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;𝑂)منسوب إلى معلم متعامد متجانس  (𝐸)الفضاء  ن(:4التمرين األول) 𝑖; 𝑗;⃗⃗⃗ �⃗⃗�). 

;𝑀(𝑥بيّن أّن مجموعة النقط  (1 𝑦; 𝑧) :من الفضاء التي تحقق 

 (𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 + 2)2 + (3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 − 1)2 =  مستقيم يُطلب تعيين شعاع توجيه له. (𝐷)هي  0

;𝑀(𝑥بيّن أّن مجموعة النقط   (2 𝑦; 𝑧) :من الفضاء التي تحقق 

 (𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 + 2)2 − (3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 − 1)2 = يُطلب  (𝑄)َو  (𝑃)هي إتحاد مستويين  0

 إعطاء معادلتين ديكارتيتين لهما.

(𝑃)َو تحقق من أّن:  ∩ (𝑄) = {(𝐷)}. 

 المعّرف بالمعادلة الديكارتية: (𝑃𝑚)المستو  𝑚نرفق بكل عدد حقيقي  (3

(1 + 3𝑚)𝑥 + (2 + 𝑚)𝑦 + (2𝑚 − 1)𝑧 + 2 − 𝑚 = 0 

 .(𝐷)يحوي  (𝑃𝑚)بيّن أّن        

 ؟ برر .(𝑃𝑚)هو المستو  (𝐷)هل أّن كل مستو يحوي  (4

حمراء ،  3كرات متماثلة ال نستطيع التفرقة بينها عند اللمس منها:  10يحتوي كيس على  ن(: 4التمرين الثاني)

 بيضاء. نسحب من هذا الكيس ثالث كرات في آن واحد. 4َو خضراء  3

الحصول على األلوان الثالثة؟ ما هو إحتمال ما هو إحتمال الحصول على نفس اللون؟ ما هو إحتمال  (1

 الحصول على كرة بيضاء على األقل.

 الذي يرفق بكل عملية سحب ثالث كرات "عدد الكرات البيضاء المسحوبة" 𝑋نعتبر المتغيّر العشوائي  (2

 (. 𝑋؟ )عّرف قانون اإلحتمال للمتغيّر العشوائي 𝑋ما هو قانون اإلحتمال للمتغيّر العشوائي 

 . 𝑋للمتغير العشوائي  𝐸(𝑋)أحسب األمل الرياضياتي  (3

 . 𝑋للمتغير العشوائي  𝜎(𝑋)َو اإلنحراف المعياري  𝑉(𝑋)أحسب التباين  (4

 ن(:5التمرين الثالث)

المعادلة:  ℂحل في مجوعة األعداد المركبة  (1
𝑍−2

𝑍−1
= 𝑧 …  .ثُّم أكتب الحلول على الشكل المثلثي  (1)

المعادلة:  ℂحل في مجوعة األعداد المركبة  (2
𝑍−2

𝑍−1
= 𝑖 …  .ثُّم أكتب الحلول على الشكل الجبري  (2)
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;𝑂)في المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد متجانس  (3 �⃗⃗�; �⃗�) نعتبر النقط ،𝑀   ،𝐴   َو𝐵  ذات

𝑍   ،𝑍𝐴على الترتيب اللواحق  = 𝑍𝐵َو   1 =  .𝐵َو   𝐴تختلف عن  𝑀حيث:  2

عمدة للعدد  وَ  طويلة  هندسيا   فّسر
𝑍−2

𝑍−1
 هندسيا  . (2)حلول المعادلة  ، ِجد من جديد 

4) 𝑛 : عدد طبيعي غير معدوم ، بيّن بإعتبارات هندسية أّن كل حل للمعادلة(
𝑍−2

𝑍−1
)

𝑛
= 𝑖  ذو جزء حقيقي

يُساوي 
3

2
. 

) المعادلة: ℂحل في مجموعة األعداد المركبة  (5
𝑍−2

𝑍−1
)

2
= 𝑖 .َو أكتب الحلول على الشكل الجبري 

 التمرين الرابع:

;0[الدالتين المعرفتين على المجال ℎَو  𝑔لتكن  الجزء األول:  كما يلـي: ]∞+

                        𝑔(𝑥) = 𝑥 − 1 − ln 𝑥 ،ℎ(𝑥) = 𝑥 + (𝑥 − 2) ln 𝑥. 

 .𝑔أدرس تغيرات الدالة  (1

𝑔(𝑥)إستنتج أن  (2 ≥ ;0[من المجال   𝑥من أجل كل  0 من المجال   𝑥أجل كل .بين أن من ]∞+

]0; +∞[ : ℎ(𝑥) = 1 + 𝑔(𝑥) + (𝑥 − 1) ln 𝑥 ُّم بيّن أنّه من أجل كل ، ث𝑥   0[من المجال; +∞[ 

(𝑥 − 1) ln 𝑥 ≥ ;0[على المجال ℎ(𝑥)، ثُّم إستنتج إشارة  0 +∞[. 

