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 :نظريه االحتمال

تهتم نظرٌه االحتمال بدراسه مجموعه طرق التحلٌل الشائعه فً دراسه الظواهر 

الطبٌعٌه والعشوائٌه وٌقصد بالظاهره العشوائٌه هً ظاهره طبٌعٌه تجرٌبٌه ممٌزه 

تحت مجموعه من ظروف ال تؤدي دائما الى نتٌجه نفس بخاصٌه هً مشاهداتها 

 المشاهده انما الى مشاهده مختلفه بموجب نظام احتمالً

 "       "Random Experientالتجربه العشوائيه:

 هً التجربه التً ال ٌمكن معرفه نتائجها مسبقا لخضوعها الى قوانٌن االحتمال مثال

 رمً قطعه نقود معدنٌه عدد من المرات -1

 ""Sample spaceقضاء العينه:     

وقد  S1هو مجموعه جمٌع النتائج الممكنه للتجربه العشوائٌه وٌرمز لها بالرمز 

 ٌكون محدود او غٌر محدود وذلك حسب النتائج التجربه العشوائٌه 

 S1={HH,HT,TH,TT} مرتٌنرمً قطعه نفود معدنٌه -1

 ""Eventالحدث:    

بمعنى اخر هو  csاي ان  Eهو مجموعه جزئٌه من فضاء العٌنه وٌرمز له بالرمز 

 جزء من النتائج الممكنه للتجربه العشوائٌه وهناك عده انواع من االحداث 

 هو الحدث الذي ٌشتمل على نتٌجه واحده فقط للتجربه :(Simpleالحدث البسٌط)-1

 S= {HH,HT,TH,TT}ون مثال: رمً قطعه نقود مرتٌن فأن فضاء العٌنه ٌك

 "Compound Eventالحدث المركب:     " 

 هو الحدث الذي ٌحوي على اكثر من نتٌجه واحده من نتائج التجربه 

 مثال: ظهور اعداد فردٌه عند رمً النرد مره واحده

 هً احداث مركبه    E={1,3,5}اي ان 

 هً احداث مركبه   E={3,6}فأن  3او عدد النقاط من مضاعفات العدد 
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:ٌكون الحدث مستحٌال اذا كانت المجموعه الجزئٌه خالٌه الحدث المستحيل

(empty) 

    E={}= ᴓعند رمً الزار مره واحده فأن  9مثال : رقم 

فً بعض االحٌان ٌكون الحدث حدثا اكبر اذا كانت المجموعه الجزئٌه هً عباره 

 E=Sعن فضاء اي بمعنى 

 "Dissjoint Eventsير مستقله:    "حداث المتنافيه وغاال

بأنهما متنافٌان )منفصالن( اذا لم ٌكن بٌنهما اي عنصر   E1,E2ٌقال للحدثٌن 

 =E1∩E2مشترك اي ال ٌمكن وقوعها معا فً وقت واحد بمعنى      خالٌه  

ٌكون مصباح كهربائً صالح مثال :ظهور صوره وكتابه عند القاء قطعه نقود او ان 

 ان واحدغٌر صالح فً 

ٌؤثر  هً االحداث التً ال"In dependent Eventsاالحداث المستقله:    "

 بعضها على بعض اي حدوث احدهما ال ٌؤثر على حدوث االخر 

 مثال:القاء قطعه نقود وحجر نرد معا فكل منهما نتائجها مستقله عن االخرى 

 " complementary Eventsاالحداث المتكامله :    "

ضمن فضاء عٌنه هً الحادثه التً تشمل على كافه   Aالحادثه المكمله لحادثه 

 Aالعناصر العائده لفضاء العٌنه التً ال تعود للحادثه  

 =ᾹAوٌرمز لها  

عند رمً  3تمثل ظهور رقم اكبر من  Aاذا علمت ان الحادثه  Ᾱمثال:اوجد مكمله 

                 S={1,2,3,4,5,6}نرد مره واحده  

A={4,5,6}    ,       Ᾱ= {1,2,3}                   

 "Dependent Eventsاالحداث المعتمده:      "

 .هً الحوادث التً بتأثر حدوث احدهما بحدوث الحادثه او الحوادث االخرى
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 "Empty sets"مجموعه الخاليه:

 خالٌه ᴓ هً المجموعه التً ال تتضمن اي عنصر وٌرمز لها بالرمز

 "Union of events":حادثينتحاد ا

والعناصر العائده للحادثه  Aٌمثل كافه العناصر العائده للحادثه  A,Bاتحاد حادثتٌن 

B ( بضمنها العناصر المشتركه ان وجدت وٌرمز لها بالرمزAUB)اوA or B)) 

 "In tersection of event"تقاطع الحادثتين :

