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  امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية 

  2017/2018: لسـنة ادلراسـية ا                                                   اثنوية الشـيخ ٔامود –غست  مديرية الرتبية لوالية متن 
    ساعتان ـــــــــــــــــدة : املـ                                      و اللغات أالجنبية             الثالثة آداب و فلسفةالـمسـتوى : 

                                                  أالول يف مادة الرايضيات ثاليث ال  اختبار                                              
  نقاط ) : 6(  المترين أالول

 .  11متوافقان  برتديد   532و   1439هل العددان  )1

 .11عىل  54 عني ابيق قسمة أالقليدية للعدد -أ  )2

n  : اسـتنتج ٔانه من ٔاجل لك عدد طبيعي-ب 110145   
 . 11عىل    532و   1439قسمة الاقليدية للك من العددين عني ابيق ال -أ  )3

14395322: العدد   nبني انه من ٔاجل لك عدد طبيعي  -ب 5  n    11يقبل القسمة عىل  

حتقق ٔان  -أ  )4 1111990  

من  حبيث   30أالصغر  nعني أالعداد الطبيعية  -ب          11019902 nn  
  

   : نقاط ) 6المترين الثاين(

لتكن املتتالية nu   العددية معرفة  من ٔاجل لك عدد طبيعيn  34بـــ  nun  

 3uو   2uو   1uو  0uٔاحسب احلدود  )1
بني ان املتتالية  )2 nu  حسابية و عني ٔاساسها 
ٔادرس اجتاه تغري املتتالية  )3 nu 
حد من حدود املتتالية   2017بني ٔان العدد  )4 nu . ما يه رتبته 
nnاجملموع  nٔا) ٔاحسب بدالةل  )5 uuuuS  ...210 

  150nSحبيث يكون  nعي ب) عني العدد الطبي
  
  نقاط ) 8(  المترين الثالث

  عني الاقرتاح الصحيح الوحيد مع التعليل من الاقرتاحات الثالثة يف لك حاةل من احلاالت االٓتية :

عددا حصيحا حيث  aٕاذا اكن  )1 71a  فٕان 
  )أ  72a                                (ب 76a                                   (ج 799a 

 هو   5عىل   47ابيق قسمة  الاقليدية للعدد  )2
  7ج)                                             3ب)                                        2  )أ 
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 مجموعة ثالثة ٔاعداد طبيعية متعاقبة هو دامئاَ  )3
 3) مضاعف للعدد ج                               5ب) مضاعف للعدد          عدد زويج                          )أ 

4(  nv  عبارة حدها العام يه  3و حدها الاول   2متتالية حسابية  ٔاساسها 

nvn   )أ  23                           (بn
nv 32                                     (23 ج  nvn 

املتتالية  )5 nu  51املعرفة ابلعالقة الرتاجعية التالية  nn uu  يه متتالية 
 ) اثبتة ج          ب) متناقصة                                            مزتايدة                             )أ 

 يه  72القوامس الطبيعية للعدد  )6
  )أ  72;36;24;18;12;9;8;6;4;3;2;1   (ب 72;36;11;8;6;5;3;2;1     (ج 72;36;1  

  
  انهتـى املوضوع 

  
  
  

  2018يف باكلوراي  ابلتوفيق و النجاح -  ٔاساتذة املادة مع متنيات 
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  الثاليث  أالول يف مادة الرايضياتختبار ال التصحيح املفصل
  نقاط ) : 6المترين أالول ( 

9075321439ادلينا   )1   11متوافقان  برتديد  غري   532و   1439لعددان و منه  ا 11و ليس مضاعف للعدد  . 

102445دلينا  11عىل  54عني ابيق قسمة أالقليدية للعدد ت -أ  )2   193111024و    عىل  54ومنه  ابيق قسمة
 1هو  11

n  :ج ٔانه من ٔاجل لك عدد طبيعي ااسـتنت-ب    110145   فٕان  1هو   11عىل  54مبا ان ابيق قسمة 11145  

و منه  110145 .  
 : 11عىل    532و   1439عني ابيق القسمة الاقليدية للك من العددين ت-أ  )3

  1191439   9هو   11عىل  1439و منه ابيق قسمة    

و  114532   4هو     11عىل   532و منه ابيق قسمة  .  

