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في هذه املحاضرة سيتم التطرق لـ
Some discrete probability distributions بعض التوزيعات ؤلاحتمالية اإلانقطعة
،Bernoulli  بيرهوللي،Binomial  الثنائي.Poisson  بواسونHypergeometric  فوق الهندس ي-
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ًمىً جصيُف الخىشَػاث الاخخمالُت خسب اإلاخغيراث إلى جىشَػاث اخخمالُت للمخغيراث اإلاىلطػت جىشَػاث اخخمالُت
للمخغيراث اإلاسخمسة.
 -1-2-9التوزيعات الاحتمالية اإلانقطعة :Discrete probability distribution
 -1-1-2-9قاهون بيرهولي :Bernoulli
بفسض ّ
ؤن ججسبت ما لها هدُجخين فلط "هجاح :ؤو "فشل" ،ولىفترض ؤن
غىدما جيىن الىدُجت "هجاح" ،و
ذو اإلاػامل

مخغير غشىائي ًإخر إخدي اللُمخين [،]1،0

غىدما جيىن الىدُجت "فشل" ،هلىٌ ؤن اإلاخغير

ًدبؼ جىشَؼ بيرهىلي

إذا وان :

ً
غلى سبُل اإلاثاٌٌ ،سخخدم هرا اللاهىن في الحاالث لدزاست اخخماٌ غمل هظام ما .فمثال إذا وان اخخماٌ غمل هظام ما
وٍطبم هرا اللاهىن في ؤلػاب الحظ مثل لػبت الليراث الىلدًت التي

هي فُيىن اخخماٌ حػطل الىظام هي
ً
زؤًىاها سابلا.
ً
اهطالكا مً مفهىم الخىكؼ ( )expectationواغخماده غلى الاخخماًٌ ،مىً خساب الخىكؼ السٍاض ي ألي مخغير غً طسٍم
مجمىع خاصل طسب ول كُمت للمخغير في الاخخماٌ اإلاسافم ،ؤي ّ
ؤن الخىكؼ السٍاض ي إلاخغير غشىائي ًإخر كُمت:

∑
∑ ̅  ،خُث ًخضح ّ
ؤن الىسط الحسابي هى شيل مً
وهرا ًرهس بلاهىن الىسط الحسابي لبُاهاث جىسازٍت
ً
ؤشياٌ الخىكؼ ،وذلً باغخباز ّ
ؤن اخخماٌ اإلاسافم ليل كُمت هى غدد الخىسازاث ملسىما غلى غدد اللُم ؤلاحمالي.
وبالػىدة لخىشَؼ بيرهىللي ومما سبم ًمىً خساب الخىكؼ السٍاض ي إلاخغير ًخظؼ لخىشَؼ  Bernoulliغً طسٍم:
ؤي ّ
ؤن الخىكؼ السٍاض ي إلاخغير غشىائي ًخظؼ لخىشَؼ بيرهىللي ٌساوي اخخماٌ ؤن ًإخر اإلاخغير الػشىائي اللُمت .0
ّؤما جباًً ( )varianceمخغير ًخظؼ لخىشَؼ بيرهىللي ٌُسخيخج هما ًإحي:
ً
سابلا ّ
ؤن جباًً مخغير هى الىسط الحسابي إلاسبػاث اهدسافاث اللُم غً وسطها الحسابي ؤو :
زؤًىا
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 -2-1-2-9القاهون الثنائي : Binomial
بفسض ّؤهه ّ
جم إحساء ججسبت مسخللت ،وهدُجت ول ججسبت منها إما "هجاح" مؼ اخخماٌ ؤو "فشل" مؼ اخخماٌ

.

