
 فوج أ6الثانوية التأهيلية الحسين بن علي                                                                    الثانية علوم تجريبية 
  

 عبدالرحمان فـقــري:                                                                     ذ 2005– 2006السنة الدراسية 
    

   2 , 1 , 1  وثالث آرات حمراء تحمل األرقام 2 , 2 ,1 , 1   يحتوي آيس على أربع آرات بيضاء تحمل األرقام      

   .1 , 1       وآرتين لونهما أسود تحمالن الرقمبن 

  

  .نسحب عشوائيا آرة من الكيس  )1

                  أــ ماهو عدد السحبات الممكنة ؟

   ؟1 سحب آرة تحمل الرقم               ب ــ ماهو احتمال

  ماهو اإلحتمال لكي تكون سوداء ؟ ,1              ج ــ علما أن الكرة المسحوبة تحمل الرقم 

  

 .نسحب بالتتابع وبدون إحالل آرتين من الكيس  )2

  أ ــ  ماهو عدد السحبات الممكنة ؟

   ؟1ب ــ ماهو احتمال سحب آرتين تحمالن الرقم 

  ين لهما نفس اللون ؟ج ــ ماهو احتمال سحب آرت

  )نعيد الكرات المسحوبة إلى الكيس بعد آل سحب ( د ــ نعيد التجربة أربع مرات 

  .1 المتغير العشوائي الذي يساوي عدد المرات التي نحصل فيها على آرتين تحمالن الرقم Xليكن 

a(  حدد مجموعة قيمX.   

b( ؟1 احتمال الحصول مرتين فقط على آرتين تحمالن الرقم ماهو  

c( حدد مغايرة المتغير العشوائيX.   

  

 .نسحب تآنيا ثالث آرات من الكيس  )3

      أــ ماهو عدد السحبات الممكنة ؟

                 ب ــ ماهو احتمال سحب ثالث آرات مختلفة األلوان ؟

   ــ ماهو احتمال سحب آرة بيضاء على األقل ؟               ج

  . المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات الحمراء المسحوبة Xد ــ ليكن 

a(  حدد مجموعة قيمY.   

b(  حدد قانون احتمالY.   

c(  المتغير العشوائيحدداألمل الرياضي و مغايرةY.   

d(  حدد  دالة التجزيئ ثم مثلها مبيانيا.  

  www.9alami.com    

      



 فوج ب6الثانوية التأهيلية الحسين بن علي                                                                   الثانية علوم تجريبية 
  

 عبدالرحمان فـقــري:                                                                     ذ 2005– 2006السنة الدراسية 
    

   2 , 1 , 1  وثالث آرات حمراء تحمل األرقام 2 , 2 ,1 , 1 يحتوي آيس على أربع آرات بيضاء تحمل األرقام        

   .1 , 1     وآرتين لونهما أسود تحمالن الرقمبن 

  

  .نسحب عشوائيا آرة من الكيس  )1

                  أــ ماهو عدد السحبات الممكنة ؟

   ؟1 آرة تحمل الرقم               ب ــ ماهو احتمال سحب

  ماهو اإلحتمال لكي تكون بيضاء؟ ,1              ج ــ علما أن الكرة المسحوبة تحمل الرقم 

  

 .نسحب بالتتابع و بإحالل آرتين من الكيس  )2

  أ ــ  ماهو عدد السحبات الممكنة ؟

  ب ــ ماهو احتمال سحب آرتين بيضاوين  ؟

   ؟2حمل الرقم ج ــ ماهو احتمال سحب آرة  واحدة  فقط ت

  )نعيد الكرات المسحوبة إلى الكيس بعد آل سحب ( د ــ نعيد التجربة خمس مرات 

  .   المتغير العشوائي الذي يساوي عدد المرات التي نحصل فيها على آرتين بيضاوينXليكن 

a(  حدد مجموعة قيمX.   

b( ول ثالث مرات بالضبط على  آرتين بيضاوين  ؟ماهو احتمال الحص  

c( حدد مغايرة المتغير العشوائيX.   

  

 .نسحب تآنيا ثالث آرات من الكيس  )3

      أــ ماهو عدد السحبات الممكنة ؟

   ؟1               ب ــ ماهو احتمال سحب ثالث آرات تحمل الرقم 

  تمال سحب على األقل آرتين لونهما أسود ؟               ج ــ ماهو اح

   .2 المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات التي تحمل الرقم Xد ــ ليكن 

a(  حدد مجموعة قيمY.   

b(  حدد قانون احتمالY.   

c( متغير العشوائيحدداألمل الرياضي و مغايرة الY.   

d(  حدد  دالة التجزيئ ثم مثلها مبيانيا.  

 
 

 www.9alami.com      


