
-باتنة  -كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر   

 األستاذة: بوصوردي صليحة.

-أ  -أستاذة مساعدة   

- مقياس االحتماالت -لسداسي األول لبرنامج األعمال التطبيقية   

مالية.فرع التسيير، تخصص تسيير، ومحاسبة و ،لطلبة السنة الثانية موجهة  

  

لمقٌاس االحتماالت تم تقدٌم ثالث سالسل، والتً تعد كافٌة لتغطٌة فً إطار األعمال التطبٌقٌة       

 الدروس المقدمة حول المقٌاس من طرف األساتذة المحاضرٌن.

             ٌتم تقسٌم كل سلسلة على مجموعة حصص لتقدٌمها على أكمل وجه، بحٌث:

األولى تقدم على مدى أربع حصص، بحٌث تغطً المحور األول حول التحلٌل التوافقً.     السلسلة -   

السلسلة الثانٌة تقدم على مدى خمس حصص، بحٌث تغطً المحور الثانً حول المجموعات،  - 

  والمحور الثالث حول نظرٌات االحتماالت )الكلٌة والمركبة(.

المتغٌر العشوائً حول  رابع، بحٌث تغطً المحور الحصص أربعة تقدم على مدى السلسلة الثالث -

 والتوزٌعات االحتمالٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األولى.السلسلة  

 :1تمرين رقم

 بفرض عدم  السماح بالتكرار

 ؟ 9,3,6,5,3,2أرقام ٌمكن تشكٌله من األرقام التالٌة  3/ كم عددا مكونا من1

 ؟ 044/ كم عددا منهم اقل من9

 زوجٌا؟/ كم عددا منهم 3

 / كم عددا منهم فردٌا؟0

 ؟6/ كم عددا منهم مضاعف للرقم 6

 :9مرين رقم ت

لعب و األطفال  3أطفال بحٌث ٌتحصل الطفل األصغر على  0ألعاب على  2بكم طرٌقة ٌمكن توزٌع 

 اآلخرون على لعبتٌن فقط؟

 :3تمرين رقم 

 التوالً (:علب )على  3علب من عطور مختلفة نقوم بسحب  8صندوق ٌحتوي على 

 / أحسب عدد الحاالت الممكنة إذا كان السحب باإلرجاع؟1

 / أحسب عدد الحاالت الممكنة إذا كان السحب بدون إرجاع؟9

 :0تمرين رقم 

 ألوان: 3ألوان مختلفة وطلب منا تشكٌل أعالم من  0لدٌنا 

 /ماهو عدد األعالم الممكن تشكٌلها؟1

كان العلم ٌحتوي على لون واحد مرتٌن و الٌتكرر نفس اللون  /ماهو عدد األعالم الممكن تشكٌلها إذا9

 جنب مثٌله؟

 :6تمرين رقم 

 فقط؟ 3ركاب أن ٌركبوا فً سٌارة إذا كان عدد الركاب الذٌن ٌمكنهم القٌادة  5بكم طرٌقة ٌمكن لـ 

 :5تمرين رقم

 كٌمٌاء  9فٌزٌاء,  3رٌاضٌات,  5على رف أفقً منها:  ٔ  كتابا 11ُطلب منك ترتٌب 

/ بكم طرٌقة ٌمكنك ترتٌب هذه الكتب إذا لم ٌطلب منك ترتٌب كل مادة مع بعضها )أي الترتٌب 1

 بصورة مختلفة (؟



 / بكم طرٌقة ٌمكنك ترتٌب الكتب إذا كانت كتب كل مادة متطابقة ؟9

اشترط علٌك ترتٌب كل مادة مع بعضها، فبكم طرٌقة ٌمكنك ترتٌب هذه الكتب إذا كانت كتب كل  / إذا3

 مادة مختلفة؟

 / بكم طرٌقة ٌمكنك ترتٌب هذه الكتب إذا كان البد علٌك مراعاة ترتٌب المواد و لٌس الكتب؟0

 :3تمرين رقم

كلٌة فً االجتماع السنوي العام فً طلبة لتمثٌل ال 0ٌُختار فً كل عام فً إحدى الكلٌات وفد مكون من

 االتحاد الوطنً للطالب:

 ؟19/ بكم طرٌقة ٌمكن اختٌار الوفد إذا كان عدد الطالب الذٌن تتوفر فٌهم الشروط 1

 / بكم طرٌقة ٌمكن االختٌار إذا كان اثنان من الطالب المالئمٌن لن ٌستطٌعا حضور االجتماع معا؟9

