnحيتوي صندوق على كريات متماثلة منها :   ) 

كريات محراء حتمل األعداد4و 

2


،

2


،

3


و كريتني خضراوين حتمالن العددين و

2


و

3


 . 

 نسحب عشوائيا كريتني يف آن واحد من هذا الصندوق . 

 حيث :BوA أحسب إحتمال كال من احلدثني -أ  (1

 Aسحب كريتني من نفس اللون " و " B . " سحب كريتني حتمالن نفس العدد علما أنهما من نفس اللون " 

حتى يكون : nعّين العدد الطبيعي -بـ 

17
( )

55
P A . 

5n نفرض فيما يلي :  (2   نسمي وو . العددين الظاهرين على الكريتني املسحوبتني 

)cosاملتغّير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب العدد :  Xنعترب )cos( ) . 

هي : Xبّرر أن قيم املتغّير العشوائي -أ

1

2
،0،

1

4
 .  1و

بّين أن :  -بـ 

27
( 0)

55
P X  . 

)، ثم أحسب أمله الرياضياتي Xعّرف قانون اإلحتمال للمتغّير العشوائي -جـ  )E X . 
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 1م  2019 علمي باك سابعالتمرين ال

منها  و سبع كريات خضراء 2و كرية واحدة حتمل الرقم  1حيتوي كيس على مخس كريات محراء منها أربع كريات حتمل الرقم 

  (كل الكريات متماثلة ال نفرق بينها عند اللمس  ).  2و ثالث كريات حتمل الرقم  1أربع كريات حتمل الرقم 

 حيث :  Bو Aنسحب عشوائيا كرتني من الكيس يف آن واحد و نعترب احلادثتني 

A  :   ،       " سحب كريتني من نفس اللون "B  :  " سحب كريتني حتمالن نفس الرقم " 

هو Aبّين أن  إحتمال احلادثة (1

31
( )

66
P A  و احسب إحتمال احلادثةB .  

 علما أن الكريتني املسحوبتني من نفس اللون ، ما إحتمال أن حتمال نفس الرقم ؟ (2

 ي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات احلمراء املتبقية يف الكيس .املتغّير العشوائي الذ Xليكن (3
   عّرف قانون اإلحتمال للمتغّير العشوائي و أحسب أمله الرياضياتي .      

 2م  2019 علمي باك ثامنالتمرين ال

و الكريات األخرى  1الرقم و ثالث حتمل  0كريات ال نفرق بينها عند اللمس منها كريتان حتمالن الرقم  10حيتوي صندوق على 

 . نسحب عشوائيا و يف آن واحد ثالث كريات من الصندوق . 2حتمل الرقم 

 املتغّير العشوائي الذي يرفق بكل سحب جداء األرقام املسجلة على  الكريات املسحوبة . Xليكن

، ثم أحسب أمله الرياضياتي Xعّرف قانون اإلحتمال للمتغّير العشوائي (1 E X . 

بّين أن إحتمال احلصول على ثالث كريات كل منها حتمل رقما زوجيا هو  (2

7

24
 . 

 نسحب اآلن من الصندوق كريتني على التوالي دون إرجاع . (3
 تني حتمالن رقمني جمموعهما فردي علما أن جداؤهما زوجي ؟ما إحتمال احلصول على كري       

 1م  2019 تقني باك تاسعالتمرين ال

 توجد إجابة صحيحة واحدة من بني األجوبة املقرتحة يف كل حالة من احلاالت التالية . إخرت اإلجابة الصحيحة مربرا إختيارك .

 .   2،  1كريتني سوداوين  حتمالن الرقمني  و  3،  2،  1بيضاء حتمل األرقام  كريات على ثالث  كيسحيتوي 

 (الكريات ال نفّرق بينها عند اللمس )

 عشوائيا و يف آن واحد. كريات  3من الكيس  نسحب

Xيرفق بكل سحب عدد الكريات السوداء املسحوبة . ر العشوائي الذياملتغّي 

 . 0;1;2 جـ(                                0;2;3 بـ(                          1;2;3(هي :    أ Xر العشوائيقيم املتغّي (1

)األمل الرياضياتي (2 )E X لـX : أ     هو) 
4

5
E X                       )بـ  

6

5
E X                          )جـ  

11

10
E X  . 

 من الكريات املسحوبة " 1إحتمال " احلصول على كرّية واحدة سوداء حتمل الرقم  (3

(أيساوي :  
7

10
 بـ(                               

9

10
 جـ(                                     

3

5
 . 

 " 1هو  13إحتمال " باقي قسمة جمموع مربعات األرقام اليت حتملها الكريات املسحوبة على  (4

(أيساوي :   
2

5
 بـ(                               

3

10
 جـ(                                     

1

5
 . 

 2م  2019 تقني باك عاشرالتمرين ال

 و كريتني سوداوين  3،  2،  1و ثالث كريات محراء حتمل األرقام 4، 3،  2،  1على أربع كريات بيضاء حتمل األرقام  كيسحيتوي 

  ( اللمس عندنفرق كل الكريات متشابهة ال  )  2،  1حتمالن الرقمني 

 .  من هذا الكيس كريات 3واحد نآيف و  نسحب عشوائيا  

 : ث التاليةحداحتمال  األإحسب أ (1

  Aكرية بيضاء  واحدة صول  على : " احل"   . 

 B : "على األكثر احلصول على كريتني بيضاوين    .  " 

  Cحتمل  أرقاما غري أوليةكريات  ثالثصول  على : " احل  "   . 

 . اليت حتمل أرقاما أولية سحب عدد الكريات عملية الذي يرفق بكل  Xر العشوائياملتغّينعترب (2

 . حتمالهإف قانون ثم عّر، Xن قيم املتغري العشوائيعّي -أ 

)2 حسبأ -بـ  0)P X X . 
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 2م  2019 رياضي باك حادي عشر التمرين ال

 3على  2Uكريات محراء و ثالث كريات سوداء  و حيتوي الصندوق 4على  1U، حيتوي الصندوق 2Uو 1Uصندوقان غري شفافني

  ( اللمس عندنفرق كل الكريات متشابهة ال  ) كريات محراء و كريتني سوداوين .

 . 6إىل  1نرمي نردا غري مزيف ذا ستة أوجه مرقمة من   

 .  1Uنسحب عشوائيا كريتني يف آن واحد من الصندوق 4أو  2إذا ظهر الرقمان 

 .  2Uنسحب عشوائيا كريتني يف آن واحد من الصندوق و يف باقي احلاالت

 املعرفة بـ :   Cو A،Bنعترب األحداث 

A " : سحب كريتني محراوين"   . 

 B : "سحب كريتني سوداوين    .  " 

  C " : لونني خمتلفنيسحب كريتني من  "   . 

 نقل و أكمل شجرة اإلحتماالت .أ (1

 . Cو A،Bأحسب إحتماالت األحداث  (2

 .  املسحوبةاحلمراء الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات  Xر العشوائينعترباملتغّي

 .Xعّين قيم املتغري العشوائي -أ  (3

 . Xحتمال للمتغّير العشوائياإلعّرف قانون  -بـ 

أحسب األمل الرياضياتي (4 E X . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 The only way to learn mathematics is to do mathematics  

 
 

ة  : اب   خباخشة خالد كت 

 02/03/2021نشر  يوم  

 

 


