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 نظرية االحتمال
 االولىالمحاضرة 

 تمهيد:
تعرف نظرية االحتمال بانها فرر  مرف فررا  اارياتريات ااتيبيايرة ااتر  تهرتة بدراارة ااتشرارب ااع راا ية  

 اا بمعنى آخر إنها تهتة بدرااة تاثير ااصدفة على ااظااهر ااال ياء.
االخرررا ااترر  تعتمررد علررى تلعررب االحتمرراالت داراي ابيرررا فرر  حياتنررا ااياميررة اترردخل فرر  اثيررر مررف ااعلرراة 

اتخرراا ااارررارات بيرياررة االحتمررال أا عنررد عرردة ااتااررد مررف اانتيشررة  مثررال علررى اارر   ررد نل رر  رحلررة خارشيررة تررة 
ااترتيب اها منا فترة يايلة ااا  الحتمال اف يااف ااياس ردئ أا الحتمال اااي اامير  أا يمارف الياارب 

ال اف ال يات  فر  االمتحراف. هرال ااتارديرات تارتند علرى ااراس اف يهمل  راءة شزء مف اامنهج اادراا  الحتم
رياترررر  ااانهررررا تعتمررررد علررررى ااخبرررررة اامتراامررررة   مررررثح احرررراال ااياررررس أا االارررر لة االمتحانيررررة اامر ررررحة فرررر  

 االمتحانات.
ن أت نظرية االحتمال ف  اااررف ااارابع ع رر مرف خرحل االبحراث ااتر   راة بهرا ارل مرف ااعرااة بااراال 

(Pascal 1662 – 1623)  اااعرااة فيرمرات(Fermat 1665 – 1601)   عنرد دراارتهة الر راة معينرة فر
 – Laplace 1827)ابعدل شاء البحس  (Bernoulli 1705 – 1645)عااة اامراهنات   ثة اامل برناا  

 حيث اتع تعريف اااس نظرية االحتمال.  (1749
ت فيهرررا نظريرررة االحتمرررال مثرررل االرصررراد ااشايرررة  ااعلررراة ااهندارررية انظريرررة يبارررهنااررر  تيبيارررات عديررردة 

 . أااى ااتيبياات انظرية االحتمال بنيت على ااتشارب ااتااية:(Mendel)اااراثة اات  شاء بها ااعااة مندل 
إاا اااينا  يعة مف اامعدف ف  ااهااء فانها اراف تاراي علرى االره اهراا  رك (مؤارد  النهرا حايارة  .1

افررة   اااررف ااا اااينررا  يعررة نارراد علررى ياااررة مارريحة   فرراف  يعررة اانارراد ارراف تارراي اتاررتار معر 
على احد اشهيهرا (ال يمارف الايعرة ااناديرة اف تارتار علرى حافتهرا    اااننرا  برل اشرراء رمر  ااايعرة 

  أا اانادية ال نعلة اي اااشهيف ااف يظهر ااى االعلى  اهاا يعتمرد علرى مرا نيلري عليرل (بااصردفة
 االحتمال.

اهراا  (°C 100)مثال آخر   اننا نعررف اف اامراء يتحرال اارى بخرار ااا ترة تارخينل اارى درشرة حررارة  .2
 ررك مؤاررد   اااررف عنررد رمرر  زهرررة ااياااررة (زهرررة اانرررد  علررى ارراح فرراف مررا نعرفررل هررا اف احررد االاحررل 
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يظهررر ااررى االعلررى  اااررتة ارراف يظهررر ااررى االعلررى   اااننررا ال نعرررف اي مررف االاشررل اااررتل ارراف 
 الف اا  يعتمد على (ااصدفة .

مررف خررحل هررال االمثلررة يماررف اف نشررري برريف اا ررك (اامؤاررد   ا(ااصرردفة    فرراالال يرردل علررى  رر ء معلرراة 
ادينا ااف نتيشة ااتشربة تحدث ااف ال ااظراف تااف مؤاتية تؤدي اارى حداثرل. أمرا ااثران  فاننرا ال نعررف 

اانها تدل على   ء غير معلاة ادينا تمامرا   اال نعررف ااظرراف ااتر  ترؤدي  أا ال يماف ااتاهف باانتيشة
ااى حداث اانتيشة اال بعد اشراء ااتشربة. مثال آخر على مثل هال ااحااة عندما ناال اف (ااارماء يحتمرل 
اف تمير ااياة  يماف اف نيلي المة احتمال على اف اااماء يحتمرل اف تميرر اعتمرادا علرى ترافر بعره 

ظراف اات  تؤدي ااى اااي اامير. مثح ااا اانت اااماء ملبدة باا ياة اااشا ما ح اارى اابررادة ااارف اا
ه  ايات ال ااظراف حيث تاشد ظراف اخرا ال نعرفهرا تمامراي ااا مرا ترافرت شميعرا فراف ااميرر اراف 

 يااي بصارة مؤادة اعند عدة تافرها شميعا هنا  احتمال بعدة اااي اامير.