كان هناك طالب و طالبة متزوجٌن و الٌستطٌع أحدهما حضور / بكم طرٌقة ٌمكن االختٌار إذا 3

 ا؟ٔ  االجتماع منفرد

 :8تمرين رقم

 فً أحد االمتحانات ٌجب على الطالب أن ٌجٌب على ثمانٌة من عشرة أسئلة:

 / بكم طرٌقة ٌمكن للطالب أن ٌختار األسئلة؟1

 ارٌة؟/ بكم طرٌقة ٌمكنه االختٌار إذا كانت األسئلة الثالثة األولى إجب9

/ بكم طرٌقة ٌمكنه اإلجابة إذا كان من الضروري أن ٌجٌب على أربعة أسئلة من األسئلة الخمسة 3

 األولى؟

 :2تمرين رقم

ٌتطلب النجاح فً السنة األولى من إحدى المدارس التحضٌرٌة فً االقتصاد أن ٌمتحن الطالب فً أربعة 
 مجموعات من المقاٌٌس :

G1 :(M1.M2.M3.M4) 

G2 :(P1 .P2.P3) 

G3 :(C1 .C2.C3) 

G4: (S1.S2) 
 الشرط األدنى للنجاح هو:

، 9G،  مقٌاسٌن من مقاٌٌس المجموعة G1مقاٌٌس من المجموعة األولى 3أن ٌتحصل الطالب على 

 .0Gو مقٌاسً المجموعة  G3مقٌاسٌن من المجموعة 

 / ماهو عدد الحاالت الممكنة لنجاح الطالب وفق الحد األدنى للنجاح ؟1

 / ماهو عدد الحاالت األخرى الممكنة خارج حالة الشرط األدنى للنجاح؟9



 الثانيةالسلسلة  

 

 :10التمرين
2أحسة

n 
       *n  N      يع

 :10التمرين 
 E={1,2,3}إرا كاَد نذٌُا يجًٕعح  

 .Eيجًٕعح أجضاء    ( )𝛿أٔجذ

 :10التمرين
كشج صفشاء. ٔنركٍ انرجشتح انعشٕائٍح سٕداء، 03تٍضاء،  04كشاخ يهَٕح: 00نذٌُا صُذٔق يكٌٕ يٍ 

 سحة كشذٍٍ فً آٌ ٔاحذ.

 /أحسة إحرًال انحصٕل عهى كشذٍٍ يٍ َفس انهٌٕ .1

 /أحسة إحرًال انحصٕل عهى كشذٍٍ يخرهفرً انهٌٕ.2

 :10التمرين 
 رانٍح:نركٍ نذٌُا انرجشتح انعشٕائٍح انًرًصهح فً سيً حجشج َشد يشذٍٍ عهى انرٕانً، ٔنٍكٍ نذٌُا انحٕادز ان

A."ًيجًٕع انُماط ْٕ عذد صٔج": 

B ٍ0:"يجًٕع انُماط ْٕ عذد فشدي أكثش ي." 

Cٍ7:"انًجًٕع ألم ذًايا  ي." 

 .(   ) ،  (   )B) P(A  ،P/أحسة: 1

 .(     ) ، (     ) /أحسة: 2

 :10التمرين
ْٕ يجًٕع انُماط انًحصم عهٍٓا، ٔنٍكٍ نذٌُا انحٕادز  Nَشيً حجشج َشد يشذٍٍ عهى انرٕانً ٔنٍكٍ 

 انرانٍح:

A:  انًجًٕعN، ًعذد صٔج ْٕB :  انًجًٕعN.عذد فشدي ْٕ 

 .(   ) ،P(A  )/أحسة :1

 D=(n1-n2  (ٔنٍكٍ 2َرٍجح انشيٍح  n2ٔ  1َرٍجح انشيٍح n1/نٍكٍ 2

 .-3عذد سانة ألم يDٍأ/أحسة إحرًال انحصٕل عهى 

 .P(4≥D≥1)إحرًال ب/أحسة 

 :10التمرين 
 ،عثش ترعثٍش انًجًٕعاخ عٍ األحذاز انرانٍح:A, B,Cنٍكٍ نذٌُا شالشح أحذاز 