وإذا وان ًمثل غدد خاالث الىجاح التي جددر خالٌ ججسبت .بالخالي هى مخغير غشىائي ًخظؼ للخىشَؼ الثىائي
ً
(  .)Binomialخُث ٌػخبر الخىشَؼ الثىائي امخدادا لخىشَؼ بيرهىلي في الحاالث التي ًيىن فيها إغادة لػدد الخجازب.
ً
إذا هلىٌ ؤن اإلاخغير  ،الري ًإخر كُمه طمً املجاٌ اإلاىلطؼ
ذو اإلاػامالث

خُث،

ً ،دبؼ الخىشَؼ الثىائي

إذا وان:
ً
ًمثل غدد املجمىغاث املخخلفت ؤو الحاالث املخخلفت الخخُاز خالت (هجاح مثال) مً ؤصل
حػبر غً غدد الخُازاث التي ًيخج فيها "هجاح  "sمً

 ،بالخالي،
و
ججسبت .غلى سبُل اإلاثاٌ بفسض
طمً  5ججازب (ول ججسبت فيها جدخمل هدُجخين هجاح  sؤو فشل :)f

ؤي ّ
ؤن هىان  01خاالث لظهىز مسجين للىجاح  sخالٌ خمست الخجازب:

)(s, s, f, f, f) (f, s, s, f, f) (f, f, s, f, s) (s, f, s, f, f) (f, s, f, s, f) (s, f, f, s, f) (f, s, f, f, s) (f, f, f, s, s) (s, f, f, f, s) (f, f, s, s, f
ؤي ّاهه مً اإلامىً ؤن جظهس خالتي الىجاح  sفي البداًت مثل ) (s, s, f, f, fؤو ؤن جظهس في الخجسبت الثالثت والخامست مثل (f, f,
) .s, f, sوول خالت مً هره الحاالث جملً الاخخماٌ
لظهىز خالتي هجاح  sخالٌ  5ججازب ًخم طسب هرا الاخخماٌ بـ

وبالخالي مً ؤحل خساب الاخخماٌ الدكُم
.

ً
ٌسخخدم هرا اللاهىن مثال لحساب اخخماٌ غدد مساث الحصىٌ غلى صىزة غىد زمي كطػت هلدًت مسة خُث جسمص
غلى اخخماٌ الحصىٌ غلى صىزة ؤو شػاز غىد ول زمُت.
ٌُػطى جىكؼ مخغير غشىائي ًخظؼ للخىشَؼ الثىائي بالػالكت آلاجُت :
ّؤما جباًً مخغير ًخظؼ للخىشَؼ الثىائي:

مثال :23
بفسض كمىا بسحب  3هساث مؼ ؤلاغادة مً صىدوق ًدخىي غلى  7هساث 3 ،صفساء و  4خمساء ،واإلاطلىب:
4
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 -0اخسب اخخماٌ ؤن جيىن الثالر هساث صفساء.
 -2اخسب اخخماٌ ؤن جيىن هىان هسة صفساء ،وهسجين خمساء.
 -3اخسب اخخماٌ ؤن جيىن هىان هسجين صفساء وهسة خمساء.
 -4اخسب اخخماٌ ؤن ال جيىن هىان وال هسة صفساء.
الحل:
ًمثل غدد الىساث الصفساء اإلاسحىبت ًمىً اللىٌ ّ
ؤن

ًخظؼ

مً الىاضح وحىد غدد مً الخجازب ( ،)7وبفسض
 ،وبفسض ّ
ؤن اخخماٌ اخخماٌ ؤن ًخم سحب هسة صفساء في الخجسبت الىاخدة هى
للخىشَؼ الثىائي
 ،بالخالي ًخظؼ للخىشَؼ الثىائي
 -0اخخماٌ ؤن جيىن الثالر هساث صفساء:
ّ ،ؤما اخخماٌ سحب هسة خمساء هى

اخخماٌ ؤن ًخم سحب هسة صفساء هى
ٌساوي .

حػبر غً صُغت زٍاطُت حسمى جىافُم ،خُث
جدخىي غلى  nغىصس ،وَػطى بالػالكت آلاجُت:

جدٌ غلى غدد الحاالث الخخُاز  kغىصس مً ؤصل مجمىغت

وبالخالي
 -2اخسب اخخماٌ ؤن جيىن هىان هسة صفساء ،وهسجين خمساء.
)

( ) (

 -3اخسب اخخماٌ ؤن جيىن هىان هسجين صفساء وهسة خمساء.
)

