
 محمد بونعامةثانوية:                يوم :              تيسمسيلتمديرية التربية لوالية 
 ات ساع 3المــدة:                                                       علوم تجريبية 3المستوى : 

فــــي مادة: الرياضياتالبكالوريا التجريبي   
 لاالوالموضوع 

 : ) 04(األول  التمرين
  ،  ومن اجل � عدد طبي�ا�عرفة بما ي� :  ��ن ا�تتا	ة العددية

  ،  � عدد طبي�برهن بال$اجع انه من اجل )1

 متقار+ة ؟  . هل ا�تتا	ة ادرس رتابة ا�تتا	ة)2

 :  نضع من اجل � عدد طبي�)3

  بداللة  هندسية يطلب تعي0 اساسها وحدها االول ثم ع1 عن ا) ب0 ان ا�تتا	ة
  بداللة ثم احسب  ب) اس@نتج عبارة

 بداللة ، احسب  : ج) نضع من اجل � عدد طبي�
   من اجل � عدد طبي� ب0 ان) ا)4

 ثم اس@نتج  : ب) برهن انه من اجل � عدد طبي�

  :)04(التمرين الثاني
 Gيث :  ونعت1 صندوق0 متماثل0 

 ، ، وثالث كرات خTا ء Iمل االرقام ،  ، ،، Sتوي O Pس كرات Kراء Iمل االرقام

 ، وZرت0 خTاوYن  Iمل اXرقمS ،،  0توي P ثالث كرات Kراء Iمل االرقام

 ت متماثلة النفرق ب[نها عند اXلمس)(� اXكرا

I.صندوق0 فاذا `نXتار عشوائيا احد اe بدون ارجاع واذا `ن gا�وا P 0سحب كرتi  gا�وا P 0سحب منه كرتiرجاع  باال 

 احسب احتمال اjوادث ا�ا	ة :)1

 ب كرة Kراء P االقل""سح الن نفس اXرقم"      ،   "سحب كرتI 0م ،               "سحب كرت0 من نفس اXلون" 
 lستقلتان ؟ علل.  و هل اjادثتان)2

 ؟ اذا علمت ان اXكرت0 ا�سحو+@0 من Xونm 0تلف0 . فما احتمال ان ت�ون من اXصندوق )3

II.0صندوقXا o كرات ا�وجودةXصندوق وا و نأخذ ا o يعهاr صندوق  حدونضعهاXسحب عشوائيا من اi .  . ان واحد o 0كرت
 ا�تغx العشواw اvي يرفق ب�ل سحبة tموع االرقام الs الI sملهما اXكرت0 ا�سحو+@0  و	�ن

1. wالعشوا xع0 قيم ا�تغ 

 عرف قانون االحتمال لـ : .2

 : )05(التمرين الثالث
 :  ا�عادلة ذات ا�جهول داد ا�رZبةنعتt o 1موعة االع)1

  هو lرافق العدد ا�رZب،  
  ت�افئ ا�عادلة : ا) ب0 ان ا�عادلة 

 o ا�عادلة ب) حل  
 ، Xواحقها P ال$تيب : و ، ، ، نعت1 ا�قط o ا�ستوي ا��سوب ا~ معلم متعامد ومتجاiس)2

، ،  
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نضع من نضع من اجل �))33

 ب0 ان ا�تتا	ا) ب0 ان ا�تتا	ة
بدال اس@نتج عبارةب) اس@نتج عبارة

:عدد طبي� اجل � عدد طبي�eن اجل � عدد طنضع من اجل � عدد طبي�

Gيث : 

وثالث كر، ، ،،،،

رت0 خTاوYنوZرت0 خTاوYن  Iمل ا

دون ارجاع واذا `واg بدون ارجاع واذا `ن

حبب كرة K"سح"سح ،   رقم"      ،   

؟ ؟ دوق 

e

ئيا من اXصندوقعشوائيا من اXصندوق 
و+@0 

ee

sss
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 عددا حقيقيا سا�ا   ح� ي�ونا) ع0 قيم العدد الطبي� 
  ب) ع0 طبيعة ا�ثلث 

 لب تعي[نه طبتحوYل نقطي يصورة  P اXش� اال� ثم اس@نتج ان ا�قطة ا) اكتب العدد.3

  ب) اوجد lرZز ونصف قطر ا�ائرة ا�حيطة با�ثلث 

  يمسح ا�جال  حيث Iقق :  من ا�ستوي الحقتها  tموعة ا�قط .4

  ، ثم اس@نتج tموعة ا�قط  ق[سا XلزاوYة ا�وجهة ع0+

  Gيث ي�ون :  ا) ع0 قيمة العدد اjقي�.5

  من ا�ستوي حيث : tموعة ا�قط ب) ع0 
  و  ج) اس@نتج tموعة نقط تقاطع

 : )07(الرابعالتمرين 
I. سiالة . ا�ستوي ا��سوب ا~ ا�علم ا�تعامد وا�تجا�X ا�مثيل ا�يا�  

