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 : نقاط6 األول نــــــــريــــــمــــــالت   

 تكتب كل النتائج املطلوبة يف شكل كسر غري قابل لالختزال . 

 سوداء . 3و  بيضاء  2ال نفرق بينها عند اللمس   كر7ت   5كيس حيتوي على 

ن من الكينسحب عشوائيا  اجلزء األول :  س .و يف آن واحد ك̀ر

 احلوادث التالية : إحتمال أحسب-1
ن بيضاويتان    «:    ن من نفس اللون    «:         »ك̀ر    »ك̀ر

 املتغري العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكر7ت البيضاء املسحوبة . ليكن  -2

 حدد قانون االحتمال و أحسب أمله الر7ضيايت .

ن من الكيس كمايلي : نسحب              :  لثايناجلزء ا  اآلن ك̀ر

نسحب كرة واحدة فقط يف املرة األوىل و نسجل لوtا مث نعيدها يف الكيس و نظيف إىل الكيس كرة من نفس اللون          
 كر7ت يف الكيس قبل السحب الثاين .  6الذي سجل   مث  نسحب كرة واحدة فقط يف املرة الثانية . هناك إذا  

   »حنصل على كرة بيضاء يف السحب األول   «:  نعترب احلوادث التالية :           

   »حنصل على كرة بيضاء يف السحب الثاين  «    :                                   

   »حنصل على كرة سوداء يف السحب األول  «   :                                   

 استنتج  مث  ,    ,    ,      أحسب كل من : 
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 النتائج املطلوبة كل النتائج املطلوبة يف شamاألاألولـننيييــــــــــــــريريمـــــــممتــــــالت

ال نفال نفرق ب  كر7ت كر7ت 55لى 

و يف آن واو يف آن واحدكوائياعشوائيا 

لتالية ث التالية :
ن من««:          كك̀ر

ل سحب عددق بكل سحب عدد الكر

يت .

:

كيس و نظيف إىليف الكيس و نظيف إىل ا
لكيس قبل ا يف الكيس قبل السحب

»»األول 
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 :  نقاط6الثاين نــــــــريــــــمــــــالت

      املعادلة التالية  :   حل يف 
             :لواحقهم  على الرتتيب  ثالث نقط من  املستوي  املركب     و  , 

    و            
تنتمي إىل نفس    و  , على الشكل اآلسي و استنتج أن النقاط  و    و   أكتب -1

 الدائرة يطلب حتديد عناصرها املميزة .
 . مث إستنتج طبيعة املثلث    بني أن :      -أ  -2

 .  إىل  حيول و  الذي مركزه   دوران  ال عني زاوية  -ب         
                  من املستوي املركب اليت حتقق :  جمموعة النقط  ؟  ما طبيعة ا�موعة -3

     لما يمسح          
 

 :  نقاط 8الثالث  نــــــــريــــــمــــــالت

I. بــ : العرفة على   نعترب الدالة   
 فان :  من  على جمال تعريفها و أستنتج أنه مهما يكن  أدرس إجتاه تغري الدالة 

II. بــ : العرفة على   نعترب الدالة  . 
 متثيلها البياين يف املستوي املنسوب إىل  املعلم املتعامد   

lim أحسب    -1
x���

lim    و       
x���

   
 .  كمقارب مائل ذا املعادلة   يقبل املستقيم  بني أن املنحىن -2
 . مث شكل جدول تغريات الدالة   فان :      من  ثبت أنه مهما يكنأ-3
 يقبل نقطة إنعطاف يطلب تعيني إحداثييها . اثبت أن -4
 . عند     للمنحىن  أكتب معادلة املماس -5
 .  و   , كل من   أنشئ-6
  :     بـ   املعرفة على   بني أن الدالة -7

 . على   دالة أصلية للدالة           
III. ــ  :    بــ املعرفة على  نعترب املتتالية العددية 

 هي جمموع متتاليتني   الحظ أن       +أحسب ا�موع التايل :   
 األوىل هندسية و الثانية  حسابية .

  

22-- 
عني  --بب              

لم      eما طبيعة ا�ما طبيعة ا�موع-3

و أستنتج أنه مهمفها و أستنتج أنه مهما يك

ملتعامد ملعلم املتعامد 

كمقاركمقارب مائل
مث شكل جدمث شكل جدول
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