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 ا��م�ور�ة	ا��زائر�ة	الديمقراطية	الشعبية
 

 تانساع�مدة:ـال                                                                     خياط�حسن�بن�عبد�العز�ز �ستاذ:			
 ثانوي�علوم�تجر�%ية�لثالثةامستوى:	ـال																																						م2018فيفري��05�ثن�ن�التار�خ:	

 	الر�اضياتفـي	مادة	:		ثا(يال	الـمحروس	الفرض
 

 
 .ن) 06,5(التمرين األول:

 
 .:  n،و من أجل كل عدد طبيعي  متتالية عددية معرفة بحدها األول  

تمثيلها  و  كما يلي:  الدالة المعرفة على المجال  )1
المستقيم المعرف بالمعادلة  البياني في المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس و 

  " الشكل المقابل"
أ/ أعد رسم الشكل على ورقة االجابة ثم مثل على 

وحامل محور الفواصل الحدود  ، ،  
 .نشاء)( دون حسابها و موضحا خطوط اإل     

 .ب/ ضع تخمينا حول اتجاه تغير و تقارب 
:أ/ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي )2

      . 
  .حدد اتجاه تغير ب) 

       ثم احسب :          متقاربة ،   أنج) استنتج          
. 

.: بين أنه من أجل كل عدد طبيعي أ) )3

 ، ثم استنتج               مرة أخرى :ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي 

 
 

 .)ن06,5( التمرين الثاني:
 .:  دد طبيعي غير معدوم و من أجل كل ع متتالية معرفة بحدها األول  

    "a  2عدد حقيقي موجب أكبر من أويساوي" 
. :غير معدوم أنه من أجل كل عدد طبيعي ع اجترلباأ/ بين )1

، ثم استنتج أنها متقاربة.متناقصة تماما المتتالية بين أن ب/     
.:غير معدوم بـ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي   نعتبر المتتالية)2

 .aبداللة  حدها األول ، يطلب تعيين  أساسها الية هندسية متت أ/ بين أن 

 :  ثم احسب و بداللة  و   أكتب كال منب/ 

          
																		

           :                  

 
                             م

  بب: ب 
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. :موعالمج و أحسب بداللةأ/ )3

  :حتى تكون  ب/ عين قيمة
 

 .ن) 07( :التمرين الثالث
 

 بيضاء كرات 6و   13 , 2 , 2 , 3 , 3 , تحمل األرقام سوداءكرات  6على  يحتوي صندوق -1
2 , 3 تحمل األرقام ، كل الكرات ال نفرق بينها عند اللمس. 1 , 1 , 2 , 2 ,

 كريتين في آن واحد.نسحب من الصندوق 
 أ/ أحسب عدد الحاالت الممكنة.

 أحسب االحتماالت التالية:ب/ 
.سحب كرتين من لونين مختلفين)1
.سحب كرتين تحمالن نفس الرقم)2
و بلونين مختلفين. 1تحمالن الرقم  نسحب كرتي)3
سحب كرتين تحمالن نفس الرقم و مختلفتين في اللون.)4

2-n .عدد طبيعي
 .   تحمل األرقامكرات  5على  يحتوي الصندوق   
  كرات أخرى تحمل األرقام   5و 
 كل الكرات ال نفرق بينها عند اللمس. 

 نسحب من الصندوق كرتين في آن واحد.
احتمال سحب كرتين تحمالن رقمين فرديين. nحدد حسب قيم  أ/        
   الرقم األكبر عند يرفق بكل عملية سحب  الذي X ، المتغير العشوائي  من أجل نعتبرب/        

    ظهور رقميين زوجيين في الكرتين المسحوبتين ، الرقم األصغر عند ظهور رقمين فرديين في             
 زوجي في الكرتين المسحوبتين.عند ضهور رقم فردي و آخر  -1الكرتين المسحوبتين ، الرقم             
، ثم أوجد قانون احتماله. Xحدد قيم المتغير العشوائي -

 

و كرتين  أن التجربتين و قعتا في وقت واحد " سحب كرتين في آن واحد من الصندوق  نعتبر-3
"في أن واحد من الصندوق 

 أ/ أحسب عدد الحاالت الممكنة.
 لظهور أرقام فردية في كل الكرات  ةالممكنت السحب عدد حاال، زوجي  nب/ أحسب في حالة 

 .المسحوبة     
 
 

 " بالتوفيق للجميع"

 
 

3as.ency-education.com


