
  

  1120 – 1020                                                  –بیوكرى   –ثانویة الجوالن التأھیلیة  

    : السنة الثانیة علوم ریاضیة   

  األستاذ مومني                        11 رقم التمارین سلسلة                       :مادة الریاضیات 

     

  :01التمرین رقم 
6كرات  6توزیع  نرید 5 4 3 2 1; ; ; ; ;B B B B B B  حفر  3بكیفیة عشوائیة علىA  وB   وC   بحیث تحتوي كل حفرة على

  .  كرتین

  أحسب عدد التوزیعات الممكن – 1

     Aفي الحفرة   2Bو  1Bأحسب احتمال تواجد الكرتین  – 2

  في حفرتین مختلفتین    2Bو  1Bتمال تواجد الكرتین أحسب اح – 3

  حفر مختلفة  3أحسب احتمال تواجد الكرات المرقمة زوجیا في  – 4

.......................................................................................................................................................  

  :02التمرین رقم 
من ساكنة إحدى المدن الكندیة  یتكلمون اللغة الفرنسیة 40 %  

یمارسون الریاضة  30%یدخنون و  15 %من بین السكان الذین یتكلمون الفرنسیة   
یمارسون الریاضة  10%یدخنون و  20 %ن الفرنسیةمن بین السكان الذین ال یتكلمو  

 ال أحد من ساكنة ھذه المدینة یدخن ویمارس الریاضة في آن واحد
 التقینا صدفة بأحد سكان ھذه المدینة  

 ما ھو االحتمال لكي یكون ھدا الشخص
یتكلم الفرنسیة ویمارس الریاضة  – 1  
یدخن  وال یتكلم الفرنسیة  – 2  
ة یمارس الریاض – 3  

.......................................................................................................................................................  

  :03التمرین رقم 
. كرات بیضاء  4سوداء و كرات  6وصندوقا بداخلھ   2,  2,  1,  1,  1,  1,  1نعتبر نردا أوجھھ الستة تحمل األرقام   

. مجموع الرقمین اللذین عینھما nنرمي ھذا النرد مرتین متتالیتین و لیكن   
كرة تآنیا  nعددا زوجیا نسحب من الصندوق  nإذا كان   
كرة بالتتابع وبدون إحالل  nعددا فردیا نسحب من الصندوق  nإذا كان   

أحسب احتمال الحصول على كرتین سوداوین فقط  – 1  
أحسب احتمال عدم الحصول على أي كرة سوداء  – 2  
أحسب احتمال الحصول على رقمین مجموعھما عدد فردي علما أننا حصلنا على كرتین سوداوین فقط  – 3  

 

BAHIDEV
Texte tapé à la machine
 ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ... ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ



  :40التمرین رقم 
  .  بالتتابع في وحدة لتصنیع قطع آلیة  3Oو    2Oو   1Oیعمل ثالثة عمال  

  قطعة غیر صالحة  40قطعة منھا   2000یصنع  1Oالعامل 
  قطعة غیر صالحة  90قطعة منھا   1800یصنع  2Oالعامل 
  ر صالحة قطعة غی 88قطعة منھا   2200یصنع  3Oالعامل 

  .    2Oقطعة مصنوعة من طرف العامل  1800قطع من بین  5نختار بشكل عشوائي  – 1
  من القطع الخمس غیر صالحة في حالة السحب بالتتابع و بإحالل وفي حالة السحب التآني    2أحسب احتمال أن تكون 

  ة بشكل عشوائي في اإلنتاج الكلي للعمال الثالث نختار قطع – 2
   2Oما ھو االحتمال إذا كانت القطعة صالحة أن تكون مصنوعة من طرف العامل 

.......................................................................................................................................................  

  :50التمرین رقم 
. في حصة تدریبیة یرید حارس مرمى التصدي لعدد من ضربات الترجیح المتتالیة  

:  نتائج ھذا االختبار كانت على الشكل التالي  
0,8ھو  n+  1فاحتمال تصدیھ للضربة رقم     *n     nإذا تصدى الحارس للضربة رقم  -

0,6ھو  n+  1فاحتمال تصدیھ للضربة رقم    nة رقم إذا لم یصدى  للضرب -  
0,7احتمال التصدي للضربة األولى ھو  -  

)و  "    nالحارس تصدى للضربة رقم : " الحدث التالي nAلیكن  )n np A 

1 – a –  أحسب 1 /n np A A    و 1 /n np A A 

      b –  عبر عن 1n np A A      و 1n np A A    بداللةnp 

       c – 1:   استنتج أن
2 6

10 10n np p   

n*لكل  – 2   75:    نضع
100n nU p  

a – ن أن بی  1n n
U


  متتالیة ھندسیة محددا أساسھا   

b –  حددnp  بداللةn  و أستنتجlim nn
p


  

....................................................................................................................................................... 

