
 

                    األستاذ: عثماني نجيب                                   مدة االنجاز : ساعة واحدة               4اجب محروس رقم    

 

 أشرطة لتعليم  اللغة االسبانية  5أشرطة لتعليم  اللغة االنجليزية  و   3يحتوي صندوق على         لكل سؤال ( 2 ن1( 1 ن(7:)1تمرين

 شريطين من الصندوق    بالتتابع وبدون إحاللو نسحب عشوائيا 

حدد  .1 card   حيث  هو فضاء اإلمكانيات 

                   M "  سحب شريطين لتعليم  نفس اللغة "      A حدد احتمال األحداث التالية :   "  سحب شريطين لتعليم اللغة االنجليزية  " .2

 D"سحب شريطين لتعليم  لغتين مختلفتين "

 كرات  سوداء   3كرات  حمراء و  5كرات  بيضاء  و  4يحتوي صندوق غير كاشف على        لكل سؤال ( 2 ن1( 1 ن(9:)2تمرين

  في آن واحدنسحب عشوائيا ثالث كرات من الصندوق  

حدد  .1 card   حيث  هو فضاء اإلمكانيات 

           M"  سحب ثالث كرات من نفس اللون "       B بيضاء "حدد احتمال األحداث التالية : "  سحب ثالث كرات  .2

      E"  سحب كرتين بيضاوين فقط "                 D"  سحب كرة من كل لون "                                            

 كرات بيضاء وثالث كرات سوداء نسحب عشوائيا 5يحتوي صندوق غير كاشف على         سؤاللكل  1,5 (2ن  1  (1 ن(4) :3تمرين

   بالتتابع وبإحاللمن الصندوق   كرتين

حدد  .1 card   حيث  هو فضاء اإلمكانيات 

                                  انــتــــــــهــــى        B"  سحب كرة واحدة سوداء "           Aحدد احتمال األحداث التالية : "  سحب كرتين  بيضاوين " .2
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                    األستاذ: عثماني نجيب                                   مدة االنجاز : ساعة واحدة               4واجب محروس رقم     

 

 أشرطة لتعليم  اللغة االسبانية  5أشرطة لتعليم  اللغة االنجليزية  و   3يحتوي صندوق على         لكل سؤال ( 2 ن1( 1 ن(7:)1تمرين

 شريطين من الصندوق    بالتتابع وبدون إحاللو نسحب عشوائيا 

حدد  .1 card   حيث  هو فضاء اإلمكانيات 

                   M "  سحب شريطين لتعليم  نفس اللغة "      A ية :   "  سحب شريطين لتعليم اللغة االنجليزية  "حدد احتمال األحداث التال .2

 D"سحب شريطين لتعليم  لغتين مختلفتين "

 كرات  سوداء   3كرات  حمراء و  5كرات  بيضاء  و  4يحتوي صندوق غير كاشف على        لكل سؤال ( 2 ن1( 1 ن(9:)2تمرين

  في آن واحدنسحب عشوائيا ثالث كرات من الصندوق  

حدد  .1 card   حيث  هو فضاء اإلمكانيات 

           M"  سحب ثالث كرات من نفس اللون "       B حدد احتمال األحداث التالية : "  سحب ثالث كرات بيضاء " .2

      E"  سحب كرتين بيضاوين فقط "                 D"  سحب كرة من كل لون "                                            

 كرات بيضاء وثالث كرات سوداء نسحب عشوائيا 5يحتوي صندوق غير كاشف على         سؤاللكل  1,5 (2ن  1  (1 ن(4) :3تمرين

   بالتتابع وبإحاللمن الصندوق   كرتين

حدد  .1 card   حيث  هو فضاء اإلمكانيات 

                                  انــتــــــــهــــى        B"  سحب كرة واحدة سوداء "           Aحدد احتمال األحداث التالية : "  سحب كرتين  بيضاوين " .2
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 األستاذ: عثماني نجيب                                           الثانية باك آداب و علوم إنسانية                1الدورة    الثانيالفرض المنزلي  

            

 

 األستاذ: عثماني نجيب                                           آداب و علوم إنسانيةالثانية باك                 1الدورة    الثانيالفرض المنزلي  

 

 

 


