
4من 1صفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية غرداية  وزارة التربية الوطنية

 األولىالتفتيشية المقاطعة  امتحان البكالوريا التجريبي
 2019دورة: ماي  الشعبة: رياضيات

 د 30سا و  04المدة:   اختبار في مادة: الرياضيات
 اآلتيين أن يختار أحد الموضوعين المترشحعلى 

 الموضوع األول
 نقاط ) 04:  ( التمرين األول

I.  ومن أجل كل عدد طبيعي كما يلي:  المتتالية العددية المعرفة على :  
  و  ،  احسب )1
  : برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي )2

  و  :  متتاليتان عدديتان معرفتان على  و  
  و  ،  ،  احسب بداللة )3
   و  ،  حيث: 

II. من  و فإن جميع حدود المتتاليتين  من  نعتبر في هذا الجزء من أنه من أجل كل  
  و   .عين القيم الممكنة للقاسم المشترك األكبر للعددين)1
على  بواقي القسمة اإلقليدية للعدد  أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي )2

 التي نحقق  ب) عين قيم العدد الطبيعي 
أوليين فيما بينهما و    .التي تجعل الحدين استنتج مجموعة قيم العدد الطبيعي  ج)

  فإن:   من  بين أنه من أجل كل )3

 نقاط ) 04(   التمرين الثاني:
 : ذات المجهول   .المعادلة نعتبر في مجموعة األعداد المركبة )1

   
تقبل حال تخيليا صرفا يطلب تعيينه ، بين أن المعادلة  )أ

 . ، تعطى الحلول على الشكل األسي. المعادلة  حل في المجموعة   )ب
  و  ،  ،  نعتبر النقط   .في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس)2

  و  ،  ،  التي الحقاتها على الترتيب )3

: حيث ذات الالحقة  مجموعة النقط  مترافقان واستنتج أن  و   .بين العددين المركبين )أ
 )  هو مرافق العدد المركب   .بهي دائرة يطلب تعيين عناصرها المميزة ( العدد المرك  

، ثم جد العبارة  إلى النقطة  والنقطة  النقطة إلى  الذي يحول النقطة  برر وجود التشابه المباشر  )ب
 المركبة له مستنتجا عناصره المميزة 

 إلى  ويحول  الذي مركزه  في استقامية واستنتج العناصر المميزة للتحاكي  و  ،  بين أن النقط  )ج
 محددا نسبته وزاوية له. بتشابه مباشر مركزه  هي صورة  وأن 

 التي تحقق  ذات الالحقة  مجموعة النقط    )د
 . بالتحويل  عين صورة المجموعة 

 
 نقاط ) 05(   :الثالثمرين تال

ربع المدخرات  تمثل السلعة  و  ،  قطع الغيار التي تشتمل ثالثة أنواع من السلع من بيع جزء من مدخراته بمتجر  يقوم
من  و  من السلعة  ،  من السلعة    تشملعيوب  السلعة تحويكانت الباقي ،  ثلثها وتمثل  بينما 

 ، أخذ زبون قطعة عشوائيا. السلعة 
 الحوادث التالية:  لتكن

 "  : " أخذ الزبون القطعة  من السلعة  الحادثة 
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I.المت
احاحسب))11
برهنبرهن أنه))22

ممتتاليتوو 
احسب بداللةاحسب بداللة )3

لجزء من أنه منهذا الجزء من أنه من أج
ممكنة للقاسملقيم الممكنة للقاسم المش

ب قيم العدد الحسب قيم العدد الطبيعي
الالتي نحلطبيعي لعدد الطبيعي 

 العدد الطبيعيعة قيم العدد الطبيعي 
فإن:  فإن:  من 

تعيينه ،طلب تعيينه ،iذات المجهذات المجهو.عادلة
على الشكل الول على الشكل األسي.

نعتبر.انس

وو ، 

ذاتذات الالحلنقط عة النقط 
هو مرهو مرافق ا..كببلمرك

، ثم جدى النقطة إلى النقطة 

إلىويحول ويحول مركزه 
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" : " أخذ الزبون القطعة  من السلعة  الحادثة 
 " أخذ الزبون القطعة  من السلعة  : " الحادثة 
 " باوتحوي عـي: " القطعة التي أخذها الزبون  الحادثة 

أ) أتمم شجرة االحتماالت لهذه التجربة)1
 ب) ماهو احتمال أن تكون السلعة تحوي عيبا ثم استنتج نسبة السلع السليمة

  ج) القطعة التي أخذها الزبون تحوي عيوبا ، ما احتمال أن تكون القطعة من السلعة 
: أنقل ثم أكمل الجدول التالي،  ة للبيع ضوعرالم قطعهو إجمالي عدد ال  أن علماد) 

