
ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية

 قاطعة  األو%$ ـ املثانو�ات                                                                      مدير�ة ال��بية لوالية ادرار                                            

 .� واقتصاد                                                          ي*س الثالثة الشعبة :

                                          2019دورة ماي                                               امتحان الب3الور�ا التجر�01 .                                                                

  ونصف املدة : ثالث ساعات                                                 اختبار � مادة الر�اضيات                                                        

 � امل+*() أن يختار أحد املوضوع"ن:ع�

 املوضوع األول:

  نقاط ) 04التمـــر�ن األول : ( * 

لتفس.� ارتفاع درجة حرارة الغالف ا��وي ( االحتباس ا�Aراري ) ، تم قياس متوسط درجة ا�Aرارة السنو�ة ل3وكب األرض ب.ن             

 ، \�لت النتائج WX ا��دول ادناه :  1998و  1974السQت.ن 

 السنة 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998

 رتبة السنة  4 8 12 16 20 24 28

 درجة ا�Aرارة املئو�ة  19.12 19.70 19.62 20 20.60 20.88 20.92

          WX معلم متعامد مبدؤه    املرفقة بالسلسلة االحصائية مثل \Aابة النقط -1

 عd$ محور ال��اتfب ) . درجة 0.2ل3ل  و عd$ محور الفواصل  سنوات 4 ل3ل  (                     

 م�ا .علثم  لسلةل�ذه الس ع.ن إحداثي0h النقطة املتوسطة   -2

 ثم أرسمه .  مستقيم االنحدار باملرnعات الدنيا Wm :   ب.ن أن معادلة  -3

 .  2019بقراءة بيانية ، قدر درجة ا�Aرارة WX سنة    -أ)    -4

 من أيةل السابق ، باستعمال التعدي -ب)    
ً
 درجة مئو�ة ؟  23سنة سvتجاوز درجة ا�Aرارة  بداية

  نقاط ) 04: (  الثا;يالتمـــر�ن * 

  :  و من أجل zل عدد طبيWy   متتالية عددية معرفة بحدxا األول     
3

2

3

1
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          : من أجل zل عدد طبيWy  انهبال��اجع  برxن)1

        متقار�ة .  ~ااستQتج ا{ثم م�|ايدة  املتتالية ب.ن أن )2

 .     بــ : املعرفة من أجل zل عدد طبيWy  �عت�� املتتالية  )3

 . حدxا األول يطلب *عي.ن  أساس�ا متتالية xندسية   أ ــ ب.ن أن           

    بداللة    عبارة ا�Aد العام أكتبــ ب          

 . ثم ع.ن {~اية املتتالية   ،   انه من اجل zل عدد طبيWy ستQتج اجـ ــ          

 . :   ، ب.ن أنه من أجل zل عدد طبيWy    :  نضعد ــ            
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نقاط 044للر�ن األوالتمـــر�ن األولل (  : ( 

xaةرة ججررجةجة حرا تتررتفاع دتفاع د اتفس.� ا

، \�لت النتا، \�لت النتائج199899و 1

199499490 ///eeem/e242200m/m/m/m/
2020.6020.60mmmoooommmmحصائيةسلة االحصائية

واصل  الفواصل  ل3لوو ر

لللم�ام�ا .علعلمثم سلة

 : Wm دنيا : 

ةةررة ة  جة مئو A�2323راجة ا�Aرا ججججة 
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  نقاط ) 04: (  الثالثالتمـــر�ن * 

 
ُ
 .bو  �a أن ي3ون �~ا عيبان ّ� رَ يQتج مصنع مجموعة كب.�ة من أج�زة تكييف ال�واء من امل

 لقد أدت دراسة احصائية لإلنتاج إ%$ النتائج االتية:

�0
 .aمن األج�زة �~ا العيب  03

�0
 كذلك. b، �~ا العيب aمن األج�زة ال0h �~ا العيب  08

0يوجد  aمن ب.ن املكيفات السليمة من العيب �
 .�b~ا العيب  02

 "a" ا���از املختار به العيب Aنختار عشوائيا ج�ازمن ب.ن املجموعة ، نرمز با�Aادثة 

 " .b" ا���از املختار به العيب Bو ا�Aا دثة 

 نمثل الوضعية WX ال��رة املقابلة.

