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 وتطبيقاتهااالحتمـاالت 
Probabilities and its Applications  

 

 مقــدمة
كلمة "احتمال" هي كلمة ينطق بها الكثير من الناس، فبعض خبراء األرصاد الجوية يقولون من المحتمل سقوط أمطار اليوم، 

المتداولة في سوق المال لشركة احتمال ارتفاع في درجات الحرارة، وبعض خبراء البورصة يقولون احتمال ارتفاع قيمة األسهم 
معينة، خالل هذا اليوم،  واحتمال نجاح طالب، واحتمال إصابة نوع معين من الفاكهة بنوع من البكتريا، وهكذا، يكثر نطق 

 األفراد بها وربما يجهلون معناها. فماذا تعني كلمة احتمال؟
االحتماالت في كثير من النواحي التطبيقية، مثل المجاالت يقصد بهذه الكلمة فرصة حدوث أو وقوع حادثة معينة، وتستخدم 

االقتصادية، والتجارية، والزراعية، والطبية، والسلوكية، وغيرها، خاصة عند اتخاذ القرار في دراسات الجدوى، والتنبؤ بسلوك 
ض بعض المفاهيم الخاصة الظواهر المختلفة، ولكي يمكن فهم موضوع االحتمال، وأهميته في النواحي التطبيقية، نقوم بعر 

 باالحتماالت.
 

 بعض المفاهيم الخاصة باالحتمال 7/2
 التجربة العشوائية Randomized Experiment  

هي أي عملية تتم يمكن تحديد كل النتائج الممكنة لها، ولكن ال يمكن مسبقا تحديد النتيجة التي ستظهر أو تحدث، ومثال 
مرة واحدة، فإن النتائج الممكنة لها نتيجتان هما: "ظهور الصورة" ويرمز لها بالرمز على ذلك عند إلقاء قطعة عملة معدنية 

H أو "ظهور الكتابة" ويرمز لها بالرمز ،T :أي أن النتائج الممكنة هي ،{H , T }   وقبل إلقاء القطعة ، ال يمكن تحديد ،
 أي من النتيجتين سوف تظهر. 

 

 فراغ العينة Sample Space  

، ومن األمثلة Sn)( ، ويرمز لعدد النتائج المكونة لفراغ العينة بالرمزSهي مجموعة النتائج الممكنة للتجربة، ويرمز لها بالرمز 
 على ذلك:

)(2 ، وعدد النتائج هي: S:{H , T }عند إلقاء قطعة عملة غير متحيزة مرة واحدة، نجد أن فراغ العينة هو:  -1 Sn

. 

عند إلقاء قطعة عملة غير متحيزة مرتين )إلقاء قطعتين مرة واحدة (، فإن فراغ العينة يمكن الحصول عليه من خالل  -2
 شجرة االحتماالت كما يلي:

http://zmils.com/


 

  

                                                           زاهر بشري العبدو 

 التسويقية و إعداد دراسات اجلدوىمتخصص بالدراسات والبحوث مدرب متقدم معتمد يف االدارة و  –باحث  –كاتب 
 4102

Email: zaherabdo@hotmail.com  
http://zmils.com/ 
Tel: +9 0539 681 28 21 Turkey 

 

 11من  3صفحة 

 

 
  

)(4أي أن  Sn   
ـــة هـــو مجموعـــة عـــدد  -3 ـــزة مـــرة واحـــدة، فـــإن فـــراغ العين ـــر متحي ـــرد غي النقـــاط التـــي تظهـــر علـــى الوجـــه، عنـــد رمـــي رهـــرة ن

)(6، أي أن :   S:{1, 2, 3, 4, 5, 6}وهي: Sn . 