وٌرمز له بالرمز  A,Bهو كافه العناصر المشتركه بٌن الحادثٌن  A,Bتقاطع حادثٌن 

(A ∩ B( او)AB ) 

 "Counting methods"طرق العد:

:اذا كان عدد الطرق النجاز تجربه  " طرٌقه االساسٌه للعد" طريقه الضرب: -1

للمرحله  n3للمرحله الثانٌه و  n2و للمرحله االولى n1مراحل هو  3تتضمن 

 n1 x n2 x n3الثالثه فأن عدد الطرق الكلٌه النجاز التجربه هو :          

من المراحل بحٌث ان عدد الطرق او  kوبالتالً فأن اذا كانت التجربه تتضمن 

فان عدد  nkهو  kوعدد الطرق او النتائج للمرحله  n1النتائج للمرحله االولى 

 n1 x n2 x………x nkالنتائج الكلٌه للتجربه هو :               

 مرات ما هوالعدد النتائج الكلٌه للتجربه؟  3مثال: رمٌت قطعه نقود 

                       S0L:     2x2x2=8                                                           

 وكانت االولى  ᴓB=∩A  جربتان متنافٌتان اي انت تاذا كان طريقه الجمع: -2

من المرات فان عدد  Mمن المرات وكانت التجربه الثانٌه تحدث فً  Nتحدث فً 

 n+mالطرق ٌكون 

 من التجارب فان حدوث واحده منها ٌكونkوٌمكن تقٌٌم هذه الظاهره الى 

 n+m+…….+kمن الطرق     
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فقط من فصل ما فاذا كان متاح امامه فً مثال:اراد طالب ان ٌسجل فً مقرر واحد 

ذلك الفصل اربعه مقررات فً الرٌاضٌات وثالثه فً الفٌزٌاء واثنان فً الكٌمٌاء 

 فما عدد االختٌارات التً لدٌه

SOL:   2+3+4=9                                          

 "Factorial" :المفكوك

 حٌث ان  !nٌرمز له بالرمز nالمفكوك الي عدد 

n!=n(n-1)(n-2) x…………….x 4x 3x 2x 1 

 بالتعرٌف 0=!1

 4,5,6مثال:اوجد مفكوك االعداد االتٌه:    

SOL:     4!=4 x 3 x 2 x 1=24 

5!=5 x 4 x 3 x 2 x 1=120  

6!=6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1=720 

 "Permutation"التبادل :

من العناصر مع مراعاه  nتعنً عدد الطرق التً ٌمكن بها اختٌار من العناصر من

  الترتٌب فً االختٌار وٌرمز لها بالرمز 
  

 التبادٌل على النحو التالً:وتحسب  r<nبحٌث ان 

 
  

  

      

                                                                      

 e  a ,b , c, d,مثال:بكم طرٌقه ٌمكن ترتٌب حرفٌن اخذ من الحروف 

n=5                                                           Sol:  r=2 

    
  

  

      

  

                                                                      20 = 
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 "combinotion" التوافيق:

 الطرق لالختٌار عندما ال ٌكون الترتٌب مهماهً عدد 

 :من االشٌاء هو nمن االشٌاء من بٌن  rان عدد الطرق الختٌار 

                                                                
  

        
 ={

 
 

 

مالحظه:ان عدد طرق التوافٌق هو اقل من عدد طرق التبادل وذلك لوجود 

  .(rمضروب )

 .(5اشخاص من مجموعه مكونه من )( 3مثال: ما هو عدد الطرق الختٌار )

Sol. :    n=5     r=3                                                               

                            10= 
  

        
 ={

 
 

 

 "  probabitity " :االحتماليه 

هً قٌمه عددٌه تمثل نسبه عدد المرات التً تحدث فٌها الحدث عند تكرار التجربه 

 pتحت نفس الشروط وٌرمز له بالرمز 

P(  )= 
عدد مرات التكرار

 
                                               

ان االحتمال ٌقٌس ارجحٌه حدوث حادثه وان احتمال  طرق حساب االحتماليه:

وٌرمز لها Aواحتمال حادثه مركبه  P(Eحادثه بسٌطه ٌرمز لها بالرمز )

 وهناك عده طرق لحساب االحتمال منها: P(Aبالرمز)

 "classic method" الطريقه الكالسيكيه: -1

حدوث حادثه  عندما تكون النتائج التجربه متساوٌه الفرصه فً الحدوث فان احتمال

او النتائج الكلٌه للتجربه هو ( من الحوادث الكلٌه للتجربه n( من بٌن )Eiبسٌطه )

p(Ei)=  
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 من الحوادث البسٌطه هو: rوالتً تتضمن  Aوان احتمال حدوث الحادثه المركبه 

 