 . أنقل ثم أكمل ال��رة.1

 ) أحسب اإلحتماالت التالية:( *عطى النتائج مدورة إ%$ .2

 .bو  aاحتمال أن ي3ون ا���از به العيبان  -أ

 فقط. bاحتمال أن ي3ون ا���از به العيب  -ب

 احتمال أن ي3ون ا���از سليما من أي عيب . -ج

 . علما ان به العيب   احتمال ان ي3ون ا���از به العيب  -د

 

 نقاط ) 08(  لرا�عالتمر�ن ا

    بـ :   املعرفة عd$ الدالة  �عت��          

 تمثيل�ا البيا�ي WX مستو مQسوب ملعلم متعامد و متجا�س   و 

 ثم فسر النvيجت.ن بيانيا   و  احسب    .1

 . وادرس إشار�~ا  احسب  أ ــ  .2

 .   ش3ل جدول *غ.�ات الدالة ب ــ 

 .  0عند النقطة ذات ال��تfب  للمنح��      ع.ن معادلة املماس  .3

 ؟ ماذا *ستQتج بالQسبة للمنح�� ،    :     ب.ن انه من اجل zل عدد حقيقي   .4

     بالعبارة :    املعرفة عd$   �عت�� الدالة  .5

 .   عd$    ادرس اتجاه *غ.� الدالةأ ــ         

 .   عd$  واستQتج إشارة    ش3ل جدول *غ.�ات الدالة   ثم احسب  ب ــ 

 ؟  بالQسبة للمنح��  . ماذا *ستQتج   و املنح��    استQتج الوضع الQس01 للمماسجـ ــ 

 . واملنح��        أ�¡ � املماس.6

   :   ب.ن انه من اجل zل عدد حقيقي.7

 : اxماتلعادم نذاالل .نوحامل محور الفواصل واملستقيم مساحة ا�A.| املستوي املحدد باملنح��    احسب.8

  .   و                                         

                       4من  2الصفحة 
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نختار عشنختار عشوائيا

" ا���BBو ا�Aا دثو ا�Aا دثة 

لوضعية WX ال�نمثل الوضعية WX ال��رة

أنقل ثم أكملأنقل ثم أكمل ال��رة1

ب اإلحتماالت التاحسب اإلحتماالت التالية:(

ننل أن ي3وحتمال أن ي3ونن ا���از ا���از به

نل أن ي3ون ا���از به ا���از به العيب

���از سليما م ا���از سليما من أي ني3ون

علما به العيب ���از به العيب 

س

نيا

؟؟ح��  للمنح�� 
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املوضوع الثا;ي :

  نقاط)  04( التمر�ن األول :

 ا��دول التا%W يمثل عدد زّوار موقع عd$ شبكة األن��نت ( باآلالف ) خالل ثمانية أسابيع األو%$ من إ�شائه .                                  

 رتبة األسبوع  1 2 3 4 5 6

 عدد الزوار   205 252 327 349 412 423

 ل3ل  ل3ل أسبوع عd$ محور الفواصل و    بأخذWX معلم متعامد و متجا�س  مثل \Aابة النقط  .1

  زائر  عd$ محور ال��اتfب .

 كما يWd :  وذلك بإستعمال طر�قة املرnعات الدنيا معادلة مستقيم االنحدار  *عطى.2

 التعديل ا�¦طي السابق ، أحسب عدد زوار املوقع خالل األسبوع العاشر .باستعمال              

 . نالحظ أن تزايد عدد الزوار  خالل األسابيع األخ.�ة ي3ون قليل جدا ، ل�ذا نضع .3

 أتمم ا��دول التا%W ، تدور النتائج إ%$  )أ

 رتبة األسبوع  1 2 3 4 5 6

    0.6930  

 عدد الزوار   205 252 327 349 412 423

      Wm : بداللة  مستقيم اإلنحدار باملرnعات الدنيا  لـــ  ب.ن أن معادلة  )ب

 مدورتان للوحدة )  و  ( قيمتا 

 الوحدة) .استعمل الvسو�ة ا��ديدة لتقدير عدد الزوار WX األسبوع العاشر  ( تدور النvيجة إ%$  أ)   .4

 زائر . باستعمال الvسو�ة ا��ديدة ، ع.ن رتبة األسبوع الذي يبلغ فيه عدد الزوار ) ب           

  نقاط ) 04: (  الثا;يالتمـــر�ن * 

 منخرط WX احدى النوادي السياحية .         100ا��دول التا%ª Wعطي توز©ع          

WX النادي .   نختار عشوائيا منخرطا 

و  "السائح املختار امرأة  "حادثة   و  "السائح املختار رجل  "حادثة  لتكن

   "املنخرط يمارس ر�اضة  "حادثة   

 

 :  ) اكمل �رة االحتماالت التالية 1

 ) أحسب احتمال ا�Aوادث التالية : 2

 أ ــ السائح املختار امرأة .      

 ب ــ السائح املختار رجل يمارس ر�اضة .      

