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 ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية

دير�ة ال��بية لوالية غرداية    م                                                                                                             وزارة ال��بية  الوطنية  

   املقاطعة األو.-                                                                                                                             إمتحان الب(الور�ا التجر�%$   

9201 دورة ماي                                                                                                                                     الشعبة : 5سي�3 و إقتصاد  

ساعات ونصف    03إختبار في مادة الرياضيات                                                                                      المدة:  
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين

الموضوع األول
التمرين األول :(04 نقاط)

و ب�ن ما ف
	ة � ملؤسسة الدنان�	 من األالف �عشرات اإلش!ار م�%انية تطور  التا*� ا.-دول  يمثل  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

السنوات  8 7 6 5 4 3 2 1 ترت?ب

 4,2 3,7 3,5 3,2 3 2,5 2,3 2 امل�%انية

    

متعامد معلم � النقط EFابة مثل  

ال
	ات?ب محور  HIع دج لMل و الفواصل محور  HIع بوحدة  

علم!ا ثم النقط لERابة املتوسطة النقطة STإحداث جد  

H*إ مدوران و الدنيا باملرWعات االنحدار مستقيم معادلة أوجد أ  

السابق املعلم � املستقيم ]ذا أرسم ب  

السابق ا.^طي التعديل باستعمال  

سنة � املتوقعة امل�%انية قدر أ  

دينار امل�%انية تتجاوز  سنة أي من ابتداءا  ب

التمرين الثاني(05نقاط)

بـ HIع معرفة عددية متتالية  

األول  حد]ا و أساس!ا eعي�ن يطلب ]ندسية املتتالية أن ب�ن أ  

املتتالية eغ�	 إتجاه أدرس ب  

برر  متقارjة؟ املتتالية ]ل ج  

�Iي بما HIع املعرفة العددية املتتالية 	kعتl  

األول  حد]ا و أساس!ا eعي�ن يطلب حسابية املتتالية أن أثnت أ  

اp-موع بداللة أحسب ب  

ا.-داء بداللة أحسب ج  
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التا*�amالتمرين التمرين األول للا.-دوا.-دولل يمثليمثل
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و واصالفواصل رررومحورر HIع

ع ثم النقطالنقط ERالERابة

الدنيالدنيا ملرWعاتباملرWعات
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 التمرين الثالث:(04 نقاط)
بلديات من ما بلدبة أطفال من تلقيح عند و األملانية ا.Eصبة مرض HIع دراسة إجراء �غرض  

املرض vwذا مصاب�ن غ�	 امللقح�ن األطفال من أن تب�ن وjاملتا�عة غرداية والية  

باملرض مصاب�ن يEyقوا لم الذين األطفال من وأن  

البلدية ]ذه من طفال عشوائيا نختار  

ملقح اp^تار الطفل و " باملرض مصاب اp^تار الطفل ا.Eادث�ن 	kعتl 

للمعطيات املوافقة اإلحتماالت ~-رة ���lأ  

�ساوي  ا.Eدث احتمال أن تحقق  

ملقح غ�	 و باملرض مصابا اp^تار الطفل يMون  أن احتمال ]و ما  

االحتمال است�تج  

ملقحا يMون  أن احتمال أحسب باملرض مصاب غ�	 اp^تار الطفل أن علما  

التمرين الرابع(07 نقاط)
بـ ∞ HIع املعرفة الدالة 	kعتl  

متجاlس متعامد معلم H*إ امل�سوب املستوي  � البياlي تمثيل!ا  

]ندسيا الن�يجة فسر ثم أحسب أ  

∞
أحسب ثم أن ب�ن ب  

∞ عند للمنح�� مائل مقارب مستقيم ]و املعادلة ذو املستقيم أن ب�ن أ  

املائل املقارب للمستقيم بال�سبة املنح�� وضعية أدرس ب  

∞ �ل أجل من أنه ب�ن أ  

eغ�	ا�vا جدول  شMل ثم الدالة eغ�	ات أدرس ب  

النقطة عند للمماس معادلة أكتب  

حيث فاصل�vا وحيدة نقطة � الفواصل محور  حامل يقطع املنح�� أن ب�ن  

حقيقي عدد  

HIع اp-ال للدالة أصلية دالة الدالة أن ب�ن  أ

∞ اp-ال HIع للدالة أصلية دالة ع�ن  ب

املنح�� و و املستقيمان ارسم أ 7 

و معادال�vا Sال� املستقيمات و باملنح�� اEpدد املستوي  %�E.ا مساحة أحسب  ب
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عش نختانختار

ااا.Eا.Eاادث�ن 	kعتl	kعتl

اإلح ~-رة~-رة ���lأ���lأ

E.اE.ا احتمااحتمال أنأن قتحقق

الطف ننيMويMونن نأن الاحتمال ت و

لحتمال

باملرض مصابمصاب غ�	غ�	 p^تار

بـ ∞

متعامد معلممعلم H*إH*إ بمل�سوب

]ندس]ندسيا �يجة

∞
أحسبأحسب ثمثم

مائل ببرربب مقامقا ستقيممستقيم

uملائل
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الموضوع الثاني
 التمرين األول (04 نقاط ) :

و السنوات ب�ن اقتصاد و eسي�	 شعبة البMالور�ا � النا��Eن تطور  lسبة التا*� ا.-دول  يمثل  

