
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية                                               مديرية التربية لوالية 

         )                جترييب ( امتحان باكالوريا التعليم الثانوي 
  2017ماي : دورة                                            تسيري و اقتصاد: الشعبة 
  د 30و  سا 03:المدةالرياضيات                                           :في مادة اختبار

  التاليين على المترشح أن يختار أحد الموضوعين
 الموضوع األول

 )نقط 04:(ولالتمرين األ
  )بآالف الدنانيرمقدرة ( خالل سنة ما مدينة من يعطى الجدول التالي كلفة استهالك الكهرباء من طرف عائالت معينة 

 السنة 2011 2013 2014 2015 2017
 ixرتبة السنة   1 3 4 5 7

 )بآالف الدنانير(  iyالكلفة   29 35 52 71 101
);(ل سحابة النقط ثّم) أ  )1 iii yxM  في معلم متعامد )cm1لكل سنة على محور الفواصل وcm1 الف آ10لكل

 . )دينار على محور التراتيب
  .ربر ابة النقط السابقة بتعديل خطي ؟ هل يمكن تسوية سح  ) ب

  )  210تدور النتائج الى( خرآنبحث في هذا الجزء عن تعديل  )2
 اتمم الجدول التالي   ) أ

 ixرتبة السنة   1 3 4 5 7
    3,37 ii yz ln 

);(حداثيي النقطة المتوسطة إاوجد   ) ب ZXG   لسحابة النقط( ; )i i iM x z 
3( 07,322,0:  يم االنحدار بالمربعات الدنيا هين ان معادلة مستقبي  xz 
xkeyتحقق ان ) أ )4 22,0   حيثk عدد حقيقي يطلب تعيينه. 
 .2020ة كلفة استهالك العائالت للكهرباء سن احسب تقدير) ب       

 )نقط 04:(الثاني التمرين
0مافي مدينة 

0لديهم حاسوب ،  األشخاصمن   020
0منهم يستعملون االنترنت و   090

ذين لا األشخاصمن   060
 .المدينة هذه نختار عشوائيا شخصا من.  نترنتاالليس لديهم حاسوب يستعملون 

  "الشخص المختار يستعمل االنترنت : " الحادثة  إلىBو" الشخص المختار لديه حاسوب :" الحادثة  إلىA: نرمز بـ 
  .المتوازنة التي تنمذج هذه الوضعية كل شجرة االحتماالتشّ )1
 يكون الشخص المختار ليس لديه حاسوب و ال انترنت ؟ أنما هو احتمال  )2
)(احسب   )3 BAP     و)( BAP     ثم استنتج)(BP 
  يكون لديه حاسوب ؟ أنخص المختار يستعمل االنترنت ، ما احتمال الشّ أنعلما  )4
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  )نقط04:(الثالثالتمرين 
  ، الحظنا أن عددا كبيرا من موظفي التربية لوالية 2017جانفي في قانون التقاعد الجديد لبعد إصدار الدولة الجزائرية 

  ولما قامت هذه المصلحة بدراسة هذه . قاعدندوق الوطني للتّقاعد لدى مصلحة الصأودعوا ملفات التّ ميلة
، و خالل كل سنة من موظفا 20000 ميلةالتربية لوالية  موظفيبلغ عدد   2016 أوت 31في  وجدت أن،يةالوضع

لهذه الوالية قطاعال مع احتياجات موظفيهاو بهدف تعديل عدد د، قاعمنهم على التّ  10℅نوات القادمة سيحال الس ،
 .عامال خالل كل سنة 1500قررت توظيف  

أوت  من السنة  31في  ميلةال التربية لوالية إلى عدد عمnu :بِـ  nمن أجل كل عدد طبيعينرمز  2016 n.  
1( 0ن عيu 1ثم أحسبu 2وu .هل nuلهندسية؟علّ متتالية.  
n:15009,01ن أنه من أجل كل عدد طبيعيبي )أ )2  nn uu 
 .ر إجابتكمن سنة إلى أخرى؟ بر موظفينهل يرتفع عدد ال )ب   
نعتبر المتتالية )3 nv المعرفة من أجل كل عدد طبيعيn15000: بـ nn uv. 

 ن أن المتتالية بي nv هل.أساسها تعيين هندسية يطلب nvمتقاربة؟ 
 .nبداللةnuوnvأكتب كال من )4

 )نقط 08:(التمرين الرابع

I(  المقابل هو للدالةجدول التغيراتg  المعرفة على المجال 0;  ب:  3 3 2lng x x x x    
 

 أحسب 1g  إشارة استنتجثم g x على المجال 0;.  
 

II(  نعتبر الدالةf  المعرفة على المجال 0;  2:ب

1 ln( ) 1 x xf x x
x

 
    

)و  )f  متجانسالمتعامد والمعلم التمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى(O; , )i j
 ). 1وحدة الطولcm( 

احسب .1
0

lim ( )
x

f x


limثم أحسب  بيانيار النتيجة فسو ( )
x

f x


lnlimيعطى . 0
²x

x
x

 

من  xن أنه  من أجل كلبي  )أ .2 0; :   
3

g x
f x

x
  .  

  .fالدالة  ل جدول تغيراتشكّ) ب
3. ن أن المستقيم بي( ) 1الذي معادلتهy x  للمنحنى مقارب مائل( )f عند. 
)للمنحنى (T)أكتب معادلة المماس .4 )f 1ة فاصلذات الفي النقطة. 
)،(T)ارسم  .5 )  و( )f . 
6. ن أن الدالة بي






 

xx
xxh 1ln: 2دالة أصلية للدالة  يه

ln xx
x

  على المجال 0;. 

