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ضع االجابة الصحيحة في دائرة 
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           يقدم الجدول التالي الوقت الذي يقضيه تالميذ بين المنزل و المدرسة 
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) أكمل تعمير الجدول 1

   )جد المدى و المنوال لهذه السلسلة2
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……………… 
أوجد المعدل الحسابي  )1
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............................................................................................
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 أرسم مضلع التواترات التراكمية الصاعدة ثم استنتج قيمة تقريبية للموسط من )2
خالل المضلع 
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 قمنا باختيار تلميذ بصفة عشوائية ماهو احتمال أن يكون يقضي بين المنزل و  )3
  25 و 10المدرسة وقتا محصورا بين 
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 تلميذ وبعد تسجيل أسمائهم وقع سحب االسم األول ثم االسم الثاني دون 12)  أخذنا 6
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