 جـ ــ سائح ال يمارس أية ر�اضة .      

 ر�اضة علما أنه رجل . اية يمارس ال د ــ السائح املختار      

 مستقلتان ؟  "السائح املختار رجل  "و  "ر�اضة اية يمارس ال السائح املختار  ") xل ا�Aادثتان : 3

 
 

 

 

 

 4من  3الصفحة 

 الصنف رجال�ساء

 ممارسة الر�اضة                      

ر�اضة 48 12  يمارس

 ال يمارس ر�اضة 16 24
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اززائر  ع

معاد*عطى*عطى.2.2

التباستعم         باستعمال              

نالحظ أن تزاينالحظ أن تزايد عدد.3

للتمم ا��دوأتمم ا��دولل التا التا%W ، ت)أ

يم اإلنحدار باملرمستقيم اإلنحدار باملرnعات

)وحدة ) 

الزر عدد الزوار WX األسبوار WX األسبوع الع ود

الذي يبلغ فيه عسبوع الذي يبلغ فيه عدد 

ية .        سياحية .        
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  نقاط ) 04: (  الثالثالتمـــر�ن * 

              WX2013 اول يناير من سنة W%ل سنة من السنوات القادمة سي �سمة 100000 بلغ عدد س3ان مدينة حواz م ، و خاللxايد عدد|�

 . x WXذه املدينة zل سنة  م�اجر يمك°~م االقامة 4000بأخذ �ع.ن االعتبار املواليد ا��دد و املو*ى ، و xناك   بQسبة

Wyل عدد طبيz ا%$ عدد س3ان املدينة  �س±0   من أجل  WX01 من السنة  يناير . 

 علل .  ؟  وxل x Wmندسية ؟  حسابية ، xل املتتالية     و   ثم أحسب  ع.ن )1

2(Wyل عدد طبيz أ ــ ب.ن أنه من أجل    :    . 

 من سنة ا%$ أخرى ؟ برر اجابتك .  ي�|ايد عدد الس3انب ــ xل 

   بــ : املعرفة من أجل zل عدد طبيWy   �عت�� املتتالية)3

 . حدxا األول يطلب *عي.ن أساس�ا  xندسية ب.ن أن املتتالية أ ــ 

 .   :  ثم استQتج أنه من أجل zل عدد طبيWy     بداللة   أكتبب ــ     

 . 2019قدر عدد س3ان املدينة سنة  جـ ــ         

 نقاط)  08( التمر�ن الراDع :

I.لتكن الدالة    $dحقيقيان و تمثيل�ا عددان     و  حيث   بــ :   املجال املعرفة ع 

 من  و  ولتكن  النقطتان   معطى WX الش3ل أدناه.  البيا�ي

    و  ب.ن أن : ) 1     

 عd$ املجال   إشارة بيانيا ) استQتج 2    

II.املجال   �عت�� الدالة $dـ ب املعرفة ع: 

 املنح�� املمثل   ليكن  و                 

)ل�ا WX املستوي املQسوب ا%$ املعلم املتعامد و املتجا�س          ; , )O i j) 
 ثم فسر النvيجة بيانيا .         :   أ ـ ب.ن أن )1

  ب ــ احسب 

          : تحقق أنه من أجل zل عدد حقيقي موجب تماما  )2

 ش3ل جدول *غ.�ا�~ا . واستQتج اتجاه *غ.� الدالة )3

   معادلته  يقبل مستقيما مقار�ا مائال  ب.ن أن املنح�� ) 4

 .بالQسبة إ%$  ثم أدرس الوضعية الQس´ية للمنح��   عند       

 مع حامل محور  ثم استQتج نقطة تقاطع  حيث  تقبل حال وحيدا  ب.ن أن املعادلة  )5

 .الفواصل       

 .  و  ارسم    )6

ب:  املعرفة عd$ املجال   �عت�� الدالة  العددية )7

 عd$ املجال  حيث:  Wm دالة أصلية للدالة   ب.ن أن الدالةأ ـ    

 و  واملستقيم.ن اللذين معادلت¶~ما  و املستقيم  لAµ.| املستوي املحدد باملنح��    املساحةأحسب ب ـ  
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ب ــ

�عت��عت�� املتت))3

ب.ن أن اب.ن أن املتتالأ ــ أ ــ 

بدبداللة  أكتب ــ   أكتبب ــ   

دد س3ان املدقدر عدد س3ان املدينة س

املجالاملجالعd$عرفة عe$d/قاط) نقاط) 08(

ولتكن  اولتكن  النقط أدناه.لش3ل أدناه.

جال 

ملمثلنح�� املمثل

(

رمع حامل محومع حامل محور
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