 

عند إلقاء قطعة عملة غير متحيزة عدد من المرات حتى نحصل على الصورة مرة واحدة، نجـد أن التجربـة هـي عـدد مـن  -4
 العينة هو :المحاوالت يتم إيقافها عندما نحصل على الصورة مرة واحدة ، إذا فراغ 

S:{H, TH, TTH,  TTTH,…….}     ، : ويكون)(Sn  . 
، وكرتـان خرـراء  (blue)، ثـالث كـرات ررقـاء  (red)عند سحب كـرتين بـدون إرجـاع مـن كـيخ بـه خمـخ كـرات حمـراء -5

(green) :نجد أن فراغ العينة هو ، 

 

 
)()910(90 أي أن:   Sn ، غير متزنة(.) ألنها حاالت 

ة لعــدد الوحــدات المعيبــة هــو ......... واجــب  -6 عنــد فــرر صــندوق بــه خمــخ وحــدات مــن ســلعة معينــة، يكــون فــراغ العينــ
 منزلي

 
 الحادثEvent   

ة  ة لفــراغ العينــة، ويرمــز للحــادث بحــرف مــن الحــروف الهجائيــ ة مــن النتــائج المكونــ ، وينقســم   [C ,B ,A,…]هــو ف ــة جزئيــ
 الحادث إلي نوعين هما: 

 : وهو الذي يحتوي على نتيجة واحدة من النتائج المكونة لفراغ العينة.Simple Event حادث بسيط -1
ـــة، أي أن Component Event حـــادث مركـــب -2 ـــة لفـــراغ العين ـــائج المكون ـــر مـــن النت ـــين أو أكث : ويشـــمل نتيجت

 الحادث المركب يمكن تقسيمه إلى حوادث بسيطة.
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)()(ويرمز لعدد النتائج المكونة للحادث بالرمز            ,,... AB nn وهكذا. 
ظهـور الصـورة مـرة واحـدة  Bبأنه ظهور الصورة مرتين ، والحـادث  Aفعند إلقاء قطعة عملة غير متحيزة مرتين ، وعرف الحادث 
ة فـي هـذه الحالـة هـي   فهـو حــادث    A، وبالنسـبة للحـادث   S:{HH, HT, TH, TT}علـى األقـل ، نجـد أن فـراغ العينــ

فهو حادث مركب  يشمل ثـالث نتـائج هـي    Bأما الحادث ،  n(A)=1، أي أن   A:{HH}بسيط ، يشمل نتيجة واحدة هي  
B:{HT, TH, HH}   أي أن ،n(B)=3 . وهذا الحادث يمكن تقسيمه إلى أحداث بسيطة ، 

 
 االتحاد  ( ) Union  

عــن وقــوع أحــدها علــى األقــل، وبمعنــى لخــر وقــوع األول أو الثــاني أو كالهمــا، ويعبــر عــن ذلــك   B , Aيعبــر اتحــاد الحادثــان 
رياضيا  BA  أو BA or "ويمكن االستعانة بشكل "فن ،Ven. Diagram    :كما يلي 

 (1-7شكل )

  
،   3بأنــه ظهــور وجــه يقبــل القســمة علــى    Aومثــال علــى ذلــك ، عنــد إلقــاء رهــرة نــرد متزنــة مــرة واحــدة ، وعــرف الحــادث 

 بأنه ظهور عدد فردي، يالحظ أن:   Bوالحادث 
B:{1,3,5}, A:{3,6}, S:{1,2,3,4,5,6}   ، ويكـون اتحـاد الحادثـانB , A    :هـو   6,5,3,1:BA ويعبـر عـن ،

 كما يلي:   Venفي شكلذلك 
 

                  

   6,5,3,1:BA    
 ( التقاطع) Intersection   

عـن وقـوع االثنـان  فـي لن واحـد ، ويشـمل كـل النتـائج المشـتركة بـين الحـادثين، ويعبـر عـن ذلـك   B , Aيعبـر تقـاطع الحادثـان 
رياضيا  BA  أو BA and  : ويظهر ذلك في شكل "فن" كما يلي ، 

 (2-7شكل )
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ففي المثال السابق ، نجد أن    }3{:BA . 

