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 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

 

 الموضوع األول

 : ن (4,5)التمرين األول   

645التالية: yو xذات اجملهولني الصحيحني  nEلتكن املعادلة 195 13 54 1nx y n   حيثn   
 15على  13nبواقي القسمة االقليدية للعدد  n(أدرس حسب قيم العدد الطبيعي 1
 .2تقبل حلول يف  nEاليت من أجلها املعادلة n(عني جمموعة قيم العدد الطبيعي 2
0(جد احلل اخلاص 3 0,x y 2للمعادلةE: 0حبيث 0 4x y  2مث حل املعادلةE  2يف. 
4)N  5يف النظام ذي االساس  0444ويكتب 6يف النظام ذي االساس عدد طبيعي يكتب 

 يف النظام العشري. Nمث أكتب  و  العددين الطبيعينيعني قيمة  
 ( ن 40) التمرين الثاين  

nu و nv  متتاليتان معرفتان على جمموعة األعداد الطبيعيةℕ    : 0كما يلي
1
4

u    
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n: 0اجل كل عدد طبيعيبرهن ابلرتاجع على أنه من  )أ  (1 1nu.  
)أدرس اجتاه تغري املتتالية   )ب          )nu متقاربة أهنااستنتج  مث .  

)بني أن املتتالية   )أ (2 )nv 5 هندسية أساسها
2

  .    
   .nبداللة  nv عرب عن   )ب   

lim مث أحسب nبداللة  nu اوجد عبارة (ج nu. 
حيث:  nSاجملموع  n(أحسب بداللة 3    
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 ن( 4,5)الثالث: التمرين

وأربعة بيضاء حتمل  -1,0,1كرايت ال نفرق بينها عند اللمس منها ثالثة محراء حتمل االرقام    9حيتوي كيس على 
 نسحب على التوايل وبدون ارجاع ثالث كرات من الكيس.  0,-1وكرتني خضراء حتمل األرقام  -1,1,0,1األرقام 
  أحسب احتمال الحوادث التالية: (1

         Aسحب ثالث كرات من نفس اللون :. 
                  B.سحب ثالث كرات جمموع أرقامها معدوم : 
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 .العدد األصغر من بني األعداد املسحوبةالعشوائي الذي يرفق بكل سحب  املتغري Xليكن  (2

 Xأ( عني قيم املتغري العشوائي
 .Xب( عرف قانون االحتمال للمتغري العشوائي

Eالرايضيايت  ج(أحسب األمل  X. 
 ن ( 07التمرين الرابع  )   
I.  العدديةنعترب الدالةg  املعرفة علىℝ : 2بـ 1 1xg x x x e  

 .gأدرس تغريات  الدالة  (1
0gبني أن املعادلة   (2 x  6;1جيث   حلني أحدمها معدوم واالخرتقبل على 1;5    
gحدد اشارة  (3 x على. 

II.  نعترب الدالةf  املعرفة على ℝ    :2بـ( 3 2) xf x x x x e. 

        fC متثيلها البياين يف املستوي املنسوب إىل املعلم املتعامد واملتجانس ; ;O i j . 
 .   و  عند  fأحسب هناية الدالة   (1

':  xحتقق أنه من أجل    (2 ( )f x g x واستنتج اجتاه تغريf ا.مث شكل جدول تغرياهت 
yذو املعادلة   بني أن املستقيم   (3 x  هو مقارب مائل للمنحىنfC . 

 . و  fCمث أدرس الوضع النسيب بني 
 يقبل نقطيت انعطاف يطلب تعيني احداثيتهما.  fCبني أن املنحين    (4
 ( 3f;0) تعطى fCو  كل من   ;2,5على اجملال أنشئ  (5
2بــ: املعرفة على  hنعترب الدالة (6 3 2 xh x x x x e وليكن hC  متثيلها البياين يف املستوي املنسوب

;إىل املعلم املتعامد واملتجانس ;O i j . 
 دالة زوجية.hبرهن أن   (أ

 مث ارمسه يف نفس املعلم السابق. fCانطالقا من  hCاشرح كيفية انشاء املنحين (ب
 

 
                        

                                                                                                                   

 

 انتهى الموضوع األول  
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 املوضوع الثاين 
 
 :ن ( 50)   ولالتمرين اال 

0 حبدها األول   ℕعلى جمموعة األعداد الطبيعية  المتتالية العددية المعرفة  nuلتكن 2u    
n:1و من اجل كل عدد طبيعي  3 4 4n nu u n    

