
 

2018/2019د:  س                  ماطي احسن     ثانوية  
 ساعتان   : المدة                                                                                   ت     . ع  3المستوى:  

 في مادة الرياضيات               الثانياختبار الثالثي                                       
 

 :األول التمرين
   1,   2 ,  2   بيضاء تحمل األرقام  3منها    ال نفرق بينها باللمس ، كرات 7يحتوي  كيس على   

. 1,   1,   2,   2حمراء تحمل األرقام  4و    

 احسب احتمال الحوادث التالية: . ن  واحدآفي نسحب كرتين من الكيس )1

  A  ''   من نفس اللون الحصول على كرتين'' 

B   رقما فرديا تحمل امكل منه على كرتين '' الحصول ''

C  ''   3 يساوي مجموع الرقمين الظاهرين فيهما يكونالحصول على كرتين'' 

.المتبقية في الكيس ا فردياالتي  تحمل رقمالمتغيرالعشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكرات  ليكن )2

 ثم عرف قانون احتماله.  م الممكنة للمتغير العشوائي أ/ عين القي

 . ألمل الرياضياتي للمتغير العشوائي ب/ احسب ا

 :الثانيالتمرين 
� �nu  ما يلي معرفة كعددية متتالية:

3
0 eu n   :nnو من أجل كل عدد طبيعي � ueu �1 

:   nنه من أجل كل عدد طبيعي برهن بالتراجع أ)1
2eun -

� المتتاليةادرس اتجاه تغير )2 �nu  نها متقاربة استنتج أثم.

3(� �nv  كما يلي:   متتالية عددية معرفة على � � 2ln �� nn uv 

�ن أثبت أ أ)  �nv  و حدها األول ساسها يطلب تعيين أمتتالية هندسية. 

nnاحسب  ،   nبداللة  nuثم استنتج  عبارة   nبداللة  nvب) اكتب 
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nnالجداء :     nجـ)  احسب بداللة  uuuP ���� �10  

 :الثالث التمرين
(I  المعادلة   المركبةحل في مجموعة األعداد  :

2 2 2 0z z�  � 

(II  نعتبر النقط   ، المستوي المركب منسوب الى المعلم المتعامد والمتجانسA،  B  ،C   وI  

izAذات الالحقات :         �1   ، A
zzB �   ،  2 2Cz i�  .على الترتيب   3�Izو     �

.على الشكل األسي Izو   Az  ،Bz    ،Cz : اكتب كل من)1

.ACIثم استنتج طبيعة المثلث على الشكل األسي ،         اكتب العدد)2

بحيث يكون العدد  nاوجد قيم العدد الطبيعي )3
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.حقيقيا سالبا  

.،  يطلب اعطاء نصف قطرها Iتنتمي الى دائرة مركزها   A ، B  ،Cبين أن النقط )4

 بالتوفيق                                                                        
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سحبنسحب كر)1)1

  AA '' ''الحصالحصول

BB على'' الحصول'' الحصول

لحصول علىالحصول على كرتي  ''

العشوائي الذمتغيرالعشوائي الذي ير

لمتغير العشوامكنة للمتغير العشوائي 

تي للمتغير العياضياتي للمتغير العشوائ

3
00 euu و من أج��

: :  nnبيعي 
22eeun --

.ها متقاربة  قاربة
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..الترتيب الترتيب

3as.ency-education.com