ماررف اانظررر ااررى االحتمرراالت علررى انهررا احررد فرررا  اارياترريات اارراي ارربي اف ا رررنا اايررل فرر  بدايررة ارراا  ي
تعريف نظرية االحتمال اه  اانظرية اات  تهتة بدرااة ااتشرارب اا اامحااالتااع راا ية  اتارمى ااتشربرة أا 

تييع ااتنبرؤ بهرا اال بعرد اامحاااة (ع اا ية  ااا اانت مف غير اامماف تحديد اانتيشرة بااتربي   أي ال نار
 اشراء ااتشربة.

مثحي: ااا تة ااااء  يعة معدنية أا  يعة نااد فاننا ال ناتييع اف نتنبأ باانتيشة ااا ااف ااايح ااعلاي اها 
  اااي هررال هرر  تشربررة ع رراا ية الننررا اررة نررتماف مررف معرفررة  (Tail)أا اتابررة  (Head)ارريظهر انررا صررارة 

اشرراء ااتشربرة. اراا  عنرد ارحب ار رة االعرب ع راا ياو مرف اشااعرا ااراي االعرب اانتيشة بااتربي اال بعرد 
بعرد خليهررا شيرداو  فاننررا ال نعلررة ااا اانرت ااار ررة ااماررحابة ارتظهر صررارة اا عرردد معريف  ارراا  ااا اانررت 

ااترر   هناارر  حااررة االدة فررح ناررتييع ااتنبررؤ ااا ارراف ااماارراد ااررراو اة انثررى  ااا هررال هرر  االاررس اااتعرراريف
 تااة عليها ااتشربة ااع اا ية.

  راي ااتشربة ااع اا ية:

يماف التشربة ااع اا ية اف تصف شميع اانتا ج اات  مف اامماف ا اعها اا حداثها  بل عملية اشراء  .1
 ااتشربة اا اامحاااة .
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 ال يماف بااتبي تحديد نتيشة ااتشربة اال بعد اشراء ااتشربة أا اشراء عملية اامحاااة. .2
مرررة ااحردة  امححظررة اااشررل ااراي ارراف يظهرر انررا  نحررف  (Dice)عنرد رمرر  زهررة ااياااررة أا حشررر اانررد 

   (1,2,3,4,5,6)نعرف ماباا اف اااشل اااي يظهر مف رمية ااحدة مماف اف يااف احد االر اة ااتاايرة: 
اف تظهررر انررا احررد  اي بهررال ااحااررة يماررف تحديررد اا ت ررخيا شميررع ااحرراالت ااممانررة اا ااترر  مررف اامماررف

هرررال االر ررراة  اااننرررا ال نرررتماف مرررف معرفرررة اانتيشرررة بااتررربي اا اي مرررف االر ررراة اررراف يظهرررر علرررى اااشرررل 
ااارررريح  اا ااعلرررراي اال بعررررد اشررررراء ااتشربررررة بعينهررررا  اارررراا  اررررمي  هرررراا اانررررا  مررررف ااتشررررارب بااتشررررارب 

 ااع اا ية.

 تشارب ااع اا ية اه  اما يل :هناا  بعه اامصيلحات اااتعاريف اات  اتعت ا ره اصف اا

 :  Sample Spaceفتاء ااعينة  .1
  اهررر  تمثرررل شميرررع اانترررا ج ااممانرررة ااتررر  يمارررف اف تحصرررل فررر  اي تشربرررة  (A)ايرمرررز اهرررا بررراارمز 

ع رراا ية. تاررمى اامشماعررة ااترر  تترررااف مررف اررل اانتررا ج ااممانررة ااتررر  تحصررل فرر  تشربررة ع ررراا ية 
(فتاء ااعينة  اال نتيشة مف اانتا ج تمثل فتراء ااعينرة. مرثحو عنرد رمر   يعرة ناراد مررة ااحردة فراف 

 . (T)أا اتابة  (A)يااف اما صارة  ااف (A)فتاء ااعينة 

 
اما عند رم   يعتيف مف اانااد مرة ااحدة فاف فتاء ااعينة ااف يتااف مف اربعة نتا ج ممانة ااحصال 

 ااااي ياااي احتماايف متراب ف  احتماايف اياااي اربعة احتماالت.

