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 الوطنية التربيةوزارة 
  2019دورة:                      امتحان البكالوريا التجريبية للتعليم الثانوي

 -قالمة-ثانوية: بني مزلين                                                                  تقني رياضياتيالشعبة: 
         د  30سا و  40المدة:                                            الرياضيات :في مادة امتحان

 
 تيين:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآل

 الموضوع األول

 ) 7من  4إلى الصفحة  7من  1) صفحات (من الصفحة 04على (يحتوي الموضوع األول 

  )نقاط 05(ن األول: ــالتمري

   و  بالعالقة:   املعرفة على  نعترب املتتالية 

 مث ضع ختمينا حول اجتاه تغري املتتالية  أحسب احلدود )1
 : بالرتاجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  برهن  أ)  )2

 حمدودة من األسفل و استنتج أ�ا ادرس اجتاه تغري املتتالية  ب)
 متقاربة ؟ هل ميكن القول أن املتتالية   ) ج

 بالعالقة:   املعرفة على  نعترب املتتالية )3
 هندسية يطلب تعيني أساسها و حدها األول برهن أن املتتالية  ) أ

 مث احسب �اية املتتالية  بداللة  مث  عرب عن  ) ب
 حيث: ا�موع  احسب بداللة  ) ج

 بالعالقة:   املعرفة على  لتكن املتتالية )4
 سها و حدها األولحسابية يطلب تعيني أسا برهن أن املتتالية  ) أ

 حيث: ا�موع  احسب بداللة  ) ب
F حيث:  اجلداء  استنتج بداللة en
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  )نقاط 5.5(: ثانين الــالتمري

I.حيث: للمتغري املركب  كثري احلدود    نعترب يف جمموعة األعداد املركبة 
   

 يطلب تعيينه. تقبل حال ختيال صرفا  بني أن املعادلة )1

II. اليت لواحقها على  نعترب النقط  املستوي املركب املنسوب إىل معلم متعامد و متجانس يف
   و    و    و  الرتتيب: 

 مع شرح كيفية إنشاء النقطة  النقط  يف املعلم أنشئ    أ)  )1
 مركز التحاكي  الحقة النقطة  عني  . إىل  و حيول  هو التحاكي الذي نسبته    ) ب

 نضع )2

 مستنتجا طبيعة املثلث  احسب طويلة وعمدة العدد املركب  ) أ

 ختيليا صرفا حبيث يكون:  عني جمموعة األعداد الطبيعية  ) ب
  :منتصف القطعة و لتكن   : حبيث لتكن النقطة )3

 مرفقة مبعامالت حقيقية يطلب تعيينها. هي مرجح النقط  بني أن النقطة  ) أ
 الحقة النقطة  و  الحقة النقطة  عني  ) ب

 من املستوي حبيث:  عني مث أنشئ جمموعة النقط   ) ج
 ذات الالحقة  نعترب النقطة )4

 إىل  و حيول  إىل  والذي حيول  العناصر املميزة للتشابه املباشرعني  ) أ
 ؟ بالتشابه املباشر  و تشمل  اليت مركزها  ما هي صورة الدائرة  ) ب
 و عناصره املميزة. عني طبيعة التحويل النقطي  ) ج
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بني أنبني أن املع)1)1

I املستوي املركاملستوي املركبيف يف
ب: لرتتيب: 

يف املعلم يف املعلم نشئ 
وي الذي نسبتهتحاكي الذي نسبته 

مستنتمستنتجا طركب دد املركب 

ختيلياث يكوحبيث يكون:  
:نتصف القطمنتصف القطعةتكن 

 مبعامالت حقيقيةمرفقة مبعامالت حقيقية يط
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  )نقاط 06(: ثالثن الــالتمري

I. املستقيم ذو املعادلة و  للدالة  التمثيل البياين 

 .و  هي فاصلة نقطة تقاطع  .  

 بـــ:   الدالة املعرفة على  لتكن  

  على  بالنسبة لــــ:  وضعية بقراءة بيانية حدد )1
 من أجل    أن: و  من أجل:  بني أن: )2
 حتقق أن: )3

II. متثيلها البياين يف املستوي املنسوب  . و ليكن بـــ:  الدالة املعرفة على  لتكن
 وحدة الطول  إىل معلم متعامد و متجانس 

 �ايات الدالة  أحسبأ)  )1

 مث شكل جدول تغريات الدالة   فإن:  برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي  ) ب

