
 -1 –ثانويات والية األغواط                                                                            مديرية التربية لوالية األغواط
 2019دورة ماي                                                                                     بكالوريا تجريبي للتعليم الثانوي

 الشعبة : تقني رياضي
 سا و نصف 04المدة :         إختبار في مادة الرياضيات

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
 الموضوع األول

 نقاط) 5التمرين األول : (
 التالية :  املعادلة ذات ا�هول  ) حل يف ا�موعة 1

 عدد مركب حيث :  ) ليكن 2
 ).هو مرافق العدد املركب  (على الشكل املثلثي  و  أكتب كال من العددين  –أ      

 عدد صحيح نسيب. حيث    نضع  -ب     
 . , مث استنتج قيمة  بني أن -

     ذات الالحقتني  ،  ، نعترب النقطتني  ) يف املستوي املركب املنسوب إىل املعلم املتعامد واملتجانس املباشر 3
 على الرتتيب .    و   

 . ،  علم النقطتني  -أ    
 . وزاويته  الذي مركزه النقطة  بالدوران  صورة النقطة  الحقة النقطة  عني  -ب    
 . عني طبيعة املثلث  -ج    
  مث ، من املستوي حيث :  جمموعة النقط  عني طبيعة  -د     

 أرمسها.          
 نقاط) 4التمرين الثاني : ( 

 املعادلة :  نعترب يف ا�موعة 
 . مضاعف للعدد  فإن :  حال للمعادلة  ذا كانت الثنائية إأثبت أنه  -) أ1

 . املعادلة  ، مث حل يف  استنتج حال خاصا للمعادلة  -ب    
 :  استنتج حلول اجلملة  -ج    

 اليت حتقق :  حلول املعادلة  ) عني كل الثنائيات 2
 .5يف النظام ذو األساس  و  3يف النظام ذو األساس  عددان طبيعيان حيث :  و  ) 3

 .حال للمعادلة  حىت تكون الثنائية  و  عني  -      
 نقاط) 4التمرين الثالث : (

عدد  (،  وكرة واحدة بيضاء حتمل العدد  5، وكرتان محراوان حتمالن الرقم  0صندوق حيتوي ثالث كرات خضراء حتمل الرقم 
  ) ، كل الكرات ال منيز بينها عند اللمس. 10و  5طبيعي غري معدوم خيتلف عن 

4من  1صفحة   
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5تمرين األول التمرين األول : (

am املعا يف ا�موعة  حل يف ا�موعة

د مركب حيثعدد مركب حيث : 
و من العددينكال من العددين 

mmmmمث اس, مث استنتج ق ,
ملتعامد واملتجالم املتعامد واملتجانس املبا

على

الذي مركزه النالذي مركزه النقطوران 

:a

..55ساس 
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 سحب العب ثالث كرات يف آن واحد
 التالية :) احسب احتمال احلوادث 1

 : الالعب يسحب ثالث كرات من نفس اللون. 
 : الالعب يسحب ثالث كرات من ألوان خمتلفة. 
 : الالعب يسحب كرتني من نفس اللون . 
 ) الالعب يربح بالدينار جمموع األرقام املسجلة على الكرات املسحوبة.2

 الذي يتحصل عليه الالعب". ث كرات " الربح بالدينارالذي يرفق بكل عملية سحب ثال نعرف املتغري العشوائي      
 . ، وبني أن  عني قيم املتغري العشوائي  -أ      
 . عرف قانون االحتمال للمتغري العشوائي  -ب      
 دينارا. 20حىت يربح الالعب  ، وعني قيمة العدد  للمتغري العشوائي  األمل الرياضي  احسب بداللة  -ج      

 نقاط) 7( التمرين الرابع :
 . املستوي منسوب إىل معلم متعامد ومتجانس 

I. عددان حقيقيان ، الشكل املقابل هو  و  حيث  كما يلي :   املعرفة على  لتكن الدالة
 . 0املماس عند النقطة ذات الفاصلة  و  ممثل للدالة  التمثيل البياين لـــ 
 بقراءة بيانية : 

 . و  عند  عني �اييت الدالة  -) أ1
 . و  عني   -ب   
 مث شكل جدول تغريا�ا . عني اجتاه تغري الدالة   -ج   
 . عني إشارة الدالة   -د    
 . و  بداللة  عني  -) أ2
  باستعمال املعطيات السابقة بني أن :  -ب   

 عند أطراف جمموعة التعريف . احسب �ايات الدالة  -ج    
 مث شكل جدول تغريا�ا. عني اجتاه تغري الدالة  -د     

II.  متثيلها البياين . و  كما يلي :   دالة معرفة على 
 . :  بني أنه من أجل كل عدد حقيقي  -أ) 1
 . أدرس تغريات الدالة   -ب   
 حيث :  αحال وحيدا  تقبل يف  ) بني أن املعادلة 2
 .مستقيم مقارب مائل جبوار  ذو املعادلة   أثبت أن املستقيم -) أ3
.بالنسبة إىل أدرس الوضعية النسبية لـــ -ب   
 يطلب تعيني احداثيا�ا. يقبل نقطة انعطاف  بني أن  -) أ4
 . عند النقطة  لـــ  هي معادلة املماس  حتقق أن :  -ب   
  .و  ,  ) أرسم كل من 5

4من  2صفحة   
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نعرف املتغنعرف املتغري الع        
عني قيم املتعني قيم املتغري ال-أأ      

عرف قانون االحعرف قانون االحتمال-ب
األمل الراألمل الرب بداللة حسب بداللة 

eط)نقاط) 7
امد ومتجانسم متعامد ومتجانس 

  كما يلي : كما يلي : 
املماملماس عو و الة 

.