 
 -يااف:مثال آخر عندما نرم  زهرة اانرد مرة ااحدة فاف فتاء ااعينة ااف   
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حيث اف فتاء ااعينة يتااف مف اتة نتا ج ممانة ااحداث   ااارف ال يمارف اي مرف االر راة اراف يظهرر 

 على ااايح ااعلاي ازهرة اانرد اال بعد اشراء ااتشربة.

 

 

 :  Eventااحادث  .2
يمثررل ااحررادث نتيشررة فرر  أا عرردة نتررا ج فرر  فترراء ااعينررة (عنصررر اا عرردة عناصررر  ااترر  مماررف اف 

  بمعنرى آخرر اف ااحرادث يمثرل مشماعرة  (E)تحصل بعد اشرراء ااتشربرة. يرمرز اارى ااحرادث براارمز 
 شز ية مف فتاء ااعينة.

ااترر  حصررلنا عليهررا بعررد    هررال اانتيشررة (H)مررثحو: عنررد رمرر   يعررة نارراد مرررة ااحرردة انحصررل علررى صررارة 
اتتااف مف ناية ااحدة اا عنصر ااحد مف فتاء ااعينة اااي هرا  (Event)اشراء ااتشربة تامى حادث 

.مثررال رخررر عنررد رمرر  زهرررة ااياااررة فرراف فترراء  (H)  اااحررادث هررا صررارة  (H or T)صررارة اا اتابررة 
 ااعينة ها :                

A = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 }  ااف ااحصال على عردد زاشر  تارمى حرادث اهرا ااراي يمثرل ظهرار  
{ مررف مشمررا  فترراء ااعينررة  هرراا ااحررادث امررا اف يارراف حررادث بارريي  6   4   2احررد االر رراة اازاشيررة   

عندما يتاراف مرف نايرة ااحردة فر  فتراء ااعينرة   أا ياراف حرادث مرارب ااا ا رتمل علرى حراتيف أا ااثرر 
   فتاء ااعينة.مف ااحاالت اات  تظهر ف

 نتا ج ااتشارب ااع اا ية تنااة ااى ثحثة اناا   مف اشهة نظر (نظرية االحتمال  اه  اما يل :
 حاادث أا نتا ج مؤادة : .1

 أا حداثها عند اشراء ااتشربة .  اه  اانتا ج أا ااحاادث اات  ال بد مف ا اعها
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الره. هنرا ااتشربرة هر  انهرا ال برد ااف تاراي علرى امثال : ااا تة ااااء تشاحة ف  ااهااء فاننا نعلة ماربااو 
  فانررل ياررال اف احتمررال ا اعهررا ياررااي نتيشررة هرر  اررااي ااتشاحررة علررى االرهحررة فرر  ااهررااء ااااااارراء ااتش
 ااااحد.

ارات بيتاء االراف اارحنت منرل اررة ااحردة فرح برد اف  (8)مثال آخر: ااا ااف ادينا صنداي يحتاي على 
ة بيتاء. هنا ااتشربرة هر  ارحب اررة مرف ااصرنداي ااانتيشرة هر  ااحصرال علرى اررة تااف ااارة ااماحاب

بيتررراء   ابمرررا اف اااررررة ال برررد اف تاررراف اررررة بيتررراء فررراف اانتيشرررة ال برررد اف تاررراف مؤاررردة. ااف ااا اانرررت 
. فررر  اامثرررال االال اف احتمرررال  (1)ااحررراادث مؤاررردة ااا رررا   فانرررل يارررال اف احتمرررال ا اعهرررا يارررااي ااحرررد 

  افرر  اامثررال ااثرران  اف احتمررال اف تارراف ااارررة ااماررحابة بيترراء االرراف  (1)اي ااتشاحررة ياررااي ااحررد اررا
 . (1)ياااي ااحد 

 حاادث أا نتا ج ماتحيلة: .2
 ه  تل  اانتا ج أا ااحاادث اات  تعتبر مف ااماتحيل حداثها.