 
 األحداث المتنافية Mutually Exclusive evens 

استحالة وقوعهما فـي لن واحـد، ومـن ينفي وقوع الحدث اآلخر، بمعنى ا متنافيان، إذا كان وقوع أحده B, Aيقال أن الحادثان 
ا بـــالرمز ، ويمكـــن تمثيلهـــا BAأي أن   ثـــم يكـــون نتيجـــة تقـــاطع الحادثـــان المتنافيـــان هـــي الف ـــة الخاليـــة ويرمـــز لهـــ

 بشكل " فن " كما يلي:
 

 (3-7شكل )

 
ال توجد نتائج مشتركة   BA 

 
 الحادث المكملCompliment Event    

تثناء النتـائج   Aالحادث المكمل للحادث  هو الذي ينفـي وقوعـه، بمعنـى لخـر هـو الحـادث الـذي يشـمل كـل نتـائج التجربـة باسـ
   ، ومــن ثــم نســتنتج أن :A، ويرمــز للحــادث المكمــل بــالرمزAالمكونــة للحــادث 

 










 AASAA ,   

 كما هو مبين بالشكل التالي:
 (4-7شكل )

  
 (1-7مثــال )

 ألقيت قطعة عملة غير متحيزة ثالث مرات، وعرفت األحداث التالية: 
 ظهور الصورة مرتين. Aالحادث 
 ظهور الصورة مرة واحدة.  Bالحادث 

 ظهور الصورة في الرمية األولى.  Cالحادث 

 والمطلوب:
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 باالتحاد:إيجاد األحداث الخاصة  -1

CBACBCABA  ,,, 

 إيجاد األحداث الخاصة بالتقاطعات: -2

CBACBCABA  ,,, 

 Bأوجد الحادث  -3
  

 الحـــل
 :فراغ العينة لهذه التجربة هو 

 
8)( Sn 

 :وأما األحداث هي 

A:{HHT,HTH,THH}, B:{HTT,THT,TTH}, C:{HHH,HHT,HTH,HTT} 

             4)( Cn                    3)( Bn                    3)( An       
 األحداث الخاصة باالتحاد: -1

 

    6,,,,,: )(,   BAnTTHTHTHTTTHHHTHHHTBA 
    5,,,,: )(,  CAnHTTHHHTHHHTHHHTCA

    6,,,,,: )(,  CBnTTHTHTHTTHTHHHTHHHCB 
    7,,,,,,: )(,   CBAnTHHTTHTHTHTTHTHHHTHHHCBA 
 

 األحداث الخاصة بالتقاطع: -2
  0)(,:   BAnBA   
    2,: )(,  CAnHTHHHTCA 
    1: )(,  CBnHTTCB 
  0)(,:   CBAnCBA  

 :Bإيجاد -3

    5,,,,: )(, BnTTTTHHHTHHHTHHHB 
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 طرق حساب االحتماالت 7/3
وقواعد الرياضيات، ويعتبـر هـذا النـوع مـن االحتمـال هـو العنصـر يعتمد حساب االحتمال من الناحية النظرية على أسخ  

األساســي فــي االســتدالل ا،حصــائي، ولكــن فــي المجــال التجريبــي تعتمــد االحتمــاالت علــى النتــائج الفعليــة لمشــاهدات التجربــة، 
الرمز  Aوعلــى تكــرار الحــادث محــل االهتمــام، فــإذا رمزنــا الحتمــال وقــوع الحــادث اب هــذا االحتمــال طريقــة حســ ، فــإنP(A)بــ

 تتحدد وفقا لنوع االحتمال، وهما نوعان: 
 
 االحتمال التجريبيEmpirical probability:ويعبر عنه بالتكرار النسبي، ويحسب بتطبيق المعادلة التالية : 

 

  
  ،A: هو تكرار الحادث f(A)هو مجموع التكرارات) العدد الكلي للمشاهدات(،  nحيث أن: 

 مرة، وتم مالحظة عدد مرات ظهور كل وجه، ولخصت كالتالي: 500فإذا تم إلقاء قطعة عملة غير متحيزة  
SUM T H  الوجه(Face)  

 عدد مرات ظهور الوجه 260 240 500
  

(، والتـي تعتمـد علـى التكـرار النسـبي، 1-7يمكـن تطبيـق المعادلـة رقـم )،  Hوإذا كـان المطلـوب حسـاب احتمـال ظهـور الصـورة
 أي أن :  

52.0
500

260)(
)( 

n

Hf
HP 

  

 االحتمال النظريTheoretical Probability  وهو الذي يعتمد في حسابه على أسـخ وقواعـد الرياضـيات، والتـي :
الممكنـة لوقـوع الحـادث، ومـن ثـم يحسـب هـذا النـوع مـن  تستخدم في تحديد عدد النتائج الممكنـة للتجربـة، وعـدد النتـائج 

