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 حتمالا 2.2

 

 .كرات سوداء 5 و   كرات بيضاء 10 األولىة في الجر  . تانمعطى جر  .  1

 . كرة سوداء 12 كرات بيضاء و   8 انيةة الث  في الجر       

 . ب لعبنرمي مكع       

 .  ا كرة من الجر ة األولىنختار عشوائي   ،2 أو 1 حصلنا على العدد إذا      

  انية. ة الث  ا كرة من الجر  ج عشوائي  خرخر ن  آحصلنا على عدد  إذا      

 ولى؟أن نختار كرة بيضاء من الجر ة األما هو االحتمال    أ.      

 أن نختار كرة بيضاء؟ما هو االحتمال  ب.      

 

 . سوداء 3 و   بيضاء 2:  كرات 5في جر ة  .  يوجد2

 .  من الجرة واحدة ا كرةخرج عشوائي  ن       

 ة. ذا كانت حمراء نعيدها الى الجر  إ، والجرة خارجنضعها ذا كانت بيضاء إ     

  حدة.  اكرة و ة أخرى بشكل عشوائي  خرج مر  ون   الكرات نخلط     

 تان اخرجناهما بلونين مختلفين؟أن تكون الكرتان الل  ما هو االحتمال      

 

 . كرات سوداء 3 و   في جر ة كرتان بيضاوان .   يوجد3

  . ونضعها خارج الجرةكرة واحدة  ائي  خرج بشكل عشون        

 .أخرىكرة  خرج بشكل عشوائي  ون   الكرات نخلط      

 سوداوين؟ أخرجناهماتان أن تكون الكرتان الل   ما هو االحتمال    أ.      

 بنفس اللون؟ أخرجناهماتان أن تكون الكرتان الل  ما هو االحتمال   ب.      

 انية سوداء؟بيضاء والث   أخرجناهاولى التي ن الكرة األما هو االحتمال أن تكو  .ت      

 

 سة معي نة،في مؤس  .   4
4

3
 العاملين هم رجال و   

4

1
 .ملين هن  نساءعاال 

 .نونساء ال يدخ  من الن   %70 و   جالمن الر   80%     

 .  (رجل أو امرأة) عاملا  نختار بشكل عشوائي       

 أن يكون العامل الذي اختير ال يدخ ن؟ما هو االحتمال      

 

 .اأو أن ال تربح بتات   شاقل، 300أو  شاقل، 600  ن تربحأيمكن  ،في لعبة حظ  .   5

 شاقل هو 600 تربح أناالحتمال      
4

1
   . 

 قل هواش 300 تربح أناالحتمال      
12

5
. 

 ا هون ال تربح بتات  أاالحتمال      
3

1
 .  

 .تينعبة مر  عب شخص هذه الل  ل       

 ؟ بالض بط شاقل 300ن يربح أما هو االحتمال    أ.     

 شاقل؟ 300 ا مجموعه أكبر منن يربح مبلغا أما هو االحتمال   ب.    
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 شاقل 1000 أن تربحاالحتمال  ، 0.3 شاقل هو 500 ربحأن تة، االحتمال يانصيب معي نلعبة حظ في .   6

 .0.5 ا هو أن ال تربح بتاتا واالحتمال  ،0.2 هو      

 .يشترك شخص في هذا اليانصيب مر تين      

 ؟ بالض بط  شاقل 1000أن يربح ما هو االحتمال       

 

 في مكان معي ن هو األمطاراحتمال هطول .   7
7

1
  ،غرس األشجارعيد  في ليلة 

6

1
 في ليلة عيد 

 و    المحبة       
15

1
 .التسامحفي ليلة عيد  

 الوأن  ،التسامح عيد في ليلة غرس األشجار،في ليلة عيد  أن يهطل مطرما هو االحتمال    أ.        

  ؟ المحبةليلة عيد  مطر في يهطل             

 غرسيهطل مطر في ليلة عيد  وأن ال ،المحبةأن يهطل مطر في ليلة عيد ما هو االحتمال   ب.        