 يطلب تعيني معادلة له. يقبل مستقيما مقاربا  بني أن املنحين   أ) )2

 و املستقيم  أدرس الوضع النسيب بني املنحين  ) ب

 بني أن: )3

 يطلب كتابة معادلة له موازيا للمستقيم   يقبل مماسا أثبت أن املنحين  )4

 ) نأخذ (    و  و أرسم   أ) )5
 حلني متمايزين. حبيث تقبل املعادلة:  عني بيانيا قيم الوسيط احلقيقي  ) ب

 عدد حقيقي. باستعمال التكامل بالتجزئة جد التكامل:     أ) )6

 و للحيز املستوي احملدد باملنحين  املساحة  . أحسب بداللة عدد حقيقي أصغر متاما من    ) ب

 مث أحسب:  و   و املستقيمات ذات املعادالت: 
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الد الدالة املعر لتكن  لتكن  

بقراءة بيانية حبقراءة بيانية حدد)1
 بني أن: 
:

بـــ: بـــ: على 
وحدة اوحدة الطول

ن: 

طلب تعيني معايطلب تعيني معادلة ل

لة لة معادلة له

مايزين.

و
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  )نقاط 3.5(: رابعن الــالتمري

 على  باقي القسمة اإلقليدية للعدد  أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  أ)  )1
F حيث: على  استنتج باقي قسمة العدد 

   
 : بني أنه من أجل كل عدد طبيعي  أ) )2

مضاعفا لـــ:  اليت يكون من أجلها:  استنتج قيم العدد الطبيعي  ) ب

 يف النظام ذي األساس  و يكتب  يف نظام التعداد ذي األساس  عدد طبيعي يكتب   )3
F يف النظام العشري. مث اكتب  و  أوجد العددين 

. نسحب عشوائيا من الكيس على  مرقمة ببواقي قسمة ال نفرق بينها باللمس  متماثلة كريات  كيس على حيتوي  )4
 .كرتني يف آن واحد

 أحسب احتمال احلصول على كرتني جمموع رقميهما يساوي جمموع أرقام العدد  ) أ
 املتغري العشوائي الذي يرفق بعملية السحب جمموع الرقمني الظاهرين على الكرتني.   ) ب

F مث احسب أمله الرياضيايت. عرف قانون االحتمال للمتغري العشوائي 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 انتهى الموضوع األول
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بني أنه مبني أنه من أجأ)أ)2)2
استنتج قيم الاستنتج قيم العدد الط) ب

طبيعي يكتب عدد طبيعي يكتب 
 مث اكتبمث اكتب و دين 

ال نال نفرق بيتماثلمتماثلةكريات

وع رقميهني جمموع رقميهما يساوي
ب جمموع الرقمنيسحب جمموع الرقمني الظا

سب أمله الرياضيايت. احسب أمله الرياضيايت.
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 ثانيالموضوع ال
 ) 7من  7إلى الصفحة  7من  5) صفحات (من الصفحة 03يحتوي الموضوع الثاني على (

  )نقاط 4.5(ن األول: ــالتمري

يف   دالةلل هو التمثيل البياين يف الوثيقة املرفقة املنحين  . بـــــ:   ا�ال املعرفة على دالةال   
 .تجانس املتعامد و املعلم امل

 بـــ:  من أجل كل عدد طبيعي  تاناملعرف و   تاناملتتالي)1

 و         

Fو منصف الربع األول مثل على حمور الفواصل الثالث حدود األوىل لكل متتالية مربزا خطوط اإلنشاء استعمال ب 

 متزايدة متاما على ا�ال  بني أن الدالة  أ)  )2
   و  :  برهن بالرتاجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  ) ب
   و  :  برهن بالرتاجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  ) ج
 علل. ؟ و  ماذا تستنتج بالنسبة لتقارب كل من املتتاليتني  ) د

 :  بني أنه من أجل كل عدد طبيعي   أ) )3

F استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي  : 

 :  حتقق أنه من أجل كل عدد طبيعي  ) ب
 :  بني أنه من أجل كل عدد طبيعي  ) ج

F متتاليتان متجاورتان يطلب تعيني �اية كل منهما.  و  استنتج أن 

 )نقاط 6.5(: ثانين الــالتمري
I. املعادلة:  حل يف جمموعة األعداد املركبة 

II. اليت لواحقها على  و  و  و   نعترب النقط  يف املستوي املركب املنسوب إىل معلم متعامد و متجانس
 و    و    و    الرتتيب: 
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املعرفة ع دالةلال   املع دالة للل
ملململتتجانساملاململململتعامد و تعامد و ملاململعلم مل

