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 (نقاط 4:) التمرين األول

 عين في كل حالة من الحاالت الثالثة االقتراح الصحيح من بين االقتراحات األربعة مع التعليل   

المستوي المركب مزود بالمعلم المتعامد و المتجانس ; ;O i j. 

 عدد حقيقي  حيث              و التي تحقق       ذات الالحقة    مجموعة النقط     لتكن  .1
    ونصف قطرها       دائرة الحقة مركزها      .ب             مستقيم يشمل النقطة ذات الالحقة     .أ   

    ونصف قطرها      دائرة الحقة مركزها     . د   ونصف قطرها      دائرة الحقة مركزها      .ج  

                 و التي تحقق       ذات الالحقة    مجموعة النقط     لتكن  .2

 على الترتيب         و                   ذات اللواحق         و نعتبر النقط           

         محور القطعة     . ب                      نقطة من     .أ      

     دائرة قطرها      .د            محور القطعة       .ج      

             :  نعتبر في مجموعة األعداد المركبة المعادلة  .3
  حل حقيقي  .ب                   حالن متمايزان جزءهما التخيلي  .أ   : المعادلة تقبل          

   حل جزءه التخيلي .د        حالن متمايزان أحدهما فقط جزءه التخيلي  .ج                         

 (نقاط 4)  :الثاني التمرين

 9 على2n بواقي القسمة االقليدية للعددnادرس حسب قيم العدد الطبيعي  .أ    .1

بين أن. ب      941433
2012

 

n اجل كل عدد طبيعي  اثبت انه من.أ  .2   9110 
n

 

مجموع أرقامه اثبت أن Sإلى عدد طبيعي مكتوب في النظام ذو األساس عشرة ونسمي  Nنرمزبـ. ب  9SN  

نضع  .3 1433
2012

A  Cمجموع أرقام Dو  Bمجموع أرقام Cو  Aمجموع أرقام B: ونرمز بـ  

اثبت أن  . أ 9DA  

 72432Bرقم ثم  استنتج أن  8048بكتب على األكثر ب  Aبين أن  100001433 أنعلما  . ب

 45Cبين أن  . ت
 4Dبين أن ثم  D ـعين اكبر قيمة ل 45 باستعمال قائمة األعداد األقل من . ث

   4من  1صفحة         



 (نقاط 5)  :التمرين الثالث

نعتبر في الفضاء المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس             ; ; ;O i j k
 

             :الذي معادلته     والمستوي           النقطة          

     يال وسيطيا للمستقيم عين تمث-أ   .1

  في النقطة     العمودي على المستقيم    اكتب معادلة ديكارتية للمستوي -ب  

    يوازي المستوي     تحقق من أن  -ج       

     وفق الدائرة     والتي يقطعها المستوي   في      المماسة للمستوي     نعتبر سطح الكرة  .2

    ها  ونصف قطر  التي مركزها  

      و     ثم استنتج ان     المستقيم ينتمي الى     مركز سطح الكرة          ωبين أن  . أ
           ثم استنتج ان              : بين أن  . ب

 ثم احسب نصف قطرها    مركز سطح الكرة  ωاستنتج احداثيات  . ت
   (نقاط 7)  :التمرين الرابع

المعادلة أن إثباتهو التمرين االهدف من هذ E:
x

ex
1

 في  اوحيد تقبل حالR متتالية متقاربة نحو هذا الحل  إنشاءو. 

exf(x)    :بـR المعرفة علىfنعتبر الدالة  : األولالجزء  x 

حل للمعادلةx أنبين  .1 E 0كان  إذاوفقط  إذاf(x) 

 fاتجاه تغير الدالةدراسة  .2
  Rعلىfادرس اتجاه تغير الدالة . أ

دلة المعا أناستنتج  . ب E في المجموعة  اوحيد تقبل حالR  نرمز له بالرمز. 

المجال  إلىينتمي  أنبين  . ت
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2
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 على المجال fالدالة  إشارةادرس  . ث ,0 

 المعرفة علىgنعتبر الدالة    :الثانيالجزء  1,0بـ: 
e
x

x
xg





1

1
)(

 
 

xxgو 0f(x)المعادلتين أنبين  .1 )(متكافئتان 

قالعدد الحقيقي الوحيد الذي يحق  أناستنتج  .2 )(g   

')(احسب  .3 xg الدالة  أنواستنتجg متزايدة على المجال ,0 

            nمن اجل كل عدد طبيعي  و     : بـالمعرفة un)(نعتبر المتتالية    :الثالثالجزء 

        و          :  nبرهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  .1
 .متقاربة  un)(استنتج أن المتتالية  .2

un)(إلى نهاية المتتالية  lنرمز بـ   .3 llgبرر أن  .    )(  ثم استنتج قيمةl  . 