 مثال: هل يماف احب ارة حمراء مف صنداي ال يحتاي ااّل على ارات بيتاء؟

ااتشربررة هنررا هرر  اررحب رة مررف ااصررنداي  ااانتيشررة ااميلابررة هرر  اف تارراف ااارررة حمررراء  ااا فهررال حادثررة 
ماررتحيلة ااحصررال علررى ارررة حمررراء مررف صررنداي يحترراي علررى ارررات بيترراء فارري   اي اف احتمررال اررحب 

 ارة حمراء مف صنداي ال يحتاي ااّل على ارات بيتاء ياااي صشر.

 (محتملة اا ممانة : حاادث أا نتا ج غير مؤادة .3
  اااننررا  مارربااو  اهرر  نتررا ج ااتشررارب ااع رراا ية ااترر  اارناهررا اررابااو اااترر  ال ناررتييع اف نتنبررأ با اعهررا

  اااا اانررت ااحااررة محتملررة فرراف احتمررال ناررتييع اف بااررتخداة تعريررف االحتمررال اف نحاررب احتماايررة ا اعهررا
يعبرر عرف مردا تا عنرا بحرداث  رىء معريف  هراا ااتا رع  . اف اشظ احتمالا اعخا ينحصر بيف ااصشر اااااحد

أا ااتنبؤ أا ااتخميف  د يااف ابيراو ا د يااف ص يراو  اتبعاو ااا   د يااف االحتمال ابيررا ا رد ياراف صر يرا   
اهاا ها اااي يبعث ادينا اارغبة ف  اشراء ااماارنة بريف احتمراا  حرداث حرادثتيف امعرفرة ايهمرا اابرر احتماايرة 

   يتتح ف  ما يل :ااا
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اا ااف ادينا صندا اف يحتاي ال منهما على ارات مت ابهة ف  ااحشة اااازف اال   ء ما عدا االراف   
ارات ااداء   اااصنداي ااثان  يحتاي على  (10)ارة بيتاء ا  (90)اااف ااصنداي االال يحتاي على

دة ع راا ياو مرف ارل صرنداي   فأيهمرا ارة ااداء   اعندما يتة احب ارة ااحر (90)ارات بيتاء ا  (10)
 يااف ااثر احتماالو ف  ااحصال على ارة بيتاء ها مف ااصنداي االال أة مف ااصنداي ااثان ؟ 

بررااتشاير اامنيارر  اااررلية يماننررا ااحاررة علررى اف احتمررال ااحصررال علررى ارررة بيترراء مررف ااصررنداي االال 
اثرران   بارربب اف عرردد ااارررات اابيترراء هررا أابررر مررف احتمررال ااحصررال علررى ارررة بيترراء مررف ااصررنداي ا

اال رررل. هررراا ياترررح اف ارررل مانعرفرررل حترررى االف هرررا مشررررد ماارنرررة االحتمررراالت ااارررف ارررة نحررردد  يمرررة هرررال 
االحتماالت بيياة عددية  هاا ها اااي دفع ااعلماء االاا ل ف  هاا اامشال ااى اتع تعريف أا عح رات 

 حتمال بيرياة عددية. رياتية احصا ية نتماف مف خحاها  ياس اال

 بل اف نتيري ااى تعريرف نظريرة االحتمرال باايريارة ااعدديرة اراف نتيرري هنرا اارى تعريرف ا ررح بعره 
 اااااعد ااالاس اات  تعتبر نتاشاو اما  اة بل ااعلماء االاا ل مف درااات منتظمة ف  مشال االحتماالت .

 :  Equally Likely Casesااحاالت اامتماثلة  .1
هرر  تلرر  ااحرراالت ااترر  تارراف اهررا فرررا متااف ررة امتماثلررة فرر  اماانيررة حررداثها (اهررا نشررس ااشرصررة   مثررال 
على اا    عند ااااء  يعة معدنية ااانت عملية االااراء غيرر متحيرزة   فراف فرصرة ظهرار ااصرارة تعرادل 

اراف اردينا صرنداي يحتراي  تماماو فرصة ظهار اااتابة  اهاا ما ييلي عليل بااحراالت اامتماثلرة . اراا  ااا
اررة اراداء ارغبنرا فر  ارحب اررة مرف هراا ااصرنداي ع راا ياو   ارنشد اف  (50)ارة بيتاء ا  (50)على 

فرصرة ااحصررال علررى اررة بيترراء تعررادل تمامراو فرصررة ااحصررال علرى ارررة ارراداء  ابراا  تعتبررر ااحصررال 
 على االاناف االبيه ااالااد حااتيف متماثلتيف.

