
لوعیل ھشام: األستاذثانویة قصار عبد هللا                    الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

ساعة: المدةفي الریاضیاتاختبار الفصل الثانيعت                     3:المستوى 

)التمرین األول: ) = − 4 + 6z − نضع من أجل كل عدد مركب                  4 (2):  بین أن - أ)1 = 0
)،                 بحیث من أجل كل عدد مركب bوaأوجد العددین -ب ) = (z − 2)( + az + b)
): حل في مجموعة األعداد المركبة   المعادلة-ج ) = 0 )إلى المعلم المتعامد والمتجانس المستوي منسوب )2 ; ;⃗ )

Zلواحقھا على الترتیب  = −3 − 2i Cو ,Z = 1 + iZ = 4 − 3i
وCعلم النقط -أ مع التعلیل   ثم عین طبیعة المثلث ,

مركز ثقل المثلث عین الحقة النقطة -ب

]منتصف القطعة Iعین الحقة النقطة - ج ]
Iبالنسبة إلى النقطة النقطة نظیرةDعین الحقة النقطة -د
مع التعلیلحدد بدقة طبیعة الرباعي  -ه ⃗:   من المستوي التي تحققمجموعة النقط) (نعتبر)3 + MC⃗ = 5√2
).(تنتمي إلى تحقق أن النقطة -أ

.ثم أنشئھا) (عین مجموعة النقط -ب

)التمرین الثاني: =،ومن أجل كل عدد طبیعي=: متتالیة عددیة معرفة كمایلي( =تحقق أنھ من أجل كل عدد طبیعي - أ)1 1 −
0،   برھن بالتراجع أنھ من أجل كل عدد طبیعي -ب < <
)أدرس إتجاه تغیر المتتالیة-ج ثم استنتج أنھا متقاربة واحسب نھایتھا( 3(( =،متتالیة عددیة معرفة من أجل كل عدد طبیعي (
)بین أن -أ حدھا األولبطلب تعیین أساسھا ومتتالیة ھندسیة (

)ثم احسب نھایة =:            ثم بین أن بداللة أكتب عبارة -ب مرة ثانیة (
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=:    المجموعین أحسب بداللة-)4 1 + 2 +⋯… … … . += 1 + 1 + 1 +⋯ + 1
:الثالثالتمرین 

النفرق بینھا باللمس على ستة كرات وثالث كرات سوداء وكرتین حمراوین یحتوي صندوق

.الصندوق وفي ان واحد ثالث كرات من ھذانسحب عشوائیا 

"على ثالث كرات من نفس اللونالحصول ":ثیننعتبر الحد

"ثالث كرات مختلفة األلوان مثنى مثنىالحصول على :" )أحسب ) 1 )و ( .على الترتیبوإحتمالي الحدثین( .المتغیر العشوائي الذي یربط بكل سحبة عدد األلوان التي تحملھا الكرات الثالثة المسحوبة لیكن )2

عین قیم المتغیر العشوائي -أ

)واحسب أملھ الریاضیاتي  عرف قانون اإلحتمال للمتغیر العشوائي -ب ) .النفرق بینھا باللمس2وكرتین تحمالن الرقم3على ثالث كرات تحمل الرقم یحتوي صندوق اخر)3

ھو رقم الكرة المسحوبة من حیث كرة من عشوائیا وفي ان واحد نسحبونسجل رقمھا ثمنسحب كرة من 

أحسب إحتمال الحصول على ثالث كرات بیضاء-أ
.3ھو أحسب إحتمال الحصول على كرتین حمراوین علما أن رقم الكرة المسحوبة من -ب
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