  :06التمرین رقم
 .موضوعا إلحدى المباریات  بحیث حضر كل واحد منھم موضوعین 20أساتذة بتحضیر  10قام  

شارك في ھذه المبارة مرشحین، یختار كل واحد منھما موضوعین بشكل عشوائي بحیث . ظرفا 20وضعت المواضیع في 
  .   ن من طرف المرشح األول ال یمكن إعادة اختیارھما من طرف الثانيأن الموضوعین المختاری

حیث   iAلیكن   1 , 2 i   الموضوعین المختارین من طرف المرشح رقم :  " الحدث التاليi  حضرا من طرف نفس
  "األستاذ

بین أن  – 1 1
1

19
p A    

2 – a –  أحسب 2 1/p A A 

      b –  1ھو" اختیار كل مرشح لموضوعین حضرا من طرف نفس األستاذ"بین أن احتمال
323

 

3 – a –  أحسب 2 1/p A A 

      b – الكلیة أحسب  تباستعمال صیغة االحتماال 2p A  

      c –  استنتج أن 1 2
33

323
p A A   

أحسب  – 4 1 2/p A A  

  



  : 07تمرین رقم   
   0وكرتان تحمالن الرقم 1منھا تحمل الرقم  3كرات   5على  1Sیحتوي كیس 

  1Sنسحب بالتتابع وبدون احالل كرتین من الكیس  – 1
   1أحسب احتمال أن یكون مجموع رقمي الكرتین المسحوبتین ھو 

  1Sكرات من الكیس  3نسحب تآنیا  – 2
  المتغیر العشوائي الذي یربط كل سحبة بمجموع األرقام التي تحملھا الكرات الثالثة المسحوبة  Xلیكن 

a – عشوائي حدد قانون احتمال المتغیر الX  
b –  حدد و أنشئ دالة التجزئ للمتغیر العشوائيX     
تحمل  % 80و   1منھا تحمل الرقم  20 %: على عدد من الكرات ال یمكن التمیز بینھما باللمس  2Sیحتوي كیس  – 3

   0الرقم 
بالتتابع و بإحالل عددا من  2Sكرات تآنیا ثم نسحب من الكیس  1S 3نسحب من الكیس : نعتبر التجربة العشوائیة التالیة 

  1Sالكرات یساوي مجموع أرقام الكرات الثالثة المسحوبة من الكیس 
  أحسب احتمال كل من الحدثین 

A  " = 1مجموع أرقام الكرات المسحوبة منS   2یساوي مجموع أرقام الكرات المسحوبة منS"  
B  " = 1مجموع أرقام الكرات المسحوبة منS   2و منS  4ھو "  

.......................................................................................................................................................  

  : 08تمرین رقم   
نسحب عشوائیا ثالث كرات من الكیس . كرات بیضاء ال یمكن التمیز بینھما باللمس  6كرات حمراء و  4یحتوي كیس على 

  : التالي  Aو نعتبر الحدث 
A" :راء المسحوبة أكبر من عدد الكرات البیضاء المسحوبة عدد الكرات الحم ."  
I ( نفترض أن سحب الكرات الثالث یتم في آن واحد.  

  ما ھو عدد اإلمكانیات ؟ ) 1    

)1: بین أن ) 2     )
3

p A    

II ( نفترض أن سحب الكرات الثالث یتم بالتتابع وبدون  بإحالل.  
  .مكانیات ما ھو عدد اإل) 1    
  . Aاحسب احتمال الحدث ) 2    
III ( نفترض أن سحب الكرات الثالث یتم بالتتابع و بإحالل.  
  ما ھو عدد اإلمكانیات ؟ ) 1   
  .المتغیر العشوائي الذي یربط كل سحبة لثالث كرات بعدد الكرات الحمراء المسحوبة  Xلیكن ) 2   

  ؟ X ما ھي القیم التي یأخذھا المتغیر) أ       
احسب  ) ب       0p X   و 1p X    
  . Aاستنتج احتمال الحدث ) ج      

.......................................................................................................................................................  

  : 09 التمرین رقم
   2,  0,  0مرقمة  تبید قا 3علي  1Uیحتوي صندوق 

  . 4,  3, 1,  1مرقمة  تبید قا 4علي  2Uو یحتوي صندوق 
لتكن  E  التجربة العشوائیة التالیة :  

  .نسحب بیدقة واحدة من كل صندوق 
المتغیر العشوائي المرتبط بالتجربة  xو لیكن  E  و الذي یساوي جداء الرقمین المسحوبین.  