 :  Exhaustive Events ااحاادث اا املة .2
او منها على اال ل عند اشراء داه  مشماعة ااحاادث اات  تمثل فتاء ااعينة ااات  ال بد اف يتحاي ااح
تعتبرر احرداث  (1,2,3,4,5,6)ااتشربة. مثال على اا  عند ااااء زهررة اايااارة فراف االاشرل ااارتة ازهررة اانررد 

 حدثيف  امليف. ( H , T)ر اااشهاف  املة. ااا  عند ااااء  يعة معدنية   يعتب
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 :  Mutually Exclusive Eventsااحاادث اامتنافية  .3
اهر  ااحراادث ااتر  ياررتبعد حرداثهما معراو (اي ااررتحااة حرداث أا حصرال حرادثيف معررا مررة ااحردة . مثررال 

حررداث اثنرريف علرى اارر  فرر  تشربرة ااارراء زهرررة اايااارة   تعتبررر االاشررل ااارتة حرراادث متنافيررة اعردة اماانيررة 
منهمررا فرر  آف ااحررد  اارراا  فرر  تشربررة ااارراء  يعررة ناديررة   تعتبررر اااشهرراف ( ااصررارة ااااتابررة   حررردثيف 

 متنافييف.

 :  Independent Eventsااماتالة اا ير ااحاادث  .4
اهرر  ااحرراادث ااترر  ااا ا ررع احرردهما فانررل يررؤثر علررى ا ررا  ااحرراادث االخرررا   أي انررل مرررتبي مررع اانتررا ج 

. مثررال علررى اارر  ااا ارراف ارردينا صررنداي يحترراي علررى ارررات بيترراء اارراداء   اعنررد اررحب ارترراف االخرررا
على ااتااا  بداف اعادة ااارة االااى ااى ااصنداي   فاف نتيشة اااحبة ااثانية ااف تتاثر بنتيشة اااحبة 

 االااى. ف  هال ااحااة يعتبر ااحادثيف غير ماتاليف.

 : ssesPossible Caااحاالت ااممانة  .5
اه  شميع ااحاادث ااتر  يمارف اف تظهرر فر  تشربرة معينرة. مثرال علرى اار    عنرد رمر   يعرة ناراد فراف 
ااحاالت ااممانة ااا ا  ه  حااتيف إما تظهر صارة أا اتابة  ااا  عند رم  زهررة اايااارة فراف ااحراالت 

 حااة.         تااف ااممانة ه  اتة حاالت اعند رم  زهرت  ياااة فاف ااحاالت ااممانة ااف 

  : Favorable Casesااحاالت اامؤاتية  .6
اتاررمى ارراا  حرراالت اانشرراح  اهرر  ااحرراالت ااترر  يتحارري فيهررا ظهررار ااحررادث اامررراد درااررتل. مثررال علررى 
اا  عند رم  زهرة ااياااة   فاف ااف ااميلاب ها ااحصال على عدد زاش  فراف ااحراالت اامؤاتيرة هر  

  .6   4   2ااحصال على عدد زاش  (اات  يتحاي فيها 
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 تعريف االحتماالت

ياشد اححتماالت تعاريف مختلشة   ااهمها تعريشيف اثنيف فاري اهر  ااتر  ال تحتراج اارى مشهراة رياتر  
 متادة اشهمها اهما:

 ااتعريف اااحايا  اححتماالت .1
 ااتعريف ااتشريب  اححتماالت .2
 ااتعريف اااحايا  اححتماالت: .1

مررف ااحرراالت  (m)ااترر  يماررف اف ينررتج عنهررا أا يتحارري فرر   (E1)نشتررره اف حادثرراو معينررا نرمررز اررل برراامز 
(أا عررردد مررررات اشرررراء ااتشربرررة  اتارررمى ااحررراالت اا ررراملة   اامتنافيرررة ااامتماثلرررة اتارررمى اررراا  ااحررراالت 

ااحرراالت ااممانررة  مررف ااحرراالت ااممانررة (فترراء ااعينررة  علررى افتررراه اف شميررع (N)اامؤاتيررة مررف مشمررا  
ااااي يرمز  (E1)  فاف درشة احتمال ظهار ااحادث  (Equally Likely Cases)هال متاااية ااحداث 

 يماف اف يعرف بااصي ة ااتااية: P(E1)ال باارمز 

 (  )  
 

 
 
