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ن  اتساع: المدة                           اختبار في مادة الرياضيات                                             
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 مع التبريرتر الجواب الصحيح من بين االقتراحات المقدمة خا  (نقاط  4)االول تمرين ال
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 خطأ *               صح *                             5يقبل القسمة على    1+ 

             نريد تشكيل عدد من ثالثة ارقام متمايزة من المجموعة / 1

 16*                  06*          125*                               عدد كل االعداد الممكنة هو  / أ 

 16*                  26*          12*                  هو  466عداد االكبر تماما من عدد اال/ ب

 

  (طاقن 20) التمرين  الثاني 

 (un )       و                          متتالية عددية معرفة بالشكل           
 

 
  

 

            :  فإن    nبرهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي / أ/  1
 متناقصة تماما  ( un)بين أن المتتالية  /ب     
 متقاربة ثم احسب نهايتها    un)أن المتتالية  استنتج/ ج     

 
2 /(vn )           متتالية عددية معرفة بالشكل                 

Ln      *         يرمز لدالة اللوغاريتم النيبيري* 
   q -يطلب حساب حدها االول و أساسها  –متتالية هندسية   ( vn )أثبت أن  / أ    
 . nبداللة   unثم استنتج   nبداللة   vnاكتب / ب   
 
 Sn  ثم احسب نهاية    Sn = v0 +v1+…….+vnحيث    Snالمجموع     nاحسب بداللة / أ/ 1
                               : حيث    Pnالجداء    nاستنتج  بداللة / ب   
 

  ( نقاط  20)التمرين   الثالث  
 

Zنعتبر في 
2
    ...........         5x – 3y: المعادلة     

 1مضاعف للعدد   xفإن       حال للمعادلة       أثبت أنه ادا كانت الثنائية / أ  (1

Zثم حل في      استنتج حال خاصا للمعادلة / ب
2
    المعادلة     

 :  استنتج حلول الجملة  / ج       
        

       
  

 

  0من  9لصفحة ا



 

1 /a      وb   عددان طبيعيان حيث :a                       و  1ي االساس في النظام ذ                

 5ي االساس في النظام ذ  

   و      عينβ   حال للمعادلة        حتى تكون الثنائية    

 

   (طاقن 20) التمرين  الرابع  
و كرة بيضاء واحدة  5و كرتان حمراوان تحمالن الرقم   6كيس يحتوي ثالث كرات خضراء تحمل الرقم 

 (  16و   5عدد طبيعي غير معدوم يختلف عن    )  تحمل العدد 

 كل الكرات متماثلة ال نفرق بينها عند اللمس

 

 يسحب الالعب ثالث كرات في آن واحد 

 : احسب احتماالت الحوادث التالية  (1

A  : الالعب يسحب ثالث كرات من نفس اللون 

B  : الالعب يسحب ثالث كرات من الوان مختلفة مثنى مثنى 

C  : الالعب يسحب كرتين من نفس اللون 

 الالعب يربح بالدينار مجموع االرقام المسجلة على الكرات المسحوبة / 2    

ًً الدي يرفق بكل عملية سحب ثالث كرا Xنعرف المتغير العشوائي  ًً الربح الدي يتحصل عليه الالعب ً  ت َ

       : أن  يأخذ ستة قيم و  Xالمتغير العشوائي  تحقق أن / أ 
 

  
  

 Xعرف قانون االحتمال للمتغير العشوائي  / ب

حتي يكون متوسط الربح    ثم عين قيمة    Xللمتغير العشوائي        االمل الرياضي   احسب بداللة / ج

 عشرون دينارا 

 

 

 

  (  اطقن 20* )هدية  *   التمرين الخامس
                

 11 انجز العملية التالية عموديا في النظام ذي االساس 
 11في النظام ذي االساس    16 الرقم aيمثل حيث 
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