
 ا�جمهور�ة ا�جزائر�ة الديمقراطية الشعبية                      

 2019/2020�سكرة                            املوسم الدرا��ي:  ثانو�ة الشهيد محمد بوجمعة لوطاية

 : ساعة واحدةدةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل                                       ع ت                           3املستوى: 

 الفرض الثا�ي للفصل الثا�ي �� مادة الر�اضيات                             

 نقاط)6: (ول التمر�ن األ 

 كتب �� الر�اضيات    4كتب �� العلوم وكتابان �� التار�خ و  3اش��ى طالب مج��د 

 واراد ترتيب هذه الكتب �� رف مكتبتھ باملن�ل.  

 ) ما هو عدد الطرق املمكنة ل��تيب هذه الكتب؟ 1

 ) ما هو عدد الطرق املمكنة بحيث الكتب من نفس املادة تكون متجاورة؟ 2

 تكون متجاورة؟  بحيث كتب الر�اضيات هذه الكتب  ) ما هو عدد الطرق املمكنة ل��تيب 3

 نقطة)14( التمر�ن الثا�ي:

 ع��  2Uو�حتوي كيس   3والبقية تحمل الرقم   2كر�ات ثالثة م��ا تحمل الرقم    يةثمانع��  1Uيحتوي كيس  

  وكرة خضراء 2,2,1,1ضاء مرقمة بـ:  بي ة أر�عو   3,3,3,1,1ـ:  حمراء مرقمة ب   ةخمس بي��ا من  كر�ات  ةعشر 

اء بيض ةثالثو  3,2,2,1حمراء مرقمة بـ:   ةأر�ع  كر�ات م��ا  ة�سع ع��  3U  و�حتوي كيس.  1  :ـ مرقمة ب احدةو 

                                                                                                  .جميع الكر�ات ال نفرق بي��ا باللمس.  3,3�ن مرقمت�ن بـ:  ت وكر�ت�ن خضراو  3,2,1مرقمة بـ:  

فاننا ��حب ثالث كر�ات بالتتا�ع دون ارجاع من   2اذا �ان رقمها   1Uالكيس    ��حب كر�ة واحدة من )1

 .  3Uن�حب ثالث كر�ات بالتتا�ع باالرجاع من الكيس  ف 3اما اذا �ان رقمها   2Uالكيس  

 ثالث كر�ات من نفس اللون.  ا�حصول ع�� ): A   :تاليةحتمال �ل حدث من األحداث الأحسب اأ)       

                                                                            B :( ��ان العلم الوط�ي. ألو ثالث كر�ات تحمل   ا�حصول ع 

                                                                        C :( ��فقط ثالث كر�ات من لون�ن ا�حصول ع . 

 .  3Uو�ة من نفس اللون فما احتمال ان تكون م�حو�ة من الكيس  إذا علمت ان الكر�ات الثالث امل�حب)     

 .ثالث كر�ات �� آن واحد  2Uثم ��حب من الكيس   2U�� الكيس   3Uنفرغ جميع كر�ات الكيس   )2

 املحصل عل��ا.  األرقام املتغ�� العشوائي الذي يرفق ب�ل عملية �حب مجموع  Xليكن    

 .  � حتما�اإل  ھقانون  أكتبثم   Xع�ن قيم املتغ�� العشوائي أ)     

)ب) أحسب األمل الر�اضيا�ي     )E X   و التباين( )V X م استنتج االنحراف املعياري  ث( )Xσ.        

 بالتوفيق ل�جميع                                                                                                            
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