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اختبار الثالثي األول في مادة الریاضیات

الكیحل العقید عمیروش عین : ثانویة
ساعة2: المدة علوم تجریبیة       نیةالثا: المستوى

)طةقن07(:التمرین األول
ألسعار المسجلة في دكان للمواد ل9;8;7;6;5;4;3;2;1;0التالیة دراسة إحصائیة حول ظھور كل رقم من األرقامأنجزت
نقبل أن ھذه الدراسة سمحت بإنشاء قانون االحتمال التالي على مجموعة.الغذائیة 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9  للنتائج الممكنة

.قام ألحد األسعار المسجلةعندما نسحب بصفة عشوائیة أحد األر
9876543210ie

0.30.030.030.030.120.030.030.030.10.3
ip

:كل من الحوادث التالیةاحتمالاحسب-1
-A":الرقم المحصل علیھ فردي"
-B":3الرقم المحصل علیھ مضاعف للعدد"
-C":3الرقم المحصل علیھ فردي ومضاعف للعدد"
-E":3الرقم المحصل علیھ فردي أو مضاعف للعدد"

احسب األمل الریاضیاتي و التباین -2

)طةنق06(:لثانيالتمرین ا
نعتبر القطعة المستقیمة  AB3حیثAB 

Mنقطة من القطعة المستقیمة AB و تختلف عن النقطتینAوB

 Cدائرة قطرھا AM، مماس لدائرة C

Bوالمار بالنقطةHفي النقطة 

I ھي مركز الدائرة C.
أكبر قیمة IHBالمثلث مساحةSحتى تأخذMنرید تعین وضعیة

AMممكنة نضع x
I.1- قیم عین مجموعةx
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II.لتكن الدالةf المعرفة على 0;3ب  9 3
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منxأنھ من أجل كلأثبت)1 0;3فإن   9 2
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على fادرس اتجاه تغیر تغبر الدالة)2 0;3

أكبر ما یمكنIHBالتي من أجلھا تكون مساحة المثلث xاستنتج قیمة)3
أكبر قیمة ممكنةIHBحتى تأخذ مساحة المثلثMعین عندئذ وضعیة النقطة

اقلب الصفحة



)طةنق07(:ثالثالتمرین ال
1(g دالة عددیة لمتغیر الحقیقيxمعرفة بالشكل:  2g x ax bx c  حیثa،bوcأعداد حقیقیة ثابتة ولیكن

 gCمنحناھا البیاني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس ; ;o i j
 

)في الوثیقة المرفقة(:انظر الشكل
ممیز ثالثي الحدود حدد مع التعلیل إشارة -1 g x

:بحیث تحقق الشروط التالیةcوa،bعین -2
3ھيgبالدالة0صورة -أ
المنحنى-ب gC1یقطع محور الفواصل في نقطة فاصلتھا

المنحنى -ج gC یقبل مماس عند النقطة 0; 3

انشئ من المنحنى -3 gC جدول التغیرات للدالةg

:بالشكلالمعرفة على fنعتبر الدالة)2  3 3 2f x x x  ولیكن fCانظر (منحناھا البیاني في المعلم السابق
)الشكل

باستعمال البیان حلل-1 f x، ثم عین إشارة f xالحقیقيحسب قیم العددx

برھن أن المنحنیین -2 fCو gC جبریا(یتقاطعان في ثالثة نقط یطلب تعین فواصلھا.(
:بالشكلالمعرفتین على kوhنعتبر الدالتین -3  3 3 2h x x x  و  2 3 2k x x x x   ولیكن

 hCو kCالمنحنیین الممثلین للدالتینhوkعلى الترتیب في معلم متعامد ومتجانس ; ;o i j
 

ھي دالة زوجیةkأن الدالةبین-أ
اكتب -ب h xدون رمز القیمة المطلقة
ارسم-ج hCو kCفي نفس المعلم

انتھى
بالتوفیق



الوثیقة المرفقة

: ...........االسم واللقب
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