
 أ.غ.ع.2:                                             انًسرىي7سلسلة رقم انخىارسيٍ انرأهُهُح                                   شاَىَح

 1التمرين 

 
 2التمرين 

  :  3التمرين 

 
  :  4التمرين 

 

 
 :   5 التمرين

 . شالز يزاخ يررانح6 إنً 1َزيٍ َزدا أوظهه يزقًح يٍ 

 حذد عذد انُرائط انًًكُح -1

 أحسة إحرًال انحصىل عهً أرقاو سوظُح -2

 أحسة إحرًال عهً أرقاو يرشاتهح -3

 أحسة إحرًال انزيُح انزيُح األونً عُُد رقًا سوظُا -4

  :  6التمرين 
  كزاخ حًزاء3 كزاخ خضزاء و 5َحرىٌ صُذوق عهً 

 . كزاخ تانرراتع و تذوٌ إحالل3  َسحة يٍ انصُذوق 

 . شالز يزاخ يررانح6 إنً 1 َزدا أوظهه يزقًح يٍ 

 حذد عذد انسحثاخ انًًكُح -1

 :أحسة إحرًال األحذاز انرانُح  -2

A " :  ٌانكزاخ انًسحىتح يٍ َفس انهى" 

B " :  انكزج األونً حًزاء" 

C " :  كزج واحذج حًزاء يٍ تٍُ انكزاخ انًسحىتح" 

D " :  كزج خضزاء عهً األقم" 

  

 

 : 7التمرين 

  

  : 8التمرين 
َعاٍَ رظم و سوظره يٍ يزض خطُز حُس أٌ إحرًال أٌ َعُش انشوض 

 و إحرًال أٌ ذعُش انشوظح أكصز يٍ عشز ¼أكصز يٍ عشز سُىاخ هى 

 1/3سُىاخ هى 

  سُىاخ أخزي10أحسة إحرًال أٌ َعُش انشوظاٌ يعا  -1

 سُىاخ 10,  أحسة إحرًال أٌ َعُش أحذهًا عهً عهً األقم -2

 أخزي

  سُىاخ أخزي10أحسة إحرًال أٌ ال َعُش أحذهى  -3

  سُىاخ أخزي10أحسة إحرًال أٌ ال َعُش أٌ يُهًا  -4

 

  : 9التمرين 

و َعرثز . َزيٍ قطعح َقذَح فٍ انهىاء شالز يزاخ يررانُح

 :األحذاز انرانُح 
 A " :  انحصىل عهً انىظهP شالز يزاخ " 

 B " :  انحصىل عهً انىظهP يزج واحذج عهً األقم " 

 .حذد كىٌ اإليكاَُاخ شى يصم كم اإليكاَُاخ فٍ شعزج (1

 B و Aأحسة احرًال األحذاز  (2

  : 10التمرين 

 و شالز 1.1.0َحرىٌ كُس عهً شالز كزاخ حًزاء يزقًح 

 0.1 و كزذٍُ تُضاوٍَ يزقًرٍُ 2.1.0كزاخ خضزاء يزقًح 

  كزاخ يٍ انكُس3َسحة تانرراتع و تذوٌ إحالل 

 :َعرثز انحذشٍُ انرانٍُُ  (1

A "  :  ٌسحة كزج يٍ كم نى" 
       B " :  انكزج انًسحىتح ذحًم َفس انزقى" 

 A∩B و B و Aأحسة إحرًال كم يٍ األحذاز  - أ

 . يسرقالBٌ و Aهم انحذشاٌ  - ب

 انًرغُز انعشىائٍ انذٌ َزتط كم سحثح تعذد انكزاخ Xنُكٍ  (2

 .1انًسحىتح انرٍ ذحًم انزقى 

 .Xحذد قاَىٌ أحرًال  - أ

 E(X)أحسة األيم انزَاضٍ  - ب

  : 11التمرين 
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