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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
ثانوية السعيد زروقي                                                                             وزارة التربية الوطنية   

7102امتحان البكالوريا التجريبي                                    دورة ماي   
 الشعبة رياضيات

 

  01سا و 10بار في مادة الرياضيات                                  المدة اخت

 على المترشح ان يختار أحد الموضوعين التالين 

 الموضوع األول

   التمرين األول)0ن( أجب عن األسئلة اآلتية المستقلة عن بعضها البعض 
مث استنتج دالتها األصلية   ارة اخلطية للدالة اوجد العب(  1            

(  
       

 
 
 

نشر      اليت حتقق             توجيه استعمل

( 2  الفضاء منسوب اىل املعلم املتعامد واملتجانس                 

ساةةمب بني  املستقيمني     و    حبيث     احسب اصغر  

    
       
       
              

                        
     
       
         

        

    
  

     

 
      

 

        
 3( بني  صحة  املساواة     

    إستعمل                                 

 التمرين الثاني)5ن( 

            
 

 

 لتكن املتتالية         املعرةة كما يلي        

حيث    يرمز اىل اساس اللوغاريتم  النبريي      
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احسب    1  )  

 باستعمال التكامل بالتجزئة بني أن                           

لتكن املتتالية             حبيث                        2  )

 عرب عن          بداللة       واستنتج أن حدود  املتتالية      طبيعية

 برهن بالرتاجع من اجل       أن           

متقاربة         
 

      
بني ان املتتالية          املعرةة كما يلي 3  )  

 التمرين الثالث)5ن( 

   

 
 (I)      حل يف  ℂ   املعادلة          

                حيث    هو مراةق   
 
 ا ستنتج حلول املعادلة            

ذات  اللواحق  على  نقط D,C,B,A           ملستوي منسوب اىل املعلم املتعامد واملتجانسا  (Π) 

الرتتيب                                                      

مث اعط عبارته املركبة    ا   الدي مركزه   وحيول   إىل     أوجد زاوية و نسبته التشابه املباشر 

متشاهبني   D   بالتشابه      مث إستنتج أن املثلثني        و        صورة      عني إحداثيات  

حبيث       (Z ) نعترب التحويل النقطي  الدي يرةق بكل نقطة      النقطة 

2Z                            

 عني طبيعة التحويل   وعناصره املميزة 

Φ∘S عني العبارة املركبة للتحويل 
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 عني طبيعة جمموعة النقط   من املستوي        حبيث                           

Φ∘S  عني صورة  اجملموعة   بالتحويل  

 التمرين الرابع)2ن( 

 (I) نعترب الدالة العددية  املعرةة على اجملموعة   كما يلي                        

  نسمي     منحناها البياين  يف املعلم            وحدةالطول       

يف املعلم السابق    أدرس تغريات الدالة  شكل جدول تغرياهتا  مث أنشئ       

 ناقش حسب قيم  عدد و اشارة حلول املعادلة              حيث    حقيقي و سيط 

 أحسب ب      و  بداللة   املساحة           حليز املستوي احملدد باملنحين      

   
    

     مث أحسب     
 

 
   و       حبيث 

 

 
  و املستقيمات اليت معادالهتا      و  

(Π) 

  احسب املشتقات املمتابعة        للدالة    حىت الرتبة    من اجل كل عدد طبيعي غري معدوم     

وجد ختمينا للعبارة العامة لأ          مث برهن بالرتاجع هدا التخمني   

   التفاضلية حلول املعادلة أستنتج                

(III) 

مماس يوازييقبل  املمثل للدالة        من اجل كل عدد طبيعي غري معدوم    املنحي       

اللةبد   كال  من         و            حسبا 
ةحامل حمور الفواصل يف النقط     

   
   

 بني أن املتتالية    حسابية يطلب تعيني أساسها و حدها   األول                                أحسب    
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ةهندسي يطلب تعيني أساسها و حدها األول                                  أحسب      بني أن املتتالية    

 الموضوع الثاني

   التمرين األول)0ن( أجب عن األسئلة اآلتية المستقلة عن بعضها البعض 

نعترب املعادلة التفاضلية     حبيث                  بني ان الدالة       1 )  

  حبيث                هي حل ل    وأستنتج  دالة أصلية لدالة   

ذات            𝓏    ولتكن النقطة نسمنسوب اىل املعلم املتعامد واملتجا املستوي  (2           

اليت حتقق   𝓏   دات الالحقة النقط من املستوي جمموعة عني  

                                  
 

 
 

n نضع                               أجل كل عدد طبيعي من   )3 

7 يقبل القسمة على   بني انه ادا كان n  ةرديا ةإن       

 التمرين الثاني)5ن(

  الفضاء منسوب اىل املعلم املتعامد واملتجانس               و      عدد حقيقي من  اجملال      

اليت حتقق   M       لتكن      جمموعة النقط  

       
                                               

اعط معادلة ديكارتية ل  (1       

هي سطح كرة يطلب تعني مركزها       و نصف وقطرها    بني ان  (   2      

عندما ميسح       اجملال           استنتج جمموعة النقط    

O    عني سطوح الكرات (   3    اليت  متر باملبدأ   
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منتصف القطعة             O بني أن 

O   استنتج أن      و         متناظران ىبالنسبة إل 

ليكن املستوي(   4      دو املعادلة                   

املسقط العمودي  للنقطة      على     مث ادرس   و       عني احداثيات النقطة   

 التمرين الثالث)0ن(

 1- أدرس حسب قيم العدد الطبيعي   باقي قسمة    على  5

 استنتج باقي القسمة االقليدية ل                             على5

اويل   131بني ان العدد  -2 

 
          