(اانشاح)  عدد ااحاالت اامؤاتية 
(ااالية) عدد ااحاالت ااممانة 

  
عدد مرات ظهار ااحادث

فتاء ااعينة
      ب ري اف  

اراف ياراف أا (   )  بااماابل فاف عدة ظهار ااحادث (تامى حراالت ااش رل  اااتر  يرمرز اهرا براارمز 
 يعرف بااصي ة ااتااية :

  (   )         (  ) 
 بااحادث ااعاا   أي اف :  (   ) ايامى ااا  عدة ظهار ااحادث 

 (   )      (  )    
: ااا اانت ااتشربة هر  اااراء زهررة اايااارة فراف ااحراالت ااممانرة بهرال ااحاارة تاراف ارتة حراالت  1مثال (

 رراملة امتباينررة امتماثلررة   فررااا ارراف ااحررادث هررا ااحصررال علررى عرردد زاشرر  مررف اانارراي   فرراف ااحرراالت 
اات  تمتل  عدد  اه  اات  تمثل االاشل (2 , 4 , 6)اامؤاتية اهاا ااحادث ها ثحث حاالت اه  االعداد 

 زاش  مف اانااي   ابهاا يااف احتمال ا ا  هاا ااحادث ماااياو ااى :
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عدد ااحاالت اامؤاتية
عدد ااحاالت ااممانة

  
 

 
 

: عنرررد ااارراء  يعتررر  ناررراد مرررة ااحررردة (أا ااارراء  يعرررة ناررراد مرررتيف متتررراايتيف    مررا هرررا احتمرررال  2مثررال (
 ااحصال على صارتيف؟

 ااتشربة ه  ااااء  يعت  نااد.ااحل: 

حرراالت  ااارر  الف ااررل  يعررة اهررا اشهرراف اااررل اشررل  ( )        ااحرراالت ااممانررة هرر :        
ف حصرررها بشترراء ااعينررة اارراي منهمررا يماررف اف ينرراظر اشهرراف فرر  ااايعررة ااثانيررة اهررال ااحرراالت االربعررة يمارر

 :يمثل

 
 ااحدث ها ااحصال على صارتيف: 

)ه  حااة ااحدة الحصال على صارتيف اامتمثلة بظهار  (H)ااف ااحاالت اامؤاتية     ااف: (  

     (  )   
 

 
   

 

 
 

: عنرد اااراء زهررة اايااارة مرررة ااحردة   مرا هرا احتمرال اف يارراف مشمرا  ااناراي علرى اااريح ااعلرراي  3مثرال (
 ااثر مف اربعة؟

 مرة ااحدة.ااحل: ااتشربة ه  ااااء زهرة ياااة 
 ااحاالت ااممانة: ه  اتة حاالت متماثلة اممانة ا املة       
 ااحادث: ها اف يااف مشما  اانااي على ااايح ااعلاي ازهرة ااياااة اابر مف اربعة.       
  .    6ا  5( اهرررررررررر  ااحررررررررررااتيف عنررررررررررد ظهررررررررررار االر رررررررررراة  (   )ااف : ااحرررررررررراالت اامؤاتيررررررررررة هرررررررررر        

     (  )   
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: عند ااااء زهرتيف مف زهرات ااياااة مرة ااحدة (أا ااااء زهرة ياااة ااحدة مرتيف   ما ها احتمال  4مثال (
  9ااثر مف ( -        ب9ماااياو ااى ( -اف يااف مشما  اانااي على ااايحيف ااعلاييف: أ

 ااحل: ااتشربة : ااااء زهرت  ياااة مرة ااحدة
يارااي (فتراء ااعينرة    اهر  ارتة حراالت الزهررة االاارى ياابلهرا ارتة  (N)ممانة أا اامتماثلة عدد ااحاالت اا

   ( حااة         )حرراالت الزهرررة ااثانيررة   ابرراا  ارراف يارراف عرردد ااحرراالت ااممانررة ماررااياو ااررى : 
 ااما ف  اا ال ااتاا :

1  ,1 1  ,2 1  ,3 1  ,4 1  ,5 1  ,6 

2  ,1 2  ,2 2  ,3 2  ,4 2  ,5 2  ,6 

3  ,1 3  ,2 3  ,3 3  ,4 3  ,5 3  ,6 

4  ,1 4  ,2 4  ,3 4  ,4 4  ,5 4  ,6 

5  ,1 5  ,2 5  ,3 5  ,4 5  ,5 5  ,6 

6  ,1 6  ,2 6  ,3 6  ,4 6  ,5 6  ,6 

 
نتيشة ممانة أا تمثل فتاء ااعينرة ااتر  مرف ااممارف اف تتحاري اي  (36)ااحاالت اامااارة ف  ااشدال تمثل 

  نارراي ااازهرررة ااثانيررة 5    معناهررا اف اازهرررة االااررى نتيشتهررا اااشررل اارراي عليررل (2   5منهررا. مررثحو اانتيشررة (
 اااشل اااي عليل نايتيف. 