  ؟ التسامحوعيد األشجار               

 ؟األعياد مطر في كل ليالي هذهما هو االحتمال أن يهطل  .ت         

  عياد؟ حد ليالي هذه األفي أ ،قل  على األ ،أن ال يهطل مطرما هو االحتمال  .ث         

 

 الحرائق.   توجد في مخزن ثلثة أجهزة إنذار ضد  .      8

  .0.9 حريق هو  اندالعفي حالة  األو لاالحتمال أن يعمل الجهاز          

 .0.95 اني في حالة اندالع حريق هو االحتمال أن يعمل الجهاز الث           

 . 0.8 الث في حالة اندالع حريق هو االحتمال أن يعمل الجهاز الث           

 جهازان في حالة اندالع حريق؟ ،قل  على األ ،ما هو االحتمال أن يعمل        

 

 نفس الهدف.   نحو ، في نفس الوقت،رصاصة واحدة .      تسابق شخصان، وقد أطلق كل واحد منما9

 رصاصة 85 خر بمعدلواآل ،رصاصة 100 من بينرصاصة  90 معلوم أن  احدهما يصيب الهدف بمعد ل         

 رصاصة.  100 من بين         

 اميين؟واحد من بين الر   ، بطبالض   ،أن يصيب الهدفما هو االحتمال  .أ

 اميين؟واحد من بين الر   ،على االقل   ،أن يصيب الهدفما هو االحتمال  .ب

 

 هو األولىسياقة في المر ة الجاح في امتحان احتمال الن  .  10
3

2
  . 

 .مر ةألول سياقة اليتقدم ثلثة أشخاص المتحان        

 في االمتحان؟بالض بط ثنان منهما اأن ينجح ما هو االحتمال  أ.

 ثنان منهما في االمتحان؟ا ،قل  على األ ،أن ينجحما هو االحتمال  ب.

 

 دباأل موضوع وفي ،0.6  ةالنجليزي  غة افي الل    ،0.8 ياضيات هوالر   موضوع احتمال نجاح طالب في.   11

 .لثةلمتحانات في المواضيع الث  ل م طالبتقد  .  0.7        

 لثة؟الب في المواضيع الث  أن ينجح الط  ما هو االحتمال     أ.        

  ما هو االحتمال أن ينجح الطالب في موضوعين )من بين هذه المواضيع( بالضبط؟    ب.       

 ا هو االحتمال أن ينجح الط الب، على األقل ، في موضوع واحد؟ت.   م       
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 الهدف انيوأن يصيب الث   ،0.6ل الهدف هو و  أن يصيب األاالحتمال . ب ثلثة أشخاص نحو هدفيصو  .   12

 .0.9 هو الث الهدفوأن يصيب الث   ،0.8 هو         

  دف؟واحد منهم اله ما هو االحتمال أن ال يصيب أي   أ.         

 واحد منهم الهدف؟ ،قل  على األ ،ما هو االحتمال أن يصيب ب.        

 

   ،0.4 ولى الجسر هوأن تصيب القنبلة األاالحتمال ث قنابل. ي طائرة ثلقت ل.  13

 .  0.8 هو الثةوأن تصيب الث   ،0.5 هو انيةوأن تصيب الث        

 أن يدم ر الجسر:ما هو االحتمال       

 عندما تكفي قنبلة واحدة لتدمير الجسر؟    أ.      

 قنبلتان لتدمير الجسر؟ ،قل  على األ ،عندما يلزم  ب.      

 

 .)نزيهة( جانسةمتبات لعب نرمي ثلثة مكع  .  14

 ؟بالض بط  6أن يبي ن مكع ب واحد الرقم ما هو االحتمال    أ.       

 ؟6واحد الرقم  مكع ب ،كثرعلى األ ،أن يبي نما هو االحتمال   ب.      

 

 .)نزيهة( جانسةمتبات لعب نرمي ثلثة مكع  .  15

 ا؟ا زوجيا بات رقما واحد من المكع   أن يبي ن كل  ما هو االحتمال    أ.       

 ا؟ا زوجيا ب واحد رقما مكع   ،قل  على األ ،أن يبي نما هو االحتمال   ب.      