;0[ المعرفة على المجال 𝑓لتكن الدالة  الجزء الثاني: 𝑓(𝑥)بـ:  ]∞+ = 1 + 𝑥ln 𝑥 − (ln 𝑥)2. 

;𝑜)منحناها البياني في معلم متعامد متجانس (𝐶𝑓)نسمي  𝑖; 𝑗). 

أحسب  (3
0

lim ( )
x

f x



limأحسب، ثم فسر النتيجة هندسيا ، َو  ( )

x
f x


. 

𝑥ن أنّه من أجل كل بيّ  (4 > 0 : 𝑓′(𝑥) =
ℎ(𝑥)

𝑥
 .𝑓إستنتج جدول تغيّرات الدالة ، ثُّم 

𝑥، تحقق أنّه من أجل كل 1ذات الفاصلة  𝐴عند النقطة  (𝐶𝑓)للمنحنى  (𝛥)عيّن معادلة المماس  (5 > 0 :   

𝑓(𝑥) − 𝑥 = (ln 𝑥 − 1)𝑔(𝑥) أدرس الوضعية النسبية للمنحنى ،(𝐶𝑓)  َو المماس(𝛥). 

 .1.5َو  1يقبل نقطة إنعطاف فاصلتها محصورة بين  (𝐶𝑓)علما  أن  (𝐶𝑓)َو  (𝛥) أنشئ (6

𝑈0متتالية معرفة كما يلي:  (𝑈𝑛) الجزء الثالث: = √𝑒 َو من أجل كل 𝑛 ∈ ℕ: 𝑈𝑛+1 = 𝑓(𝑈𝑛). 

𝑛 أجل كلبرهن بالتراجع أن من  (7 ∈ ℕ : 1 < 𝑈𝑛 < 𝑒 بيّن أّن المتتالية ،(𝑈𝑛)  متناقصة. إستنتج أّن

 متقاربة، ثّم أحسب نهايتها. (𝑈𝑛)المتتالية 
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 ن(: 4التمرين األول)

 حدودهما أعداد طبيعية، معّرفتان كما يلي: (𝑦𝑛)َو  (𝑥𝑛)نعتبر المتتاليتين 

                                       {
𝑥0 = 3
𝑦0 = 1

}َو  
𝑥𝑛+1 = 2𝑥𝑛 − 1
𝑦𝑛+1 = 2𝑦𝑛 + 3

 

𝑛 برهن أنّه من أجل كل  (1 ∈ ℕ   ،𝑥𝑛 = 2𝑛+1 + 1. 

;𝑃𝐺𝐶𝐷(𝑥8أحسب  (2 𝑥9) ، ماذا تاُلحظ؟ هل العددين𝑥𝑛  َو𝑥𝑛+1 أوليان فيما بينهما من أجل كل𝑛 ∈ ℕ ؟ 

;𝑃𝐺𝐶𝐷(𝑥2016عيّن   𝑥2017)  ثُّم𝑃𝐺𝐶𝐷(𝑥1437; 𝑥1438). 

𝑛  ،2𝑥𝑛برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي   (3 − 𝑦𝑛 =  𝑝، ثُّم أدرس حسب قيم 𝑛بداللة  𝑦𝑛. عبّر عن 5

2باقي القسمة اإلقليدية للعدد 
𝑝

 .5على  

𝑛  ،𝑑𝑛 نضع من أجل كل عدد طبيعي  (4 = 𝑃𝐺𝐶𝐷(𝑥𝑛; 𝑦𝑛) 

𝑑𝑛برهن أّن  = 𝑑𝑛أَْو  1 = التي يكون من أجلها  𝑛ثُّم إستنتج مجموعة قيم العدد الطبيعي  5

𝑃𝐺𝐶𝐷(𝑥𝑛; 𝑦𝑛) = 1. 

;𝑜)و المتجانس الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد ن(: 4التمرين الثاني) 𝑖; 𝑗; �⃗⃗�)  َو𝛼  :عدد حقيقي حيث

𝛼 ∈ ]0; 𝜋[. 

;𝑀(𝑥مجموعة النقط  (𝑆𝛼)نعتبر  𝑦; 𝑧) :من الفضاء حيث 

𝑂𝑀² − 2 cos(𝛼)[ 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. (𝑖 + 𝑗 + �⃗⃗�)] + 3 − 4 sin2(𝛼) = 0 

 .𝑅𝛼َو نصف قطرها  𝐼𝛼، بيّن أنّها سطح كرة يُطلب تعيين مركزها  (𝑆𝛼)عيّن معادلة ديكارتية للمجموعة  (1

;0[في المجال  𝛼عندما يمسح العدد الحقيقي  𝐼𝛼إستنتج مجموعة النقط  (2 𝜋[. 

، ماذا [𝐼𝜋−𝛼𝐼𝛼]التي تّمر من المبدأ ، و بيّن أّن المبدأ هو منتصف القطعة  (𝑆𝛼)عيّن سطوح الكّرات  (3

 ؟ (𝑆𝜋−𝛼)َو  (𝑆𝛼)تستنتج بالنسبة لسطحي الكرتين 

𝑥المستوي ذي المعادلة الديكارتية :  (𝑃)ليكن  (4 + 𝑦 + 𝑧 = 0 . 