 
 P(A)= 

    كلٌه للتجربةهً عدد النتائج ال nحٌث ان 

r  هً عدد النتائج العائده للحادثه المركبهA 

 مثال: رمٌت قطعه نقود متوازٌه مره واحده . ما احتمال

 ظهور كتابه-2ظهور صوره        -1

SOL:           S={H,T}                                                               

P(H)= 
 

 
     ,       P(T)= 

 

 
                                                          

 "Relative Frequenegطريقة التكرار النسبي " -2

 nمن المرات من بٌن  Fتحدث بعدد  Aاذا تضمنت التجربة تكرار وان حادثة معٌنة 

 f(a)هو a من المرات المذكورة وان احتمال الحادثة 

                                      
 

 
=f(A) 

F  عدد التكرارات : 

Nعدد التكرارات الكلٌة للتجربة: 

 

 "Ralesef probilityقواعد االحتماالت: "

مثال هو كسر موجب تتراوح قٌمته بٌن الواحد الصحٌح  Aالحتمال الي حادثه 

   p(A)    0 1                     والصفر اي ان

 )S)=1          Pاي انحٌث انه الواحد ٌمثل احتمال حادثه مؤكده 

 P(ᴓالحادثه المستقبلٌه )غٌر ممكنه( خالٌه اي ان خالٌه= )والصفر ٌمثل احتمال 

 ٌساوي واحد  A1,A2……..Anمجموع االحتماالت المكونه لفضاء العٌنه 
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 P(A1)+P(A2)+…………P(An)اي انه :                  

 ضمن فضاء العٌنه هو Aاحتمال المكمله لحادثه معٌنه 

P( ̅)= 1-P(A) 

Proof:s={AU ̅} 

S=A+ ̅ 

P(S)=P(A)+P( ̅) 

1=P(A)+P( ̅) 

P( ̅)=1-P(A) 

 ( عند رمً حجر نرد مره واحده ؟Sمثال:اوجد احتمال عدم ظهور الوجه )

SOL:               S=  {1,2,3,4,5,6}                       

{5}  A= 

  P( ̅)=1-P(A) 

 
 

 
 P(A)= 

  
 

 
 =P( ̅)=1-

 

 
 

 :هناك حالتان  الجمع: قانون

 Bاو  Aفأن احتمال حدوث   ᴓ=A∩Bاذا كانت الحدثان متنافٌان اي ان    -ا

P(AUB)=P(A)+P(B)                                                                        

( او ظهور عدد 6مثال:عند رمً حجر نرد فً الهواء ما هو احتمال ظهور الرقم )

 (4النقاط اقل من )من 

S0L:      S={1,2…….6} 

A={6} 
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B={1,2,3} 

A∩B=ᴓ       

اذا كان الحدثان غٌر متنافٌن اي انهما من الممكن ان ٌحدثا مما اي ان    -2

(ᴓA∩B )  فأن احتمال حدوثA  اوB  او كالهما معا ٌحسب عن طرٌق القانون

 P(AUB)=P(A)+P(B)-P(A∩B)التالً:      

مثال:اذا تم رمً حجر نرد فً الهواء فما احتمال الحصول على مجموع للنقاط  

 (4ٌكون عدد زوجً او اكبر من )العلوٌٌن على الوجهٌن 

SOL:                A={2,4,6}   =P(A)= 
 

 
 

P(B)= 
 

 
=B={5,6} 

A∩B={6}=P(A∩B)= 
 

 
 

P(AUB)=P(A)+P(B)-P(A∩B) 

 
 

 
 = 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 "Conditional probabitilyاالحتمال الشرطي:"

فأن  A,Bافرض ان فضاء العٌنه ٌتضمن حادثٌن غٌر متنافٌتٌن غٌر مستقلٌن   

قد حدث قبله( اي  Bاي ان) الحدث  Bبعد حدوث الحادثه  Aاحتمال حدوث الحادثه 

 ٌرمز له بالرمز) ( Bٌعتمد فً حدوثه على الحدث  Aالحدث )ان 
 ⁄)P  وبعض

,    P(B)   0    :      بالصٌغه التالٌه
   ∩   

    
  =( 

 ⁄)P 

فأن  Aهو الذي ٌعتمد فً حدوثه على الحدث  Bما اذا كان العكس اي ان الحدث 

 )االحتمال الشرطً ٌصبح 
 ⁄)P : ًوٌعرف كاالت 

  P(A)   0                                   ,
   ∩   

    
 ( = 

 ⁄)P 
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فً حاله احتمال حدوث الحدثٌن معا فً الوقت نفسه فأن االحتمال وٌحسب كاالتً 

P(A∩B)=P(B) P(A⁄B)                                                

  Bهو الذي ٌعتمد على الحدث  Aهذا فً حاله الحدث 

 فأن القانون ٌصبح كاالتً: Aهو الذي ٌعتمد على الحدث  Bفً حاله الحدث 

                 P(A∩B)=P(A) P(B⁄A)                  