 

 

 األربعةعلى أوجهه  خذروفا ر وندو    ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1رقام نرمي مكع ب لعب على أوجهه مسج لة األ.  16

 .4 ،3 ،2 ،1 األرقاممسج لة       

  والمكع ب نفس الرقم؟ الخذروف بي نأن ي  ما هو االحتمال   أ.      

 قم الذي يبي نه المكع ب؟ ا أكبر من الر  رقما  الخذروفبي ن أن ي  ما هو االحتمال  ب.     

 

 .نرمي مكع بي لعب.  17

 ؟ بين على رقم زوجي  واحد من المكع   أن نحصل في كل  ما هو االحتمال    أ.       

  ؟ بين على عدد زوجي  في أحد المكع   ،قل  على األ ،أن نحصلما هو االحتمال   ب.      

  ؟ بين على عدد زوجي  في أحد المكع    ،بطبالض   ،أن نحصلحتمال ما هو اال  .ت      

 ؟2أكبر من  بين على عدد زوجي  واحد من المكع   نحصل في كل   أنما هو االحتمال   .ث      

 

 

 .فيها هن  طالبات الطلبمن مجمل 40%،في جامعة كبيرة. 18

 .امعةالج   طلبا ثلثة من بين نختار عشوائي       

  أن يختاروا طالبين وطالبة واحدة؟ . ما هو االحتمال أ      

 طالبتين؟  ،قل  على األ ،أن يختارواتمال ما هو االح ب.     
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 .من المرضى %80 شفاءدواء لمرض معي ن ينجح في .   19

  واء ثلثة مرضى.يتناول الد         

 تية:احسبوا االحتماالت اآل       

 .واءثة بمساعدة الد  أن يشفى المرضى الثل     أ.       

 .واءساعدة الد  مريض واحد بم ،قل  على األ ،أن يشفى  ب.      

 واء.مريض واحد بمساعدة الد   ،كثرعلى األ ،أن يشفى  .ت      

 

 بلمجلس طل   صف   ا من كل  واحدا  لا أن يختارا ممث    ( "2"العاشر  " و  1"العاشر )ن .   يجب على الصفي20

ح ست            . ولدان. أربع بنات وفي كل  صف   بة طل  المدرسة. ترش 

 ممث له بطريقة مختلفة. انتخابصف  قر ر كل  

 

 1العاشر  في الصف   االنتخابات

 ة.ا من بين الست  واحدا  يختارون بشكل عشوائي  

   ما هو احتمال اختيار نور؟. 1العاشر  ف  حين في الص  نور هو أحد المرش   .أ

 ما هو احتمال اختيار وفاء؟. 1 حدى المرشحات في الصف العاشرإوفاء هي  .ب

 

 2الصف العاشر  فياالنتخابات              

   معدنية ةيرمون عملة نقدي. 

 ربع.ا من بين البنات األختار البنت عشوائي  وت  . ابنتا  تمث ل الصف   ،" صورة" ظهرتذا إ  

 ا من بين الولدين. ي ختار الولد عشوائي  و. اولدا  يمث ل الصف    ،"اعددا " ظهراذا 

  احتمال اختيار أمير؟ما هو . 2العاشر  ف  حين في الص  أمير هو أحد المرش   .ت

  ما هو احتمال اختيار هناء؟. 2العاشر  ف  حات في الص  حدى المرش  إهناء هي  .ث

عليها أن تختار  لذا يجب ،ب المدرسةأن ت نتخب لمجلس طل  ا جد  بشكل كبير  هدىترغب  .ج

 أي. كبرب هو األمن أجل أن يكون احتمال اختيارها لمجلس الطل   ،فضل لها أن تتعل ماألصف  ال

 ن تختار؟ اشرحوا.أعليها  صف  

 

  سنة كعكة لعيد ميلدها.  لها كل  صنع والدة رانية ت.   21

 .0.4  هو تي تصنعها ناجحةال   الكعكةتكون أن االحتمال        

  كعكة ثانية.  صنع، تناجحة صنعتهاتي ال   األولىالكعكة  تكنلم  إذا        

  تشتري كعكة جاهزة.  حة ناجانية الكعكة الث   كنلم ت وإذا        

  ؟ فقط  أن تنجح والدة رانية في صنع الكعكة في المر ة الثانيةال ما هو االحتم أ.