السنة    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

السنة رتبة  0 1 2 3 4 5 6 7 

ال�سبة  25,5 28,6 30 33,1 36,8 41 41,1 44,1 

متعامد معلم � النقط EFابة مثل  

�االeي بداللة ـل الدنيا باملرWعات اإلنحدار مستقيم معادلة eعطى  

سنة البMالور�ا � النا��Eن ل�سبة تقديرك ما]و التعديل ]ذا باستعمال أ  

H*إ النتائج تدور  أجل من بوضع  

أكمله ثم اإلجابة ورقة HIع أنقل  أ

 0 1 2 3 4 5 6 7 

         

اإلحصائية للسلسلة املتوسطة النقطة STاحداث ع�ن ب  

�� بداللة ـل الدنيا باملرWعات االنحدار مستقيم معادلة أن ب�ن أ  

H*إ النتائج تدور  eعيي�vما يطلب حقيقيان عددان و حيث أن است�تج ثم  

النا��Eن lسبة س�تعدى سنة أية من ابتداءا  ب

سنة البMالور�ا � النا��Eن lسبة قدر  ج

التمرين الثاني:(05 نقاط)
ب طبي�� عدد �ل أجل من و األول  بحد]ا املعرفة العددية املتتالية لتكن  

 

و ا.Eدين أحسب  

طبي�� عدد �ل أجل من أنه بال
	اجع بر]ن  

eست�تج ماذا املتتالية eغ�	 اتجاه جد  

ب طبي�� عدد �ل أجل من املعرفة املتتالية لتكن  

األول  حد]ا و أساس!ا eعي�ن يطلب ]ندسية متتالية أن أثnت أ  

بداللة است�تج ثم بداللة أكتب ب  

اp-موع أحسب  ج

ا.-داء احسب  د
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m44,1,1mmmmmF مثل

ممعادلة eعطىeعطى

باسباستعما أأ

وضع

أكأكمله ثمثم اإلجابةاإلجابة رورقة

4 55mmmomooommmcocococo
m

للس املتوسطاملتوسطة ةالنقطة

الدالدنيا باملرWعاتباملرWعات النحدار

eع يطيطلب حقيقيانحقيقيان نعددان

�Eن

ب طبي��طبي�� عدعدد �ل أجل
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التمرين الثالث:(04 نقاط)

الثانو�ة H*إ صباحا الثامنة الساعة HIع يصل أن وعليه بثانو��نا يدرس تلميذ أحمد  

ا.Eافلة أو الدراجة الثانو�ة H*إ �Tللمج نقل Sوسيل� �ستعمل الغرض ول!ذا  

الثانو�ة H*إ دقيقة و الساعة HIع ليصل دقيقة و الساعة HIع الب?ت من أحمد يخرج  

الباقية األيام � ا.Eافلة و من أيام الدراجة �ستعمل الغرض  ول!ذا

ب�سبة املناسب الوقت � يصل بالدراجة الثانو�ة H*إ ف�vا �Tيج Sال� األيام �  

ب�سبة متأخرا يصل الثانو�ة H*إ �Tللمج ا.Eافلة ف�vا �ستعمل Sال� االيام � 

الدراسية الفصول  أحد من عشوائيا تار�خا نختار  

و با.Eافلة �Tيج أحمد التلميذ حادثة و " بالدراجة �Tيج أحمد التلميذ حادثة S¢سl  

الثانو�ة  َH*إ متاخرا يصل أحمد التلميذ حادثة  

متوازنة إحتماالت ~-رة � الوضعية ترجم  

احتمال أحسب  

إحتمال أحسب  

احتمال أحسب  

با.Eافلة جاء قد يMون  أن إحتمال ما]و متأخرا الثانو�ة H*إ أحمد وصل ما يوم �  

 التمرين الرابع : (07 نقاط ):
ـب ∞ HIع املعرفة الدالة  

متجاlس متعامد معلم H*إ امل�سوب املستوي  � البياlي تمثيل!ا  

]ندسيا الن�يجة وفسر ∞ عند الدالة ¤vاية أحسب  

موجب حقيقي عدد �ل أجل من أنه ب�ن أ  

اp-ال HIع eغ�	ا�vا جدول  شMل و الدالة eغ�	 اتجاه است�تج ثم إشارة أدرس ب   

أرسم ثم املعادلة ذو للمستقيم بال�سبة لـ S¥س�ال الوضع أدرس ج  

بالطن مقدرة سلعة إلنتاج بمليون  مقدرة ال!امشية الMلفة �� حيث نضع  

و ب�ن محصور  و  

يمكن ما أصغر ال!امشية الMلفة أجل!ا من تMون  Sال� السلعة كمية ع�ن  

eساوي  أو أصغر ال!امشية الMلفة تMون  أجل!ا من Sال� السلع مقدار ]و ما  

ال!امشية الMلفة لدالة أصلية دالة �� اإلجمالية الMلفة أن علما  

أن علمت إذا ع�ن ثم أن تحقق

إنتهى الموضوع الثاني
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Sال� األياماأليام ��

��ستعم Sال�Sال� االيامااليام �

عشوعشوائيا ���رر�خ�خا تاتا تارنختار

أح التلميذالتلميذ دثةحادثة

ح

مت إحتماالإحتماالت ~-~-رة � ية

ويMو أن إحتمالإحتمال ]وما]و خرا

متجاlسمتجاlس عامد

اp-الاp-ال HIعHIع اeغ�	ا�vا

سرسم أ

بالطبالطن ةررة قدمقد سلعة
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