 االحتمال ، بتطبيق المعادلة التالية:
 

  
، فعنـد إلقـاء قطعـة عملـة Aهـو عـدد النتـائج الممكنـة لوقـوع الحـادث  n(A)هو عدد النتـائج الممكنـة للتجربـة،  n(S)حيث أن: 

n(S)=(2)، أي أن عدد النتائج الممكنة هـي:   S:{H, T}غير متحيزة مرة واحدة ، نجد أن فراغ العينة هو: 
1 

، وإذا كـان 2 =
ة للحــادث  A:{H}هــو ظهــور صــورة ، نجــد أن   Aالحــادث ــ )(1هــي: A، أي أن عــدد النتــائج المكون An ويكــون احتمــال ،

 هو:   Aوقوع الحادث 
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5.0
2

1

)(

)(
)( 

S

A

n

n
AP 

 
 عنــد ريــادة عــدد المحــاوالت  :النظــري  العالقــة بــين االحتمــال التجريبــي و االحتمــالn  يقتــرب االحتمــال

 التجريبي من االحتمال النظري، أي أن:
 

             
وهـي  ،(0.5)فعند ريادة عدد مرات رمـي قطعـة العملـة، فـإن التكـرار النسـبي للصـورة سـوف يقتـرب مـن القيمـة   

 واحدة.قيمة االحتمال النظري لظهور الصورة عند رمي قطعة العملة مرة 
  
 إذا أجريـت تجربـة، وكانـت كـل نتيجـة مـن النتـائج الممكنـة للتجربـة لهـا نفـخ الفرصـة فـي الظهـور،  :النتائج المتشـابهة

بمعنى أن كـل نتيجـة لهـا احتمـال هـو  )(1 Sn تسـمى هـذه النتـائج بالنتـائج المتماثلـة أو المتشـابهة، فعنـد إلقـاء رهـرة نـرد ،
وعنـد إلقـاء الزهـرة مـرتين ،  (1/6)، واحتمال كل نتيجـة هـو  S:{1,2,3,4,5,6}متزنة مرة واحدة، نجد أن فراغ العينة هو 

n(S)=6نجد أن عدد نتائج فراغ العينة هو: 
2
 نتيجة، وهي:   36=

6 5 4 3 2 1  

(1,6) (1,5) (1,4) (1,3) (1,2) (1,1) 1 

(2,6) (2,5) (2,4) (2,3) (2,2) (2,1) 2 

(3,6) (3,5) (3,4) (3,3) (3,2) (3,1) 3 

(4,6) (4,5) (4,4) (4,3) (4,2) (4,1) 4 

(5,6) (5,5) (5,4) (5,3) (5,2) (5,1) 5 

(6,6) (6,5) (6,4) (6,3) (6,2) (6,1) 6 

 . (1/36)وهذه النتائج متماثلة، واحتمال كل نتيجة هو 
 
  :هــي النتــائج التــي تحــدث عنــد تكــرار محاولــة، بحيــث أن احتمــاالت نتــائج كــل محاولــة غيــر  النتــائج غيــر المتماثلــة

  متساوي، ومن ثـم ال تتسـاوى احتمـاالت نتـائج التجربـة، فعنـد سـحب كـرتين مـع ا،رجـاع بطريقـة عشـوائية مـن كـيخ بـه ثـالث
،  3/5، نجد أنه في كل سحب يكون احتمـال ظهـور كـرة حمـراء هـو (W)، وكرتان تحمالن اللون األبيض (R)كرات حمراء 

 ومن ثم يكون نتائج فراغ العينة، واحتمال كل نتيجة في حالة سحب كرتين هو: ،  2/5واحتمال ظهور كرة بيراء هو 
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 11من  9صفحة 

 

  
يالحظ أن احتمال كل نتيجة يختلف عن 41.فهذه الحاالت غير متزنة ، 

 

 Probability Laws بعض قوانين االحتماالت 7/4
 هناك بعض القوانين التي يمكن تطبيقها لحساب االحتماالت المختلفة، وهي:  
 