( ) (

5

https://manara.edu.sy/

 -4اخسب اخخماٌ ؤن ال جيىن هىان وال هسة صفساء
اخسب اخخماٌ غدم سحب وال هسة صفساء ،هالخظ ان هرا الاخخماٌ هى الاخخماٌ اإلاىمل الخخماٌ ؤن جيىن الىسة هي هسة
صفساء:

مثال :24
إذا وان مً اإلاػسوف ّ
ؤن ألاكساص اإلاظغىطت اإلاصىىغت مً كبل شسهت ما كد جيىن جالفت باخخماٌ كدزه  .1.10وإذا واهذ
الشسهت جبُؼ ألاكساص غلى شيل خصم بدُث جخيىن الحصمت الىاخدة مً  01ؤكساص ،مؼ مىذ هفالت بئزحاع الحصمت
واسترداد الىلىد في خاٌ وان غدد ألاكساص الخالفت في الحصمت الىاخدة ؤهثر مً .0
اإلاطلىب:
 -0ما هى اخخماٌ ؤن ًخم إزحاع الحصمت؟
 -2إذا كام شخص بشساء زالر خصم ،ما هى اخخماٌ ؤن ًخم إزحاع خصمت واخدة فلط.
الحل:
ؤن ًمثل غدد ألاكساص الخالفت في الحصمت الىاخدة ،وباغخباز ّ
بفسض ّ
ؤن غدد ألاكساص (ً )01مثل غدد الخجازبً ،مىً
اللىٌ ّ
.
ؤن ًخظؼ للخىشَؼ الثىائي
اخخماٌ ؤن ًخم إزحاع الحصمت هى اخخماٌ ؤن ًيىن هىان غدد ؤكساص جالفت ؤهثر مً  ،0ؤي

:

وهى ٌشمل اخخماٌ:

ًمىً خساب ول اخخماٌ مً هره الاخخماالث وبػدها حمػها مؼ بػظها ،ولىً في الىاكؼ هرا ألامس ًخطلب بػع الىكذ،
وباإلالاٌ ًىحد خل ؤسهل وهى البدث غً اخخماٌ الحدر اإلاخمم لحدر ؤن ًيىن هىان غدد ؤكساص جالفت ؤهثر مً ،0
وهرا الحدر هى ؤال ًيىن هىان ؤي كسص جالف ،ؤو ؤن ًيىن هىاٌ كسص جالف واخد فلط في الحصمت .ؤي
ً
وبالخالي وفلا للاغدة الحدر اإلاخمم:
6
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بخطبُم كاهىن الخىشَؼ الثىائي :Binomial

 -2لىفترض آلان ّ
ؤن هى مخغير غشىائي ًمثل غدد الحصم التي سِخم إزحاغها مً الصبىن والري اشتري  3خصم ،بالخالي
للخىشَؼ الثىائي

حُث

هى اخخماٌ إزحاع الحصمت واملحسىب مً الطلب السابم.

بالخالي اخخماٌ ؤن ًخم ازحاع خصمت واخدة ًُدسب هما ًإحي:

 -3-1-2-9قاهون بواسون : Poisson
في الحاالث التي ًيىن بها غدد مساث وكىع الحدر هبيرة ؤو جخخلف مً ججسبت ألخسي ؤو مً فترة ألخسيً ،يىن مً ألاوسب
اسخخدام جىشَؼ بىاسىن .خُث ًلىم جىشَؼ بىاسىن بدساب اخخماٌ وكىع الحدر خالٌ فترة زمنية معينة.
ّ
ًخخلف هرا الخىشَؼ غً الخىشَؼ السابم ،بإهه في خالت الخىشَؼ الثىائي ًيىن غدد مساث وكؼ الحدر مددود ،مثال في ججسبت
ؤن الػدد ؤلاحمالي اإلاخاح للحصىٌ غلى صىزة هى  5مساث .في خين هالخظ ّ
إللاء اللطػت الىلدًت  5مساث هسي ّ
ؤن غدد
ً
اإلاساث السخلباٌ زسالت الىتروهُت خالٌ ساغت مػُىت كد ًيىن هبيرا وغير مددود .هىا جىشَؼ بىاسىن ًمىً اسخخدمه
لحساب اخخماٌ وصىٌ غدد مػين مً ؤلاًمُالث خالٌ ساغت ما.
وٍمىً اغخباز جىشَؼ بىاسىن هى امخداد للخىشَؼ الثىائي ولىً غىما ًيىن غدد الخجازب هبير ،بِىما ًيىن الاخخماٌ
صغير.
هلىٌ ؤن اإلاخغير ًدبؼ جىشَؼ بىاسىن

ذو اإلاػامالث

إذا وان:

ٌػخبر هرا اللاهىن هى امخداد لللاهىن الثىائي غىدما جيىن حسعى للنهاًت

و

.