     
 3- عني األعداد الطبيعية    اليت حتقق                     

m=PPCM     و d=PGCD     حيث 

 4- عني قيم  يكون         مث استنتج الثنائيات      

 التمرين الرابع)8ن( 

      
      

  
 (I) نعترب الدالة العددية   املعرةة على         كما يلي      

  نسمي      منحناها البياين  يف املعلم               عدد طبيعي غري معدوم    

 أدرس تغريات   مث عني معادلة املماس      للمنحين      يف التقطة دات الفاصلة 1

تشرتك يف نقطتني ثابتني عينهما    بني ان مجيع املنحنيات     

  أدرس اجتاه  تغريات الدالة   يف حالة      ةردي مث يف حالة   زوجي مث شكل جدولني لتغرياهتا 
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 أنشئ      و      

           
 

 
 (Π)        متتالية عددية معرةة ب 

      
 

 
 أحسب    مث بني أن         

 احسب   استنتج مساحة احليز من املستوي احملدد ب      و        واملستقيمنذي املعادلتني

x=e  و x=1 

(III) 

           
  

 
 نعترب االن     متتالية عددية معرةة ب 

               
    

  
 أحسب    مث بني أن            

 أستنتج       و   

      =g(x)   على  اجملال          
 

 
g    املعرةة  كما   يلي     لتكن الدالة     

أوجد  حجم  اجملسم املولد عن دوران منحي الدالة    حول حامل حمور الفواصل  يف اجملال   

         

 

 

 

 

 

 الموضوع الثالث
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   التمرين األول)0ن( أجب عن األسئلة اآلتية المستقلة عن بعضها البعض 
حبيث        (1 أوجد  ثالثة  أعداد  حقيقية    و و   

  

      
   

 

   
 

 

      
 

=h(x)   يف اجملال             

      
   احسب  القيمة  املتوسطة  للدالة  

   
  

 
 

   

 
ةاملعرة حبدها العام كما يلي               لتكن املتتالية       2 )  

هن بالرتاجع من اجل كل عدد طبيعي غري معدوم صحة املساواة بر   

                 
 

 
              

اثبت ان املتتالية    للمساحات كما يف الشكل أدناه هي متتالية حسابية اوجد عبارة حدها العام واحلد        3)

 

 التمرين الثاني)5ن(

     
    

 
نعترب الدالة   املعرةة على         كما يلي           1)  

 ادرس تغريات الدالة 

 برهن أن للمعادلة        حال  وحيدا   حيث       مث انشئ     
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نعترب الدالة  املعرةة على         كما يلي                         2 )  

هن أن املعادلة بر        تكاةئ املعادلة             

0       
 

 
 برهن أن        و ان    

 
    

          
نعترب املتتالية (3     املعرةة كما يلي                            

 برهن بالرتاجع أن     

         
 

 
 باستعمال التكامل برهن أن       

   
   

                            مث استنج  
 

 
 
 

  من العبارة االخرية  اوجد  حصرا  احد  طرةيه

 التمرين الثالث)5ن(

(.بدون إرجاع)نسحب كرتني على التوايل .كرات بيضاء ، كرتني صفراوين وكرتني محراوين  3حيتوي كيس على   

Xق بكل سحب عدد الكرات البيضاء املسحوبة و املتغري العشوائي الذي يرةY  املتغري العشوائي الذي يرةق بكل
 .سحب عدد الكرات الصفراء املسحوبة

 .عني القيم املمكنة ـل ( 1
 .عني قانون احتمال املتغري( 2
 .احسب األمل الرياضيايت والتباين للمتغري( 3
 .سابقة بالنسبة للمتغري أجب عن نفس األسئلة ال( 4
Zحيث Zنعترب املتغري العشوائي( 5 X Y   وليكن ،N املتغري العشوائي الذي يرةق بكل سحب عدد الكرات

 .احلمراء املسحوبة
  بداللة  عرب عن . استنتج قانون احتمال . 
 احسب( )E Zو األمل الرياضيايت ـل( )Z تباين. 

 التمرين الرابع)6ن( 

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ; ,O i j . 
المعرفة على fلتكن الدالة 0; كما يلي: 

          cos 4xf x e x 

X

X

X

Y

ZNZ

ZZ
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في المعلم هو تمثيلها البياني الشكل ادناه ; ,O i j 
المعرفة على gنعتبر الدالة  0; بـ  xg x e 

إلى تمثيلها البياني في المعلم Cو نرمز بـِ   ; ,O i j 
من xبين أنه من أجل كل عدد حقيقي -أ. 1 0;: 

            x xe f x e    
 .عند fاستنتج نهاية  -ب
 . Cو  نقط تقاطع المنحنيين عين إحداثيات. 2
نعرف المتتالية. 3 nu علىN بـ

2
nu f n

 
  

 
 

بين أن المتتالية -أ nu هندسية يطلب تعيين أساسها. 
ةاستنتج اتجاه تغير المتتالي -ب nuو ادرس تقاربها. 
من xبين أنه من أجل كل عدد حقيقي  -أ. 4 0;: 

            ' cos 4 4sin 4xf x e x x     
 .لهما نفس المماس عند كل نقطة من نقط نقاطعهما Cو  استنتج أن المنحنيين -ب
  Tلمعامل توجيه المماس  110أعط قيمة مقربة إلى.5

عند النقطة التي فاصلتها للمنحني 
2

 
  أتمم الشكل السابق برسم المماسT   و المنحنيC    . 

 [0;1;5]مجالفي ال Cو  اوجد مساحة الحيز المحدد ب  

 

 عن األستاذ لعالونة علي 
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