  .9ااعلاييف ياااي (ااف ااحادث:  الحااة االااى (أ   ها اف يااف مشما  اانااي على ااايحيف 
    اهرر  تلرر  9ااحرراالت اامؤاتيررة: هرر  تلرر  ااحرراالت ااترر  نحصررل فيهررا علررى ااررر ة اارراي ياررااي بمشماعررل (

  اربعرة حرراالت  اي 4ااحراالت اامؤ ررة فرر  اامربعرات فر  ااشرردال اعرحل  ااامحايررة برااخي ااارمي  اعررددها (
 .(   )اف 

     (  )   
 

 
   

 

  
  
 

 
 

  .9ااثانية (ب    اات  يااف مشما  اانااي على ااايحيف ااعلاييف ااثر مف (ااحااة 
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ااف ااحرراالت اامؤاتيررة : هرر  اررل ااحرراالت المربعررات ااظرراهرة فرر  ااشرردال ااترر  تمثررل مشمررا  االر رراة الزهرررتيف 
داج  اي     ااات  عددها ياااي اتة مربعات اما مؤ رة ف  ااشدال اعحل ااامحاية بااخي اامز 9ااثر مف (

 .(   )اف 

     (  )   
 

 
   

 

  
  
 

 
 

 
: صنداي يحتاي على ثحث ارات بيتراء اخمرس اررات اراداء  فرااا ترة ارحب اررة ااحردة مرف هراا  5مثال (

 ااصنداي ع اا ياو   ما ها احتمال اف تااف هال ااارة ااداء؟
  .8عدد ااحاالت ااممانة ياااي ثمانية (ااحل: اف فتاء ااعينة اهال ااتشربة هة ثمانية نتا ج   اي اف 

 
ااحاالت اامؤاتية : اه  عدد حاالت اانشاح اات  مف اامماف اف نحصل على ارة ااداء اه  خماة حراالت 

  ارررات    ارراا  فرراف احتمررال اف تارراف ااارررة ارراداء 5اا خماررة يررري (بارربب اف عرردد ااارررات ااارراداء هرر  (
 ه :

      (  )   
 

 
   

 

 
 

  اررررات صررشراءااا ارررحبت اررررة 5  ارررات بيتررراء ا(4  اررررات حمرررراء ا(6: صرررنداي يحتررراي علررى ( 6( مثررال
 ااحدة ع اا ياو   ما ه  درشة اف تااف هال ااارة:

a  ارة حمراء 
b  ارة غير حمراء 

 ااحل:
a  )  حاالت . عدد ااحاالت ااممانة اا ا  6عدد ااحاالت ااناشحة ه  اات  تااف فيل ااارة حمراء ه  

     اها عدد ااارات ااالية ف  ااصنداي.15اااي (ااحادث ي

     (  )   
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b  )  اررات صرشراء   5(+  اررات بيتراء 4عدد ااحاالت ااناشحرة ااتر  تاراف فيرل اااررة غيرر حمرراء هر 
   ارات غير حمراء.9(

     (  )   
 

 
   

 

  
 

 ااحصال على ااصارة مرتيف.: رميت  يعة نااد ثحث مرات   فما ها احتمال  7مثال (
  بما اف هنا   (T)أا اتابة  (H)ااحل: ف  ال رمية اايعة اانااد هناا  احتماايف   إما نحصل على صارة 

. بمعنرررى آخرررر اف فتررراء  (       )ثرررحث رميرررات اايعرررة ااناررراد   اعليرررل فررراف فتررراء ااعينرررة يارررااي 
 ااعينة يماف تمثيلل باا ال ااتاا :

 
فرراف عرردد ااحرراالت ااممانررة ااترر  نحصررل فيهررا علررى ااصررارة مرررتيف مررف خررحل اشررراء تشربررة رمرر   بهررال ااحااررة

  يعة اانااد ثحث مرات ه :

     (  )   (  )   
 

 
   

 

 
 

