
 
  
 
 
 
 
 

  (ن 05)التمريه األول: 

 . 2،  1،  0 ٔحرُْ كٕط عهّ كساخ ال وفسق تٕىٍا عىد انهمط مسلمح تـ 

زلم انكسج انمعحُتح َ وعٕدٌا إنّ انكٕط، شم وعحة كسج شاوٕح نىعجم زلمٍا  xعشُائٕا كسج مه انكٕط نىعجم  وعحة

y انمعرُْ مىعُب إنّ معهم مرعامد َ مرجاوط مه        . نكم ظحة نكسذٕه وسفك انىمطح    ⃗  ⃗ . 

 .1,7َوصف لطسي  Oانمسص انرْ مسكصي  (D)وعمٓ 

 انممكىح. Mعٕه احداشٕاخ كم انىمظ  -1

 أحعة احرمال انحُادز انرانٕح: -2

- A  "M "ذىرمٓ إنّ محُز انفُاصم 

- B  "M  2: ومطح مه انمعرمٕم انمعسف تانمعادنحx+y=0" 

- C  "M  ذىرمٓ إنّ اندائسج انرٓ مسكصٌاO  1َ طُل وصف لطسٌا" 

3- X  انمرغٕس انعشُائٓ انرْ ٔسفك تكم عمهٕح ظحة انعدد     . 

 .Xعٕه لاوُن إحرمال  أ/

 .Xأحعة األمم انسٔاضٕاذٓ نهمرغٕس  ب/

ٌُ  (D)إنّ  Mأشثد أن احرمال أن ذىرمٓ انىمطح  ج/
 

 
 

 

 ( ن 07) :لتمريه الثاويا

 . ⃗  ⃗    انمعرُْ مىعُب إنّ معهم مرعامد َ مرجاوط 

Ω                   دائسج مسكصٌا انىمطح     مه انمعرُْ ، ومطرانΩ  وصف لطسٌا َ √ . 

 .   ذىرمٓ إنّ اندائسج  [Ω]مىرصف انمطعح  Bتٕه أن انىمطح  أ/ -1

 .Bعىد انىمطح     مماض نهدائسج     ٌٓ معادنح دٔكازذٕح نهمعرمٕم          : ذحمك أن ب/

2- λ  ، ٓمه انمعرُْ حٕس:       مجمُعح انىمظ      عدد حمٕم 

                  . 

 .λدائسج ٔطهة ذعٕٕه مسكصٌا، َ طُل وصف لطسٌا تدالنح      حرّ ذكُن  λحدد لٕم  أ/

λ : وعرثس  ب/   . 

 .          حٕس:  λعٕه لٕم  (1
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 مرماظران خازجٕا.    َ      حرّ ذكُن اندائسذان  λأَجد لٕمح انعدد انحمٕمٓ  - (2

 .[ Ω]تانىعثح إنّ انمطعح     ماذا ٔمصم انمعرمٕم  -

 .3َ وعثرً  Bتانرحاكٓ انرْ مسكصي انىمطح     صُزج      أكرة معادنح نهدائسج   -3

 .       انمعسف تانمعادنح     َ ذُاشْ انمعرمٕم     أَجد جمٕع انمعرمٕماخ انرٓ ذمط اندائسج  -4

 

 ن( 80) التمريه الثالث:

 .(⃗⃗  ⃗  ⃗   )انفضاء مىعُب إنّ معهم مرعامد َ مرجاوط 

 (I  انشعاع              َ            وعرثس انىمطرٕه َ ⃗⃗ (
  
 
 

 مه انفضاء. (

 شعاع ذُجًٕ نً ، شم حدد ذمصٕال دٔكازذٕا نً.  ⃗⃗ َ   Aانرْ ٔشمم انىمطح     أَجد ذمصٕم َظٕطٓ نهمعرمٕم  -1

 .               انرٓ ذحمك:          مجمُعح انىمظ      -2

 لطسٌا.، ٔطهة ذعٕٕه وصف Bتٕه أن ظطح كسج مسكصٌا  أ/

 إٔجاد إحداشٕاخ ومظ انرماطع إن كاود مُجُدج. ، مع   انعطح َ     أدزض انُضع انىعثٓ نهمعرمٕم  ب/

 .Bَ انىمطح     وسٔد حعاب انمعافح تٕه انمعرمٕم  -3

 (   ذمعح انمعرمٕم  N عدد حمٕمٓ"      ،     ) الحظ أن t"                 وعرثس انىمطح 

 .     √   :   tأوً مه أجم كم عدد حمٕمٓ  تٕه  أ/

 .      √     كما ٔهٓ:  Rانمعسفح عهّ  fوعرثس اندانح  ب/

      :  tإذا عهمد أوً مه أجم كم عدد حمٕمٓ 
  

√     
. 

 .fأدزض اذجاي ذغٕس اندانح   (1

 .Rعهّ   fٌٓ انمٕمح انحدٔح انصغسِ نهدانح    f(0)اظرىرج أن  (2

 .Bَ انىمطح     ماذا ذمصم ٌري انمٕمح تانىعثح نهىمطح نهمعرمٕم  (3

 /.ب -2  ذحمك مه انعؤال (4

(II        : انمعرُْ انمعسف تانمعادنح اندٔكازذٕح  ٌُ    " .a ."ٓعدد حمٕم 

 .    مه انمعرُْ  Bحرّ ذكُن انىمطح  aحدد لٕمح  -1

 " محُز انرساذٕة"  ⃗    مع انمحُز      ذماطع انمعرُْ  ωاحداشٕاخ انىمطح   aأَجد تدالنح  -2

 .   مماظا نهعطح      حرّ ٔكُن  a، شم اظرىرج لٕمرٓ   ωانطُل  aأحعة تدالنح  -3

 

 

 

 / األستاذ: خياط حسه تالتوفيق للجميع 2 2  الصفحح 

 

 