 قانون جمع االحتماالت Addition Law  

)(، فإن االحتمال   B , Aإذا كان لدينا الحادثان  BAP  :يمكن استنتاج معادلته كما يلي ، 

)()()(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)()()(

)(

)(
)(

BAPBPAP

Sn

BAn

Sn

Bn

Sn

An

Sn

BAnBnAn

Sn

BAn
BAP












 

 

 إذا:
 

  
، يمكن استنتاج معادلة االتحاد   C , B , Aوفي حالة ثالث أحداث  CBAP   :وهي ، 

 

  
 وعندما تكون األحداث متنافية، فإن احتماالت التقاطعات تساوي أصفار، ويكون:
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 11من  11صفحة 

 

  
 (2-7مثــال)

 عند إلقاء رهرة نرد غير متحيزة مرتين، فأوجد ما يلي: 
 احتمال ظهور وجهين متشابهين.  -1

 .10احتمال ظهور وجهين مجموع  نقاطهما  -2
 .10احتمال ظهور وجهين متشابهين أو مجموع نقاطهما  -3

       . 10أو  7احتمال ظهور وجهين مجموع نقاطهما  -4
 

ــل:  ـ  الحـ
 نتائج فراغ العينة هي: 

 S  

6  5  4  3  2  1   

(1,6)  (1,5)  (1,4)  (1,3)  (1,2)  (1,1)  1 

(2,6)  (2,5)  (2,4)  (2,3)  (2,2)  (2,1)  2 

(3,6)  (3,5)  (3,4)  (3,3)  (3,2)  (3,1)  3 

(4,6)  (4,5)  (4,4)  (4,3)  (4,2)  (4,1)  4 

(5,6)  (5,5)  (5,4)  (5,3)  (5,2)  (5,1)  5 

(6,6)  (6,5)  (6,4)  (6,3)  (6,2)  (6,1)  6 

  n(S)=36      
 هو حادث ظهور وجهين متشابهين، فإن:   Aبفرض أن الحادث  -1

A:{(1,1) (2,2) (3,3) (4,4) (5,5) (6.6)}, n(A)=6 

 ويكون احتمال ظهور وجهين متشابهين هو:  

6

1

36

6
)(

)(

)(


S

A

n

n
AP 

 :فإن، 10هو حادث ظهور وجهين مجموع نقاطهما    Bبفرض أن الحادث  -2

B:{(4,6) (5,5) (6,4)}, n(B)=3 

 ويكون احتمال ظهور وجهين متشابهين هو :  

12

1

36

3
)(

)(

)(


S

B

n

n
BP 

 حيث أن:(، 3-7) ، تستخدم المعادلة 10مجموع  نقاطهما  (or)لحساب احتمال ظهور وجهين متشابهين أو  -3

12
1)(

6
1)( ,  BPAP 

)(وأما التقاطع  BA  يمكن حسابه كما يلي:  10فيعبر عن ظهور وجهين متشابهين و مجموعهما 

http://zmils.com/


 

  

                                                           زاهر بشري العبدو 

 التسويقية و إعداد دراسات اجلدوىمتخصص بالدراسات والبحوث مدرب متقدم معتمد يف االدارة و  –باحث  –كاتب 
 4102

Email: zaherabdo@hotmail.com  
http://zmils.com/ 
Tel: +9 0539 681 28 21 Turkey 

 

 11من  11صفحة 
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1

1)5,5(:
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S

BA

n

n
BAP

BAnBA

 

 ومن ثم:  

9

2

36

8

36

1

12

1

6

1

)()()()(



 BAPBPAPBAP

 

هـو حـادث ظهـور وجهـين مجمـوع نقاطهمـا   B، والحادث7هو حادث ظهور وجهين مجموع  نقاطهما  Cبفرض أن الحادث  -4
   نجد أن:  ، 10

B:{(4,6) (5,5) (6,4)}  , C:{(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1)} 

   n(C)=6                                                                 n(B)=3    
                     366)( CP                                ،363)( BP 

ة   C, Bيالحــظ أن الحــادثين   افيين، لــذا تســتخدم المعادلــ فــي حســاب االحتمــال المطلــوب كمــا ( 5-7) حــادثين متنــ
 يلي:

4

1

36

9

36

6

36

3
)()()(



 CPBPCBP

 

 
 قانون االحتمال الشرطي Conditional probability   

 يستند هذا االحتمال على فرصة وقوع حادث، إذا تـوافرت معلومـات عـن وقـوع حـادث لخـر لـه عالقـة بالحـادث األول، كاحتمـال
ة لنــوع معــين مــن  ه مــن النــاجحين فــي مــادة االقتصــاد، وكاحتمــال اســتخدام المزرعــ نجــاح الطالــب فــي مــادة ا،حصــاء إذا علــم أنــ
السماد، إذا علم أنه يقـوم بزراعـة محصـول معـين، وكاحتمـال أن الخريجـي يعمـل بالقطـاع الخـام، إذا علـم أنـه ممـن تخرجـوا مـن 

 ثلة على ذلك كثيرة.قسم معين من أقسام كلية الزراعة، واألم
  
ة الحــادث  حــادث معلـوم، والحــادث  فـإذا كــان الحـادث   ، حــادث لخـر يــراد حسـاب احتمــال وقوعـه، بمعلوميــ

 فإن هذا االحتمال يحسب بتطبيق المعادلة التالية:
 

  
)|(ويعــرف االحتمــال  BAp  بقــانون االحتمــال الشــرطي، ويقــرأ "احتمــال وقــوع الحــادثA  بمعلوميــة الحــادثB أو يقــرأ  ،"

، وذلـك Aبمعلوميـة الحـادث Bالحـادث"، كما يمكن حساب احتمال وقـوع Bبشرط وقوع الحادث A"احتمال وقوع الحادث
 بتطبيق المعادلة التالية:
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 ( يالحظ أن االحتمال الشرطي هو نسبة حادث التقاطع بين إلى الحادث المعلوم، حيث أن :7-7(، )6-7ومن المعادلة )

  
 ( 3-7مثــال )

من خريجي الكلية في العامين الماضيين، حسب التخصص، ونوع  100فيما يلي توريع تكراري لعينة عشوائية حجمها  
 المهنة:

Sum المهنة عمل حكومي قطاع خام عمل حر 
 التخصص

 اقتصاد رراعي 15 5 10 30
ة 8 17 10 35  علوم أغذي
ة 12 10 13 35  علوم ترب

100 33 32 35 Sum 

  
 أحد الخريجين بطريقة عشوائية، احسب االحتماالت التالية:فإذا اختير 

 ما احتمال أن يكون من خريجي قسم االقتصاد و يعمل بالقطاع الخام. -1
 ما احتمال أن يكون ممن يعملون بالحكومة أو من خريجي قسم علوم األغذية. -2

 ما احتمال أن يكون من خريجي قسم علوم األغذية أو من قسم علوم التربة. -3

 لم أن الفرد من خريجي قسم عوم األغذية، ما احتمال أن يكون ممن يعملون عمال حرا.إذا ع -4

 الحل:
 ، كما هو مبين بالجدول التالي: B، ولنوع التخصص بالرمز  Aنرمز لنوع المهنة بالرمو أوال:

 

Sum 
 عمل حر

3A 
 قطاع خام

2A 
 عمل حكومي

1A 

 المهنة
 
 التخصص

30 10 5 15 1B           اقتصاد رراعي 
35 10 17 8 

2B             علوم أغذية 
35 13 10 12 3B              علوم تربة 

100 33 32 35 Sum  
يعملون في مهنة معينة، أي يعبر عن عدد    و:  التكرار في كل خلية يعبر عن عدد الخريجين الذين ينتمون لقسم معين ثانيا

 .BAتكرارات حوادث التقاطع الممكنة 
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 يعمل بالقطاع الخام. وحساب احتمال أن يكون من خريجي قسم االقتصاد   -1

05.0
100

5
)(

)21(

21 


n

f AB
ABP 

 من خريجي قسم علوم األغذية. أوحساب احتمال أن يكون ممن يعملون بالحكومة  -2

62.0
100

62

100

8

100

35

100

35

)()()()( 212121



 BAPBPApBAP

 