  حيث  و هما فاصلتا نقطs تقاطع  و  . ا�ستقيم ذو ا�عادلة  ،

  P  بال�سبة لـد وضعية ا�نح� بقراءة بيانية حد)1

 بـ : وا�عرفة P ا�الة العددية Xلمتغx اjقي� )2

   
 حسب قيم العدد اjقي� حدد اشارة +

II. P بـ : ا�الة العددية ا�عرفة 

 لها ا�يا� تمثي ، 

  و ا) احسب  )1

 : من ب) ب0 انه من اجل �

 ، ثم ف� ا�@يجة هندسيا   ج) ع0 دون حساب :
 ول تغxاتها  ثم ش� جد د) اس@نتج ا�اه تغx ا�الة 

هو lستقيم مقارب ذا ا�عادلة  ا) ب0 ان ا�ستقيم)2
 بال�سبة لـ  ، ادرس وضعية عند لـ

 يقبل نقطة انعطاف يطلب تعي[نها  ب) ب0 ان ا�نح� 
  حيث :  اصلتهايقطع �ور الفواصل o نقطة واحدة ف ج) ب0 ان ا�نح� 

  ، ناخذ  ،اiشئ � من )3

  P دالة اصلية �Xالة  ح� ت�ون ا�الة ،  ا) اوجد العددين اjقيقي0)4

عدد حيث ، وا�ستقيم0 اvين معاد�يهما : وا�ستقيم حدد با�نح� lساحة ا�j ا�ستوي ا� ب) احسب
  ، ثم احسب  طبي�
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ا) ع0 قيما) ع0 قيمة العد.55
ttموعة) ع0 ب) ع0 

نتج tموعة نقط) اس@نتج tموعة نقط تقاطع

ex(  eسiعلم ا�تعامد وا�تا~ ا�علم ا�تعامد وا�تجا
ههما فاصو ..

Pبال�سبة لـبال�سبة لـ� 
P وا�عرفةP بـ :فة

� ا�يا� 

sss
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 الموضوع الثاني
 : ) 04األول(  التمرين

 تمثيلها ا�يا� o ا�ستوي ا��سوب ا~ ا�علم ا�تعامد وا�تجاiس  . كما ي� :  ا�عرفة P نعت1 ا�الة
  ذو ا�عادلة  كما هو lوضح o اXش� . و	�ن ا�ستقيم

1(P ة معرفة	كما ي� :  متتا  

 P �ور الفواصل م1زا خطوط االiشاء  و،، ا) مثل اjدود
  ب) Oن ا�اه تغx وتقارب ا�تتا	ة 

 متناقصة  ثم ب0 انفان :  ج) برهن بال$اجع انه من اجل � عدد طبي�
 متقار+ة د) اس@نتج ان ا�تتا	ة 

  ن : فا ا) اثبت انه من اجل � عدد طبي�)2

  ثم اس@نتج نهاية ا�تتا	ة  فان ب) ب0 انه من اجل � عدد طبي�
  كما ي� :  متتا	ة معرفة P ��ن)3

 تعي0 اساسها وحدها االول   هندسية يطلبا) ب0 ان ا�تتا	ة 
 حيث :  بداللةب) احسب ا�جموع 

 : )04التمرين الثاني(
 ،، . نعت1 ا�قط الفضاء م�سوب ا~ ا�علم ا�تعامد ا�تجاiس

  و  ثم الطول0 ا) احسب ا�داء اXسل�)1

  ب) ع0 ق[سا با�رجات مدورا ا~ اXوحدة XلزاوYة 
 ل[ست o استقامية   و ، ج) اس@نتج ان ا�قط

  مستوي معادلة دي�ارتية Xلد) اثبت ان : 
 P ال$تيب  وا�ستو0Y ذي ا�عاد�0 و  ��ن)2

� 0Yستقيم وب0 ان ا�ستوl o 0تمثيل وسيطي :  متقاطع �  

 متقاطعان ثم حدد احداثيات نقطة تقاطعهما   وا�ستوي ب0 ان ا�ستقيم)3
  ونصف القطر  سطح اXكرة ذات ا�رZز 	�ن)4

