
 4من  1الصفحة
 

 اKLمMور�ة اKLزائر�ة الديمقراطية الشعبية

� ات ــــــــــثانو�                                                                       مدير�ة ال+*بية لوالية أدرارPأدرار–المقاطعة األو- 

 2019ماي                                                                              آداب و فلسفة + لغاتالشعبة :

̀الور�ا تجر�[\ا  ونصف تانساع: المدة                                                   ر�اضيات      � مادة ال متحان ب

 عd$ الم��� أن يختار أحد الموضوع.ن

 الموضوع األول:

 

 نقط) 60( : التمر�ن األول 

 و     عددان طبيعيان حيث:   و ليكن 

 ؟ علل اجابتك؟متوافقان ب��ديد     و    انالعدد xل)1

2(W·و3ل منل االقليدية قسمةال أحسب با dع$  

 عd$   استQتج با·W القسمة االقليدية للعدد:  )3

 عd$    : القسمة االقليدية للعدداستQتج با·W ثم .تحقق أن: )4

5( Wyي3ون العدد  بحيثاألصغر من   ع.ن قيم العدد الطبي :. 

 

 )نقط 06( :التمر�ن الثا�ي 

 .  حدxا األول  و     أساس�ا متتالية حسابية  

 و  أحسب )1

 .  بداللة اكتب عبارة ا�Aد العام)2

 حد من حدود المتتالية  xل العدد  )3

    : حيث  ا¸�موع   بداللةأ) أحسب )4

 . بحيث ي3ون :  ع.ن قيمة العدد الطبيWy ب)       
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: التمر�ن األو 6( للتمر�ن األو a
عددعددان طووكنليكن 

متوا  وونانعدد

ل3ل منلاالقليديةاالقليديةقسمة

دية للعدد:  القليدية للعدد:  

 W·تج باQست W·القسمالقسمة االج با

عد العددبحيثبحيث ننوي3ونن

3as.ency-education.com



 4من  2الصفحة
 

 

 ) نقط80( :التمر�ن الثالث 

 كما يWd :  معرفة عd$   دالة

 . تمثيل�ا البيا�ي WX المستوي المQسوب إ%$ معلم متعامد ومتجا�س  و 

      :  من  ب.ن أنه من أجل zل عدد حقيقي )1

يقبل مستقيم.ن  ب)استQتج أن المنح�0     مجموعة *عر�ف�ا  . Wمجا% أطرافعند الدالة اتأحسب {~ايأ))2

 مقار�.ن يطلب *عي.ن معادلة ل3ل م°~ما

 جدول *غ.�ا�~ا . ش3لثم   أدرس اتجاه *غ.� الدالة )3

يطلب *عي.ن معادلة المماس عند النقطة .  يقبل مماس.ن معامل توجيه zل م°~ما ªساوي � لمنح�ب.ن أن ا)4

 ال0h فاصل¹~ا 

 .مع حامWd محوري االحداثيات نقط تقاطع المنح�� احداثيات  ع.ن)5

 .و المنح�� أرسم المماس)6
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ب.نب.ن أنه)1)1

ياأحسبأحسب {~ايأ)أ))2)2

�ر�.ن يطلب *عي�.ن يطلب *عي.ن م مقا

ثم     *غ.� الدالةتجاه *غ.� الدالة 

قبل مماسيقبل مماس.ن مع

 حاممع حامWd منح��
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 الموضوع الثاني

 نقاط) 06(:التمرين األول

 ، إخ�� اإلجابة الAºيحة من ب.ن اإلجابات الثالث المق��حة ، مع التعليل . z WXل من األسئلة التالية

 xو :عd$ ـ با·W القسمة اإلقليدية للعدد1

 ج)         ب)              )أ

 متوافقان ب��ديد : و  ـ العددان 2 

 ج)         ب)                 )أ

 فإن :  عدد «Aيح ، إذا zان ـ 3

 ج)        ب)          )أ

 .   أساس xذه المتتالية xو :متتالية حسابية معرفة عd$ بحدxا العام :  ـ 4

 ج)                 ) ب                 )أ

 .بحدxا العام :متتالية معرفة عd$ ـ 5

 :   أ) xندسية                 ب) حسابية                       ج) الحسابية وال xندسية  المتتالية-

 :   أ) م�|ايدة                 ب) متناقصة                           ج) غ.� رتfبة المتتالية -

 نقاط) 06التمرين الثاني :(

      $dس عfخضراء . 2حمراء و  2بيضاء ،  2كر�ات متماثلة ال نفرق بي°~ا باللمس . م°~ا  6يحتوي ك 

 �¾Aب عشوائيا من الكfس كر�ت.ن عd$ التوا%W ودون إرجاع .

 " الكرة الم¾Aو�ة حمراء " . R" الكرة الم¾Aو�ة خضراء "  ،  V" الكرة الم¾Aو�ة بيضاء "  ،   Bنرمز�ـ :

 �رة  المناسبة .ـ  ش3ل ال�1

 ـ أحسب احتمال ا�Aوادث التالية :2

 ا�Aصول عd$ كر�ت.ن من نفس اللون . )أ

 ا�Aصول عd$ كر�ة حمراء وكر�ة بيضاء . )ب

ج) ا�Aصول عd$ كر�ة بيضاء عd$ األقل .
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ـ العددان 2  ـ العددا2 

ب)                            ))أ

يح ، إذا zاند «Aيح ، إذا zان 

ب)ب)                  

عرفة عd$ بحدxة معرفة عd$ بحدxا الع

ج)  

لعام :

                     ج) السابية                       ج) الح

ترتfب              ج) غ.                      ج) غ.� 

خضر 2حمراء و  2ضاء ،  خ 2حمراء و  2

مراء " .¾Aو�ة حمراء " .
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 نقاط) 08التمر�ن الثالث :(

 .:كما يWd المعرفة ع�f   $dعت�� الدالة العددية    

)WX المستوي المQسوب إ%$ المعلم المتعامد والمتجا�س ل�ا التمثيل البيا�ي  ; , )O i j ). 

 .��و ��عند fـ أحسب {~اي0h الدالة 1

 . fثم استQتج اتجاه *غ.� الدالة ـ أحسب 2

 . fـ ش3ل جدول *غ.�ات الدالة 3

4 WX تج احداثيات نقط تقاطع المنح�0 المعادلة ـ حلQمع حامل محور الفواصل . ، ثم است 

 يقبل نقطة ا�عطاف يطل *عي.ن إحداثياxا . ـ ب.ن أن المنح�0 5

 .1عند النقطة ال0h فاصل¹~ا للمنح�0معادلة المماس  تبأك. 6

 . والمنح�0 ـ أ�¡ � المماس 7

 .عدد حلول المعادلة   عدد حقيقي . ناقش بيانيا حسب قيم ـ 8
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s11ـ أـ أحسب

ـ أحسب2ـ أحسب 2

لل3ل جدوـ ش3ل جدولل *غ *غ.�ات 3

لمعادلةالمعادلة

يقبل نقطيقبل نقطة ا��0

للمنح�0للمنح�0

..

ا المعادل للدد حلوعدد حلولل
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