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 تمارين حول الحتمالت2لسلة رقم الس

برهن على مايلي:: 1تمرين
1(P(A)=1-P(A)1
2(P(A/B)=P(A)1 علما أنA,B.حادثتين مستقلتين 
3(P(AUB)=P(AnB)1

  أفراد على5 نساء. نريد تشكيل لجنة من 8 رجل و 12 فردا من بينهم 20يتكون مجلس إداري من : 2تمرين 
أن تكون هذه اللجنة مكونة من رجلين و امرأتين على القل. 

المطلوب: بكم طريقة يمكن تشكيل هذه اللجنة بشرط أن: 
 كل عضو في المجلس الداري يمكن أن يكون عضوا في اللجنة.–
 رجلن رفضا رفضا قاطعا الدخول ضمن اللجنة.–
 رفضا أن يكونا ضمن اللجنة. y و السيدة x السيد –

 %)25%، 40%، 35) تنتج ما نسبته (III,II,Iمصنع إنتاجي يحتوي على ثلث ماكنات إنتاجية هي (: 3تمرين
%،3%، 6على الترتيب، من النتاج الكلي للمصنع، علما أن نسبة التالف (المعيب) منه للماكنات الثلثة هو (

 %) على الترتيب أيضا. فإذا سحبت وحدة واحدة من النتاج النهائي للمصنع عشوائيا. فماهو احتمال أن تكون8
)، إذا علمت أن الوحدة معيبة؟ IIالوحدة المسحوبة من إنتاج الماكنة (

 ثابتان، بين أن:b, a .Xلدينا المتغير العشوائي : 4تمرين
1. E(aX+b)=aE(X)+b
2. V(X)=E(X2)-[E(X)]2

3. V(X+B)=V(X)
4. V(aX)=a2V(X)



  والثاني0,45 قناصان يرميان كل واحد منهما طلقة على الهدف. الول يصيب الهدف باحتمال قدره :5تمرين 
  الذي يمثل إصابة الهدف من طرف القناص الول و المتغيرX. لدينا المتغير العشوائي 0,7يصيبه باحتمال قدره 

Y .يمثل نفس الشيئ بالنسبة للقناص الثاني 
.Y, X_  إيجاد القانون الحتمالي لكل من المتغيرين 1المطلوب: 
.Z. أوجد التوزيع الحتمالي للمتغير العشوائي Z=X-Y بحيثZ_ لدينا المتغير العشوائي2           
 .Z_ إيحاد تابع التوزيع للمتغير 3           
.Z_ حساب التوقع الرياضي و النحراف المعياري للمتغير 4           

 نفرض أن مدة حياة شخص هي متغير عشوائي مستمر، معرف بتابع الكثافة : :6تمرين
                               f(x)=kx2(100-x)           si  0<x<100

                          f(x)=0                       si x<0  ,  x>100 
.k_  أوجد قيمة 1
_ أحسب التوقع الرياضي لحياة شخص ما.2
 سنة؟70 و 60_ ماهو احتمال أن يتوفى شخص ما بين 3

 كتب في المتوسط،5تشير الخبرة إلى أن عدد الكتب التي تبيعها إحدى المكتبات في اليوم الواحد يساوي :7تمرين 

- ماهي طبيعة القانون المتبع من طرف هذه الظاهرة و لماذا؟1

 كتب على القل خلل يوم واحد؟6 كتب على الكثر أو 3- ما احتمال أن تباع 2

  نداء تلفوني في الدقيقة. نستطيع نمذجة1,2سا، في المتوسط 12سا و 10 يتلقى مكتب الحجوزات، بين :8تمرين 
هذه الظاهرة بمتغير عشوائي بواسوني. أحسب :

 نتلقى:01سا 11سا و 11- الحتمال أنه بين 1
     أ) صفر نداء،
   ب) نداء واحد،

    ج) ندائين،
.02سا11سا و 11 نداءات بين 4- احتمال تلقي 2

 سم.5 سم و انحرافه المعياري يساوي 35 يخضع للتوزيع الطبيعي وسطه يساوي x لدينا متغير عشوائي :9تمرين 

 سم؟25 عن x- ما احتمال أن تقل قيمة 1
 سم؟ 40 سم و 37,5  بين x- ما احتمال أن تتراوح قيمة 2