بمػنى آخس ،غىدا إحساء ججسبت مسخللت مؼ اخخماٌ هجاح  ،بالخالي غىدما جيىن هبيرة و ًإخر كُمت صغيرة ّ
فئن
غدد مساث الىجاح في الخجسبت ًخظؼ لخىشَؼ بىاسىن بمخىسط ٌساوي
وَسخخدم لحساب اخخماالث:
7
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 الحىادر الىادزة مثل غدد الاجصاالث الىازدة مً إخدي اللسي البػُدة غلى ملسم مػين خالٌ فترة مػُىت. غدد ألاخطاء اإلاطبػُت في الحسوف اإلاىحىدة في صفدت ؤو مجمىغت مً الصفداث في هخاب ما.خُث ٌػخبر اخخماٌ وحىد خسف مطبىع بشيل خاطئ هى اخخماٌ صغير في ظل الػدد الىبير مً الحسوف اإلاخظمىت في
إخدي الصفداث في الىخاب.
 غدد ألاشخاص في املجخمؼ الري ٌػِشً ؤهثر مً  011سىت.إن غدد ألاشخاص اإلاىخمىن ملجخم مػين كد ًيىن غدد هبير واخخماٌ ؤن ًبغىا مً الػمس ؤهثر مً  011سىت هى اخخماٌ
صغير.
 غدد ؤزكام الهىاجف الخاطئت التي ًخم الاجصاٌ بها في اليوم. غدد التراهصسخىزاث والتي كد حػطلذ في ؤوٌ ًىم مً اسخخدامها. غدد الػمالء الرًً ًإجىن مً مىطلت هائُت والرًً ًدخلىن مىخب البرًد في يوم محدد.ٌُػطى جىكؼ مخغير غشىائي ًخظؼ لخىشَؼ بىاسىن بالػالكت آلاجُت :
ّؤما جباًً مخغير ًخظؼ لخىشَؼ بىاسىن:

مثال :25
إذا وان مخىسط وصىٌ سُازة إسػاف إلى ؤخد اإلاشافي هى  3سُازاث ،فهما هى اخخماٌ وصىٌ سُازة واخدة خالٌ
ساغت مػُىت؟

 -ما هى اخخماٌ وصىٌ سُازجين خالٌ ساغت مػُىت؟

 -ما هى اخخماٌ وصىٌ  3سُازاث خالٌ ساغت مػُىت؟

8
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 -ما هى اخخماٌ وصىٌ  4سُازاث خالٌ ساغت مػُىت؟

 -ما هى اخخماٌ غدم وصىٌ وال سُازة خالٌ ساغت مػُىت؟

 ما هى اخخماٌ وصىٌ  4سُازاث غلى ألاهثر ،وهى اخخماٌ غد وصىٌ وال سُازة إسػاف ،ؤو سُازة إسػاف واخدة ،ؤوازيخين ،او زالزت ،ؤو ؤزبػت.

مثال :26
بفسض ؤن اخخماٌ ؤن ًخم ؤن ًىحد غُب في إهخاج إخدي اإلاىاد اإلاصىىغت بألت مػُىت هى  .1.110فما هى اخخماٌ ان
جدخىي غُىت مؤلفت مً  0111غلى غُب واخد غلى ألاهثر.
الحل :
ّ
إن مخىسط غدد الػُىب في  0111كطػت هى
واخخماٌ وحىد غُب واخد غلى ألاهثر في ؤلاهخاج

هى :

وبما ّ
إن غدد الخجازب ٌػخبر هبير ( )0111واخخماٌ وحىد غُب في ؤلاهخاج هى صغير  1.110بالخالي إن اإلاخغير
لخىشَؼ بىاسىن :poisson