ثُّم أدرس تقاطع سطح الكرة  (𝑃)على المستوي  𝐼𝛼المسقط العمودي للنقطة   𝐻عيّن إحداثيات النقطة 
(𝑆𝛼)  َو المستوي(𝑃). 
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 ن(: 5التمرين الثالث)

;𝑂)المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد متجانس  �⃗⃗�; �⃗�)وحدة الطول(،5𝑐𝑚.) 

𝑍0نضع: = 𝑛 ،𝑍𝑛+1َو من أجل كل عدد طبيعي ، 2 =
1+𝑖

2
𝑍𝑛 َو نسمي،𝐴𝑛  صورة العدد المّركب𝑍𝑛. 

 .𝐴4َو 𝐴1،𝐴2، 𝐴3 حقيقي. مثّل عندئذ النقط: 𝑍4، ثم تحقق أّن  𝑍1 ،𝑍2 ،𝑍3،𝑍4أحسب األعداد المّركبة:  (1

𝑢𝑛، نضع :  𝑛من أجل كل عدد طبيعي  (2 = |𝑍𝑛|  بيّن أّن المتتالية .(𝑢𝑛)  هندسية يُطلب تعيين أساسها َو

 .𝑛بداللة  𝑢𝑛حّدها األول، ثُّم أكتب 

𝑛بحيث من أجل  𝐴0الطبيعي عيّن العدد  (3 ≥ 𝑛0  النقط ،𝐴𝑛  تقع داخل قرص مركزه𝑂  َو نصف

 . 0.1قطره

لدينا:  𝑛بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي  (4
𝑍𝑛+1−𝑍𝑛

𝑍𝑛+1
= 𝑖  إستنتج طبيعة المثلث ،𝑂𝐴𝑛𝐴𝑛+1. 

 طول الخط المنكسر المحدد بالنقاط: 𝑙𝑛نسمي  𝑛من أجل كل عدد طبيعي  (5

 𝐴0  ،𝐴1،𝐴2،...،𝐴𝑛−1،𝐴𝑛. 

 َو عيّن نهايتها . 𝑛بداللة  𝑙𝑛عبّر عن 

 ن(:7التمرين الرابع )

 𝑚  ،وسيط حقيقي𝑓𝑚  الدالة العددية للمتغير الحقيقي𝑥   و المعّرقة علىℝ : بـ 

             𝑓𝑚(𝑥) = 𝑒−2𝑥 − (1 + 𝑚)𝑒−𝑥 + 𝑚 . 

(𝐶𝑚  التمثيل البياني للدالة )𝑓𝑚  ( في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس𝑂; 𝑖 ; 𝑗.) 

𝑚نضع  الجزء األول: = 1 : 

 .𝑓1ات الدالة أدرس تغيرّ  (1

 ( عندها. 𝐶1معادلة المماس لـ) (𝑇)أكتب  طلب تعيينها وَ يُ  𝐴0(  يقبل نقطة إنعطاف 𝐶1المنحنى ) برهن أنّ   (2

‖𝑖‖( .  ) تؤخـذ 𝐶1المنحنى  )َو (𝑇)  المماسأرسم  (3 = 2𝑐𝑚.) 

 المستقيمين اللذينحامل محور التراتيب  ( وَ 𝐶1يز المحدود بالمنحنى )للحّ  𝒜(𝜆)أحسب المساحة   (4

𝑦 : معادلتاهما = 𝑥 وَ   1 = 𝜆 حيث  .𝜆 >  .(∞+)يؤول إلى  𝜆لمـا  𝒜(𝜆)نهاية   أحسب ، ثُّم  0

 وسيط حقيقي كيفي. 𝑚 الجزء الثاني:

وجود  𝑚ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي  نقطة ثابتة يطلب تعيينها، ثُمّ شترك في ( ت𝐶𝑚بيـّن أنَّ المنحنيات )  (5

 حامل محور الفواصل. ( وَ 𝐶𝑚نقاط تقاطع )

 . 𝑓𝑚ات الدالة أدرس تغيرّ  (6

7)  𝑚′  عدد حقيقي حيث𝑚′ > 𝑚( أدرس الوضع النسبي للمنحنيين .𝐶𝑚 َو ) (𝐶𝑚′ ثُّم )( دراسة  دونأرسم

;𝑂( في نفس المعلم )𝐶3) ( وَ 𝐶−2( المنحيين )التغيرات 𝑖 ; 𝑗.)المنحنيات  (مجموع ذروةذرى) ن أنّ بره

(𝐶𝑚 )-  النقط التي تقبل عندها𝑓𝑚 قيم حدية - ( تنتمي إلى منحنى𝑃 ُي ) طلب إعطاء معادلة له مستقلة عن𝑚. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ إنتهى الموضوع الثانيـــــــــ 4من  4ـــ الصفحة ـــــــــــــــــــــــ األستاذة زعتر آمال

 2017ماي  15إلثنين  بالتوفيق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
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