10إلى      قيمة تقريبية لـ  أعطالحاسبة  اآللةباستعمال  .4
6 

 

   4من  2صفحة  



 

 (نقطة 22: ) الثانيالموضوع  

 (نقاط 5) :التمرين األول

): األعداد المركبة المعادلة نعتبر في مجموعة    الجزء األول )3 22 16 0.......z z I+ - =. 

)حال للمعادلة  2بّين أن  .1 )I  وأنه يمكن كتابة( )I 2)((0على الشكل( 2  cbzzaz 

 .أعداد حقيقية يطلب تعيينها cوbو aحيث              

)استنتج حلول المعادلة  .2 )I اآلسيعلى الشكل  ثم اكتب الحلول . 

المستوي المركب مزود بالمعلم المتعامد و المتجانس الجزء الثاني ; ;O i j. 

2ذات اللواحق، Dو A ،Bعّلم النقط  .1 2Az i= - - 2Bz  و    2 و = 2Dz i= -  .على الترتيب +

 .Mعّلم النقطة . متوازي أضالع ABMDحيث  Mللنقطة  Mzاحسب الالحقة  .2

3. Eهي صورةM بالدوران الذي مركزهB  وزاويته
2


 بالدوران Mهي صورة  F؛

و زاويته  Dالذي مركزه           
2


. 

  احسب الالحقةEz  للنقطةE  و الالحقةFz  للنقطةF.مثم عّلE وF. 

اكتب  .4
F A

E A

z z

z z

-

-
  .AEFعلى الشكل المثلثي و استنتج طبيعة المثلث  

5. I  هي منتصف[ ]EF . عّين صورة المثلثEBA  بالدوران الذي مركزهI  و زاويته
2


. 

 (نقاط 5)  :التمرين الثاني

نعتبر في الفضاء المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس  .1 ; ; ;O i j k النقط           ،                                                         

                :الذي معادلته     والمستوي           و

 .تعين مستويا  ،   ،   بين أن النقط  . أ
    هو المستوي       بين أن المستوي . ب

 .قائم    اثبت أن المثلث  . ت
    ويعامد  الذي يشمل النقطة     اكتب تمثيال وسيطيا للمستقيم  . ث
    والمستوي  النقطة  احسب المسافة بين . ج

     احسب حجم رباعي الوجوه  . ح
                            إلى مرجح الجملة     و .     الى مركز ثقل المثلث   يرمز  .2

  المستقيم  إلىتنتمي     النقطة أنبين     
  والمستوي  احسب المسافة بين النقطة    

                                                 :  من الفضاء والتي تحقق  Mمجموعة النقط    لتكن  .3

  مع المستوي      ثم عين تقاطع     عّين الطبيعة و العناصر الممّيزة للمجموعة    
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 (طنقا 4)  :الثالث التمرين

 عدد اولي   مع                 عددان طبيعيان غير معدومين حيث      و 

 .    يقسم   بين ان  .1
  يقسم   ان و  يقسم   استنتج ان  

             بين ان   .2

        عددان طبيعيان حيث     و  .3

 :حلالجملة .أ
           

             
        

  :استنتجحلولالجملة .ب
              
             

  

 (نقاط 6)  :الرابع التمرين

المعرفة علىfنعتبر الدالة  0;
  

 :بـ
3x

3)ln(x
xf




)( 

المجال قابلة لالشتقاق على fالدالة أنبين .أ      .1 0;  إشارةادرس ثم     

   عند   احسب نهاية الدالة  .ب          

    الدالةشكل جدول تغيرات   .ج          

un)(نعتبر المتتالية العددية  .2   
المعرفة بحدها العام   





1

)(

n

n

n dttfu 

1كان  إذا بين انه . أ nxn  1()()(فان( nfxfnf  

)n, )()1 انه من اجل كل عدد طبيعي   بين دون حساب  . ب nfunf n     

 متقاربة يطلب تعين نهايتها un)(المتتالية  أناستنتج  . ت

n , نضع من اجل كل عدد طبيعي  .3
n

n dxxfI
0

)( 

Iاحسب  . أ n 

n ,  uuuنضع من اجل كل عدد طبيعي  .4 nns 110 ...  

هل المتتالية . sn احسب . أ
 sn ؟ متقاربة   

 

 

 

  

   4من  4صفحة                                                      


	bac-2012.pdf
	correction.pdf

