
2018/2019السنة:                                                                                     -تقرت-ثانوية بوخاري عبد المالك

ساعات 4المــدة :                            تقني رياضي                                                                    3المستوى :

التمرين األول: (4نقاط)

 2,  2, 1وخمسة خضراء مرقمة بـ  2,  2,  1, 1وأربعة حمراء مرقمة بـ   2, 1, 1كرة منها: ثالث بيضاء مرقمة بـ  12يحتوي كيس على 
 ,2 ,3 .

يز بينها عند اللمس**يواحد **الكريات ال يمكن التمنسحب عشوائيا من الكيس كريتين في آن 

 "سحب كرة خضراء على االقل"  "سحب كريتين من نفس اللون"    و        نعتبر الحادثتان: -1

 و  ,  حسب احتمال كل حادثة من الحوادث : أ - أ
 مستقلتان؟ مع التعليل  و    هل الحادثتان   - ب

 بتين.والمتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة مجموع العددين المسجلين على الكريتين المسح ليكن  -2

 .عرف قانون احتماله عين القيم الممكنة للمتغير العشوائي   - أ
 . و      ; أحسب:  - ب

التمرين الثاني: (4نقاط)

  حيث : و  ذات المجهولين الصحيحين  نعتبر المعادلة 

تقبل حلوال.  المعادلة نأوليان فيما بينهما ثم بين ا 63و 5تحقق ان العددين )1
.  ثم استنتج حلول المعادلة  فإن  حال للمعادلة  برهن أنه إذا كانت الثنائية )2
.5ذي األساس  في نظام التعداد   يكتبو 7ساس ذي األ في نظام التعداد  طبيعي يكتب  عدد  )3

 ام العشري.ظفي الن ثم اكتب   و   ينجد العددين الطبيعي
5على ,باقي القسمة االقليدية للعدد  حسب قيم العدد الطبيعي ادرس -أ)4

 حلول المعادلة   , حيث   5القسمة على   يقبل العدد  حتى  عين قيم العدد الطبيعي -ب   
 عدد طبيعي. و

التمرين الثالث: (5نقاط)

                      بـ:  المعرفة على المجال    للدالة   هو التمثيل البياني  المعطىالشكل 

 في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس   ذو المعادلة  المستقيم   

 على المجال تجاه تغير الدالة إادرس  ) أ
 فإن   ذا كان    إنه أبين  ) ب

 :  ومن أجل كل عدد طبيعي  كمايلي :  ) نعرف المتتالية 2

مبرزا خطوط االنشاء  -دون حسابها–على محور الفواصل و   ; مثل الحدود  والمستقيم  التمثيل البياني   باستعمال -أ
 .وتقاربها ثم ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية     , 
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وائيا من الكيسب عشوائيا من الكيس كريتي

"سحب كريتي"سحب كريتين   دثتان: 

حادثة من الحوادل كل حادثة من الحوادث :
مستقلتان؟ معمستقلتان؟ مع التع  و 

يرفق بكل سحبةالذي يرفق بكل سحبة مجم

عرف قانونعرف قانون احتشوائي  
.

  حيث :

تقبل حتقبل حلوالعادلةالمعادلةن
ثم اسثم استنتج حن

في نظ   يكتبو

5ى

, حيث, حيث  55 على سمة على 
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 : جل كل عدد طبيعي أنه من أبرهن بالتراجع  -ب

 ., ثم استنتج اتجاه تغيرالمتتالية  :   جل كل عدد طبيعي أنه من أبين -جـ 

 .متقاربة  استنتج أن  -د

 بـ:  جل كل عدد طبيعي أالمعرفة من   ) نعتبر المتتالية  3

 .ساسها وحدها االول أمتتالية  هندسية يطلب تعيين    برهن أن  -أ

 بداللة  , ثم استنتج  بداللة  أكتب عبارة  -ب

 احسب  -ج 

 :حيث   بداللة  ) أحسب 4

 نقاط) 07التمرين الرابع: (  

 بـ:   المعرفة على الدالة نعتبر  :01الجزء 

 .على  , ثم استنتج اشارة  :    من  جل كل  أنه من أبين -1

  كما يلي :    المعرفة على  نعتبر الدالة العددية  :02الجزء 

 تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد  و المتجانس  

 :   جل كل عدد حقيقي غير معدوم أنه من أ) بين 1

 :  من  جل كل أبحيث من  و)عين العددين الحقيقيين 2

 .عند أطراف مجموعة التعريف حسب نهايات الدالة أ) 3

:   منجل كل أنه من أأ) بين -) 4

 ثم شكل جدول تغيراتها. تجاه تغير الدالة إب) استنتج -     

 , ماذا تستنتج؟ : جل كل عدد حقيقي غير معدوم أنه من أ) بين 5

 و  معادلتهما على الترتيب :  مستقيمان مقاربان للمنحنى و ن أأ) بين  -)6

 .و   بالنسبة لكل من المستقيمين  ب) أدرس وضعية المنحنى -    

 .و   ,  ) انشئ  7

 عدد واشارة حلول المعادلة   ) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي 8
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ببداللة ب عبارةأكتب عبارة  

ثحيث   ة

m/::
(

بـ: بـ:   على 

 المتجانس مد  و المتجانس on   ما يلي :   
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 مع ورقة االجابة مالحظة :تعاد

 بالتوفيق والنجاح في بكالوريا 
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