
األستاذ: عثماني نجیبمدة االنجاز : ساعة واحدة4اجب محروس رقم

لتعلیم اللغة األلمانیة  أشرطة4وأشرطة لتعلیم  اللغة االسبانیة و   5أشرطة لتعلیم  اللغة االنجلیزیة  و  3یحتوي صندوق على ن)7:(1تمرین

من الصندوق  ثالث أشرطةبالتتابع وبدون إحاللو نسحب عشوائیا 

)حدد .1 )card W حیثW  ھو فضاء اإلمكانیات

A لتعلیم اللغة االنجلیزیة  "ثالث أشرطة"  سحب حدد احتمال األحداث التالیة : .2

D"ثالث لغات مختلفةلتعلیم  ثالث أشرطة"  سحب M لتعلیم  نفس اللغة "ثالث أشرطة"  سحب 

كرات  سوداء  3كرات  حمراء و 5كرات  بیضاء  و 4یحتوي صندوق غیر كاشف على ن)9:(2تمرین
في آن واحدنسحب عشوائیا ثالث كرات من الصندوق  

)حدد .1 )card W حیثW  ھو فضاء اإلمكانیات

حدد احتمال األحداث التالیة : .2

N"  سحب ثالث كرات سوداء " B "  سحب ثالث كرات بیضاء "

E"كرة واحدة بیضاء فقطسحب "  D"كرة من كل لون"  سحب 

بالتتابع وبإحاللمن الصندوق  كرتینعشوائیانسحب وثالث كرات سوداءكرات بیضاء5یحتوي صندوق غیر كاشف على ن)4:(3تمرین

)حدد .1 )card W حیثW  ھو فضاء اإلمكانیات

انــتــــــــھــــىB"من نفس اللونكرتینسحب "  A "بیضاوینكرتینحدد احتمال األحداث التالیة : "  سحب .2
سؤاللكل 1,5)2ن  1)1: 1التمرینلكل سؤال     ) 2ن1) 1:  2التمرین لكل سؤال     ) 2ن1)11التمرین التنقیط :
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األستاذ: عثماني نجیبمدة االنجاز : ساعة واحدة4واجب محروس رقم

لتعلیم اللغة األلمانیة  أشرطة4وأشرطة لتعلیم  اللغة االسبانیة و   4أشرطة لتعلیم  اللغة االنجلیزیة  و  3یحتوي صندوق على ن)7:(1تمرین

من الصندوق  ثالث أشرطةبالتتابع وبدون إحاللو نسحب عشوائیا 

)حدد .3 )card W حیثW  ھو فضاء اإلمكانیات

A لتعلیم اللغة االنجلیزیة  "ثالث أشرطة"  سحب حدد احتمال األحداث التالیة : .4

D"ثالث لغات مختلفةلتعلیم  ثالث أشرطة"  سحب Mلتعلیم  نفس اللغة "ثالث أشرطة"  سحب 

كرات  سوداء  3كرات  حمراء و 4كرات  بیضاء  و 3یحتوي صندوق غیر كاشف على ن)9:(2تمرین
في آن واحدنسحب عشوائیا ثالث كرات من الصندوق  

)حدد .3 )card W حیثW  ھو فضاء اإلمكانیات

حدد احتمال األحداث التالیة : .4

R" حمراءسحب ثالث كرات B "  سحب ثالث كرات بیضاء "

E"كرة واحدة بیضاء فقطسحب "  D"كرة من كل لون"  سحب 

بالتتابع وبإحاللمن الصندوق  كرتینكرات سوداء نسحب عشوائیا4وكرات بیضاء 6یحتوي صندوق غیر كاشف على ن)4:(3تمرین

)حدد .3 )card W حیثW  ھو فضاء اإلمكانیات

انــتــــــــھــــىB"من نفس اللونكراتثالث "  سحب A "بیضاءثالث كراتحدد احتمال األحداث التالیة : "  سحب .4
سؤاللكل 1,5)2ن  1)1: 1التمرینلكل سؤال     ) 2ن1) 1:  2التمرین لكل سؤال     ) 2ن1) 11التمرین التنقیط :
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األستاذ: عثماني نجیب                   الثانیة باك آداب و علوم إنسانیة1Aالدورةالثانيالفرض المنزلي  

األستاذ: عثماني نجیب                   الثانیة باك آداب و علوم إنسانیة1Bالدورةالثانيالفرض المنزلي  


