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 15/16ة:السنة الدراسي                 -يارتت-ثانوية عبد الرحمن بن رستم              02/05/16التاريخ:

 سا2المدة:           اختبار الثالثي الثالث في مادة الرياضيات               رياضي2المستوى:

 التمرين األول: 

 .2 ; 1 ; 0يحتوي كيس على كرات ال نفرق بينها عند اللمس مرقمة ب: 

 إلى الكيس، ثم نسحب كرة  نعيدهاالكرة المسحوبة و  رقم 𝒙 نسحب عشوائيا كرة من الكيس لنسجل

;𝑴(𝒙 . لكل سحب لكرتين نرفق النقطة𝒚 رقمهاثانية لنسجل  𝒚)  من المستوي منسوب إلى معلم 

;𝑜)متعامد و متجانس  𝑖; 𝑗). 

 الممكنة. 𝑀عين إحداثيات كل النقط  .1

 احسب احتمال الحوادث التالية: .2

 𝑨 "𝑀 تنتمي إلى محور الفواصل." 

 𝑩 "𝑀  𝟐: نقطة من المستقيم المعرف بالمعادلة𝒙 + 𝒚 = 𝟎." 

 𝑪 "𝑀  تنتمي إلى الدائرة التي مركزها𝒐  1و نصف قطرها." 

3. 𝑿  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب العدد𝒙² + 𝒚². 

  عين قانون احتمال𝑋. 

  احسب األمل الرياضياتي للمتغير𝑋. 

 التمرين الثاني: 

;𝑜)الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  𝑖; 𝑗; �⃗⃗�). 

;𝑨(𝟐نعتبر النقطتين  𝟎; ;𝑩(−𝟏و  (𝟎 −𝟓; −𝟏). 

;�⃗⃗⃗�(−𝟏و  𝑨 يشمل النقطة المستقيم الذي (𝟏∆)  𝟐;  .شعاع توجيه له (𝟏−

𝒕      التالي: بالتمثيل الوسيطي المستقيم المعرف (𝟐∆)  ∈ ℝ   {
𝒙 = −𝟑 − 𝟑𝒕
𝒚 = 𝟐 + 𝟐𝒕   
𝒛 = 𝟕 + 𝟑𝒕   

 

 (𝐝)  يشمل النقطةالمستقيم الذي 𝑩 و �⃗⃗⃗�(𝟐; 𝟓;  .شعاع توجيه له (𝟑

 يطلب تعيين إحداثياتها. 𝑪 النقطةفي  يتقاطعان (𝟐∆) و  (𝟏∆) المستقيمينبين أن  .1

 .من نفس المستوي ليسا (𝐝) و  (𝟏∆)المستقيمين بين أن  .2

3.  

  للمستوي  تمثيال وسيطيااكتب(𝓟)  (2∆) و  (1∆)الذي يشمل المسقيمين. 

  𝟒استنتج أن𝒙 + 𝟑𝒚 + 𝟐𝒛 − 𝟖 =  .(𝒫) هي معادلة ديكارتية للمستوي  𝟎

  تحقق من أن النقطة𝑪 للنقطة  المسقط العمودي هي𝑩   على المستوي(𝒫). 

4.  

  بين أنه توجد نقطة وحيدة𝐼  من المستقيم (d)  توجد نقطة وحيدة و𝐷 من المستقيم 

;𝐼حيث تكون النقط  (2∆)  𝐴  و𝐷 في إستقامية ، يطلب تعيين إحداثيات النقطتين 
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  بين أن النقطة𝐼  هي منتصف القطعة[𝐴𝐷]. 

5.  

  النقطة𝐾  مرجح الجملة المثقلة{(B; 1); (𝐼;  المسقط العمودي للنقطة  𝐺و النقطة  {(2

 𝐾  على المستوي(𝒫). 

  بين أن النقطة𝐺  هي مرجح النقط𝐶; 𝐴  و𝐷 .المرفقة بمعامالت يطلب تعيينها 

  استنتج إحداثيات النقطة𝐺. 
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