)د بالمنحنىالمستوي المحدز الحيمساحة  ،2cmبـ احسب .7 )f0:اهتمعادال ت التيالمستقيمابوy ،x eو
1x   

  4من  2صفحة 
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  الثانيالموضوع 

  )نقط 04:(التمرين األول

نوية لكوكب ط درجة الحرارة السقياس متوستم، )االحتباس الحراري(ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوي لتفسير
 :الجدول أدناهلت النتائج في ، سج1998و  1974نتين بين الس األرض

ل سحابة النقط مثّ) أ )1 iii yxM ه ؤفي معلم متعامد مبد ; 0;18O  .1نأخذcm على محور  سنتينلكل
  .لكل درجة واحدة على محور التراتيب5cmالفواصل و 

 .لهذه السحابة Gحداثيي النقطة المتوسطة إن عي) ب
2( لـن أن المعادلة المختصرة بي D 872,18078,0:هيمستقيم االنحدار بالمربعات الدنيا  xy. 
المستقيم  ثم أنشئ Gل النقطة مثّ) أ  )3 D. 

 .2005حرارة في سنة الدرجة  رقد بقراءة بيانية، )ب
 ة ؟درجة مئوي 22,5تتجاوز درجة الحرارة سسنة  ةي أي، فباستعمال التعديل السابق )4

 )نقط 04:(التمرين الثاني
 . 3،  3،  2،  2،  2، 1،  1، 1: تحمل األرقاممتماثلة قريصات8وق على يحتوي صند

  .من الصندوق قريصتين والي و بدون إرجاعتّعلى الا نسحب عشوائي
  ". 2تحمالن الرقم  قريصتينالحصول على : " الحادثةAلتكن 

  ". 3إحداهما على األقل تحمل الرقم  قريصتينالحصول على : " الحادثةBو    
I( ن أن بي:  3

28
P A    و أن :  13

28
P B  

II(   ليكنX  القريصاتالعدد الحقيقي الذي يساوي عدد حبةالتي تحمل عددا فرديا ضمن الس.  
1( ل القيم الممكنة  ددحX ثماحتمال أن يأخذ ن أن بيX 15هو1القيمة

28
. 

 .Xل أعط  قانون االحتمال  )2
 . ابقو االنحراف المعياري لقانون االحتمال الس الرياضياتي ملاألاحسب  )3
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 السنة 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998
 ixترتيب السنة 4 8 12 16 20 24 28

 iyدرجة الحرارة المئوية 19,12 19,70 19,62 20 20,60 20,88 20,92
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 )نقط 04:(التمرين الثالث
المتتالية  لتكن nu0  :  بــ المعرفة 4u  طبيعي  كل عدد أجل و منn:1

1 3
2n nu u   

ر المتتالية جاه تغيتّن اعيثم 3uو1u،2uاحسب كل من )1 nu   .  

n  :6من أجل كل عدد طبيعي ه راجع انّبرهن بالتّ )أ )2
2
1

1 
nnu . 

المتتالية هل )ب    nu ّلمتقاربة؟عل. 
نعتبر المتتالية  )3 nvالمعرفة علىIN6 : بــ nn uv. 

ن أنبي  )ٲ nvها األول ن أساسها و يمتتالية هندسية يطلب تعيحد.  

1ن أن بي )ب       
32nv  

 
عنيي 21 log (32)n  .للحد انطالقا من أي رتبةnvكون ي

32
1

nv .  

0: حيثnSالمجموعnبداللة احسب  )4    1n nS u u u   .  
  )نقط 08:(التمرين الرابع

I(  نعتبر الدالةf المجال على المعرفة :0بـ  :  433)( 2  xexxxf 
  .ل جدول تغيراتهاثم شكfّأدرس اتجاه تغير الدالة )1
ن أن المعادلة بي) أ )2  0xf  في المجال تقبل 1; حال وحيدا1,6، حيث 1,7 . 

د إشارةحد) ب    f x على المجال :0. 
II(  تنتج مؤسسة منتوجا بكميةx ) مقدر بالطن (أطنان 3ى ال تتعد. 

:لإلنتاج مقدرة بمئات اآلالف من الدنانير معرفة بـCالكلفة اإلجمالية    3 3 4xC x x e x     
معرفة علىMCالكلفة المتوسطة       3;0بـ   : 

x
xCxCM )(  

منxه من أجل كل ق أنّتحقّ )1 3;0 :
 

( )
²M

f x
C x

x
  جاه تغير الدالةاستنتج اتّثمMC. 

2( ؟ن عدد الوحدات المنتجة للحصول على كلفة متوسطة صغرى، ما هي قيمة هذه الكلفةعي 
1,65نأخذ( )األلف دينارعطى النتيجة مدورة إلى ت(  ( 

III( دينار 300000بـ  اإلنتاجطن واحد من  يباع. 
مزطن من المنتوج  بالرxقة بعد صنع و بيع المحقّ) من الدنانير الفرة بمئات اآلمقد( نرمز للفائدة   )1 B x. 

 أن نبي :    43  xexxB 
على المجال Bجاه تغير الدالةأدرس اتّ )2 0;3 ثم استنتج عدد الوحدات التي يجب إنتاجها حتى تكون الفائدة 

 .قصوى
أنشئ   )3 B منحنى الدالةB  في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد بوحدةcm5 طن على محور  1 لكل

 .دينار على محور التراتيب 100000لكل cm2الفواصل و 
مثيل البيانيباستعمال التّ )4 B عيتحقّلكي  إنتاجهاالتي يجب  اتين الكمتائجالنّتعطى( سة ربحاق المؤس رةمدو 

  ). 110ىإل 
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