 حساب احتمال أن يكون من خريجي قسم علوم األغذية أو من قسم علوم التربة. -3

استحالة أن الفرد هذان حادثان متنافيان، ألن تخرج الفرد من أحد األقسام ينفي تخرجه من األقسام اآلخرى، وبمعنى لخر 
 تخرج من قسمين في لن واحد، لذا يكون احتمال اتحادهما هو:

70.0
100

70

100

35

100

35

)()()( 3232



 BPBpBBP

 

إذا علـــم أن الفـــرد مـــن خريجـــي قســـم عـــوم األغذيـــة، مـــا احتمـــال أن يكـــون ممـــن يعملـــون عمـــال حـــرا، هـــذا احتمـــال شـــرطي،  -4
، أي أن 2Bبشـرط أنـه مـن خريجـي قسـم علـوم أغذيـة  3Aالمطلوب هنا " حساب احتمال أن الفرد ممن يعملون عمـال حـرا 

 االحتمال المطلوب هو:

35

10

100

35

100

10

)(

)(
)|(

2

23

23 























Bp

BAp
BAp 

 
 واجب منزلي:

ــاج فــي أحــد مراكــز   ــاري  ا،نت ــي بعــد ثــالث أيــام مــن ت ــز العرب ــين عــدد الوحــدات الســليمة، والتالفــة مــن الخب ــالي يب الجــدول الت
 . (C , B , A)التموين التي تتعامل مع ثالث مخابز هي : 

 
 اإلمجايل عدد الوحدات التالفة عدد الوحدات السليمة 
 A 36 24 60خمبز 

 B 60 63 123خمبز 

 C 54 33 87خمبز 

 270 120 150 اإلمجايل 

 
 إذا اختيرت وحدة من الخبز بطريقة عشوائية، فأوجد اآلتي: 

 ؟ Bما احتمال أن تكون من إنتاج المخبز -1
 ما احتمال أن تكون تالفة ؟ -2

 ؟ Cإذا كانت الوحدة سليمة ، ما احتمال أن تكون من إنتاج المخبز  -3

 أو تكون تالفة ؟  Aما احتمال أن تكون الوحدة من إنتاج المخبز  -4
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 ، ما احتمال أن تكون تالفة ؟Aإذا كانت الوحدة من إنتاج المخبز  -5
 
  قانون ضرب االحتماالتProbability Multiplying Law  

، حادثــان يمكــن وقوعهمــا معــا، فــإن   B , Aويعكــخ هــذا القــانون احتمــال وقــوع األحــداث معــا، أي احتمــال التقاطعــات، فــإذا كــان 
)(االحتمال  BAP  :يمكن حسابه كحاصل ضرب احتمالين، هما 

 

  
  

 (4-7مثــال )
، وإذا كــــان نســــبة المبيعــــات مــــن إنتــــاج %60إذا كانــــت نســــبة مــــزارع الخرــــروات التــــي تســــتخدم أســــلوب معــــين للتســــميد   

، إذا اختيــــرت أحــــد المــــزارع التــــي تنــــتج %80، بينمــــا نســــبة المبيعــــات مــــن الخرــــروات غيــــر المســــمدة %70الخرــــروات المســــمد 
 الخرروات عشوائيا ، فأوجد اآلتي: 

 ما احتمال أن هذه المزرعة تستخدم أسلوب التسميد؟ -1

 إذا علم أن هذه المزرعة تستخدم أسلوب التسميد، ما احتمال أن تبيع إنتاجها؟ -2
 ما احتمال أن هذه المزرعة تستخدم أسلوب التسميد وتبيع إنتاجها؟  -3

 ما احتمال أن هذه المزرعة ممن ال يستخدمون أسلوب التسميد و تبيع إنتاجها؟    -4
 

 الحــل
 إذا فحصنا حال المزرعة المسحوبة، نجد أننا نتعامل مع نتيجتين متعاقبتين هما: 

 } (A2)أو المزرعة ال تستخدم  (A1)المزرعة تستخدم طريقة التسميد {النتيجة األولي ولها حالتان: 

 } (B2)،  أو المزرعة ال تبيع ا،نتاج (B1) المزرعة تبيع ا،نتاج  {النتيجة الثانية ولها حالتان: 
 لذا يمكن استنتاج شجرة االحتماالت للحصول على النتائج الكلية كالتالي:  
 