و و ان

و      

صف الربع األولو منصف الربع األول مثل

ى ا�ال ما على ا�ال 
: :  طبيعيعدد طبيعي 
: : بيعي 

عل؟؟و و 

ل
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 و  على الشكل االسي مث اشرح طريقة إنشاء  أكتب  أ) )1
 و  و  و  أنشئ النقط  ) ب

 ( تعطى النتيجة على الشكل اجلربي ) أحسب )2
 مث استنتج طبيعة املثلث  قيسا للزاوية أحسب  أ))3

F مث عني عبارته املركبة و عناصره املميزة و حيقق  الذي مركزه  استنتج طبيعة التحويل 
 هو معني يطلب تعيني مساحته أثبت أن الرباعي )4
  بواسطة التحويل صورة النقطة  الحقة النقطة  لتكن )5

   و  مث استنتج القيمة املضبوطة لـــ:  بني أن  ) أ
 بالتحاكي  مث عني صورة النقطة  و نسبته  الذي مركزه  اكتب العبارة املركبة للتحاكي )6
 مث اكتب عبارته املركبة. و عناصره املميزة  للتحويلطبيعة عني    أ)    )7

 بواسطة التحويل  صورة املعني  أحسب مساحة املعني ) ب

  )نقاط 03(: ثالثن الــالتمري

I. كريات سوداء و كرتني محراوين.   كريات بيضاء  و  كريات ال نفرق بينها باللمس منها   على حيتوي كيس 

  كريات  من الكيس   نسحب عشوائيا و يف آن واحد 

 .''توجد على األقل كرة محراء''   .''الكرات احملصل عليهما من نفس اللون''  أحسب احتمال احلادثتني:)1
هو عدد الكريات البيضاء املتبقية يف  حيث  املتغري العشوائي الذي يرفق بعملية السحب العدد  ليكن )2

 الكيس
  هي: بني أن قيم املتغري العشوائي  ) أ

 الرياضيايت.مث احسب أمله  للمتغري العشوائي  االحتمالعرف قانون  ) ب
II. كريات سوداء  كريات بيضاء  و    كريات ال نفرق بينها باللمس منها   على حيتوي كيس. 

 . مث نسحب كرية من الكيس مث نضعها يف الكيس نسحب عشوائيا كرية من الكيس 

 ''.بيضاءالكرية  املسحوبة من '' ''.  محراءالكرية املسحوبة من ''   :احلادثتنيأحسب احتمال )1
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الحقةالحقة النقطلتكن 

الالذي مركاكي كبة للتحاكي eني أن 
وحويل

صورةصورة املعني

 كرياتكريات بيض س منها للمس منها 

توجد على األتوجد على األ''''  .''ن
هو عدد الكهو عدد الكرياتث 

.وداسوداء
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  )نقاط 06(: رابعن الــالتمري

I. املعرفة على  املنحين املقابل هو التمثيل البياين للدالة  

 بـــ: 
 بقراءة بيانية شكل جدول تغريات الدالة )1
 :حيقق تقبل حال وحيدا  بني أن املعادلة )2

  على استنتج إشارة مث     

II. بــــ:  املعرفة على نعترب الدالة العددية  

  و  حيث:  متثيلها البياين يف املستوي املنسوب إىل معلم متعامد  و ليكن 

 عند الصفر  مث فسر بيانيا �اية الدالة أحسب �ايات الدالة )1

 :  بني أنه من أجل كل عدد حقيقي غري معدوم  أ))2

F مث شكل جدول تغريات الدالة  استنتج إشارة 
 مث استنتج حصرا لـــ:  بني أن  ) ب

  مقارب مائل للمنحين ذو املعادلة:  املستقيم بني أن    أ)    )3

 بالنسبة للمستقيم  أدرس وضعية املنحين  ) ب

 و املنحين  املستقيم  يف املعلم  أنشئ)4

 عدد و إشارة حلول املعادلة:  ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط احلقيقي )5

 كما يلي:   املعرفة على  لتكن الدالة )6

 على  دالة أصلية للدالة:  حىت تكون  و  عني العددين احلقيقني  ) أ
 على:  عني دالة أصلية للدالة  ) ب
      فسر النتيجة بيانيا.                            مث أحسب   ) ج

 انتهى الموضوع الثاني   
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بني أن املعبني أن املعادلة)2)2

املعاملعرفة علعددية دالة العددية 

 املستوي املنسواين يف املستوي املنسوب إ

بيانيا �اية الدسر بيانيا �اية الدالة

ت الدالة  تغريات الدالة n: عدوم غري معدوم 

ــ: صرا لـــ: 

 للمنحينب مائل للمنحين
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