 أن تشتري والدتها كعكة جاهزة    ما هو االحتمال . ا عيد ميلد رانيةيصادف قريبا  ب.

 لها؟        

 أن تنجح والدة رانية في صنع الكعكة؟ما هو االحتمال  ت
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 .رةمن القطارات في دولة معي نة متأخ   %30 نطلقي.   22

ا رةرة تصل متأخ  تي تنطلق متأخ  من تلك ال   90%         . أيضا

 .من القطارات التي تنطلق في الوقت المحد د تصل في الوقت المحد د %60 ه فقطمعلوم أن         

 محد د وأن تصل متأخر؟ ة االنطلق في الوقت الأن تنطلق من محط  ما هو االحتمال  أ.         

 وأن تصل في الوقت                      ة االنطلق في الوقت المحد دأن تنطلق من محط  ما هو االحتمال  ب.

  المحد د؟       

 ة االنطلق متأخر وأن تصل في الوقت المحد د؟أن تنطلق من محط  ما هو االحتمال  ت

 ق متأخر وأن تصل متأخر؟ ة االنطلأن تنطلق من محط  ما هو االحتمال  ث

 معنى    اشرحواى البند "ث"؟ تي حصلت عليها من البند "أ" حت  ما هو مجموع االحتماالت ال   .ج

  تيجة. الن         

 

 .أزرق وأصفر ،أحمر: كرات بثلثة ألوان 10 نضع ،واحد من الكيسين في كل  .    23

 كرة زرقاء من هذا                      إخراجاحتمال يكون  لكيكيس "أ"، نضع في اليمكن أن  لون كم كرة من كل     أ.         

 هو الكيس   
5

1
  .(واحدة ةإمكاني  سج لوا ) ؟

 كرة زرقاء من إخراجيكون احتمال لكي نضع في الكيس "ب"، يمكن أن  لون كم كرة من كل   ب.         

الكيس هو  هذا  
5

1
 كرة حمراء هو إخراجواحتمال  ،

2

1
 ؟

 :وأجيبوا ،ب التي حصلتم عليها في البندين أ و   اإلجاباتاعتمدوا على   .ت         

 واحدة. ما هو    كرة خرج منه بشكل عشوائي  وبعد ذلك ن   ،اا واحدا كيس   نختار بشكل عشوائي   

  ي أخرجناها زرقاء؟ تأن تكون الكرة ال  االحتمال        

 

 ركة "أ" والشركة "ب". جديد. الش   بناء حي  ل في مناقصة االشتراكصتان شركتان مرخ  .   تستطيع 24

 . 0.6 هو  في المناقصةركة "أ" الش   تشتركأن االحتمال         

  ركة "أ". قرار الش  بمتعل ق  في المناقصةركة "ب" الش  تشترك أن االحتمال         

 .0.3 هو  في المناقصةركة "ب" الش   احتمال اشتراك ن   فإ ،في المناقصةركة "أ" الش   ركتاشت إذا

 .0.8 هو  في المناقصةركة "ب" الش  ل اشتراك احتمافإن  ،في المناقصةركة "أ" الش  تشترك لم  إذا

 ؟في المناقصة  ركتان لالش  تشترك أن ما هو االحتمال     أ.

 فيركة "ب" الش  تشترك  ن الوأ في المناقصةركة "أ" لش  اتشترك أن ما هو االحتمال   ب.

   المناقصة؟       

  ؟في المناقصة ركتين الش   إحدى فقطتشترك أن .  ما هو االحتمال ت
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 . مربعاتثماني  يحصل على تذكرة يانصيب مكو نة من  ،ذيذ"الل   رالبيرغ"شتري ي من كل  .   25

 .رامبرغه ةصور" ةفي  مخ" مربعينفي         

 . المربع الثانيوبعد ذلك يقحط  اواحدا  مربعاايقحط المشتري         

 يحصل المشتري على وجبةاني، الث   المربع في ا وأيضا  األول المربعفي  رظهرت صورة هامبرغ إذا        

 إضافية.         

 

 

 

 

 

  يذ"؟ذالل البيرغر"ة في مطعم أن تربح وجبة إضافي  ا هو االحتمال م   أ.         