ًخظؼ

9
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مثال :27
ً
بفسض ّ
ؤن مخىسط غدد الحىادر اإلاسجلت ؤسبىغُا في إخدي الطسق السسَػت ٌساوي  ،3فما هى اخخماٌ وكىع خادر
واخد غلى ألاكل خالٌ هرا ألاسبىع؟
لُىً مخغير غشىائي حػبر غً غدد الحىادر في إخدي الطسق السسَػت هرا ألاسبوع .وهظ ًسا ّ
ألن هىان غدد هبير مً
السُا اث التي حػبر الطسٍم السسَؼ ،وؤن هىان اخخماٌ صغير ألن جلؼ إخداها في خادرّ ،
فئن غدد الحىادر ًخظؼ
ز
.
لخىشَؼ بىاسىن بمخىسط
اخخماٌ وكىع خادر واخد غلى ألاكل

هى خدر مخمم لحدر غدم وكؼ ؤي خادر

]

 ،بالخالي:

[

 -4-1-2-9التوزيع فوق الهندس ي :The hypergeometric distribution
ؤن للخجسبت هدُجخين فلطّ ،
في الخىشَؼ الثىائي ّ binomial distribution
وؤن خساب اخخماٌ غدد مساث الىجاح في خاٌ
واهذ الخجسبت جخم (مؼ ؤلاغادة ،جرهس مثاٌ الىساث في الصىدوق) ،وفي خاٌ واهذ الخجسبت جخم مً دون إغادة ( without
ّ ،)replacement
فئن الخجازب لم حػد مسخللت غً بػظها ،وبالخالي غدد مساث الىجاح لم ٌػد ًخظؼ للخىشَؼ الثىائي ،بل
للخىشَؼ فىق الهىدس ي (.)hyper geometric distribution
للخىطُذ ؤهثر لىىزد اإلاثال آلاتي:
لُىً صىدوق ًدخىي
إغادة) بحجم

بطازٍت ،منها

بطازٍت غاطلت ،و

سلُمت .إذا ّ
جم سحب غُىت غشىائُت (مً دون

بطازٍتّ ،
فئن غدد الػُىاث املخخلفت (بحجم ) التي ًخم سحبها ٌػادٌ

ً
مثال ّ
ؤن غدد البطازٍاث السلُمت في الصىدوق هى
وبفسض
سحب غُىت مً بطازٍخين

.

والبطازٍاث الػاطلت هي

 ،فئذا ً
جم

مً دون إغادة فما هى اخخماٌ ؤن ال ًىحد ؤي بطازٍت غاطلت؟

ّ
ُلُ ّ
ػسف بإهه غدد البطازٍاث غير السلُمت في الػُىت الػشىائُت اإلاسحىبت ،بالخالي:

ما هى اخخماٌ ؤن ًىحد بطازٍت واخدة غاطلت؟
10
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هىا ًىحد خالخين ألاولى ؤن جيىن البطازٍت الػاطلت هي ألاولى والبطازٍت السلُمت هي الثاهُت ،اما الحالت الثاهُت فهي
الػىس ،لرلً الاخخماٌ ٌُػطى واآلحي:

ما هى اخخماٌ ؤن جيىن البطازٍخين غاطلخين؟

ًالخظ في خساب الاخخماالث السابلت ؤن الخجازب غير مسخللت ّ
ألن السحب مً دون إغادة ،وبالخالي ًخم جخفُع غدد
الحاالث في ول مسة ًخم فيها السحب .ولخبسُط الحساباث ًمىً إغطاء الصُغت آلاجُت:

بمػنى ّ
آن ؤي مخغير غشىائي جىشَػه الاخخمالي ٌػطى بالػالكت السابلت ًطلم غلُه اإلاخغير فىق الهىدس ي
 hypergeometricمؼ اإلاػامالث

.