   

http://zmils.com/


 

  

                                                           زاهر بشري العبدو 

 التسويقية و إعداد دراسات اجلدوىمتخصص بالدراسات والبحوث مدرب متقدم معتمد يف االدارة و  –باحث  –كاتب 
 4102

Email: zaherabdo@hotmail.com  
http://zmils.com/ 
Tel: +9 0539 681 28 21 Turkey 

 

 11من  15صفحة 

 

 وفيما يلي حساب االحتماالت:
 احتمال أن المزرعة تستخدم أسلوب التسميد هو: -1

6.0)( 1 AP 
 
 إذا علم أن هذه المزرعة تستخدم أسلوب التسميد، فإن احتمال أن تبيع إنتاجهاهو: -2

  7.011 ABP 
 

، لــذا ( B1 and A1)احتمــال أن هــذه المزرعــة تســتخدم أســلوب التســميد وتبيــع إنتاجهــا عبــارة عــن احتمــال وقــوع حادثتــان معــا  -3
 ( كما يلي: 8-7يحسب هذا االحتمال بتطبيق المعادلة )

        

   42.07.06.0

)()( 11111



 ABPAPBAP 

 

 احتمال أن المزرعة ال تستخدم أسلوب التسميد وتبيع إنتاجها هو:   -4

 
   32.08.04.0

)()( 21212



 ABPAPBAP 
 
 األحداث المستقلة Independent Events   

يمكــن وقوعهمــا معــا، ولكــن وقــوع أحــدهما لــيخ لــه عالقــة بوقــوع أو عــدم وقــوع الحــادث اآلخــر، فــإن   B , Aإذا كانــت الحادثتــان 
)(االحتمال  BAP  :يمكن التعبير عنه كالتالي 

 

  
 مستقلتان.   B , Aوفي هذه الحالة يقال أن الحاثتان 

 
 (5-7مثـــال)

، ونســـبة المـــزارع التـــي تنـــتج %75، ونســـبة المـــزارع التـــي تنـــتج فاكهـــه   %60إذا كـــان نســـبة المـــزارع التـــي تنـــتج خرـــروات  
 ،  أوجد اآلتي:%50الخرروات و الفاكهة  

 ما احتمال أن مزرعة ما تنتج فاكهة أو خرروات؟ -1
 ما احتمال أال تنتج المزرعة الفاكهة ؟ -2

 هل انتاج المزرعة للفاكهة مستقل عن إنتاجها للخرروات؟ -3
 

 الحـل:
 هو حادث يعبر عن " المزرعة تنتج فاكهة"، فإن:   Bادث يعبر عن "المزرعة تنتج خرروات "، ح   Aبفرض أن  

5.0)(,75.0)(,6.0)(  BAPBPAP 

 ويكون:

http://zmils.com/
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 11من  11صفحة 

 

 احتمال أن مزرعة ما تنتج فاكهة أو خرروات هو:  -1
 

 

    85.05.075.06.0

)()()(



 BAPBPAPBAP 
 

 احتمال أال تنتج المزرعة الفاكهة هو:  -2
 

25.075.01)(1)(  BPBP 
 

 (9-7إذا كان إنتاج المزرعة للفاكهة مستقل عن إنتاجها للخرروات يمكن تطبيق المعادلة )لمعرفة ما  -3

45.0)75.0)(6.0()()(5.0)( ,  BPAPBAP 
)()()( وحيث أن : BPAPBAP  فإن إنتاج المزرعة للفاكهة ،(A) غير مستقل عن إنتاجها للخرروات ،(B). 

 
 (6-7مثـــال)

)(5.0)(6.0حادثان مستقالن ، وكان    B , Aإذا كان الحادثان ,  APBP  فأوجد االحتمال ،)( BAP  . 
 

 الحـــل:
 مستقالن، إذا:     B,  Aبما أن الحادثان  

3.0)5.0)(6.0(

)()()(



 BPAPBAP  

)(ويكون احتمال BAP   :هو 
 

8.03.05.06.0

)()()()(



 BAPBPAPBAP 
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