
 ل الفاسيثانوية عال   سلسلة تمارين االحتمال  علوم تجريبية2                               
طنجة    05/06      االستاذ    احمد الشعرة

                                                                                                                                  -1-               تمرين
       

     يحتوي آل منهما على آرتين بيضاء و آرتين سوداءU3   وU2و    U1          نعتبر ثالث صنا ديق   
  نسحب عشوائيا آرة واحدة من آل صندوق-1

  ما هو عدد االمكانيات-     أ
  ما هو احتمال الحصول على ثالث آرات من نفس اللون-    ب

    و آرة واحدة من   U2   ونسحب آرتين من U2 في   U3نفرغ الصندوق -2
  لى ثالث آرات من نفس اللونما هو احتمال الحصول ع

  نسحب ثالث آرات تآنيا من   .  يحتوي على الكرات االثناعشرU1نفترض ان الصندوق -3
   اذا آانت الكرات الثالث من نفس اللون1  :    الذي يساويX ليكن  المتغير العشوائي

  بط من نفس اللون  اذا آانت آرتان بالض-1      :                                             
   X  ثم احسب االمل الرياضي لXاعط قانون احتمال 

  
  -2-تمرين

       
   مغاربة4 أفراد في سباق للعدو منهم 10  شارك 

يعتبر .وان آل مرتبة ال يمكن ان يحتلها اال متسابق واحد.نفترض ان آل المتسابقين لهم نفس حضوض احتالل اي مرتبة من المراتب
  .سباق آل من احتل احدى المراتب الثالث االولىفائزا في هذا ال

  )  فوز مغربي على االقل: (احسب احتمال الحدث  – 1
  روفظ مرات  في نفس ال5يتكرر هذا السباق -2

     احسب احتمال فوز مغربي على االقل ثالث مرات
   المتغير العشوائي الممثل لعدد المغاربة الفائزين في هذا السباقX ليكن  -3

  E(X)  ثم احسبX    حددقانون احتمال  
  

  -3-تمرين
1سنوات اخرى هو 10       احتمال ان يعيش رجل 

4
1 سنوات  اخرى هي 10 و احتمال ان تعيش زوته .

3
                                

     سنوات اخرى10لزوجان معا احسب االحتمال لكي يعيش ا  -1
  سنوات اخرى10احسب االحتمال لكي يعيش احدهما على االقل -2
  سنوات اخرى10احسب االحتمال لكي ال يعيش احدهما -3
 سنوات اخرى10احسب االحتمال لكي ال يعيش اي منهم -4
 

  -4-تمرين
  

ثم بعد ذالك اذا فازاحمد بشوط .لفوز في الشوط االولالالعبان لهما نفس حضوض ا.        أحمد وعلي يلعبان مقابلة في التنس
  0.8و اذا خسر في شوط ما فاحتمال خسارته في الشوط الموالي هو  .0.7ما فاحتمال فوزه بالشوط الموالي هو 

n           :   نعتبر االحداث التاليةليكن   ∗∈
                                                  =Gn ) احمد يفوز في الشوط رقم    ( n                           

                            (   n احمد يخسرفي الشوط رقم ) = An                           
Pn=p(Gn)  qn=p(An)         نضع                   

  pG1(G2)     و        pA1(G2)  واالحتمالين الشرطيين p1احسب – 1
     pn+qn=1تأآد ان – 2
  pn+1=0.5pn+0.2        بين ان-3



  