 

 معتمدتان  B,Aفً جمٌع الحاالت اعاله تدعى الحادثتان  مالحظه:

( زرقاء سحب من 2( كرات حمراء و)5صندوق به ثالث كرات بٌضاء و)مثال: 

هذا صندوق كرتان بدون ار جاع )سحب الكره االولى وتركت خارج الصندوق ثم 

 الثانٌه اوجدسحب الكره 

 احتمال ان تكون الكره الثانٌه حمراء اذا كانت الكره االولى بٌضاء -1

 احتمال ان تكون الكره الثانٌه بٌضاء اذا كانت الكره االولى بٌضاء-2

 احتمال ان تكون كلتا الكرتان زرقاء-3

Sol:        white=(w)                                                                    

                      Red=(R)                                                                       

Blue=(B)                                                                      

                                            P(R2⁄W1)= 
  

 
  1- 

                                           P(W2⁄W1)= 
 

 
  2- 

 

P(B1∩B2)=P(B1) P(B2⁄B1)= 
 

  
                                 3- 
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 "Indebpendent Event " االحداث المستقله:

مستقلتان فأن احتمال حدوثهما معا ٌحسب من القانون التالً  B,Aفً حاله الحادثان 

P(A∩B)=P(A).P(B) 

( ضمن فضاء عٌنه A1,A2,…..Anوبشكل عام اذا كانت لدٌنا الحوادث المستقله )

 فان احتمال حدوثها معا هو

P(A1∩A∩…..∩An)=p(A1).P(A2)……P(An) 

 8كره متشابهه منها  20مثال: سحب كرتان باالرجاع من صندوق ٌحتوي على 

 ؟ءحمراء فما احتمال ان كلتا الكرتان حمرا

 ره االولى تم ارجاعها قبل سحب الكره الثانٌهبما ان الك

 الن عن بعضهما البعضالحدثان مستق

                       1-P(R1)=8/20    ,    P(R2)=8/20 

2-P(R1∩ R1)=8/20  .   8/20=2/5  .  2/5=4/25 

فهل الحدثٌن  B={1,2,4}و  A={1,2,3}وكانت  S={1,2,3,4}مثال: اذا كانت  

B,A  مستقالن؟ 

SOL:              A∩B={1,2}   P(A∩B)=2/4=1/2          

But   P(A)=3/4 

P(B)=3/4 

 P(A∩ B)P(A).P(B)=3/4  .  3/4=9/16   

 اذن الحادثان غٌر مستقالن
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 " Multipliplication law"  قانون الضرب :

منهما لنفرض لدٌنا ثالثه اكٌاس متشابهه ٌحتوي كل منهما على مجموعه ٌحتوي كل 

( كرات خضراء 3على مجموعه من الكرات الملونه اذا كان الكٌس اال ول ٌحوي )

 ( صفراء 5( حمراء )4و)

 (كرات صفراء5( كرات حمراء و)10(كرات خضراء و )5والكٌس الثانً ٌحوي )

( حمر اء و واحدة صفراءسحبنا 2( كرات خضراء و )3الكٌس الثالث ٌحوي على )

ذه االكٌاس ثم سحبنا كره واحده ما هً احتمالٌه ان بطرٌقه عشوائٌه كٌس من ه

 الكره المسحوبه خضراء ؟ 

Sol:  p(Glk1)= 

P(Glk2)= 

P(Glk3)= 

 سحبنا كٌس واحد بطرٌقه عشوائٌه 

P(k1)=p(k2)=p(k3) 

P(G)=p(Glk)=p(k1)+p(GLK2).(k2)+p(Glk3).p(k3) 

 

 )مهم جدا(  "Bayes Rule" بيز: ةقاعد

وتستخدم الٌجاد االحتماالت الشرطٌه بدالله االحتماالت االولٌه بأستخدام قاعده فً 

 الضرب والجمع شس

ضمن فضاء العٌنه عٌنه مع حادثه مشتركه  A,A1لنفرض ان لدٌنا حدثتان متنافٌتان 

B  فان احتمال حدوث الحادثهA1  بوجود الحادثهB  علما انB  وقع فعال 

وجد االنتاج  %30,%50,%20تنتج على التوالً  M,M2,M3مثال: ثالث ماكنات 

 الكلً للمصنع عشوائٌا اوجد احتمال 

 ان تكون الوحده تالفه -1
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 ةاذا كانت الوحده تالفه اوجد احتمال ان تكون من الماكنه االولى-2

 اذا كانت الوحده تالفه اوجد احتمال  انها لٌست من الماكنه االولى-3

SOL:                                       P(M1)=0.30,P(M2)=O,5O,P(M3)=0.20 

P(DLM1)=O.80,P(DLM2)=0.10,P(DLM3)=0.40 
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