
 

 

 انجمهىرَت انجزائرَت اندَمقراطُت انشعبُت

 تىفُق خزودار: مدَرَت انتربُت نىالَت قسىطُىت                                                    انثاوىَت 

 مادة: انرَاضُاث                                                                   انمستىي: ثانثت ثاوىٌان 

 7: انمعاممرَاضُاث                                                                  : نشعبت ا 

 3122مارس  23اإلثنين 

 َو وصف سا 4: انمدة                      بُضاء  بكانىرَا                        3122دورة مارس 

 نمىضىع األولا                                              
 

  ن(: 4)ول انتمرَه األ

 كشاخ يرًاشهح ال َغرطٛع انرفشقح تُٛٓا عُذ انهًظ يُٓا:   ٚحرٕ٘ كٛظ عهٗ 

 ن(52.52)تٛضاء. َغحة يٍ ْزا انكٛظ شالز كشاخ فٙ آٌ ٔاحذ.  َٔ خضشاء   حًشاء ،    

ْٕ إحرًال يا ْٕ إحرًال انحصٕل عهٗ َفظ انهٌٕ؟ يا ْٕ إحرًال انحصٕل عهٗ األنٕاٌ انصالشح؟ يا  (1

 ن(52.52ن+52.5ن+52.5)انحصٕل عهٗ كشج تٛضاء عهٗ األقم.

 انز٘ ٚشفق تكم عًهٛح عحة شالز كشاخ "عذد انكشاخ انثٛضاء انًغحٕتح"  َعرثش انًرغّٛش انعشٕائٙ 

 ن(52.52)(.  ؟ )عّشف قإٌَ اإلحرًال نهًرغّٛش انعشٕائٙ  يا ْٕ قإٌَ اإلحرًال نهًرغّٛش انعشٕائٙ  (2

 ن(5252ن+525).  ش انعشٕائٙ نهًرغٛ ( ) أحغة األيم انشٚاضٛاذٙ  (3

 ن(52.52ن+525).  نهًرغٛش انعشٕائٙ  ( ) َٔ اإلَحشاف انًعٛاس٘  ( ) أحغة انرثاٍٚ  (4

 

 ن(: 5)انثاوٍ انتمرَه 

 

 حذٔدًْا أعذاد طثٛعٛح، يعّشفراٌ كًا ٚهٙ: (  )َٔ  (  )َعرثش انًررانٛرٍٛ 

                                       {
    
    

       َٔ        {
          
          

 

 ن(52).         ،       تشٍْ أَّّ يٍ أجم كم  (1

أٔنٛاٌ فًٛا تًُٛٓا يٍ أجم      َٔ    يارا ذاُلحظ؟ ْم انعذدٍٚ ، (     )    أحغة  (2

 ن(52) ؟    كم

 ن(52.52).(           )    شُّى  (           )     ، (           )    عٍّٛ  

 ن(52.52ن+525) . تذالنح    . عثّش عٍ         ،   تشٍْ أَّّ يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ   (3

 تاقٙ انقغًح اإلقهٛذٚح نهعذد   أدسط حغة قٛى  (4
 

 ن(5252). عهٗ  

 .(     )       ،    َضع يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ  (5

 ٌّ ْٔ      تشٍْ أ انرٙ ٚكٌٕ يٍ أجهٓا   شُّى إعرُرج يجًٕعح قٛى انعذد انطثٛعٙ      أَ

    (     )  ن(52.52ن+52.5).  
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  ن(:4انتمرَه انثانث)

 

ٌّ :        حم انًعادنح انرفاضهٛح :  (1 ( ) عهًاً أ  ن(52).  

}تــ :  (  )يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ غٛش يعذٔو ، َُعّشف انًررانٛح انعذدٚح  (2
                    

        (  )
. 

