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 قررت كل من فاطمة و رقية أن تشتري كل منهما هدية لصديقتهما المشتركة سارة بمناسبة نجاحها في 
وكانتا مترددتان في اختيار نوع هذه الهدية ، و أخيرا قررا أن يكون  اختيارهما شهادة البكالوريا ، 

 بين
 (M) يد أو  ساعة P) (قارورة عطر، (L)كتاب   
، مثل جميع الحاالت الممكنة لهذه الترتيب مهم )(/ أ * تلقت سارة هديتان من فاطمة و رقية  1

 المجموعة الشاملةثم عين بواسطة مخطط بالشجرة .التجربة العشوائية 
        دث الثالثة اآلتية :              واب * نعتبر األح

  A                          "  تلقت سارة ساعتان " : 
  B                " سارة لم تتلقى أي كتاب " : 
  C  قارورة عطر: " على األقل تلقت سارة  " 

 . Cو  A  ،Bدث  واعين احتمال كل من األح
 و سعر  1000DAهو  قارورة عطرو سعر    1500DA/ إذا علمت أن سعر الكتاب هو 2 

 .2000DAالساعة هو 
الذي تم إنفاقه من طرف  رللمتغير العشوائي الذي يعطينا المبلغ اإلجمالي بالدينا Xنرمز بـ 

 الصديقتين.
 . Xأ *  عين القيم الممكنة للمتغير العشوائي  

 .  Xب * عين قانون االحتمال للمتغير العشوائي    
 ياتياحسب االمل الرياض *ج   
 

 ) 05.5: ( الثاني  التمرين

a  عدد حقيقي 
3و  2P(x) x ax 11x a�� � 	 2K(x)و      � x 5x 6�� �  .xكثيري حدود لمتغير حقيقي  	
 .P(x)) جذرا لـ 1حتى يكون ( aأوجد قيمة -1
3أي أن:  a=6من أجل -2 2P(x) x 6x 11x 6�� � 	 �. 
 .؟ماذا تستنتج P(2)احسب -أ   

 إلى جداء كثيري حدود من الدرجة األولى. K(x)حلل -ب    
 .P(x)ثم استنتج تحليال لــ  P(x)=(x-1)K(x)أن:  xتحقق انه من أجل كل عدد حقيقي -ج  
عادلة: على شكل جداء ثالث كثيرات حدود من الدرجة األولى ثم حل الم P(x+1)اكتب -د  

P(x 1) 0		 � 
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mررت كل مقررت كل من فا
شهادة البكالشهادة البكالوريا

بين
 قارورةقارورة عط،،((LL))ب  

ت سارة هديتان تلقت سارة هديتان م
ةشوائية  بواسطة مبواسطة مخطئ
ث الثالثة اآلدث الثالثة اآلتيةوا

عتان  "     ة ساعتان  "         
 كتاب "      ى أي كتاب "          

   قارورة عقارورة عطرةسارة 
A ،،BB وCC.

15001500DA    و سو سعر

لغ اإلجمالي باا المبلغ اإلجمالي بالدي

..xxي ر حقيقي 
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التمرين الثالث:( 09.5 ن)

 .  :     بالعبارة  معرفة علىال لتكن الدالة 
 .  تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس  و ليكن   
 . ثم أدرس اشارتها   أحسب الدالة المشتقة للدالة .1
 . و شكل جدول تغيراتها    استنتج اتجاه تغير الدالة.2
 .  x=1عند   أكتب معادلة المماس.3
 مع التبرير( 4معامل توجيهها هو  لمنحنى الدالة هل توجد مماسات .4
مع التعليل .   واستنتج مقارنة بين العددين .5
    xمن أجل كل عدد حقيقي   :      تحقق أّن .6

 . مع حامل محور الفواصل  استنتج نقط تقاطع المنحنى  -        
 . و المماس  أرسم .7
 .  :     بالعبارة  معرفة على    gلتكن الدالة .8
 . زوجية  gبين أن الدالة  -   
 . باالعتماد على المنحنى   كيف يمكن انشاءاشرح  -  
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 حكمة اليوم:
 التفاؤل يمنحك النجاح قبل ٕاكـتماله

 والتشاؤم يذيقك مرارة الفشل قبل حدوثه
نت من يحسمها
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هل تهل توجد..44

ستنتج مقارنةاستنتج مقارنة بين5
::      ّّتحقق أنتحقق أن

 نقط تقاطع النتج نقط تقاطع المنحن

.لمماس و المماس 
بابالعبارفة على معرفة على 

العتمادباالعتماد على الم
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