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المستوى :ثاويح رياضياخ

اختثار الثالثي الثالث في مادج الرياضياخ
التمريه األول 05( :ن)
ٔحرُْ كٕط عهّ كساخ ال وفسق تٕىٍا عىد انهمط مسلمح تـ . 2 ، 1 ، 0
وعحة عشُائٕا كسج مه انكٕط نىعجم  xزلم انكسج انمعحُتح َ وعٕدٌا إنّ انكٕط ،شم وعحة كسج شاوٕح نىعجم زلمٍا
مه انمعرُْ مىعُب إنّ معهم مرعامد َ مرجاوط ⃗ ⃗

 .yنكم ظحة نكسذٕه وسفك انىمطح

.

وعمٓ ) (Dانمسص انرْ مسكصي َ Oوصف لطسي .1,7
 -1عٕه احداشٕاخ كم انىمظ  Mانممكىح.
 -2أحعة احرمال انحُادز انرانٕح:
  M " Aذىرمٓ إنّ محُز انفُاصم"  M " Bومطح مه انمعرمٕم انمعسف تانمعادنح "2x+y=0 :  M " Cذىرمٓ إنّ اندائسج انرٓ مسكصٌا  َ Oطُل وصف لطسٌا "1.

 X -3انمرغٕس انعشُائٓ انرْ ٔسفك تكم عمهٕح ظحة انعدد
أ /عٕه لاوُن إحرمال .X
ب /أحعة األمم انسٔاضٕاذٓ نهمرغٕس .X
ج /أشثد أن احرمال أن ذىرمٓ انىمطح  Mإنّ )ٌُ (D

التمريه الثاوي 07( :ن)
انمعرُْ مىعُب إنّ معهم مرعامد َ مرجاوط ⃗ ⃗

.

 Ωومطران مه انمعرُْ ،

دائسج مسكصٌا انىمطح  َ Ωوصف لطسٌا √ .

 -1أ /تٕه أن انىمطح  Bمىرصف انمطعح ] [Ωذىرمٓ إنّ اندائسج
ب /ذحمك أن:

.

ٌٓ معادنح دٔكازذٕح نهمعرمٕم

 λ -2عدد حمٕمٓ ،

مجمُعح انىمظ

مماض نهدائسج

عىد انىمطح .B

مه انمعرُْ حٕس:
.

أ /حدد لٕم  λحرّ ذكُن
ب /وعرثس:
 )1عٕه لٕم  λحٕس:

دائسج ٔطهة ذعٕٕه مسكصٌا َ ،طُل وصف لطسٌا تدالنح .λ

.λ
.

الصفحح 2 1

أقلة الصفحح

 - )2أَجد لٕمح انعدد انحمٕمٓ  λحرّ ذكُن اندائسذان
 ماذا ٔمصم انمعرمٕم -3أكرة معادنح نهدائسج

مرماظران خازجٕا.

َ

تانىعثح إنّ انمطعح ] .[Ω
تانرحاكٓ انرْ مسكصي انىمطح  َ Bوعثرً .3

صُزج

 -4أَجد جمٕع انمعرمٕماخ انرٓ ذمط اندائسج

َ ذُاشْ انمعرمٕم

.

انمعسف تانمعادنح

التمريه الثالث 08( :ن)
انفضاء مىعُب إنّ معهم مرعامد َ مرجاوط ) ⃗⃗ ⃗ ⃗ (.
 (Iوعرثس انىمطرٕه

-2

َ انشعاع )

َ

 -1أَجد ذمصٕم َظٕطٓ نهمعرمٕم

( ⃗⃗ مه انفضاء.

انرْ ٔشمم انىمطح  ⃗⃗ َ Aشعاع ذُجًٕ نً  ،شم حدد ذمصٕال دٔكازذٕا نً.

مجمُعح انىمظ

.

انرٓ ذحمك:

أ /تٕه أن ظطح كسج مسكصٌا ٔ ،Bطهة ذعٕٕه وصف لطسٌا.
ب /أدزض انُضع انىعثٓ نهمعرمٕم
 -3وسٔد حعاب انمعافح تٕه انمعرمٕم
وعرثس انىمطح

 ،مع إٔجاد إحداشٕاخ ومظ انرماطع إن كاود مُجُدج.

َ انعطح
َ انىمطح .B

،

"  tعدد حمٕمٓ"
√

أ /تٕه أوً مه أجم كم عدد حمٕمٓ :t

.
√

ب /وعرثس اندانح  fانمعسفح عهّ  Rكما ٔهٓ:
إذا عهمد أوً مه أجم كم عدد حمٕمٓ :t

( الحظ أن  Nذمعح انمعرمٕم

)

.
.

√

 )1أدزض اذجاي ذغٕس اندانح .f
 )2اظرىرج أن ) ٌٓ f(0انمٕمح انحدٔح انصغسِ نهدانح  fعهّ .R
َ انىمطح .B

 )3ماذا ذمصم ٌري انمٕمح تانىعثح نهىمطح نهمعرمٕم
 )4ذحمك مه انعؤال  -2ب./
(II

ٌُ انمعرُْ انمعسف تانمعادنح اندٔكازذٕح :
 -1حدد لٕمح  aحرّ ذكُن انىمطح  Bمه انمعرُْ

 a " .عدد حمٕمٓ".
.

 -2أَجد تدالنح  aاحداشٕاخ انىمطح  ωذماطع انمعرُْ

مع انمحُز ⃗

 -3أحعة تدالنح  aانطُل  ، ωشم اظرىرج لٕمرٓ  aحرّ ٔكُن
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" محُز انرساذٕة"

مماظا نهعطح

.

تالتوفيق للجميع  /األستاذ :خياط حسه

