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السنة الدراسية:             ثانوية: بني مزلين                            تقني رياضياتيالشعبة: 
2019/2020 
                                            الرياضيات :في مادة الثالثي الثاني امتحان
                                              عاتاس 30المدة: 

  (نقاط 05)ن األول: ــالتمري

𝒰0المعرفة بـــ:  (𝒰𝑛)نعتبر المتتالية  = 𝑛:  𝒰𝑛+1من أجل كل عدد طبيعي و  1 = √2𝒰𝑛 

 20 15 10 5 1 𝑛 1,9999 1,9999 1,9986 1,9571 1,4142 𝒰𝑛 (𝒰𝑛)بعض حدود المتتالية قيم تقريبية لالجدول التالي يعطي  (1

  ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية(𝒰𝑛) وتقاربها 
2)  

𝑛  :1أنه من أجل كل عدد طبيعي  برهن ( أ < 𝒰𝑛 ≤ 2 
 ℕعلى  (𝒰𝑛) عين اتجاه تغير المتتالية ( ب
 حسب نهايتها.ثم أ ةتقاربم (𝒰𝑛)برهن أن المتتالية  ( ج

𝒱𝑛كما يلي:  ℕالمعرفة على  (𝒱𝑛)نعتبر المتتالية  (3 = 𝑙𝑛(𝒰𝑛) − 𝑙𝑛 2 
 ثم عين حدها األول.  12متتالية هندسية أساسها  (𝒱𝑛)برهن أن  ( أ

 𝑛بداللة  𝒰𝑛ثم استنتج عبارة الحد العام  𝑛بداللة  𝑛أكتب عبارة الحد العام  ( ب

 (𝒰𝑛)عين نهاية المتتالية:  ( ج

𝒮𝑛حيث:   𝑛 المجموع 𝑛أحسب بداللة  ( ح = 𝒱0 + 𝒱1 + ⋯ + 𝒱𝑛  

  (نقاط 04): ثانين الــالتمري

و كرة  2و كرتان تحمالن الرقم  1منها تحمل الرقم  4كرات ال نفرق بينها باللمس   7تحتوي علبة على 
 . نسحب ثالث كرات في آن واحد 0واحدة تحمل الرقم 

 أحسب احتمال الحوادث التالية (1
 ''الكرات المسحوبة تحمل نفس الرقم: ''𝐴  ( أ

 ''0يوجد في الكرات المسحوبة الرقم : '' 𝐵  ( ب
 ''3مجموع االرقام المسحوبة يساوي : '' 𝐶  ( ت

2)  𝑋 هو المتغير العشوائي الذي يرفق بعملية السحب مجموع األرقام المسحوبة 

 أكتب قانون االحتمال للمتغير العشوائي  ( أ
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الكيس و نسجل ث كرات على التوالي و دون إرجاع الكرة المسحوبة إلى نسحب اآلن من الكيس ثال (3
باألرقام عددا طبيعيا رقم آحاده هو الرقم المسحوب ثالثا و رقم عشراته هو الرقم المسحوب ثانيا و 

 رقم مئاته هو الرقم المسحوب أوال.

 ( االحتماالت) يمكن االستعانة بشجرة  أحسب احتمال الحصول على رقم زوجي. ( أ

 5على رقم يقبل القسمة على  الحصول أحسب احتمال  ( ب

  (نقاط 07): ثالثن الــالتمري

I.  في الشكل المقابل( 𝑔(𝑥) بـــ: ℝالمعرفة على  𝑔 هو المنحنى الممثل للدالة ( = (𝑎𝑥 + 𝑏)𝑒𝑥 + 𝑐   
 أعداد حقيقية 𝑐و  𝑏و  𝑎حيث: 

 :بقراءة بيانية (1
 𝑐ثم استنتج قيمة  𝑙𝑖𝑚𝑥→−∞(𝑥) عين ( أ

 ∞+عند  𝑔عين نهاية الدالة  ( ب
 𝑏و  𝑎 ثم استنتج قيمتي كال من 𝑔(0) 𝑔′(0)عين كال من  ( ت

 

𝑔(𝑥)ي: فيما يأتنفرض  (2 = (𝑥 − 1)𝑒𝑥 − 1 

 𝑔شكل جدول تغيرات الدالة  ( أ

𝑔(𝑥)بين أن المعادلة   ( ب =  𝛼تقبل حال وحيدا  0
 𝑔(𝑥)استنتج إشارة ثم  1,3و  1,2محصور بين 

II.  نعتبر الدالة𝑓  المعرفة علىℝ  :كما يلي𝑓(𝑥) = 𝑥𝑥+1  و ليكن(𝒞𝑓)  ستوي مالتمثيلها البياني في
,𝒪)المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس  𝒾, 𝒿) 

 ثم فسر النتيجة بيانيا ∞+و  ∞−عند  𝑓أحسب نهايات الدالة  (1

𝑦ذو المعادلة  (∆)بين أن المستقيم  (2 = 𝑥  :هو مستقيم مقارب مائل لــ(𝒞𝑓)   ثم ∞+بجوار .

 (∆)و  (𝒞𝑓)ادرس الوضعية النسبية بين 

)′𝑓الحظ أن: ) ثم شكل جدول تغيراتها 𝑓ادرس اتجاه تغير الدالة  (3 ) = −𝑔(𝑥)(𝑒𝑥+1)2 ) 

𝑓(𝛼)بين أن:  (4 = 𝛼 −  𝑓(𝛼)ثم استنتج حصرا لـــ:  1

,𝒪)في المستوي المنسوب إلى المعلم  (𝒞𝑓)المنحني و  (∆)أنشئ المستقيم  (5 𝒾, 𝒿) 

𝑓(𝑥)عدد حلول المعادلة:  𝑚 قيم الوسيط الحقيقيناقش بيانيا و حسب  (6 = 𝑓(𝑚) 

  (نقاط 04): رابعن الــالتمري
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,𝒪)المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس في  �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗�)  نعتبر النقط𝐷; 𝐶; 𝐵; 𝐴  التي
𝒵𝐴لواحقها على الترتيب:  = √3 + 𝑖  و𝒵𝐵 = −√3 − 𝑖  و𝒵𝐶 = 2𝑖 𝒵𝐷 = −1 + √3𝑖 

,𝒪)أنشئ في المعلم  (1 �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗�)  النقط𝐷; 𝐶; 𝐵; 𝐴 مع شرح كيفية اإلنشاء 
 [𝐵𝐴] منتصف قطعة المستقيم 𝐼الحقة النقطة  𝐼عين  (2
 𝐶𝐴𝐵مركز الدائرة المحيطة بالمثلث  𝐸الحقة النقطة  𝐸عين  (3
 :في كل حالة 𝒵ذات الالحقة  ℳعين مجموعة النقط  (4

 |𝑖𝒵 + 2| = |𝒵 − 𝑖 − √3| 

 |𝒵 + √3 + 𝑖| = √3 

 𝐶𝒪𝐵ثم استنتج طبيعة المثلث  على الشكل المثلثي 𝒵𝐵𝒵𝐶أكتب العدد المركب  (5

 )النتيجة على الشكل الجبري تعطى( 2015(𝒵𝐷)أحسب  (6

 𝒵𝐵−𝒵𝐴𝒵𝐶−𝒵𝐴أعط تفسيرا لطويلة و عمدة العدد المركب:  (7
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