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نه إذا أبينت دراسة علمية أجريت على زرع بكتيري في وسط معين 
  : t+1 بكتيريا حية فإنه في اللحظة t حظةلآانت في ال

وإما أن تستمر في الحياة باحتمال  0,1 يساوي تمالحن تموت باأإما 
إلى بكتيريتين متشابهتين باحتمال يساوي  سمقوإما أن تن  0,4 يساوي
0,5 .  

  .يا بهذا الوسط غير مرتبطة فيما بينهاسلوآات البكتير
 2bو 1bبكتيريتان يآانت في الوسط الزرع t ظةحنفترض أنه في الل

المتغير العشوائي الذي يساوي عدد البكتيريات في اللحظة  X ليكن
t+1.   

  .وأمله الرياضي Xحدد قانون احتمال 
<àè†ÛjÖ]2<V< <
آمياة آبيرة من  النقالة واسيبحال متخصصة في صناعة ولةاتنتج مق

منتوج بهذه  حاسوبأن آل  اإلنتاجبينت دراسة حول جودة  .نوع محدد
   : المقاولة يمكن أن يكون به خلالن 

المكونات  وخلل في أحد %2بنسبة  الحاسوبخلل في تلحيم هيكل 
مراقبة اإلنتاج بينت آذلك أنه ال يوجد ارتباط .  %3اإللكترونية بنسبة 

به أحد الخللين على األقل ، نقول  واسيبحالإذا آان أحد . بين الخلللين
  .به خللحاسوب إن ال
  به خلل ه المقاولةذبه إنتاجهتم  حاسوببين أن االحتمال لكي يكون . 1

  .0,0494هو    
المتغير  Xليكن . ا من هذه المقاولةحاسوب 800محل تجاري يستقبل . 2

  ا بعدد حاسوب 800 الذي يربط المجموعة المكونة من  العشوائي    
  وأحسب أمله  X عرف قانون احتمال. التي بها خلل واسيبحال    
  .مع إعطاء تأويل له الرياضي    
  التي يجب اقتناؤها من هذه المقاولة لكي  واسيبحالهو عدد  ما. 3

 به خلل أصغر من  حاسوباحتمال الحصول على األقل على  يكون    
  ؟ 50%    

<àè†ÛjÖ]3<V< <
  .تقوم شرآة هواتف نقالة باستطالع رأي زبنائها حول جودة منتوجاتها

2نفترض أن احتمال عدم استجابة الزبون لالتصال الهاتفي األول هو
5 

وفي حالة عدم استجابته لالتصال األول، فإن االحتمال أال يجيب عن 

3أسئلة االستطالع هو
10.  

  :ان ثليكن الحد. 1
   1":  T الزبون يجيب عند االتصال األول".  

   1":  V تصال األولالزبون يجيب عن االستطالع في اال".  

)أحسب     )1p V.  

الزبون لالتصال األول ، يتم االتصال  نفترض أنه عند عدم استجابة. 2

3حتمال أال يستجيب لالتصال هوه مرة أخرى ونفترض أن االب    
10 

  وأن احتمال إجابته عن أسئلة االستبيان علما أنه استجاب لالتصال     

2هو    
  آما نفترض أنه في حالة عدم استجابة الزبون لالتصال  10

  .فيما بعد، فإنه ال تتم محاولة االتصال به  الهاتفي الثاني     
  :نعتبير األحداث التالية     

   2":  T  ثانيالتصال اللالزبون يستجيب".  

   2":  V  ثانيتصال الاالستطالع في اال أسئلة عنالزبون يجيب".  

    ":  V  االستطالع  عنيجيب الزبون".  

)أحسب  -أ    )2p T و( )2p V  وبين ان :( ) 59
250p V =.  

 شخصا أجاب عن أسئلة االستبيان، فأحسب احتمال  نأإذا علمت  - ب  
  .الهاتفي األول  تصالأن ذلك تم في خالل اال       

<àè†ÛjÖ]4<V< <
  : معينة خضعت لفحص تقني أن بينت دراسة أقيمت على عربات بلدة

 .من هذه العربات فراملها غير صالحة   10% 
 %20، هناك  صالحة غيرومن بين العربات التي فراملها  

 .إضاءتها غير صالحة
إضاءتها  %10 ة ، هناكحومن بين العربات التي فراملها صال 

 .صالحة رغي
تقوم الجهة المختصة بإجراء ة الطرقية بالبلدة ، مولضمان السال

يتم اختيار العربة التي ستخضع للفحص بشكل ( مراقبة للعربات 
  ).عشوائي يضمن تساوي االحتماالت 

  :ثين دالح B و Aنعتبر
":  A العربة إضاءتها جيدة ".  
":  B  العربة فراملها صالحة".  

)أحسب . 1 )p B و( )Bp A و( )Bp A.  

  .ل أن تكون إضاءة وفرامل العربة غير صالحةأحسب احتما. 2
  ) التي تمت مراقبتها ( أحسب احتمال أن تكون فرامل العربة . 3

  .صالحة وإضاءتها غير صالحة    
  .أحسب احتمال أن تكون العربة لها إضاءة غير صالحة. 4
  أحسب احتمال أن تكون فرامل العربة غير صالحة علما أن . 5

  .ةحصال  إضاءتها غير    
<àè†ÛjÖ]5<V< <

نعلم أن .  %60شخص نسبة الرجال فيها هي  1000نعتبر عينة من 
  .من النساء لهم دراية باإلعالميات %10من الرجال و  20%

  .ه العينةذنختار عشوائيا شخصا من ه
  :أحسب احتمال أن يكون ها الشخص . 1
     ":  A رجال له دراية باإلعالميات "  

     ":  B باإلعالمياتله دراية  رجال ال "  
     ":  C دراية باإلعالميات اله امرأة "  
     ":  D باإلعالميات لها دراية ال امرأة "  
  باإلعالميات،اية رإذا افترضنا أن الشخص الذي تم اختياره له د. 2
  فما احتمال أن يكون من بين النساء ؟     

<àè†ÛjÖ]6<V< <
: يحتوي آيس على خمس وردات صفراء تحمل األرقام 

1 ; 1 ; 1 ; 0 ;  لتحم  ءت حمرااوردثالث  و 0
0 األرقام ; 1 ;   )ال يمكن التمييز بينها باللمس (   1

  .س ـــــت من الكياردــالث وثــالل  ـابع وبإحـــنسحب بالتت
  ما هو عدد السحبات الممكنة ؟  .1
  :أحسب احتمال آل من األحداث التالية  .2
     ": A  من نفس اللون ةالمسحوب اتالورد "   
     ": B   ة اللونمختلف الوردات المسحوبة "   
     ": C  الوردات المسحوبة  مختلفة اللون مثنى مثنى "   

     ": D  0اوي ـــــــالمحصل عليها يس رقامجداء األ  "   
  .ما هو احتمال الحصول على وردات من نفس اللون وتحمل نفس الرقـــــم .3
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