
 انجًٕٓرٚح انجشائزٚح انذًٚقزاطٛح انشعثٛح
 
 يذٚزٚح انرزتٛح نٕالٚح ٔرقهح                     ٔسارج انرزتٛح انٕطُٛح                           

 3122يا٘ : دٔرج                                                   إيرحاٌ انثاكانٕرٚا انرجزٚثٛح
 ثإَٚاخ يقاطعح ذقزخ انكثزٖ                                         عهٕو ذجزٚثٛح   : انشعثح 

      

 طاعاخ َٔصف3: انًذج                             يادج انزٚاضٛاخ              : اخرثار 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعيه التالييه

 {  الموضوع األول}  
                

 وقاط 4,5  انرًزٍٚ األٔل   

انفضاء انًُظٕب إنٗ يعهى يرعايذ ٔيرجاَضفٙ  ; ; ;O i j k َعرثز انُقط 

 3,1,2A, 7,1,3 B   ٔ 4,2,3C 

ABCتٍٛ أٌ انُقط   ①  نٛظد عهٗ اطرقايح ٔاحذج  ,,

نٛكٍ  انًظرقٛى     ②       ٙدٔ انرًثٛم انٕطٛط
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 tحٛث    

تٍٛ أٌ انًظرقٛى  (2   ٕ٘عًٕد٘ عهٗ انًظر ABC 

عٍٛ يعادنح دٚكارذٛح نهًظرٕ٘  (3 ABC 

انًشرزكح تٍٛ انًظرقٛى  Hانُقطح إحذاثٛاخأٔجذ  (4   ٕ٘انًظر ٔ ABC 

ْٙ يزجح انجًهح Hتٍٛ أٌ  (5      2,,1,,2, CBA  

عٍٛ يجًٕعح انُقط (6 zyxM  يٍ انًظرٕ٘  انرٙ ذحقق ,,

                022  MCMBMCMBMA 

  وقاط  4 انرًزٍٚ انثاَٙ                 

انذ اٌ ٚحققاٌ انجًهح        1z ٔ2zأٔجذ انعذدٍٚ انًزكثٍٛ .2
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َعرثز فٙ انًظرٕ٘ انًزكة  انًُظٕب إنٗ يعهى يرعايذ ٔ يرجاَض  .3 ; ;O u v  . انُقطA ,B  ٔC     ٙانر

izAنٕاحقٓا عهٗ انرزذٛة              22   . izB  3
2

1
   ٔizC )31(31  

 Az  ٔBzيٍ أكرة عهٗ انشكم انًثهثٙ كال   (2

ٔسأٚرّ    Oانذ٘ يزكشِ  rَعرثز انذٔراٌ   (2
6

5
انذ٘ ٚزفق تكم َقطح      ZM   انُقطح ZM  

zzz:         انًزكثح نٓذا انذٔراٌ ْٙ تٍٛ أٌ انكراتح    ① B 

 Rتانذٔراٌ   Aْٙ صٕرج انُقطح    Cذحقق يٍ أٌ  انُقطح     ②

تٍٛ أٌ          ②       kkzzz ABC ,2argargarg     اطرُرج عًذج نهعذد ٔCz 
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         وقاط  4انرًزٍٚ انثانث   

   انًُرانٛح عذد طثٛعnًٙررانٛح ان  كم أجم يٍَعزف  ② nu  10: تــ u        ٔ
2

1
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2
1  nn uu 

فٙ يعهى يرعايذ يرجاَض أرطى انًُحُٙ .2 fC انًًثم نهذانحf  حٛث :
2

1

3

2
)(  xxf 

تاطرعًال انًظرقٛى .3  xy    1u ,2u    ,3u     ٔ4u حذٔد يثم عهٗ يحٕر انفٕاصم ان :

أعط ذخًُٛك حٕل اذجاِ ذغٛز  ٔ ذقارب انًررانٛح  .4 
n

u  

N n كم أجم يٍَعزف   ② ًررانٛح    ان  nv  تــ: 

                                      )ln(  nn uv 

0: عذد طثٛعٙ nتزٍْ تانرزاجع أَّ يٍ أجم كم  .2
2

3
nu 

أطرُج اذجاِ ذغٛز انًررانٛح  .3 nu 

تٍٛ أٌ انًررانٛح  .4 nv ٛح يحذدا أطاطٓا ٔحذْا األٔل حظات 

 . nتذالنح  nvأكرة عثارج انحذ انعاو .5

  nتذالنح nuثى اطرُرج عثارج           

nxأحظة   .5 
lim  ؟ ا ذظرُرجديا 

  وقاط  5.5 ٍٚ انزاتعانرًز                  

Rانًعزفح عهٗ  hنركٍ انذانح     ① xexh:    تـــ    x  2)( 

أحظة  .2 xh
x 
lim    ٔ xh

x 
lim 

 ذٓاشكم جذٔل ذغٛزا ثى.  hأدرص اذجاِ ذغٛز انذانح .3
)(0نذُٚا   xاطرُرج أَّ يٍ أجم كم عذد حقٛقٙ .4 xh 

 

R  انًعزفح عهٗ  انًجال َعرثز  انذانح      ② تـــ    
xexxxf  )1()( 

                             ٔ 
fCٙانًظرٕ٘ انًُظٕب إنٗ يعهى يرعايذ يرجاَض  ذًثٛهٓا انثٛاَٙ ف ; ;O i j 

أحظة  (2 xf
x 
lim    ٔ xf

x 
lim 

    نذُٚا xأثثد أَّ يٍ أجم كم عذد حقٛقٙ (3   xhexf x 

 شكم جذٔل ذغٛزاذٓا ثى.  fأطرُرج اذجاِ ذغٛز انذانح (4

)(0 تٍٛ أٌ انًعادنح  (5 xf  ذقثم حم ٔحٛذا  حٛث
2

1
0   

تٍٛ أٌ انًظرقٛى    (6  xy  يقارب يائم نـ    : fC   عُذ   

نهًظرقٛى انُظثٛح ٛحانٕضع أدرص  (7  نهًُحُٙ تانُظثح 
fC 

أثثد أٌ انًُحُٙ (8 
fC   ٚقٛم َقطح اَعطاف   ٍٛٛإحذاثٛاذٓاٚطهة ذع  

ذحقق أٌ     (9  051 33  yexe يعادنح انًًاص ْٙ T  ُٙنهًُح 
fC   عُذ انُقطح 

انًُحُٙ  اَشٗء (9 
fC انًظرقٛى  ٔ  انًًاص ٔ  T 
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