  ا) اعط معادلة دي�ارتية لـ 
  مع ا�ستوي  ب) حدد تقاطع

 : )05الث(التمرين الث
I.عددان حقيقيان . و 

  ا�i ا�داء )1

  ا�عادلة :  حل t oموعة االعداد ا�رZبة )2

II.سiب ا��سوب ا~ ا�علم ا�تعامد ا�تجاZا�ستوي ا�ر o 1واحقها : و ، ا�قط  نعتX sال ، 
،  

  و ، علم ا�قط )1

  حيث : ا) اكتب P اXش� اال� العدد ا�رZب )2

  ب) اس@نتج نوع ا�ثلث 
 ا�حيطة با�ثلث  ج) اكتب معادلة �Xائرة
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ج) برهج) برهن بال$
د) اس@نتج اند) اس@نتج ان ا�تتا

بت انه من اجا) اثبت انه من اجل � ع)
نه من اجل � ع) ب0 انه من اجل � عدد ط
P ة معرفة	متتاP ة معرفة	كممتتا

تعهندسية يطهندسية يطلب	ة 
. نعت. نعت1 ا�iسmحيث : حيث : اللةبداللة

و طول0
وYة 

تويمستوي ية Xل ل
وو

:سيطي : 

ا  طعهما  
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  lرجح ا�ملة  ��ن)3
 . ثم حدد مع ا�Y1ر طبيعة اXر+ا�  الحقة ا�قطة ا) ع0 

  وا�ائرة  ثم اس@نتج اXوضع ال�س� Xلمستقيم  احسب ق[سا باXراديان XلزاوYة ا�وجهةب) 
 ،  : حيثالX sواحقها tموعة ا�قط  ��ن)4

  ثم حدد  ت�ت� ا~ ا�جموعة Iقق ان ا�قطة�
  ا~ ا�قطة  وSول ا�قطة ا�وران اvي lرZزه ا�قطة)5

  ا) اكتب العبارة ا�رZبة �Xوران 
 با�وران  ثم اس@نتج صورة ا�ثلث ب) Iقق ان

 : )07(الرابعالتمرين 
 . ، من ا�جال  ، ومن اجل � عدد حقي�ا�الة ا�عرفة بـ : 

  o ا�ستوي ا��سوب ا~ معلم متعامد ومتجاiس ا�نح� ا�مثل �Xالة  
  عند ا�قطة ا) ادرس استمرارYة ا�الة )1

 ثم ف� ا�@يجة هندسيا ب) احسب 
  عند احسب نهاية ا�الة )2

 ا) ب0 انه من اجل � عدد حقي� lوجب تماما ، )3

 ثم ش� جدول تغxاتها   ب) اس@نتج ا�اه تغx ا�الة 
  ذات الفاصلة  عند ا�قطة Xلمنح� جد معادلة ا�ماس)4

  بـ :  ا�عرفة P ا�جال نعت1 ا�الة العددية)5

  و  ا) احسب
  P ا�جال  ثم اس@نتج اشارة  تقبل قيمة حدية عظ� عند القيمة  ب) ب0 ان ا�الة

  P ا�جال  ، ثم اس@نتج اشارة ، احسب ج) اس@نتج ا�اه تغx ا�الة 
 ،ف� ا�@يجة هندسيا .  بال�سبة ا~ ا�ستقيم د) اس@نتج اXوضع ال�س� Xلمنح�

 Sقق :  تقبل حال وحيداب0 ان ا�عادلة )6

  P ا�جال  و �علم اXسابقارسم o ا)7

  والs تنعدم عند القيمة  ا) باستعمال ا�¡lلة با�جزئة جد ا�الة االصلية �Xالة)8

  و   و وا�ستقيمات الs معادالتها : lساحة ا�j ا�ستوي ا�حدد با�نح�َب) احسب 

 َج) ب0 ان : 

 
 

 

 

4/4الصفحة  أعان اُهللا من أعان نفسه المادة استاذبالتوفيق    
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ا) اكتا) اكتب الع
ب) Iققب) Iقق ان

xa
m07(لرابع( :xa : ومن ـ : عرفة بـ ،

o ا�ستوي o ا�ستوي ا��س�الة مثل �Xالة 
عند ا�قطةعند ا�قطة ة ا�الة 

ثم ف� ا�@يثم ف� ا�@يجة هند

تماما ، جب تماما ، 
xاتها  ل تغxاتها  

ت الفاصلة ذات الفاصلة 

P ا�جP ا�جال شارة 
ا�جال 

دسيا . 

و و   
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