E1 ذحمٍك انحذز:A .فمظ 

E2.ذحمٍك أحذ األحذاز  عهى األلم: 

E3.ذحمٍك أحذ األحذاز عهى األكصش: 

 :10التمرين 
 حٍس : A, B,C نٍكٍ نذٌُا شالشح أحذاز

P(A)=0.3 P(B)=0.25,  P(A  )=0.15 ,  P(C)=0.25, =0.20 ,  (   )  (  
 )      ,  ،=0.08  (     ) 

 حسة ْزِ انًعطٍاخ. venn/أسسى شكم 1

 .P(E)".احسة Cٔعذو ذحمٍك A ٔBْٕ انحذز انًرًصم فً "ذحمٍك E/إرا كاٌ انحذز 2

 ،A، Bْٕ انحذز انًرًصم فً "ذحمٍك حادشٍٍ ٔحادشٍٍ فمظ يٍ تٍٍ انصالشح حٕادز F/إرا كاٌ انحذز 3

C أحسة."P(F). 



 :10التمرين
 يسرمهٍٍ . A ٔ Bنٍكٍ نذٌُا حذشٍٍ 

 يسرمهٍٍ. ¯ A  ٔBتشٍْ أٌ 

 :10التمرين
 mكشج سٕداء، ٔنركٍ انرجشتح انعشٕائٍح سحة كشج تإسجاع  n2كشج تٍضاء ٔ  n1صُذٔق ٌحرٕي عهى 

 يشج، ٔنٍكٍ نذٌُا األحذاز انرانٍح:

Ei انحصٕل عهى كشج تٍضاء ألٔل يشج تعذ:i  يحأنح(1≤i≤m). 

Fi انحصٕل عهى كشج تٍضاء: iيشاخ خالل الm .يحأنح 

 . P(Ei) ٔP(Fi)/أحسة 1

 يحأنح.  m/أحسة إحرًال انحصٕل عهى كشج تٍضاء عهى األلم خالل ال2

 :01التمرين 
ٌسأي ضعف لًٍح إحرًال  1نذٌُا حجشج َشد يضٔسج أٔ يغشٕشح تحٍس أٌ إحرًال انحصٕل عهى انشلى 

 انحصٕل عهى أي سلى آخش.

 .1/ احسة إحرًال انحصٕل عهى انشلى 1

 .؟تٓزا انرشذٍة 1ٔ 2ٔ 4يشاخ عهى انرٕانً فًا ْٕ إحرًال انحصٕل عهى 3/ إرا سيٍُا حجشج َشد 2

 :00التمرين 
 ،}U1= {3B,3N}  ،U2={2B ,1N}، U3={1B,1N}:4إنى 1صُادٌك يشلًح يٍ  4نذٌُا 

U4={4B,3N. 

 َسحة تطشٌمح عشٕائٍح أحذ انصُادٌك شى َسحة يُّ كشج.

 ؟U3/ إرا كاَد انكشج انًحصم عهٍٓا تٍضاء فًا ْٕ إحرًال أٌ ذكٌٕ يٍ انصُذٔق انصانس 1

 /يإْ إحرًال أٌ ذكٌٕ انكشج انًحصم عهٍٓا سٕداء؟2

 :00التمرين
يٍ  A% ،30يٍ إَراض انًصُع ْٕ يٍ انٕسشح  50فً يصُع يحشكاخ ، % A, B,Cٔسشاخ 3نذٌُا 

 Bانٕسشح 

 A،B،Cًْ َسثح اإلَراض انغٍش صانح نهٕسشاخ   2ٔ %  3ٔ % 5.إرا كاٌ% C يٍ انٕسشح %ٔ20

 عهى انرٕانً:

 ى يحشن غٍش صانح؟/َخراس تطشٌمح عشٕائٍح يحشن يٍ انًصُع ، يا ْٕ إحرًال انحصٕل عه1

 ؟A / إرا كاٌ انًحشن غٍش صانح ، فًا ْٕ إحرًال أٌ ٌكٌٕ يٍ انٕسشح2

 :00التمرين
كشاخ تذٌٔ إسجاع أحسة إحرًال  05كشاخ سٕداء ، َسحة  5كشاخ تٍضاء ٔ 0صُذٔق ٌحرٕي عهى 

يحأالخ األٔنى شى كشذٍٍ سٕدأذٍٍ فً انًحأنرٍٍ  03كشاخ تٍضاء فً ال 03انحصٕل عهى 

 خٍشذٍٍ.األ

 

 

 

 

 

 



 السلسلة الثالثة.  

