
زي الغربي  فو  
  اإلحتماالت

 أساسي  7-8
 النموذجیة اإلعدادیة المدرسة

  البحیرة ضفاف
 

  1التمرین رقم  
  :نرمي سھما داخل الدائرة  ما ھو إحتمال حصول الحدث 

  1یقع السھم في قطاع دائري یحوي الرقم   ) أ
 2یقع السھم في قطاع دائري یحوي الرقم   ) ب
 3یقع السھم في قطاع دائري یحوي الرقم   ) ت
 4یقع السھم في قطاع دائري یحوي الرقم   ) ث
 یقع السھم في قطاع دائري یحوي رقما زوجیا   ) ج
 5قع السھم في قطاع دائري یحوي الرقم ی  ) ح
 5یقع السھم في قطاع دائري یحوي رقما أصغر من   ) خ

  
  

  2التمرین رقم  
 في كل  200DTفي كازینو للعب یشارك المشارك بمبلغ 

  مرة
  أوجد إحتمال حدوث كل من األحداث التالیة

 5000DT یقع السھم في قطاع دائري یحوي الرقم )1
 حوي الرمز خاسرع السھم في قطاع دائري ییق )2
ع السھم في قطاع دائري یحوي میلغا یقل عن یق )3

200DT إعادة اللعب أو الرمز خاسر بما في ذالك 
حسب رأیك من ھو المستفید األكبر في ھذا النوع  )4

صلحب الكازینو أم الزبون الذي یبحث ، من اللعب 
 عن الثروة ؟

  
  
  
  

  3التمرین رقم  
  :ئري یحمل ما ھو احتمال سقوط الكرة في قطاع دا

   فردیاعددا  ) أ
 3 من مضاعفات عددا  ) ب
  في نفس الوقت5 و 7 مضاعف لـ عددا  ) ت
 5 أو یقبل القسمة على 3 مضاعف لـ عددا  ) ث
 4 ال یقبل القسمة على عددا  ) ج
یكون مساویا لحجم ھرم قاعدتھ مربع طول  عددا  ) ح

 4 و إرتفاع الھرم 3ضلعھ 
  عددا أولیا  ) خ
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  4التمرین رقم  

 كھال منھم 95في قریة صغیرة یوجد 
   بنتا 25 طفال منھم 45 إمرأة و 60

قررت لجنة بالقریة إسناد جائزة ألحد 
  بحیث یكون اإلختیار عشوائیا سكانھا 
ما ھو احتمال أن یكون  )1

  :الفائز 
  إمرأة  ) أ

 كھال  ) ب
 طفال ذكرا   ) ت
 طفال أو رجال   ) ث
 ال یكون ذكرا و ال یكون كھال  ) ج
 أنثى   ) ح

  
  
  
  

  5التمرین رقم  
  

 كویرات 3رات حمراء و  كوی4صندوق وضعنا في 
  خظراء ثم سحبنا كویرة بشكل عشوائي

  ما ھو احتمال أن تكون الكویرة 
  حمراء )1
 خظراء  )2
 صفراء )3
 صفراء أو حمراء )4
  خظراء أو حمراء )5
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  التمرین رقم  
ثم نحسب مجموع العددین الضاھرین في اوجھین العلویین  ) 6 إلى 1مرقمین من ( نرمي نردین معا 

  و عدد مرات الظھور الموافقة لھا المجامیع الممكنة یمثل التمثیل بالعصیات أسفلھ . ن للنردی
ضع النتائج المدونة بالمعین أسفلھ في جدول حیث وضعنا لكل مجموع عدد المرات التي ضھر  )1

  فیھا ھذا المجموع 
  أطول عصیة 7علل لماذا للعدد  )2
   أقصر العصیات 12 و 2علل لماذا كانت للعددین  )3