ٌّ انًرران  ن(52) حغاتٛح ُٚطهة ذعٍٛٛ أعاعٓا. (  )ٛح تشٍْ أ

 ن(52) . تذالنح    أٔجذ عثاسج انحذ انعاو  (3

ٌّ :     تشٍْ تانرشاجع يٍ أجم كم  (4   فئ

.              ن(52)                       
   

 
/    .  

   

 
/   

 

 ن(: .)انتمرَه انرابع

 

( ) انًعّشفح تــ:   َعرثش انذانح انعذدٚح       |
   

   
 ذًصٛهٓا انثٛاَٙ.  (  )َٔ  |

 ن(52.52ن+52.5)ٔ انًغرقًٛاخ انًقاستح .  أدسط ذغّٛشاخ انذانح  -أ (1

 ن(52).(  )تانُغثح نــ  ( )أدسط ٔضعٛح انًغرقٛى انًقاسب انًائم  -ب

(   ) :      أشثد أَّّ يٍ أجم كم  -أ (2   ( )  ن(52.52)؟، يارا ذغرُرج   

 ن(52.52)؟ (  )َقطح إَعطاف نهثٛاٌ   (   )𝜔ْم انُقطح -ب

ٌّ انًعادنح :  (3 ( ) تٍّٛ أ 𝛼ذقثم حم ٔحٛذ      ن(52.52).,        - 

 ن(52.52ن+52.5).(  )َٔ  ( )أَشئ تذقح كم يٍ  (4

 :عذد ٔ إشاسج حهٕل انًعادنح  َاقش تٛاَٛاً حغة قٛى انٕعٛظ انحقٛقٙ  (5

      |
   

   
|   . 

( ) انًعّشفح تــ:   نركٍ انذانح انعذدٚح  (6  || |    |
| |  

| |  
 ذًصٛهٓا انثٛاَٙ.  (  )َٔ  ||

 ن(52.52)شُّى تٍّٛ أَّٓا صٔجٛح. يارا ذغرُرج؟  عٍّٛ يجًٕعح ذعشٚف انذانح 

 ن(5252).(  )شُى أَشئ  (  )تئعرعًال انثٛاٌ  (  )إششح كٛف ًُٚكٍ إَشاء انًُحُٗ  (7

 

 

 إوتهً انمىضىع األول
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 انمىضىع انثاوٍ 
 

 :ن(4)انتمرَه األول

 

َٔ     فٙ شإَٚح يا ،  يغرٕاْى ضعٛف فٙ  يُٓى    يٍ انراليٛز يغرٕاْى ضعٛف فٙ يادج انشٚاضٛاخ 

 يغرٕاْى ضعٛف فٙ انًادذٍٛ يعاً.     َٔ يادج انفٛضٚاء 

 َخراس عشٕائٛاً ذهًٛزاً ٔاحذاً يٍ ْزِ انصإَٚح.

َٔ ٌ يا إحرًال أ (1  ن(52)انفٛضٚاء يعاً.يادج  ٚكٌٕ يغرٕٖ ْزا انرهًٛز ضعٛفاً فٙ يادج انشٚاضٛاخ 

 ن(52) .انفٛضٚاء فٙ يادج  ْٔ أَ ٚكٌٕ يغرٕٖ ْزا انرهًٛز ضعٛفاً فٙ يادج انشٚاضٛاخ ٌ يا إحرًال أ (2

كٌٕ يغرٕاِ ضعٛفاً فٙ يادج انشٚاضٛاخ إرا كاٌ انرهًٛز يغرٕاِ ضعٛفاً فٙ يادج انفٛضٚاء ، يا إحرًال أٌ ٚ (3

 ن(52) أٚضاً؟

 فٛضٚاءكٌٕ يغرٕاِ ضعٛفاً فٙ يادج ان، يا إحرًال أٌ ٚشٚاضٛاخإرا كاٌ انرهًٛز يغرٕاِ ضعٛفاً فٙ يادج ان (4

 ن(52) أٚضاً؟

 

 ن(: 5)انثاوٍ انتمرَه 

 

 َعرثش األعذاد: عذد طثٛعٙ .   