1- a-  حدد قانون احتمال المتغیرx  
   b-  حدد دالة التجرئF  للمتغیرx   
نعید التجربة  -2 E 3 ات مع إعادة البیدقة المسحوبة إلي الصندوق الذي سحبت منھ مر  

  : احسب احتمال األحداث التالیة 
A " = 4جداء أكبر من ( الحصول مرتین بالضبط علي  " (  

  



B " = 4الحصول مرة واحدة علي األكثر علي جداء أكبر من  "  
C " = 3جداء أصغر من (الحصول مرة واحدة علي األقل علي  " (  
وم بإعادة التجربة نق -3 E  عدة مرات مع إرجاع كل بیدقة مسحوبة إلي مكانھا األصلي و في كل سحبة نقوم بحسابx 

  نتوقف عن السحب  0ھي  xفإذا كانت قیمة 
  nاحتمال التوقف عن السحب في المرة رقم  nPلیكن 

  a-  1احسبp  2وP 3وP  وnP )n  عدد صحیح طبیعي من*  (  
  b-  1احسب احتمال عدم القیام بالسحبة رقمn  .  

.......................................................................................................................................................  

  : 01رقم  تمرین 
  :أجریت دراسة إحصائیة  في معمل لصناعة نوع من اآلالت الكھربائیة و أسفرت عن النتائج التالیة

   2Dو  1D العیب  اآلالت المصنوعة تحمل نوعین من
    0.01ھو 2Dو احتمال أن تحمل العیب  0.005ھو  1Dاحتمال أن تحمل آلة كھربائیة العیب 
    0.25محقق ھو  2Dعلما أن  1Dأن احتمال نفترض أن العیبین غیر مستقلین و 

I (احسب احتمال األحداث التالیة:  
  آلة كھربائیة تحمل العیبین ) 1   
  آلة كھربائیة تحمل عیب علي األقل ) 2   
   2Dو  1Dآلة ال تحمل أي من العیبین ) 3   
II ( آلة صالحة  11احسب احتمال الحصول على األقل علي . آلة بالتتابع و بإحالل  12نسحب  

III ( 0آلة نرید تقییم االحتمال   1000في عملیة شراءp  األقل صالحة  ىآلة عل 982لكي تكون  
آلة مأخوذة من اإلنتاج بعدد اآلالت الصالحة من ھذه الكمیة  1000ي یربط كل كمیة من المتغیر العشوائي الذ xلیكن ) 1    

   P=  0.9875و  n=  1000ھو قانون حداني عواملھ  xنفترض أن قانون 
   x يأحسب األمل الریاضي و المغایرة للمتغیر العشوائ

   0Pأكتب بدون حساب تعبیرا لالحتمال ) 2     
.......................................................................................................................................................  

  : 11رقم  تمرین 
 5و  3علي كرتین مرقمتین بالعددین  2Uو یحتوي صندوق  Gو  Aعلي كرتین تحمالن الحرفین  1Uیحتوي صندوق 

1علي كرتین تحمالن العددین 3Uویحتوي صندوق ثالث 
2

   2و  

  :نسحب كرة من كل صندوق و نعرف متتالیة عددیة كما یلي
نرمز لھده المتتالیة ب ( V (  

 -  V ھندسیة إذا سحبنا الكرة  ةمتتالیG  1من الصندوقU ا تم سحب الكرة و تكون ھده المتتالیة حسابیة إذA  من
   1Uالصندوق 

  للمتتالیة  0Vتحدد الحد األول  2Uالكرة مسحوبة من الصندوق  -
تحدد أساس المتتالیة 3Uالكرة المسحوبة من الصندوق  - V  
   أحسب احتمال الحصول على) 1 

        a ( متتالیة حسابیة  
        b ( متتالیة متقاربة  
        c (4لیة حدھا متتاV  عبارة عن عدد صحیح طبیعي زوجي  
        d ( متتالیة غیر متقاربة و ھندسیة  

نسحب كرة من كل صندوق و نحدد متتالیة ) 2 V إدا كانت  - :و اللعبة التالیة V  اھمدر 5متتالیة ھندسیة نربح  