 لمشترين بطاقات   منح ا قدو ،"طعم البيرغر" تح مطعم منافسف   ،بعد ذلك أسبوعين  ب.        

 . مربًعاا عشر ناث في هذه البطاقة يوجد مشابهة:       

  هامبرغر.  ةصور "في ةمخ" مربعات ةفي ثالث 

 . الثاني المربعوبعد ذلك يقحط  المربعات،يقحط المشتري أحد  

            يحصل المشتري على  اني،الث   المربعفي ا وأيضا  األول المربعفي  رظهرت صورة هامبرغاذا  

 ة. إضافي  وجبة        

 ؟"طعم البيرغر" ة في مطعم أن تربح وجبة إضافي  ما هو االحتمال  

 

 

 

 

 

  ؟ األكبرة هو أن تربح وجبة إضافي  في أي من المطعمين االحتمال  .ت

 

ج  ل ،أقسام ةمكو نة من أربعوهي لهدف، إلصابة اوحة لعب ل.   معطى 26  مرقداخل كل منها  وقد س 

  الرسم(. نظروا ا)واحد         

 لوحة الهدف.نحو  اترمي أنوار مر ة واحدة سهما         

 .0.8 هو االحتمال أن تصيب أنوار الهدف

 عندما تصيب أنوار الهدف:

  ة هونقط 100 الـ قسمأن تصيب االحتمال   -
2

1
 . 

 

 نقطة هو 70 ،50 ،30 الـ أقسام من واحد كل   أن تصيباالحتمال   -
6

1
. 

 

 نقطة؟  100ا أن تصيب أنوار الهدف وأن تربح أيضا ما هو االحتمال  أ.

 نقطة؟ 100  من أن تصيب أنوار الهدف وأن تربح أقل  ما هو االحتمال  ب.

 نقطة؟  50أن تصيب أنوار الهدف وأن تربح أكثر من االحتمال  ما هو .ت

 ا؟ نقطة بتاتا  أو أن ال تربح أي   ،نقطة 100 من أن تربح أنوار أقل  ما هو االحتمال  .ث

ذيذالبيرغر الل    

 طعم البيرغر
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 اباتجإ
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2
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5
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1
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2
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1
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                        0.985   ب()     0.22 أ() .9
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9

4
   ب()          

27

20
                        

                          0.976   ت()        0.452   ب()    0.336   أ() .11

                        0.992   ب()     0.008   أ() .12

                   0.6   ب()    0.94   أ() .13

 أ() .14
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25
   ب()   

27

25
                 

 أ() .15
8

1
   ب()   

8

7
                  

 أ() .16
6

1
   ب()        

4

1
            

أ() .17
4

1
   ب()        

4

3
   ت()            

2

1
   ث()           

9

1
           

                        0.352   ب()    0.432  أ() . 18

      0.104   ت()      0.992   ب()          0.512  أ() . 19

 أ() . 20
6

1
  ب()   

6

1
   ت()  

4

1
 ث()  

8

1
  

 احتمال اختيارها هو ، 1 العاشر في الصف  ( جـ)
6

1
 احتمال اختيارها هو، 2العاشر  وفي الصف   

8

1
  .

 .1لها أن تختار الصف العاشر  فض لمن األ ،لذلك

 0.64 ت() 0.36 ب()   0.24 أ() .21

 0.27 ث()   0.03ت() 0.42 ب()  0.28 أ() . 22

 ارطانطلق ووصول الق إمكانيات مفص لة كل   "ث"حتى  "أ"في البنود ألنه  ،1 المجموع هو( جـ)

 .(هو حدث مؤكد اإلمكانيات حاد كل  ت  ا)
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    .كرات صفراء 4 و   كرات حمراء 4 ،كرتان زرقاوان :على سبيل المثال  أ() . 23

  .كرات صفراء 3 و   كرات حمراء 5 ،كرتان زرقاوان  ب()

 ت()
5

1
 

  0.74 ت()      0.42 ب()    0.18 أ() . 24

 أ() . 25
28

1

 
 ب()    

22

1
 "طعم البيرغر" في مطعم ت()       

ت()   0.4 ب()  0.4 أ() . 26
15

8

 
 0.6 ث()  

 


