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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية

  املفتشية العامة لبيداغوجيا                                                 املقاطعة التفتيشية .عني الدفلى . شرق
  ونصف نيتساعملدة: اداب وفلسفة ولغا�الشعبة: 

  الر�ضيات:ادةتجريبية يف مالبكالور� إختبار ال
  على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني التاليني:

  املوضوع األول:

  ��ن�التمرين األول:
�ن حيث:عددان صحيحا�و� ≡ �و  ����� ≡ ������ 

    11على�����عني �قي القسمة اإلقليدية للعدد -1
�أ) حتقق أن  -2 ≡ ������ 

  11على  �����			و�����ب) إستنتج �قي القسمة اإلقليدية لكل من العددين
�			حيث11يقبل القسمة على  Aبني أن العدد  -3 � ������	������ � ��					  

���حيث: 43عني قيم العدد الطبيعي األصغر من أو يساوي -4 � ���� � �	 ≡ ����� 

  ��ن�التمرين الثاين:
��متتالية معرفة حبدها األول���� � ����،  ∗�من  �ومن أجل كل عدد � � 	��� � �  

 ��،��،��أحسب  -1
��:يلي كما  ∗�على����نعرف املتتالية  -2 �	�� � �	 

  ��وحدها األول 	�هندسية يطلب تعيني أساسها ����أثبت أن املتتالية –
 	�بداللةعبارة��بداللة مث استنتج  ��العامأكتب عبارة احلد  -3
��ا�موع �أحسب بداللة -4 � �� �⋯� �� 
́��حساب ا�موع �استنتج بداللة -5 � �� �⋯� ��  
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  ��ن�التمرين الثالث:
����,��املستوي منسوب إىل معلم متعامد ومتجانس  ��, متثيلها البياين ����، Rدالة عددية معرفة على �و ������

 حيث:
���� � ��� � �� � �													 

����نضع -1 � � � ��� 
����	املعادلة  Rحل يف - �   Rعلى ����	مث حدد إشارة�

�عند�	أ) أحسب �ا�ت الدالة -2 ∞و � ∞ 
��ب) أحسب   �	مث استنتج إجتاه تغري الدالة ���

  �ج) أنشئ جدول تغريات الدالة 
  ����نقطة إنعطاف للمنحىن  ���,���أ) بني أن النقطة  -3

  ���,���عند النقطة  �∆�ب) عني معادلة املماس       
����فإن �أ) حتقق أنه من أجل كل عدد حقيقي -4 � ��� � ���� � ���  

����	املعادلةRب) حل يف       �   مع حموري اإلحداثيات ����، مث استنتج نقط تقاطع املنحىن�
  .����واملنحىن �∆�أنشئ املستقيم -5
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  املوضوع الثاين
  ��ن�:التمرين األول

I. 1 :7على  22،32، 2. عني �قي قسمة كل من األعداد. 
32. عني �قي قسمة كال من: 2 n 3و 22 n حيث 7علىn.عدد طبيعي غري معدوم  
3. بني أن العدد 3 2 3(2 2 4 2 3)n n    من أجل كل عدد طبيعي 7يقبل القسمة علىn.  

II.  لكل عدد طبيعيn :9نضع
1n

nA
n





. 

81حتقق أنه ميكن كتابة  .1
1nA n

 


. 
 .8حدد القواسم املوجبة للعدد  .2
 طبيعيا.nAحىت يكون العدد nعني األعداد الطبيعية  .3

  ��ن�:التمرين الثاين
 nu متتالية حسابية معرفة علىN :0بـ 5u  2و 4 28u u  .  
 .rعني األساس  .1
 .15uمث استنتج قيمة nبداللة nuعني عبارة احلد العام  .2
2015nuحىت يكون: nعني العدد الطبيعي  .3 . 
0حيث: nSأحسب ا�موع  .4 1 ...n nS u u u   . 
50أوجد ا�موع  .5 ... 2015A  .  

  :��ن�التمرين الثالث
معرفة �املرسوم يف الشكل املقابل هو لدالة  ���املنحين 

;∞��على �� ∪ ��;�∞� 
  1ـ يف النقطة ذات الفاصلة ���لــ�∆�واملماس 

و∞�مخن �ا�ت عند -1 �∞ 
 على كل �بقراءة بيانية عني إجتاه تغري -2

;∞��من ا�الني   مث شكل جدول  �∞�;��و��
  �التغريات

 من بني العبارات التالية : -3
1( ���� � ���

���
						��											���� � ���

���
					��															���� � ���

���
 

 



4 
 

	مع التربير �عني العبارة املناسبة للدالة 
	�أدرس تغريات الدالة -4
 �∆�معادلة املستقيم  عني -5

  مع حمور اإلحداثيات ���عني نقط تقاطع -6    
����حل بيانيا املرتاجحة -7     � � 
 
  

  

  

 

  