 ، سعر القطعة  تخفيضات هامةللبيع ب هاعزل هذه القطع وعرض صاحب المتجربسبب العيوب الواضحة اضطر )2
 هو  وسعر القطعة  هو  سعر القطعة ،  هو 

سعرهما اإلجماليمخفضتين معا قطعتين  بيعل اإلمكانيات هذه من بكل يرفق الذي  العشوائي المتغير نعتبر
المخفضة من السلعةمعا ع قطعتين بيلالممكنة  الطرائق عدد يه ما )أ

) قيم ست توجد(  الممكنة  قيم هي ما )ب
 العشوائي للمتغير احتمال قانون كتبأ )ج
  المعياري واالنحراف التباين ، الرياضياتي األمل أحسب )د

 
 نقاط ) 07(   التمرين الرابع:

I. كما يلي:      المعرفة على المجال نعتبر الدالة 
ثم أنشئ جدول تغيراتها . تغير الدالة اتجاه أدرس )1
حيث:   تقبل حال وحيدا  أثبت أن المعادلة )2
.على المجال  إشارة استنتج)3

II. كما يلي:    المعرفة على المجال نعتبر الدالة  
وفسرها هندسيا .  عند أحسب نهاية الدالة )1
ثم أنشئ جدول تغيراتها . تغير الدالة اتجاه أدرس )2
 : على المجالدالة موجبة تماما  تعطى )3

 ثم أعط حصرا لــ  ، بين أن:  )أ
فإن:    .من استنتج أنه من أجل كل  )ب
دستور الدالة  عين،  فإن:  .  .من  بين أنه من أجل كل )ج
. على المجال  ذو المعادلة:  بالنسبة للمستقيم  استنتج وضعية  )د

و  :  نأخذ في معلم متعامد  للدالة البياني  التمثيل  ليكن)4
هي:  عند النقطة ذات الفاصلة  للمنحنى  تحقق أن معادلة المماس  )أ

في نفس المعلم  و  ،   أنشئ  )ب
  .المستقيمو  .للمستوي المحدد بالمنحنىالمغلق مساحة الحيز  المربع حسب بالسنتمترأ )ج
التالية: لمعادلة ل انتمائهامجال عدد الحلول و ناقش بيانيا وهذا حسب قيم الوسيط الحقيقي  )د

III. و من أجل كل عدد طبيعي  كما يلي:    المعرفة على نعتبر المتتالية العدديةn   :
 ها اتجاه تغير حددمحدودة من األعلى و  المتتالية بين أن )1
ثم أوجد نهايتها ة ،تقاربم  أناستنتج )2

 )من الجزء  دو  ب ين( مالحظة: في هذا الجزء يمكنك توظيف نتائج السؤال 

 المجموع      نوع القطعة
     عدد القطع

     عدد القطع ذات عيوب
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سبب العيوببسبب العيوب الواض)
سعرسعر القط،، و

العشوائيالعشوائييرالمتغير
الممكنةالطرائقالطرائقدعدد

ستوتوجد(( مكنةالممكنةي
العالعشوائيللمتغيرللمتغيرمالاحتمال

واالنالتباينالتباين،،ضياتيرياضياتي

كما يلي  جال
ئ جدول تغيرثم أنشئ جدول تغيراتها

حيثحال وحيدا تقبل حال وحيدا 
.

سيا .tioلي:  كما يلي:  
ها .

دستعينعين، ، 
مجال لى المجال 

و و 

cستقيم.
ة: التالية: 

نو

mعدد ا mmmعددعدد القطع mmamamam
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 الموضوع الثاني:
 

 نقاط ) 04(   التمرين األول:
 ، ، ، النقط في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس 

 عدد حقيقي موجب. حيث  و
.و ، ثم استنتج القيمتين المضبوطتين لكل من أ)  احسب الجداء السلمي )1

 .ثلث ب) احسب مساحة الم
، ثم استنتج معادلة ديكارتية له.ناظمي للمستوي  بين أن الشعاع )2
وحدة الحجوم) (  .رباعي وجوه، وأن حجمه بين أن )3
.من الفضاء التي تحقق:  مجموعة النقط  لتكن )4

سطح كرة، يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها. موجب، لدينا:  بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  )أ
.مماس لسطح الكرة  حتى يكون المستوي  عين قيمة  )ب
.ويمس  الموازي تماما للمستوي  اكتب معادلة للمستوي  )ج

 
 نقاط ) 04(   التمرين الثاني:

 .نضع:  من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم 

.لدينا:  برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم )1
.غير معدوم فإن:  أ)  تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي )2

