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كما هو في الشكل DEFGیحصر داخل هذا المثلث ، مستطیال =4ABمثلث متقایس األضالع حیث 
EDنضع y  وBD x

مساحة المثلث :Sاحسب)1
FGC، المثلثBDEالمثلث ،AEFمساحات كل من : المثلث yو xاحسب بداللة )2

)EFGD: مساحة المستطیلL(نسمي EFGDو المستطیل
yو xبداللةSاستنتج المساحة )3

3y) استنتج العالقة 3) و 1من السؤالین )4 x

x)  بداللة EFGD(مساحة المستطیل Lاكتب )5

المعرفة على المجال fنعتبر اآلن الدالة  0,4 یليبما:( ) 3 (4 2 )f x x x 

)':   xبین أنه من أجل كل عدد حقیقي)6 ) 4 3(1 )f x x 

ثم شكل جدول تغیراتها.fادرس اتجاه تغیر الدالة )7
(إن وجدت)fعین القیمة الحدیة للدالة )8
حتى تكون للمستطیل أكبر مساحة ممكنة .xاستنتج )9

ABCمثلث قائم فيA  4ومتساوي الساقین حیثAB   .
مرجح الجملة Hأنشئ النقطة  )1 ( ,1); (C, 2)A 

مرجح الجملة Gأنشئ النقطة)2 ( ,1);(B, 1);(C, 2)A  

( )E:2: مجموعة النقط من المستوي بحیث 4 MA MB MC  
  

)بین أن : )3 )M E 2تكافئMG 

.استنتج طبیعة المجموعة)4
)أنشئ )5 )E.
عین المجموعة )6 'E مجموعة النقط ،M 2من المستوي حیث 2 2 MA MB  MA MB MC   

    .
)أنشئ )7 ')E.
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منها ثالث كرات سوداء، ، 10الى 1كرات ال نفرق بینها عند اللمس،  مرقمة من10یحتوي صندوق على 
أربع كرات حمراء والباقي بیضاء.

:نعتبر الحادثتیننسحب عشوائیا كرة من الصندوق ونهتم بالرقم الظاهر.أّوال:
A ." الرقم الظاهر زوجي":B 3:"الرقم الظاهر مضاعف لـ."
احسب( )p A،( )p B ،( )p A B و( )p A B

دینارا أخرى 10فیربح دینارا، ثم یسحب عشوائیا كرة من الصندوق 10نعتبر اللعبة التالیة: یدفع الالعب  
إذا كانت الكرة سوداء، ویخسر ما دفعه إذا كانت حمراء، ویخسر نصف مادفعه إذا كانت بیضاء .

الذي یأخذ قیمة الربح المحتمل في اللعبةXنعرف المتغیر العشوائي 
.Xعین القیم الممكنة للمتغیر )1
.Xعّرف قانون االحتمال للمتغیر )2

.Xأحسب األمل الریاضیاتي للمتغیر )3
.Xأحسب االنحراف المعیاري للمتغیر )4
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