            ،            َٔ            . 

 

ٌّ  ،   َٔ    أحغة كم يٍ   (1 ٌّ   ٚقثالٌ انقغًح عهٗ    َٔ    تٍّٛ أ  ن(52) عذد أٔنٙ.   َٔ أ

ٌّ يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ   (2 ، شُّى إعرُرج ذحهٛالً إنٗ  (    )       غٛش يعذٔو :   تٍّٛ أ

 ن(52) .     جذاء عٕايم أٔنٛح نهعذد

(     )    غٛش يعذٔو :   تٍّٛ أَّّ يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ   (3      (     ). 

  ٌّ  ن(52) أٔنٛاٌ فًٛا تًُٛٓا.   َٔ    إعرُرج أ

  .( )           انًعادنح:     َعرثش فٙ انًجًٕعح  (4

ٌّ انًعادنح   ن(52) .  ذقثم حهٕالً فٙ  ( )تٍّٛ أ

5)  ٌّ  ن(52) .( )انًعادنح    شُى حم فٙ  ( )حالً نهًعادنح  (        )ذحقق أ
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  ن(:4انتمرَه انثانث)

 

 .  √     َضع :    َٔ يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ      :  انًعّشفح تحذْا األٔل (  )َعرثش انًررانٛح 

 .(  )     يررانٛح يعّشفح تــ :     (  )َٔ نركٍ 

1)  ٌّ  ن(52).  َٔ حذْا األٔل   يررانٛح ُْذعٛح ُٚطهة ذعٍٛٛ أعاعٓا  (  )أشثد أ

 ن(52) . تذالنح    رُرج عثاسج ، شُّى إع  تذالنح    أٔجذ عثاسج  (2

 َضع :  يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ  (3

                 ،                 . 

ٌّ :   أشثد أَّّ يٍ أجم كم عذد طثٛعٙ   ن(52) .       فئ

 ن(52).  ٚؤٔل إنٗ   نًا    ّى إعرُرج َٓاٚح شُ    َٓاٚح  أٔجذ  .  تذالنح    إعرُرج عثاسج  (4
 

 ن(:.انتمرَه انرابع )

 

( ) تــ :  ℝانًعّشفح عهٗ   نركٍ انذانح    )           . 

 ن(5252) يغرُرجاً إشاسذٓا.  أدسط ذغّٛشاخ انذانح  (1

ℝانًعّشفح عهٗ   نركٍ انذانح    )  ( ) تــ :  + *       (      )   َٔ ذًصٛهٓا انثٛاَٙ   (  )، 

 .(⃗  ⃗   )فٙ يعهى يرعايذ يرجاَظ 

 ن(5252) . أدسط إذجاِ ذغّٛش انذانح  (1

 ن(52.52) . أحغة انُٓاٚاخ عُذ حذٔد يجًٕعح ذعشٚف انذانح  (2

 ن(52.52) . شّكم جذٔل ذغّٛشاخ انذانح  (3

( ) ,أحغة َٓاٚح  (4  (2ن52.5+ن52.5)، يارا ذغرُرج؟   ٚؤٔل إنٗ   نًا  -  

ٌّ انًعادنحشُّى تٍّٛ  ( ) أحغة  (5 ( )  أ 𝛼     حٛس:  𝛼ذقثم حالً آخشاً ٔحٛذاً          . 

 ن(52)

 ن(52) .  (  )أسعى  (6

 عذد طثٛعٙ .    كٍنٛ     )

∫   أحغة انعثاسج :  (1 ,   ( )-
   

 
 ن(5252) . 

2)  ٌّ  ن(5252) يررانٛح ُْذعٛح. (  )تٍّٛ أ

 ن(5252) . تذالنح                    أحغة انًجًٕع:  (3
 

 

 

 

 ثاوٍإوتهً انمىضىع ان
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4مه  4انصفحت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3as.ency-education.com