وللخدلم مً ّ
صحت هره الصُغت سِخم اسخخدمها لحساب ؤلاخخماالث السابلت:

مثال :28
مً اإلاػسوف في الهىدست ّ
ؤن ؤي هظام (ً )systemخيىن مً مجمىغت مً اإلايىهاث ( )componentsوالتي كد جيىن شز في
واحهت ما ،ؤو هلطت جىصُل في إخدي الشبياث  ....وبغسض حشىُل ؤخد ألاهظمت اإلاؤلف مً  6ميىهاث ّ
جم سحب غُىت
ّ
ميىن ( ،)componentsفئذا وان مً اإلاػسوف ّ
ؤن الىظام ٌػمل إذا وان
غشىائُت (بحجم  )6مً صىدوق ًدخىي غلى 21
حُدة .ووان  05مً ؤصل ّ 21
غلى ألاكل  4مً ؤصل  6مً ّ
اإلايىهاث اإلاسحىبت جخمخؼ بدالت ّ
ميىن في الصىدوق جخمخؼ بدالت

حُدة ،فما هى اخخماٌ ؤن ٌػمل الىظام بصىزة ّ
ّ
حُدة؟
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مً اإلاػطُاث ًمىً الاسخيخاج ّ
ؤن الىظام ٌػمل بصىزة ّ
حُدة إذا وان  4ؤو ؤهثر مً ؤصل ميىهاجه السخت جخمخؼ بدالت
ً
ؤًظا ؤن السحب بدون إغادة (ؤي ًخم سحب ّ
ّ
ميىن ومً زم ًخم وطػه في الىظام) بالخالي اخخماٌ ؤن
حُدة ،وٍالخظ
ٌػمل الىظام بصىزة ّ
حُدة هى:
حُدةّ ،
غلى افتراض مخغير غشىائي ًمثل غدد ا ّ
إلايىهاث التي جخمخؼ بدالت ّ
فئن

بخطبُم كاهىن الخىشَؼ فىق الهىدس ي السابم:

ٌُػطى جىكؼ مخغير غشىائي

ًخظؼ للخىشَؼ فىق الهىدس ي ( )geometricبالػالكت آلاجُت:

بدُث،
ُوَػطى جباًً ( )varianceمخغير غشىائي

ًخظؼ للخىشَؼ فىق الهىدس ي ( )geometricبالػالكت آلاجُت:
[

]
مثال :29

ً
ّ
اإلاصىػت مدلُا ،و 211مً زكائم
مجمىغت مً اإلايىهاث ؤلالىتروهُت جدخىي غلى  011مً زكائم الدازاث ()circuit board
الدازاث اإلاسخىزدة .فئذا ّ
جم اخخُاز  4زكائم بشيل غشىائي ومً دون إغادة ،ما هى اخخماٌ ؤن جيىن السكائم ألازبػت
ً
ّ
مصىػت مدلُا؟
بفسض
ّ
وؤن

ً
مخغير غشىائي ٌػبر غً زكائم الدازاث اإلاصىػت مدلُا
ً
هى غدد الدازاث اإلاصىػت مدلُا،

غدد الدازاث اإلاسخىزدة.

ؤن اإلاخغير ًخظؼ للخىشَؼ فىق الهىدس ي ّ
ًالخظ مً مػطُاث اإلاثاٌ ّ
ألن هدُجت الخجسبت هي خالخين فلط ،والخجازب غير
مسخللت .بالخالي لحساب ؤلاخخماٌ:

ًّ
مدلُا مً طمً الدازاث ألازبػت:
ما هى اخخماٌ ؤن ًىحد غلى ألاكل دازجين مصىػخين
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https://manara.edu.sy/

ً
ما هى اخخماٌ ؤن ًيىن غلى ألاكل دازة واخدة غلى ألاكل مصىػت مدلُا،
ًمىً خساب هرا الاخخماٌ غلى طسٍلت اإلاثاٌ السابم ؤو غً طسٍم الحدر اإلاخمم ،فالحدر اإلاخمم لىحىد ّ
ميىن واخد
ً
ً
ّ
) بالخالي:
غلى ألاكل مصىؼ مدلُا هى خدر غدم وحىد ؤي ميىن مصىؼ مدلُا (

ما هى الخىكؼ السٍاض ي

و الخباًً

ً
لػدد الدازاث اإلاصىػت مدلُا:

بدُث:،

الخباًً

:
]

[
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