
         6رقم  واجب منزلي            علوم تقنيات الميكانيكالثانية باك    

س. الشریف : األستاذ 2013/2014السنة الدراسیة                          ة التأھیلیة                 یثانویة المغرب العربي التقن

يحتوي كیس على : خمس كرات بیضاء تحمل 
وأربع كرات حمراء تحمل  2و 2و 1و 1و 0األرقام 
وثالث كرات سوداء تحمل  2و  1و  1و  0األرقام 
 2و  1و  1األرقام 

I. الكیس.نسحب في آن واحد ثالث كرات من
ما عدد السحبات الممكنة )1
نعتبر األحداث التالیة :)2

: A  1"سحب ثالث كرات تحمل الرقم"

: B  4 ھو"سحب ثالث كرات مجموع أرقامھا "

:C الث كرات من بینھا كرة حمراء "سحب ث
األقل"على 

: D "الكرات الثالث المسحوبة لھا نفس الرقم "

: E " الكرات الثالث المسحوبة لھا نفس اللون"

a(أحسب احتمال األحداثA وB  وC  وD 
 Eو 

b( ھل الحدثانD  وF مستقالن ؟
المتغیر العشوائي الذي يساوي  Xلیكن )3

مجموع أرقام الكرات الثالث المسحوبة
a( ما القیم التي يأخذھاX 
b( أعط قانون احتمال المتغیر العشوائيX 
c(أحسب المغايرة واالنحراف الطرازي

II.نعتبر االختبار T  التالي: نسحب بالتتابع
وبدون إحالل ثالث كرات من الكیس

ما عدد السحبات الممكنة )1
سحب ثالث كرات من بینھا ما عدد إمكانیات )2

كرتان بالضبط تحمالن نفس الرقم
ما عدد إمكانیات سحب ثالث كرات مختلفة )3

اللون مثنى مثنى وتحمل نفس الرقم
" من بین الكرات  G:نعتبر الحدث )4

المسحوبة ، توجد كرة واحدة على األقل 
حمراء "

نكرر االختبار  T  خمس مرات متتالیة مع
إرجاع الكرات الثالث المسحوبة قبل القیام 

بالسحبة الموالیة .
ثالث مرات  Gما احتمال أن يتحقق الحدث 

بالضبط؟
III. نعتبر االختبار S  التالي : نسحب

بالتتابع وبإحالل ثالث كرات من الكیس

أحسب احتمال األحداث التالیة : )1

: 'A  0"سحب ثالث كرات تحمل الرقم "

: 'B  1 ھو"سحب ثالث كرات مجموع أرقامھا "

: 'C  سحب ثالث كرات من بینھا كرة حمراء"
على األكثر"

: 'D  بالضبط" 1"سحب كرتین تحمالن الرقم

: 'E " الكرات الثالث المسحوبة لھا نفس اللون"

نكرر ھذا االختبار ثالث مرات متتالیة ولیكن )2
Y  المتغیر العشوائي الذي يساوي عدد

 E'المرات التي يتحقق فیھا الحدث 
a( أحسب p Y k  لكلk  من 0;1;2;3 
b( احسب األمل الرياضي والمغايرة للمتغیر

 Yالعشوائي

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد 
ممنظم  ; ; ;O i j k

  
النقطة   1; 1;3A   والمستوى

 P  : 3الذي معادلة ديكارتیة له 3 0x y z   .

حدد تمثیال بارامیتريا للمستقیم   -أ)1 OA

حدد معادلة ديكارتیة للمستوى   -ب   Q 
العمودي على المستقیم  OA  في النقطةA 

تحقق من أن   -ج   P  يوازي المستوى Q 

نعتبر الفلكة )2 S  المماسة للمستوى Q 
والتي يقطعھا المستوى  Aفي  P  وفق

دائرة    مركزھاO  33وشعاعھا 

بین أن النقطة   -أ   ; ;a b c  مركز الفلكة S 

تنتمي إلى المستقیم  OA ،

bثم استنتج أن   a   3وc a .

2بین أن   -ب   2 33A O    ثم استنتج أن
3 11a b c    

مركز الفلكة  استنتج إحداثیات   -ج S  ثم
حدد شعاعھا .