بياين .
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 الموضوع الثاني
 نقاط) 4التمرين األول : (

،  ،  , نعترب النقط  معلم متعامد ومتجانس  املنسوب إىليف الفضاء 
 . 

 متقايس األضالع. بني أن املثلث )1
 ، مث استنتج معادلة ديكارتية له. شعاع ناظمي للمستوي  حتقق أن الشعاع )2
 . مركز ثقل املثلث  عني احداثيات النقطة  -أ )3

 . ويعامد املستوي  الذي مير بالنقطة  عني متثيال وسيطيا للمستقيم  -ب
 . حىت يكون  عدد حقيقي ، عني العدد  حيث  نعترب النقطة  -ج
 . ، مث احسب حجمه  حيث  عني طبيعة رباعي الوجوه  -د

 نقاط) 5التمرين الثاني : (
 : املعادلة ذات ا�هول  نعترب يف جمموعة األعداد املركبة 

 
 . املعادلة  حل يف )1
 هي صور األعداد املركبة و  ،  ،  ، النقط  املستوي منسوب إىل املعلم املتعامد واملتجانس )2

 .على الرتتيب  ، ، ،   
 . ، مث استنتج طبيعة املثلث  وقيساً للزاوية  و  أحسب  -أ

 . ، ما طبيعة الرباعي  مرجح اجلملة  الحقة النقطة  أحسب  -ب
 .  ، مثّ أحسب  املثلثيعلى الشكل  أكتب العدد  -ج
 حيث : الحقتها  نرفق النقطة  الحقتها  ختتلف عن  ) من أجل كّل نقطة 3

 
 .                                  حتقق أن :   -أ

 
 عدد صحيح. ، حيث                                                          و  بّني أن :  -ب
 .  الحقة النقطة  ، عني  ونسبته  الذي مركزه  بالتحاكي  هي صورة النقطة  النقطة  -) أ4

 . إىل  وحيّول  إىل  الذي حيول  عني مركز وزاوية الدوران  -ب    
 ؟ حّدد عناصره املميزة. ما طبيعة التحويل  -ج    

 
 
 
 

4من  3صفحة   
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حتحتقق أ)2)2
عنيعني اح-أأ)3)3

عني متثيالعني متثيال وس--بب
نعترب النقطة  نعترب النقطة  -ج

يعة رباعي الوجوهني طبيعة رباعي الوجوه 
ط)نقاط) 

ملعادلة ذاتاملعادلة ذات ا�هركبة 

جانس واملتجانس 
،

 مث استنتج طبيعة، مث استنتج طبيعة امل

ب
حيثحيث :قتها الحقتها 

عدد ص حيث ، حيث   
.طةقطة 
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  نقاط) 4التمرين الثالث : (

I. حيث :  املتتالية  نعترب من أجل كل عدد طبيعي غري معدوم 
 . و  ) أحسب 1
 .  فإن :  ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي غري معدوم 2

 . ، مث استنتج تقارب املتتالية                  فإن  ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي غري معدوم 3

II. فإن  غري معدوم نضع من أجل كل عدد طبيعي  : 

 .  وحدها األول  متتالية هندسية يطلب تعيني أساسها  ) أثبت أن 1

 .                مث استنتج أن : بداللة  ) عّرب عن 2
 .  ) أحسب 3
 .   ) أحسب اجلداء 4

 نقاط) 7التمرين الرابع : (
 كما يلي :   املعرفة على ا�ال  لتكن الدالة 

 ).(وحدة الطول  متثيلها البياين يف املستوي املنسوب إىل معلم متعامد ومتجانس  وليكن 
I.1-  عند  أحسب �اية . 

 مث فسر النتيجة هندسيا . عند  أدرس قابلية اشتقاق الدالة  -2     
 مث شكل جدول تغريا�ا. أدرس اجتاه تغري الدالة  -3     
 .  ، مث حتقق أن :  و  حبيث :  بني أنه يوجد عدد حقيقي وحيد  -4     
 . عند النقطة ذات الفاصلة  املماس للمنحىن   أكتب معادلة للمستقيم  -5    

II.  بــــــ دالة معرفة على   :       
 . واستنتج إشار�ا على ا�ال  مث أدرس إجتاه تغري الدالة  و  أحسب  -1
 . بالنسبة إىل  ، مث استنتج وضعية  حدد إجتاه تغري الدالة  -2
 . و  أنشئ  -3

III. غري معدوم نضع :  من أجل كل عدد طبيعي 

 باستعمال املكاملة بالتجزئة. بداللة  أحسب  -1     
واملستقيمني املعرفني  واملماس  للحيز املستوي احملدد باملنحىن  بـــ  املساحة  استنتج بداللة  -2     

 . و  باملعادلتني 
 .  أحسب  -3    

2019يا البكالور بالتوفيق في شهادة  4من  4صفحة    
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) برهن أنه) برهن أنه من33

II.نضع من أجنضع من أجل كل

متتالية هندسمتتالية هندست أن 

مث استمث استنتج أ بداللة 
  .

ي : كما يلي : 

تعامد ومتجانس علم متعامد ومتجانس 

سيا .

 مث حتقق أن : ، مث حتقق أن : 
.صلة 

..

3as.ency-education.com


