
 الجوهىرٌت الجزائزٌت الذٌوقزاطٍت الشعبٍت 

 الشعبت: علىم تجزٌبٍت اهتذاى بكالىرٌا التجزٌبً فً هادة الزٌاضٍاث                                                                           

 ساعاث و ًصف 30الوذة :        ثاًىٌت وادي الجوعت 

 الوىضىعٍي التالٍٍي:على الوتزشخ اى ٌختار ادذ 

 الوىضىع االول 

 التوزٌي االول:

 [  ]يُزصف انقطعخ   ٔ                               . َعزجش انُقظ          انفضبء يضٔد ثًعهى يزعبيذ ٔ يزدبَظ 

    رعٍٍ يغزٕي َشيض نّ ثبنشيض        ثٍٍ اٌ انُقظ   -أ   -1

      اكزت يعبدنخ دٌكبسرٍخ نهًغزٕي   -ة

⃗⃗⃗⃗  ٔ ٌعبيذ انشعبع   انًغزٕي انزي ٌشًم      -2  ⃗ 

    يبرا ًٌثم انًغزٕي  ,     اكزت يعبدنخ دٌكبسرٍخ نهًغزٕي  -أ

شعبع رٕخٍّ نّ ثى   ⃗⃗          ⃗⃗ ٔ اٌ انشعبع   ٌشًم انُقطخ     يزقبطعبٌ ٔفق يغزقٍى     ٔ     ثٍٍ اٌ انًغزٌٍٍٕ  -ة

    اكزت رًثٍال ٔعٍطٍب نهًغزقٍى 

⃗⃗  ثٍٍ اٌ انشعبعٍٍ  -أ -3  ⃗  ٔ  ⃗⃗  يزعبيذاٌ  ⃗ 

    ٔ انًغزقٍى    اعزُزح انًغبفخ ثٍٍ انُقطخ  -ة

 ْٕ سثبعً ٔخِٕ      رسقق اٌ انشثبعً  -أ -4

     ثى ازغت زدى سثبعً انٕخِٕ          ازغت انًغبفخ  -ة

 التوزٌي الثاًً:

     ٔ      ة:   انًعشفخ يٍ اخم كم عذد طجٍعً      َعزجش انًززبنٍخ 
 

 
   

 

 
    

     ثى ضع رخًٍُب زٕل اردبِ رغٍش انًززبنٍخ        ٔ  ازغت انسذٔد  -1

       نذٌُب:   ثشٍْ ثبنزشاخع اَّ يٍ اخم كم عذد طجٍعً  -أ -2

     ادسط اردبِ رغٍش انًززبنٍخ  -ة

 يزقبسثخ ؟     يسذٔدح يٍ االعفم. ْم ًٌكٍ انقٕل اٌ      اعزُزح اٌ  -ج

        ثبنعالقخ:   انًعشفخ يٍ اخم كم عذد طجٍعً      َعزجش انًززبنٍخ  -3

 ُْذعٍخ ٌطهت رعٍٍٍ اعبعٓب ٔ زذْب االٔل      ثٍٍ اٌ انًززبنٍخ  - أ

     ثى ازغت َٓبٌخ انًززبنٍخ   ثذالنخ    ثى   ثذالنخ    عجش عٍ  - ة

                 انًدًٕع:   ازغت ثذالنخ   - ج

            ثبنعالقخ:  انًعشفخ يٍ اخم كم عذد طجٍعً      نزكٍ انًززبنٍخ  -ا -4

 زغبثٍخ ٌطهت رعٍٍٍ اعبعٓب ٔ زذْب االٔل      ثشٍْ اٌ انًززبنٍخ  -ة

                 ثى اعزُزح اندذاء:                  انًدًٕع:   ازغت ثذالنخ  -ج

 اقلب الصفذت     



 التوزٌي الثالث:

     راد االزقخ   (نزكٍ انُقطخ     )ٔزذح انشعى         انًغزٕي انًشكت انًُغٕة انى انًعهى انًزعبيذ ٔ انًزدبَظ 

      راد االزقخ   ٔ 
  

  