إدا كانت  -     V  4متتالیة حسابیة و 7V   دراھم  4نخسر  

إدا كانت  -     V  4متتالیة حسابیة و 7V   دراھم  6نخسر  
  في ھده اللعبة  المتغیر العشوائي المرتبط بالربح و الخسارة xلیكن 

  a ( حدد قانون احتمال المتغیر العشوائيx  
  b ( احسب األمل الریاضي و المغایرة للمتغیر العشوائيx  



 : 21تمرین رقم 
I ( 1,  1,  1,  0بیدقات تحمل األرقام  6تحتوي كیس علي  ,x  ,x  حیثx   1و 1و 0عدد حقیقي یخالف-  

  كیس نسجل أرقامھا ثم نعیدھا إلي الكیس و نعید ھذه التجربة  عدة مرات بیدقات  من ال  3نحسب تأنیا و عشوائیا 
  المتغیر العشوائي الذي یربط كل سحبة لثالث بیدقات بجداء األرقام التي تحملھا ھده البیدقات   Xلیكن 

  Xما ھو قانون احتمال المتغیر العشوائي  -1
)إدا علمت أن  xحدد و  Xاألمل الریاضي للمتغیر العشوائي  xاحسب بداللة  -2 ) 1.25E x   
II ( 9إلي  1نقوم بإضافة ثالث بیدقات أخرى إلي الكیس و نعید ترقیمھا حیث تصبح البیدقات مرقمة من   

  بیدقات عشوائیا و في آن واحد نسجل أرقامھا و نعیدھا إلي الكیس  3نسحب 
  ث بیدقات بعدد األعداد الفردیة التي تحملھا ھذه البیدقات المتغیر العشوائي الذي یربط كل سحبة من ثال Υلیكن 

   Υحدد قانون احتمال المتغیر العشوائي ) 1
  نقوم بعشر اختبارات متتالیة ) 2

  :أحسب احتمال األحداث التالیة    
    a ( الحصول علي األقل على عددین فردین و عدد زوجي  
    b ( زوجي مرات على عددین فردیین و عدد  4الحصول  

.......................................................................................................................................................  

  : 31تمرین رقم   
  : نجري سلسلة من السحبات  .كرة حمراء  aكرة بیضاء و  aیحتوي كیس على 
ذ عشوائیا كرة من الصندوق  إدا كانت حمراء نتوقف عن السحب و إذا كانت بیضاء نعیدھا إلي الصندوق في كل سحبة نأخ

  .و نسحب كرة أخرى و ھكذا دوالیك 
  "حمراء  nالكرة المسحوبة في السحبة : "  nAنعتبر الحدث  *من  nلكل عنصر 

)و نضع     )n nP P A   
  2Pو  1Pأحسب ) 1

2 (a ( اثبت أنھ مھما یكنn  من*    1فإن
1

1 1
2

n

n i
i

P P


 
  

 
  

    b ( استنتجnP  بداللةn   
   nاالحتمال لكي ال نجري السحبة رقم   nqلیكن ) 3

    a (    1بین أن 2n nq p   
    b ( استنتجnq  بداللةn    

.......................................................................................................................................................  

  :  41تمرین رقم 
   2,  0,  0مرقمة  تبید قا 3علي  1Uیحتوي صندوق 

  . 4,  3, 1,  1مرقمة  تبید قا 4علي  2Uو یحتوي صندوق 
لتكن  E ائیة التالیة التجربة العشو :  

  .نسحب بیدقة واحدة من كل صندوق 
المتغیر العشوائي المرتبط بالتجربة  xو لیكن  E  و الذي یساوي جداء الرقمین المسحوبین.  

1- a-  حدد قانون احتمال المتغیرx  
   b-  حدد دالة التجرئF  للمتغیرx   
نعید التجربة  -2 E 3  احسب احتمال األحداث التالیة  .مرات مع إعادة البیدقة المسحوبة إلي الصندوق الذي سحبت منھ  
A " = 4جداء أكبر من ( الحصول مرتین بالضبط علي  " (  
B " = 4الحصول مرة واحدة علي األكثر علي جداء أكبر من  "  
C " = 3ن جداء أصغر م(الحصول مرة واحدة علي األقل علي  " (  
نقوم بإعادة التجربة  -3 E  عدة مرات مع إرجاع كل بیدقة مسحوبة إلي مكانھا األصلي و في كل سحبة نقوم بحسابx 

  نتوقف عن السحب  0ھي  xفإذا كانت قیمة 
  nاحتمال التوقف عن السحب في المرة رقم  nPلیكن 

  a- 1 احسبp  2وP 3وP  وnP )n  عدد صحیح طبیعي من*  (  
  b-  1احسب احتمال عدم القیام بالسحبة رقمn  .  




