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

          تيميمون ات مقاطعة ــــــــــثانو�                                                                                              مدير�ة ال��بية لوالية أدرار

ــــــــــــــاي  دورة                                                                                                  وم تجر�)ية  ــــــــــــعل الشعبة :                    2018 مــــــــــــــ

 ساعات : ثالث  المدة                                                  ر�اضيات              67 مادة ال امتحان الب4الور�ا التجر�/.

 عCD الم��AB أن يختار أحد الموضوع<ن:

 الموضوع األول:

 نقاط ) 50( :التمر�ن األول 

 :من أجل �ل عدد طبي��  و  و      متتاليتان معرفتان كما ي��:     و     

 و                                             

   نضع:    من أجل �ل عدد طبي�� )1

 حد+ا األول و  أساس,ا +ندسية  يطلب $عي"ن  ب"ن أن المتتالية  )أ

 ثم ع"ن 46اي45ا  بداللة   أكتب عبارة  )ب

  بداللة       و     أ) ع;9 عن :  )2

 ثم ب"ن أ46ما متجاورتان  و    استBتج اتجاه $غ"9 المتتاليت"ن-          

  المعرفة بــ:    Dعت;9 المتتالية    من أجل �ل عدد طبي�� ) 3

 ثابتة ثم أحسب 46اي45ا   أ) ب"ن أن المتتالية 

   و    ب) ع"ن 46اية المتتاليت"ن 

 نقاط ) 04( : ثاNيالتمر�ن ال

 المعادلة:   حل �I مجموعة األعداد المركبة )1

وليكن           و     اللت"ن الحقتا+ما:  و ت"ن  النقطDعت;�I 9 المستوي المركب )2

 زاوQة له  و     الدوران الذي مركزه   

  بالدوران  صورة النقطة  ثم أوجد الحقة النقطة   للدوران العبارة المركبة  وجدأ )أ

  استBتج طبيعة المثلث  )ب

 وليكن العدد المركب  لتكن النقطة 

          األ_^].المثل\] و ع�Z الشXل اVW;9ي ثم  أكتب العدد المركب  أ))3

             العدد ب)أحسب

 حقيقيا  بحيث يXون  جـ)ع"ن قيم العدد الطبي�� 
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ررربالدوبالدورران طة  النقطة 
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 نقاط ) 04( : لثثاالتمر�ن ال

 . نعتبر النقط :  الفضاء المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس  في
  و   ,  ,     

 ناظd] له  والشعاع  الذي bشمل الذي bشمل النقطة  أكتب معادلة للمستوي )1

  طبيعة المثلث  ثم استBتجتBتd] إZf المستوي  ب"ن أن النقطة )2

    و           تمثيله الوسيطي:  Dعت;9 المستوي )3

  تBتd] اZf المستوي  تحقق أن النقطة  )أ

  ناظd] للمستوي    ب"ن أن الشعاع  )ب

  و    ع"ن تمثيال وسيطيا لمستقيم تقاطع المستوQ"ن )4

  عمودي ع�Z المستوي   ب"ن أن المستقيم )5

 نقاط) 07( :التمر�ن الراSع 

 عددان حقيقيان ثابتان حيث  كما ي��:     المعرفة ع�Z  لتكن الدالة  ا��زء األول:

   و      حيث:   ثم ع"ن العددين اmWقيقي"ن  أحسب -

  كما ي��:     المعرفة ع�Z  لتكن الدالة  ا��زء الثاNي:

 . الوحدة تمثيل,ا البياDي �I المستوي المBسوب إZf معلم متعامد ومتجاDس   

 .   و    أحسب -1

   ثم شXل جدول $غ"9ات الدالة   :              ب"ن أنه من أجل �ل عدد حقيقي -2

 .مستقيمان مقارrان للمنحq]  و    ب"ن أن المستقيم"ن المعرف"ن بــــ :  أ)-3

 [sسBب)أدرس الوضع ال [qو  والمستقيمان  للمنح 

 ثم فسر النvيجة بيانيا.    ه من اجل �ل عدد حقيقيتحقق أن-4

 0عند النقطة ذات الفاصلة  للمنحq]  مماس للأكتب معادلة -5

           حيث:   تقبل حال حقيقيا وحيدا  أ)ب"ن أن المعادلة -6

 ثم استBتج حصرا لــــــ تحقق أن ب)

 نقطة اDعطاف) يقبل  . (نقبل أن المنحq] و  و   أD~^{ كال من -7

 حلول المعادلة:  عدد ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط اmWقيقي -8
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عمود  م مستقيم 

ط)نقاط)

 Zلمعرفة ع�Zككما ي��فة ع�

حيثحيث:    قي"ن 

ومتجاDس عامد ومتجاDس �io: كما ي��: 

للول جدولل $غ"9ات الدال $غ"9ات الدالة

ستقمستقيمان م

نيانvيجة بيانيا
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 الموضوع الثاNي:

 نقاط)4األول: (التمر�ن 

 Z8يحتوي صندوق ع� Qة سوداء بحيث ك ات بيضاء و كرQب من +ذا الصندوق . النفرق بي�4ا باللمس رm�D

 . كرت"ن

 نفرض أن �mب كرQة بيضاء bعطي رrح نقطة و�mب كرQة سوداء يفقد نقطت"ن .