ٔ صأٌزّ   انذٔساٌ انزي يشكضِ   نٍكٍ  -1
  

 
   ثبنذٔساٌ   صٕسح انُقطخ   . َغًً 

  اكزت انعجبسح انًشكجخ نهزسٌٕم  -أ

  الزقخ انُقطخ    ازغت  -ة

 عهى انشكم اندجشي     ٔ   اكزت  -ج

      ٔ  اَشئ  انُقظ   -د

 {                  }يشخر اندًهخ   نزكٍ  -2

 ثى اَشئٓب  الزقخ انُقطخ    عٍٍ  -أ

 رُزًً انى َفظ انذائشح          ٔ  ثٍٍ اٌ انُقظ  -ة

    ثٕاعطخ انزسبكً  صٕسح انُقطخ   . َغًً   ٔ َغجزّ   انزسبكً انزي يشكضِ   نٍكٍ  -3

  √   ًْ:   ثٍٍ اٌ الزقخ انُقطخ   -أ

   اكزت انعجبسح انًشكجخ نهزسٌٕم -ة

ازغت انُغجخ  -4
     

     
 ٔ اكزت انُزٍدخ عهى انشكم االعً  

    اعزُزح طجٍعخ انًثهث  -ة

 التوزٌي الزابع:

ℝانذانخ انعذدٌخ انًعشفخ عهى     , 
 

 
رًثٍهٓب انجٍبًَ فً يعهى يزعبيذ ٔ يزدبَظ     ٔ  |    |            ة:  -

        

 )       ازغت كال يٍ   -ا -1
 

 
)   (

 

 
)       

 عُذ زذٔد يدًٕعخ انزعشٌف   ازغت َٓبٌخ انذانخ   -ة

 ثى شكم خذٔل رغٍشارٓب   ادسط اردبِ رغٍش انذانخ   -ج

 زٍث:   ٌقطع يسٕس انفٕاصم فً َقطخ ٔزٍذح فبصهزٓب     ثٍٍ اٌ   -د
 

 
      

ℝانذانخ انعذدٌخ انًعشفخ عهى     -2  , 
 

 
     ة:  -

 

 
 |  

 

 
|  رًثٍهٓب انجٍبًَ     ٔ             

   ٌقجم انًغزقٍى رٔ انًعبدنخ:     اثجذ اٌ  - أ
 

 
 كًسٕس رُبظش نّ 

     ثبعزعًبل     اَشى  - ة

   ٔ انزي يعبيم رٕخٍّٓ     انًًبط ل     عٍٍ يعبدنخ انًغزقٍى  - ج

         عذد ٔ اشبسح زهٕل انًعبدنخ:   َبقش ثٍبًَ ٔ زغت قٍى انٕعٍظ انسقٍقً  - ذ

 +عهى انًدبل               ثبعزعًبل انًكبيهخ ثبنزدضئخ خذ دانخ اصهٍخ نهذانخ  -3
 

 
  ٔ انزً رُعذو عُذ  *   

 عذد زقٍقً زٍث: β   - د
 

 
 β  

 

 
   β  ٔ انًغزقًٍبد     انًسذد ة   β  ازغت يغبزخ انسٍض انًغزٕي  

 

 
     

 انى  βعُذيب ٌؤٔل   β  ثى ازغت 
 

 
 

 

 

 



 الوىضىع الثاًً 

 

 التوزٌي االول:

                              . َعزجش انُقظ          انفضبء يضٔد ثًعهى يزعبيذ ٔ يزدبَظ 

 رعٍٍ يغزٕي         ثٍٍ اٌ انُقظ  -1

}انًغزقٍى انزي رًثٍهّ انٕعٍطً  (D)نٍكٍ  -2
       

     
     

 ℝ  زٍث:  

      عًٕدي عهى انًغزٕي     ثٍٍ اٌ انًغزقٍى  - أ

        اكزت يعبدنخ دٌكبسرٍخ نهًغزٕي - ة

        ٔ انًغزٕي    َقطخ رقبطع   نزكٍ  -أ -3

 {                   }ًْ يشخر اندًهخ   ثٍٍ اٌ  -ة

⃗⃗⃗⃗    )انزً رسقق:   يدًٕعخ انُقظ      عٍٍ طجٍعخ  -أ -4 ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ) (  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  )    

⃗⃗⃗⃗    ‖انزً رسقق:   يدًٕعخ انُقظ     عٍٍ طجٍعخ  -ة ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ‖  ٔ زذد عُبصشْب انًًٍضح    √ 

     ٔ     ادسط رقبطع انًدًٕعزبٌ  -ج

 

 التوزٌي الثاًً: 

      كًب ٌهً:  [   ]انًعشفخ عهى انًدبل    َعزجش انذانخ 
    

   
 

 [   ]عهى انًدبل    ادسط اردبِ رغٍش انذانخ  -أ -1

    انٕزذح عهى انًسٕسٌٍ         فً يعهى يزعبيذ ٔ يزدبَظ   انًُسًُ انًًثم نهذانخ     اَشئ  -ة