 %06وكرات سوداء بنسبة  %06لٌكن لدٌنا صندوق ٌحتوي على كرات بٌضاء بنسبة التمرين األول: 

مرات ولٌكن المتغٌر  0، ولتكن التجربة العشوائٌة سحب كرة بإرجاع %06كرات صفراء بنسبة 

 العشوائً"الحصول على اللون األبٌض":

) برر الجواب(؟ Xطبٌعة المتغٌر العشوائً  هً ما -  

ودالة توزٌعه؟ Xأوجد قانون احتماالت  -  

؟أحسب احتمال عدم الحصول على اللون األبٌض -  

ولتكن التجربة كرات سوداء،  0وٌن وبٌضا ٌنلٌكن لدٌنا صندوق ٌحتوي على كرت :ثانيلالتمرين ا 

 المتغٌر العشوائً"الحصول على اللون األبٌض Xولٌكن  ،مرات 0إرجاع دون العشوائٌة سحب كرة ب

:"خالل التجربة  

؟       Xمجموعة تعرٌف  X(Sأوجد ) -  

ودالة توزٌعه؟ Xأوجد قانون احتماالت  -  

غٌر صالحة، ٌشتري زبون بطرٌقة  06من بٌنها  قطعة غٌار 066تحتوي علبة على ثالث: لالتمرين ا

غٌر صالحة؟هو احتمال أن تكون  عشوائٌة قطعتٌن، فما  

مجموع النقاط المحصل  Tلتكن التجربة العشوائٌة رمً حجري نرد فً آن واحد ولتكن رابع: لالتمرين ا

 علٌها.

؟Tأوجد قانون احتمال  -   

ودالة  Xفأوجد قانون احتماالت خالل التجربة:  0هو عدد مرات الحصول على الرقم  Xإذا كان  -

 توزٌعه؟

أعمدة محروقة، نسحب بإرجاع عمود  kعمود من بٌنها  nعلبة كبرٌت تحتوي على خامس: لالتمرين ا

؟ Xمجموعة تعرٌف  X(S)الحصول على عمود غٌر محروق ألول مرة "، فأوجد : " X من العلبة ولٌكن

؟ Xطبٌعة المتغٌر العشوائً وما هً إذن   

مرة: 020إذا قمنا بسحب عمود بإرجاع    

؟عمود واحد غٌر محروق على األقل على األقل خالل التجربة ما هو احتمال أن نحصل على -  

ما هو احتمال الحصول على عمودٌن غٌر محروقٌن على األكثر؟ -  

طرح النقاط  Tلتكن التجربة العشوائٌة رمً حجر نرد مرتٌن على التوالً، ولتكن سادس: لالتمرين ا

(.T =2r -0r المحصل علٌها)  

؟Tأوجد قانون احتمال  -  

؟  Tما هو منوال  -  

.β (p،nمتغٌر عشوائً موزع توزٌع ثنائً الحدٌن ) Xلٌكن سابع: لالتمرين ا  

؟E(Xأحسب    ) -  

؟ V(Xأحسب    ) -  

.ƥ(ג)  poisson توزٌع بواسون  موزع X: نفس السؤالٌن السابقٌن فً حالة عاشرلالتمرين ا   

حسب توزٌع منتظم على المجال. متغٌر عشوائً متقطع، متوزع Xلٌكن ثامن: لالتمرين ا  

    ƒ(Xأوجد عبارة كثافة احتمال المتغٌر العشوائً) -



     F(Xأوجد عبارة دالة توزٌع المتغٌر العشوائً) - 

؟ V(Xو) E(Xأحسب ) -  

متغٌر عشوائً مستمر وكثافة احتماله معرفة كما ٌلً: X: لٌكن متغٌر  حادي عشرلالتمرين ا  

    ( )  
   

  
    si      [+1 ,+∞[ 

 ( )       si       [+1 ,+∞[ 

                 

؟E(Xأحسب    ) -  

؟ V(Xأحسب    ) -  

، ولتكن التجربة سوداء 0بٌضاء و 5كرات من بٌنها  8صندوق ٌحتوي على ثاني عشر: لالتمرين ا

ألول  الحصول على ثالث مرات اللون األبٌض، ما هو احتمال مرات 0العشوائٌة سحب بإرجاع كرة 

 مرة؟

 