 المتغ"9 العشوا�ي الذي يرفق بXل عملية �mب مجموع النقط ا�mصل عل�4ا ليكن 

 ع�Z التوا�f مع اعادة الكرQة الم�mوrة قبل ال�mب المواD�fعت;9 ال�mب )1

 له عرف قانون احتمالثم   ع"ن قيم المتغ"9 العشوا�ي  )أ

  األمل الرQا�^]  أحسب بداللة  )ب

  ح�� يXون  +ل توجد قيمة لـــ  )ت

 �mب �I آن واحدالنفرض أن )2

  المتغ"9 العشوا�ي  عرف قانون احتمال -أ     

 األمل الرياضي  أحسب بداللة    -ب    
 

 نقاط)4: (التمر�ن الثاNي

حيث :    كث"9 اmWدود    Dعت;�I 9 مجموعة األعداد المركبة)1

 .  تحقق أن  )أ

 :    بحيث من أجل �ل عدد مركب  و ع"ن العددين اmWقيقي"ن  )ب

 .  المعادلة : �I حل  )ت

 و، Dعت;9 النقط  :   المستوي المركب مBسوب إZf معلم متعامد و متجاDس  )2

 ،          ،        ،        ذات اللواحق :   

 ع�Z شXليه اVW;9ي و األ_^]  .   اكتب العدد   )أ

 .  إZf    و يحول    إZf   الذي يحول     المباشراستBتج Dسبة و زاوQة الvشابه  )ب

، ثم تحقق أن عبارته المركبة �� :    المباشر مركز الvشابه الحقة النقطة  احسب  )ت

 

 بحيث : من المستوي ذات الالحقة  مجموعة النقط  لتكن )3

 نقطة من  ب"ن أن  )أ

 وعناصر+ا المم"�ةع"ن طبيعة ا�Vموعة   )ب

 . وعناصر+ا المم"�ة    المباشر بالvشابه صورة ا�Vموعة  استBتج طبيعة ا�Vموعة  )ت
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 نقاط) 05التمر�ن الثالث : (

 :    و من اجل �ل عدد طبي��  و  معرفة بحد�4ا متتالية 

 : بر+ن بال�9اجع انه من اجل �ل عدد طبي�� )1

 �I المستوي المBسوب إZf معلم متعامد و متجاDس )2

 معادلت�4ما ع�Z ال�9ت�ب اللذين و  المستقيم"ن ل مث )أ

 دون حسا�4ا  و،  ،  مثل ع�Z محور الفواصل اmWدود  ثم   و    

 و تقار�4ا ضع تخمينا حول اتجاه $غ"9 المتتالية  )ب

 ؟  . ماذا يمكن القول عن المتتالية  :   بر+ن بال�9اجع انه من اجل �ل عدد طبي�� أ) )3

 أ46ا متقارrةستBتج ا ثم،  ادرس اتجاه $غ"9 المتتالية ب)    

 بـ :   المعرفة من اجل �ل عدد طبي��  Dعت;9 المتتالية ) 4

 متتالية +ندسية يطلب $عي"ن أساس,ا وحد+ا األول .  بر+ن أن  )أ   

 . ثم احسب 46اية  بداللة   و    ع;9 عن �ل من )ب   

 حيث :  ا�Vموع  احسب بداللة ج)   
 

 نقاط) 70التمر�ن الراSع : (
  : ي�� كما   ع�Z معرفةال  لتكن الدالة: ول ا��زء اال 

 . و   عند أحسب 46ايات الدالة  –أ          

 ثم شXل جدول $غ"9ا�4ا    ع�Z ادرس اتجاه $غ"9 الدالة  – ب       

  إشارة  ، ثم استBتج حسب قيم أحسب –ج     

  بـ :المعرفة ع�D   Zعت;9 الدالة:    ا��زء الثاNي

 . الوحدة   متجاDسالمتعامد و المعلم المستوي المBسوب إZf ال�I تمثيل,ا البياDي 

 . و   عندأحسب 46ايات الدالة  )1         

 ثم شXل جدول $غ"9ات الدالة  فإن :  من ب"ن أنه من أجل �ل  )2      

 . عند +و مقارب مائل للمنحq]   ذو المعادلة  ب"ن أن المستقيم –أ  )3      

 .المستقيمبالBسبة  وضعية المنح�q سدر ا–ب            

 و المنح�q  أD~^{ كال من المستقيم  )4       

 والمستقيم"ن الذين   و المستقيم مساحة اmW"� للمستوي ا�mدد بالمنحq] أحسب بـ )5       

 و معادلت�4ما :                      

 

 2018ب4الور�ا 67 بالتوفيق ل�Vميع                                                                                                            
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