
 
 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 تىفيق خسودارالثاوىيت :                                    مديريت التربيت لىاليت قسىطيىت                     
 ت ثاوىيثاوي: المستىي                                                المادة : رياضياث                                         

 3المعامل :                                            تسيير و إقتصاد                                     الشعبت :

 المدة:  ساعتيه                                        اإلختبار الثاوي                                                     
 

( )  : انمؼّشفح كما ٔهٓ   نتكه انذانح: ن(5)التمريه األول          . 

 

 ن(5252ن+52.5ن+525ن+525ن+52.5). أدسط تغّٕشاخ انذانح  (1
 ن(5252).    انتٓ فاصهتٍا   ػىذ انىقطح ( )  أكتة مؼادنح انمماط  (2

 ن(52.52ن+52.5).مغ انمحاَس (  )ػّٕه وقاط تقاطغ انثٕان  (3

‖⃗ ‖حٕج:  (⃗  ⃗   )متؼامذ متجاوظ انانمؼهم  إنّ تمخٕهٍا انثٕاوٓ فٓ مغتُْ مىغُب  (  )أسعم  (4  ‖ ⃗‖     . 

 ن(.5.0)

( ) انمؼّشفح تــ :   نتكه انذانح  ن(:5التمريه الثاوي )  
    

   
 .  

 

 ن(.5.0). ماهي مجموعة تعريف الدالة  (1
 ن(.2)أحسب النهايات عند حدود مجموعة التعريف مفسراً النتائج المحصل عليها بيانياً )هندسياً(. (2

( ) حيث: 𝛾 َو   𝛼   ،𝛽عّين األعداد الحقيقية  (3  𝛼  𝛽  
 

   
 ن(.5.20ن+5.20ن+5.20ن+5.20).

 ن(.5.20ن+5.20).ُيطلب تعيين معادلته ( ) له مستقيم مقارب مائل (  )بّين أّن البيان  (4

 ن(.0..5ن+5.20).( )بالنسبة إلى  (  )أدرس الوضع النسبي لــ  (5

 
 )أوشئ شجشج اإلحتماالخ(ُٔمخم انجذَل انتانٓ تُصٔغ تالمٕز حاؤُح ما حغة انجىظ َ عىُاخ انذساعح: ن(:5التمريه الثالث )

                         انمغتُِ               انمجمُع

 انجىظ

 ( )ركُس         

 ( )إواث       

 انمجمُع           

  : ن(.5.0ن+5.0)إتمام الجدول و إنشاء شجرة اإلحتماالت 

 نختار تلميذاً واحداً بطريقة عشوائية، ما هو إحتمال أن يكون: (1
 ن(.5.0) أنثى. - أ

 ن(.5.0) تلميذاً  يدرس السنة األولى. - ب
 ن(.5.0) ذكر في السنة الثالثة. - ج

 ن(.5.20ن+5.20).الثانيةإحتمال أن يكون  التلميذ ذكراً علماً اّنه يدرس السنة  (2
 

ََ إحىا ػشش دٔىاس جضائشْ ػهّ انتُانٓ ، حٕج ٔشمٓ مىّظم انهؼثح ن(: 5التمريه الرابع ) ََ "وُس" عتح  ٔذفغ الػثان " حكٕم" 

ََ ٔذفغ نالػثٕه ضؼف مجمُع  سقمٓ انُجٍٕه انظاٌشٔه   إنّ    حجشْ وشد متُاصوٕه كم مىٍما نً أستغ أَجً مّشقمح مه   ،

 انشتح نكم الػة ؟ َ ما ٌُ تؼهٕقك؟ تؼذ انشمٓ. أحغة أمم

 

 مالحظاث هامت جدا: 
َْ األعُد . (1 ََ انكتاتح تكُن إما تاألصسق أَ   ُٔمىغ مىؼاً تاتاً انتشطٕة 

ََ ال تُهطخ ٌزي انُسقح ألوّك عتُشجؼٍا مغ َسقح اإلجاتح .2    ( ال تكتة 

  . يتحمل مسؤوليتهكم شخص ُٔشجغ انُسقح فاسغح )ػهّ األقم حاَل( 3) 
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