 حسابية ؟أم هندسية؟ برر اجابتك nuهل املتتالية (1
nبـ:املعرفة على جمموعة االعداد الطبيعة  nvلتكن املتتالية  (2 nv u n  عددين حقيقني و حيث 

 .يطلب تعيني حدها األول 3هندسية أساسها  nvحىت تكون املتتالية  و عني العددين احلقيقني 
0اجملموع :  nأحسب بداللة  1و 2(أنخذ 3 1 ..........n nS u u u  . 
مث استنتج ابقي القسمة االقليدية  13على  3nبواقي القسمة االقليدية للعدد  n(أدرس حسب قيم العدد الطبيعي 4

 .13على 2029S للعدد
2018(عني ابقي القسمة االقليدية للعدد:5 1919 2020 20212014 2015 2016 2018A  13على 

 :ن(4التمرين الثاين:)
توجد اجابة صحيحة واحدة من بني األجوبة املقرتحة يف كل حالة من احلاالت التالية, اخرت االجابة الصحيحة مربرا 

 .اختيارك 
كرة على   nكرات بيضاء الكرات ال نفرق بينها عند اللمس نسحب من الكيس   4كرة محراء و  n(حيتوي كيس على1

                                التوايل مع اعادة الكرة املسحوبة ايل الكيس بعد كل سحبة احتمال احلصول على كرة محراء على االقل هو:
41أ(         

4

n

n
4ب(                  

4

n

n
ج(                    

4

nn
n

  

2) Z  : 1عدد مركب حيث 3
2 2

Z i   2021العدد املركبZ :يساوي 

1أ(                     3
2 2

i                   )1ب 3
2 2

i                      )3ج 1
2 2

i  
;نعترب يف املستوي املركب املنسوب إىل املعلم املتعامد واملتجانس (3 ;O u v  النقط ،A،B ،C  

3اليت لواحقها  على الرتتيب : 2Az i  ،3 2Bz i ،4Cz i  طبيعة الرابعيOABC :هي 
 مستطيل                         ب( معني                         ج( متوازي أضالع. (أ

 
2ln:  (حلول املرتاجحة4 1 2 0x  هي: 1;في المجال 

;ب(                   1e;1أ(                      1e                      )1;ج  
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 ن(:4)لثالتمرين الثا

وثالثة  1,1,2,3نفرق بينها عند اللمس منها أربعة بيضاء حتمل االرقام,ال  متماثلة كرايت   10حيتوي كيس على 
 1,1,3خضراء حتمل األرقام  وثالثة 3,2,1 محراء حتمل األرقام 

 ثالث كرات من الكيس. نسحب عشوائيا ويف أن واحد  
 أحسب احتمال احلوادث التالية:  (1

         Aثالث كرات من نفس اللون : احلصول على        B :حتمل رقم فردي ثالث كرات  احلصول على  
Cحتمل ألوان العلم الوطين.ثالث كرات  : احلصول على 
1( بني أن :2

60
P A B  مث احسبP A B 

 .لكرايت اليت حتمل الرقم الفردي عدد ا ةالعشوائي الذي يرفق بكل سحب املتغري Xليكن  (3
 Xأ( عني قيم املتغري العشوائي

 .Xب( عرف قانون االحتمال للمتغري العشوائي
Eج(أحسب األمل  الرايضيايت  X. 

 ن ( 07)  التمرين الرابع    
I.   نعتبر الدالةg  بـــ ;1المعرفة على  :

21 1 ln 1g x x x 
 .;1على  gالدالة  اتغيرتادرس اتجاه  (1
gاستنتج اشارة  ثم  g(0) أحسب (2 x  1على المجال;  

II.    نعتبر الدالةf بـــ;1المعرفة على  :
ln 1

1
x

f x x
x

 تمثيلها البياني في المستوي المنسوب fC ليكنو 

;متجانسالمتعامد والمعلم الالى   ;O i j  

 أحسب   (1
1

lim
x

f x   وlim
x

f x. 

21: ;1من  xبين أنه من أجل كل   (2
g x

f x
x

 .fثم استنتج اتجاه تغير الدالة  

 يطلب كتابة معادلته. 1معامل توجيهه  Tيقبل مماسا  fCبين أن المنحني  (3
limأحسب  (4

x
f x x ومادا تستنتج بيانيا؟ 

5) ( yمستقيم معادلته  ( x  أدرس وضعية المنحنيfC  بالنسبة الى( ). 
)أرسم  (6  .fCو Tو  (
7)  m  وسيط حقيقي ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقيm  : 1عدد حلول المعادلة ln 1 0m x x 

 
 

 

 
 انتهى الموضوع الثاني
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