 (50)مصررباح منررتج نحصررل علررى  (1000)فرر  مصررنع المصررابيح اااهربا يررة   نحصررل مررف اررل   :8مثررال(
 مصباح ردئ  اخترنا احد اامصابيح مف انتاج اامصنع:

A. ما ها احتمال ااحصال على مصباح شيد؟ 
B. ما ها احتمال ااحصال على مصباح ردئ؟ 
  N=1000انتاج اامصنع ها ااعدد ااال  الحاالت   اي اف  ااحل: 
A.  : اف احتمال ااحصال على مصباح شيد 

 m=950ها ااحصال على مصباح شيد   اي اف  P(E1)ااحادث 

 (  )  
 

 
 
   

    
      

B. : اف احتمال ااحصال على مصباح ردئ 
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 m=50ها ااحصال على مصباح ردئ   اي اف  P(E1)ااحادث 

 (  )  
 

 
 

  

    
      

 ااتعريف ااناب  اححتمال:
مررف اامرررات   فرراف احتمررال  (n)فرر  حااررة ااا تررة اشررراء تشربررة ع رراا ية   ثررة اعيرردت هررال ااتشربررة اعرردد 

  مماف اف يعبر عنل بصي ة اانابة اام اية أا نابة حصال  (E1)حداث أا تحاي (تحاي حصال  ااحادث 
 ااحادث   ايماف اف يعرف بااعح ة ااتااية:

    (  )   
 

 
         

  ناراي هرا 3مررة   فاراف عردد مررات ظهرار اااريح ااراي عليرل ثرحث (  (100)مثال : تة ااااء زهرة اايااارة 
   ف  هال ااتشربة؟3  مرة . إحاب نابة ظهار اار ة (22(

   نااي ها:3ااحل: احتمال ظهار اااشل اااي عليل (

    (  )   ( )   
 

 
          

  

   
            

نححررظ مررف هررال ااتشربررة اف االحتمررال يحاررب بعررد اشررراء ااتشربررة ام رراهدة نتا شهررا   هررال االحتمرراالت تاررمى 
(Posteriori  Probability)    امرررا االحتمرراالت عرررف تا رررع حررداث ااحرررادث تارررمى  بليررةPoriori 

Probability . 
 بعه خااا االحتمال:

 ااخاصية االااى:
  انرمرررز الحتمررال عرردة حصررال ااحررادث بررراارمز  (  ) ااا رمزنررا الحتمررال حصررال ااحررادث برراارمز 

 ( ̅ )  
(  ) فاف:             ( ̅ )    اااابب ف  اا  اف :       

      (  ) ( ̅ )    اارراا           
   

 
(  )   ابهررال ااحااررة فرراف :        ( ̅ )  

   

  اررات صرشراء   فرااا ارحبت منرل 5  اررات بيتراء   ا (4  ارات حمرراء ا(6(مثال : صنداي يحتاي على 
 غير حمراء -حمراء        ب -ارة ااحدة ع اا ياو   فما ه  درشة احتمال اف تااف هال ااارة :       أ

 ااحل: 
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(  )  درشة احتمال اف تااف ااارة حمراء ه  :               -أ    (   )   
 

 
   

 

  
 

 درشة احتمال اف تااف ااارة غير حمراء ه : -ب
  ( ̅ )   (            )   

   

 
  

    

  
    

 

  
 

       (  )    ( ̅ )   
 

  
  
 

  
  
  

  
   

 ااخاصية ااثانية:
 إف درشة احتمال حصال اي حادث تترااح بيف ااصشر اااااحد  أي اف : 

         (  )        
(  )ااا اانت درشة احتمال حصال ااحادث     ام  ااحادث بهال ااحااة (حادث أايد    اي اف:    

     (  )       عندما يااف             
(  )اما ااا اانت درشة احتمال حصال ااحادث    ام  ااحادث بهال ااحااة ( حادث ماتحيل   اي    

 اف:
     (  )       عندما يااف             

   ارة بيتاء   فادا احبت منل ارة ااحدة ع اا ياو   فما ها احتمال :22مثال : صنداي يحتاي على (
 اف تااف ااارة ااداء  -اف تااف ااارة بيتاء              ب -أ   

 ااحل:
(     ) احتمال اف تااف ااارة  بيتاء :     -أ   

 

 
   

  

  
 يامى حادث اايد             

(     )  احتمال اف تااف ااارة ااداء :    -ب   
 

 
   

 

  
 يامى حادث   ماتحيل         