.غير معدوم فإن:  ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي 
.غير معدوم  أ)  عين من أجل كل عدد طبيعي )3

 .ب) عين 
.: أ) استنتج حسب قيم العدد الطبيعي غير المعدوم )4

 .ب) استنتج 
 ) يكافئ  يمكن استعمال المبرهنة: ( مالحظة: 

 
 نقاط ) 05(   :الثالث التمرين

.والمعرف كما يلي:  كثير الحدود للمتغير المركب  ليكن )1
.احسب  )أ

.حيث:  و عين العددين المركبين  )ب
) الحل اآلخر. الحل الحقيقي و. نضع ( مجموعة األعداد المركبة المعادلة:  حل في  )ج

.. الوحدة  .نعتبر في المستوي المركب المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس)2
 حل المعادلة في السؤال األول) ونسمي النقطة  (حيث  : ومن أجل كل عدد طبيعي  نضع 

 .صورة العدد المركب 
.و ، ، احسب األعداد المركبة  )أ

 .و ، ، ، مثل النقط  )ب
.كما يلي:  نعرف المتتالية  من أجل كل عدد طبيعي )3

هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها األول.بين أن المتتالية  )أ
.اكتب عبارة الحد العام للمتتالية  )ب
؟، ماذا تستنتج حول تقارب المتتالية احسب نهاية المتتالية  )ج

4(.
.لدينا:  بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  )أ

.استنتج طبيعة المثلث  )ب
.، ، ، ، طول الخط المنكسر المحدد بالنقط  نسمي  من أجل كل عدد طبيعي )5
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ب)
بينبين أن))22
بين أنبين أن ))33
مجملتكن لتكن )4

بين أنه منبين أنه من أجل)أ
حتى يكين قيمة عين قيمة )

معادلة للمستويكتب معادلة للمستوي 

 )نقاط )0
نضعنضع:  معدوم غير معدوم 

كل عدد طبي أجل كل عدد طبيعي غ
غيرغير معدوطبيعي عدد طبيعي 

غيرغير معدوم في  طبيعي 
معدوم غير معدوم 

 : عدوم 

افئ يكافئ 

u.
الحل. الحقيقي ولحل الحقيقي و

.وحدة 
 األول) ونسسؤال األول) ونسمي الن
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.و ، طوال: احسب األ )أ
.تحقق أن:  )ب
.ثم حدد نهاية بداللة  عبر عن  )ج

 
 نقاط ) 07(   التمرين الرابع:

I( ثم استنتج أن ، بين أن: عند  باستعمال قابلية اشتقاق الدالة ،.

II( تمثيلها البياني في  ، وليكن بـ:  المعرفة على المجال  نعتبر الدالة
.مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس 

.لدينا:  حيث  أ)  بين أنه من أجل كل عدد حقيقي )1

 .، بين أن: ب) من أجل 

 ، وفسر النتيجة بيانيا.غير قابلة لالشتقاق عند  جـ) بين أن الدالة 
.أ)  احسب النهاية: )2

 ، ثم شكل جدول تغيرات، لدينا: من المجال  ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي 
 .الدالة 

 .جـ) ارسم المنحنى 
    ، محور الفواصل والمستقيمين ذو المعادلتين دد بالمنحنى المستوي المح مساحة الحيز ليكن )3

، و فاصلتاهما على الترتيب  نقطتان من المنحنى  و ، ولتكن و
من المستوي. و والنقطتان 

.والمثلث  احسب مساحة كل من المستطيل  )أ
.استنتج أن  )ب

III( تمثيلها البياني. و بـ:  المعرفة على المجال  نعتبر الدالة
.لدينا:  بين أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب )1
من  فإن النقطة  من المنحنى  ، ثم بين أنه إذا كانت النقطة أ)  بين أن: )2

.المنحنى 
 في المعلم السابق. ؟ أنشئ و تنتج بالنسبة للمنحنيين ب) ماذا تس

 ، والمستقيمات التي معادالتها  المحدد بالمنحنى مساحة الحيز  ليكن )3
.و

.بين أن: )أ

 .ثم استنتج قيمة  احسب  )ب
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IIII((نعنعتبر ا
مستومستو منسو

أ)  بين أنه منأ)  بين أنه من أجل)1

، ب أجل  من أجل 

غيرغير قابلة لالالةن الدالة 
.هاية: 

منعدد حقيقي ل كل عدد حقيقي 

حححدد بالمدد بالمنحنى حي المح
فاصفاصلتاهحنى المنحنى 

من المستومن المستوي.
..لمثلثوالمثلث 

.

.atبـ: 
من المنمن المنحنى 

ابق.م السابق.
ed، ، ها
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