 [   ]     فبٌ  [   ]  ثشٍْ اَّ يٍ اخم كم  -ج

           نذٌُب:  ٔ يٍ اخم كم عذد طجٍعً      انًعشفخ ة:      َعزجش انًززبنٍخ  -أ -2

رٔ انًعبدنخ     ٔ انًغزقٍى     عهى يسٕس انفٕاصم ٔ رنك ثبالعزعبَخ ثبنًُسًُ      زذٔد االٔنى يٍ انًززبنٍخ  خثالثيثم   -ة

    

 ٔ رقبسثٓب      ضع رخًٍُب زٕل اردبِ رغٍش انًززبنٍخ   -ج

        ٔ   √     نذٌُب:   ثشٍْ ثبنزشاخع اَّ يٍ اخم كم عذد طجٍعً   -أ -3

 يزقبسثخ ؟ عهم.     ْم انًززبنٍخ    -ة

  √     نذٌُب:   رسقق اَّ يٍ اخم كم عذد طجٍعً   -أ -4
  √ 

    
(   √ ) 

| √     |ثسٍث:  ]   [يٍ      عٍٍ عذدا زقٍقٍب  -ة   |   √ | 

| √   |:  ثٍٍ اَّ يٍ اخم كم عذد طجٍعً   -أ -5    |   √ | 

     اعزُزح َٓبٌخ انًززبنٍخ   -ة



 التوزٌي الثالث: 

                 انزبنٍخ:   انًعبدنخ راد انًدٕٓل انًشكت  ℂزم فً يدًٕعخ االعذاد انًشكجخ  -1

 انزً نٕازقٓب عهى انزشرٍت:   ٔ    انُقظ:          َعزجش فً انًغزٕي انًشكت انًُغٕة انى انًعهى انًزعبيذ ٔ انًزدبَظ  -2

        √          √         

ثٍٍ اٌ:  - أ
     

     
   

 

    ثى اعزُزح طجٍعخ انًثهث   

 ثى اسعًٓب     انًسٍطخ ثبنًثهث     عٍٍ الزقخ انًشكض ٔ َصف قطش انذائشح  - ة

 ٔ انزً رسقق:  يٍ انًغزٕي راد االزقخ   يدًٕعخ انُقظ     عٍٍ انطجٍعخ ٔ انعُبصش انًًٍضح نهًدًٕعخ   -أ -3

      ̅    ̅    

    رُزًٍبٌ انى     ٔ  رسقق اٌ   -ة

ٔ صأٌزّ   انذٔساٌ انزي يشكضِ   نٍكٍ   -أ -4
 

 
 

  ثبنذٔساٌ   صٕسح انُقطخ     عٍٍ الزقخ   -ة

     ثى اعزُزح طجٍعخ انشثبعً   ثبنذٔساٌ   صٕسح انُقطخ   عٍٍ الزقخ انُقطخ   -ج

  ثبنذٔساٌ     عٍٍ صٕسح انًدًٕعخ  -د

 

 التوزٌي الزابع:

ℝانذانخ انعذدٌخ انًعشفخ عهى         ة:  { } 
 

   
 

        

   
        رًثٍهٓب انجٍبًَ فً يعهى يزعبيذ ٔ يزدبَظ        

‖  ‖زٍث:   ‖  ‖      

 عُذ زذٔد يدًٕعخ انزعشٌف ثى فغش انُزٍدخ ُْذعٍب  ازغت َٓبٌخ انذانخ  -1

 ثى شكم خذٔل رغٍشارٓب   ادسط اردبِ رغٍش انذانخ  -أ -2

+  زٍث:   رقجم زال ٔزٍذا         ثٍٍ اٌ انًعبدنخ   -ة
 

 
 
 

 
* 

    ثبنُغجخ انى انًغزقٍى رٔ انًعبدنخ     ادسط انٕضع انُغجً ل   -ج

    يشكض رُبظش نهًُسًُ       ωثٍٍ اٌ انُقطخ   -د

    ثى اسعى انًُسًُ        ٔ     ازغت  -أ -3

                     عذد زهٕل انًعبدنخ:   َبقش ثٍبًَ ٔ زغت قٍى انٕعٍظ انسقٍقً  -ة

  عذد زقٍقً اكجش يٍ  ϑنٍكٍ  -4

     ϑ   ٔ    ٔ انًغزقًٍبد انزً يعبدالرٓب:     يغبزخ انسٍض انًسذد ثبنًُسًُ   ϑ  ازغت  -أ

     ϑ  انزبنٍخ:  ϑزم انًعبدنخ راد انًدٕٓل   -ة

 لكن الٌجاح فً شهادة البكالىرٌا أساتذة الوادة ٌتوٌىى

 