14395322: العدد   nبني انه من ٔاجل لك عدد طبيعي ت  -ب 5  n    دلينا  11يقبل القسمة عىل 114532 

جند  5ابلرفع اىل قوى  114532 55   و 11145   و منه 1115325    ابلرفع اىل قوىn  جند

 1115325 n    جند  2ابلرضب يف 1125322 5  n   و دلينا 1191439  و منه ابمجلع جند

 111114395322 5  n  و 11011  و منه 11014395322 5  n  هذا يعين ان

14395322 5  n  11يقبل القسمة عىل .  

تحقق ٔان ال  -أ  )4 1111990    مبا ان  199111990   فٕان املوافقة   11مضاعف للعدد 1111990  
 حصيحة .

من  حبيث   30أالصغر  nعني أالعداد الطبيعية ت -ب      11019902 nn   دلينا 1111990   ابلرفع اىل

( العدد الزويج )  جند n2قوى    1111990 22 nn    ٔاي ان 11119902 n  إبضافةn  جند

 11119902 nnn    و منه 11019902 nn  يعين ان 1101 n  و منه جند
 
 






11110

111n
و   

ابمجلع جند   1110n   و منه القميn  21و  10  يه  30املطلوبة الاقل من .  
   نقاط ) : 6المترين الثاين(

لتكن املتتالية nu   العددية معرفة  من ٔاجل لك عدد طبيعيn  34بـــ  nun  

30ابلتعويض جند    3uو   2uو   1uو  0uب احلدود احس )1 u  11وu   52و u   93و u    
بني ان املتتالية ت  )2 nu  حسابية  

مبا ان عبارة املتتالية  : 1الطريقة  nu  من الشلك nruun  و  4rفٕان املتتالية حسابية ٔاساسها   0

30حدها الاول u   

2as.ency-education.com



4 
 

 حنسب:  2الطريقة   143141  nnun  و بعدها الفرق
  4341434141  nnnnuu nn  و منه فٕان املتتالية nu   حسابية ٔاساسها

4r . 
اجتاه تغري املتتالية  ةسادر  )3 nu  41دلينا  nn uu  عدد موجب و منه املتتالية مزتايدة 
حد من حدود املتتالية  2017بني ٔان العدد ت  )4 nu  يعىن انه يوجد عدد طبيعيn    2017حيثnu    ٔاي ان

201734 n  20204و منه n    505ٔاي ان
4

2020
n  506هو احلد ذو الرتبة  2017و منه حمققة  ٕاذن . 

nnاجملموع  nب بدالةل أا) حس )5 uuuuS  ٔاي ان  210... nn uu
n
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  ٔاي ان  nnSn 231  

: ٔاي ان  150nSحبيث يكون  nني العدد الطبيعي يع ت ب)    150231  nn  ٔاي ان

1502233 2  nnn  01532ٔاي ٔان 2 nn    حنسب املمزي   1225215341   و

35  للمعادةل حلني هام
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  9nاحلل الطبيعي هو املقبول فقط ٔاي ان  

 نقاط )  8المترين الثالث ( 
  عني الاقرتاح الصحيح الوحيد مع التعليل من الاقرتاحات الثالثة يف لك حاةل من احلاالت االٓتية :ت

عددا حصيحا حيث  aٕاذا اكن  )1 71a  و دلينا 770   ابمجلع جند 76a جند  7( او نقول إبضافة 76a  (
 و منه الاجابة الصحيحة يه ب)

50347 و    5عدد طبيعي و هو ٔاقل من  3دلينا   5عىل   47ابيق قسمة  الاقليدية للعدد  )2   مضاعف للعدد
 و منه الاجابة الصحيحة يه ب) 3و منه البايق املطلوب هو   5

عدد طبيعي  n:   مجموعة ثالثة ٔاعداد طبيعية متعاقبة هو دامئاَ  )3     133321  nnnnn   و يه
 و منه الاجابة الصحيحة يه ج)  3مضاعف للعدد 

4(  nv  عبارة حدها العام يه  3و حدها الاول   2متتالية حسابية  ٔاساسهاnnrvvn 230   و منه  الاجابة
 الصحيحة يه ٔا) 

املتتالية  )5 nu  51املعرفة ابلعالقة الرتاجعية التالية  nn uu   51 يعين ان  nn uu موجب و منه املتتالية  الفرق
 مزتايدة  الاجابة ٔا) الصحيحة 

23 حنسب عددها دلينا   72القوامس الطبيعية للعدد  )6 3272    عدد القوامس هو   121213    و يه
 72;36;24;18;12;9;8;6;4;3;2;1 (الاجابة الصحيحة يه ٔا  
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