
 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

مديرية التربية لوالية جيجل                                                  وزارة التربية الوطنية   

تسيير و اقتصاد    : الشعبة                                  ثانوية عبد الحميد بن باديس           

                    سا  7: المدة                                                41/50/7542: التاريخ 

ات اإلختبار التجريبي في مادة الرياضي  

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين   

 الموضوع األول

 التمرين األول :)1 ن(

                                                                         : : نضع  من أجل كل عدد حقيقي 

                                     :فإن     حيث من أجل عدد حقيقي  bو a ثم عين العددين الحقيقين       أحسب-1

                                                                                                                

                                                                                                        المعادلة  ℝ حل في  -2

                                 :كل من المعادالت التالية ℝ حل في  -3

                                                                                 

                                                                       

 التمرين الثاني )1 ن (:

نعتبر المتتالية  
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:     المعرفة بما يلي  INn
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                                                                                              INnمن أجل كل   2nu:بين أن  -1   

بين أن المتتالية  -2 
INnnu


                                                                                                      .متزايدة

نعتبر المتتالية   -3 
INnnv


: المعرفة بـ  2:  nn uvINn                                                                     

بين أن المتتالية   -أ  
INnnv


                                                              .حدد أساسها وحدها األول , هندسية 

استنتج الحد العام للمتتالية  ثم.nبداللة nvأحسب   -ب  
INnnu


.                                                                 

نعتبر المتتالية (  4 
INnnw


:  المعرفة بـ   2ln:  nn uwINn                                                              

بين أن   -أ  
INnnw


 . nبداللة nwأكتب   -ب                                      .متتالية حسابية

 التمرين الثالث )0 ن (:

 2003إلى سنة  1994بماليين الدينارات في المدة من سنة  (  )الجدول أدناه يمثل تطور رقم أعمال



 2003 2001 1999 1997 1994 السنة

 10 8 6 4 1   الرتبة

     176 209 284 380 508 

 ,أدناه في معلم متعامد و متجانس الممثلة           في سحابة النقط  (1

 هل التعديل التآلفي مقبول؟

        نضع  (2

  احسب مدور إلى  ( أ
  

   بالمرفقة بالرت   لقيم  5و 1تتغير بين   iمن أجل 

 .في الجدول  

 : التاليالمتعامد في المعلم            انشئ سحابة النقط ( ب

  1كمبدأ و كل  0نأخذ : على محور الفواصلcmيقابل سنة 

  1كمبدأ و كل  5نأخذ : على محور التراتيبcm 0,1يقابل العدد 

 بطريقة  xبداللة  zعين باستعمال اآللة الحاسبة معادلة مستقيم التعديل ل ( أ - (3

  المعامل مدور إلى )المربعات الدنيا 
  

   ثم ارسم هذا المستقيم في المعلم السابق (

  إلى  إلى الوحدة و   مدورا )       على الشكل  xو  yاستنتج عالقة بين (ب
  

 ) 

      في نفس المعلم الذي به سحابة النقط (d)ارسم المستقيم ( أ     4)

 .2005إلى آالف دينارات لرقم أعمال في سنة  أعطي تقديرا مدورا( ب       

   .مليار دينار 1ابتداءا من أي سنة يتعدى رقم أعمال ( ج       

 التمرين الرابع )2ن(:

تمثيلها البياني كما هو مبين (ِ  C ) و  ℝ  كما يلي                       لة معرفة علىاد   

و يقبل مماس آخر يوازي  B(0 ;2)و يشمل النقطة  A(1 ;5)عند النقطة ( T)يقبل مماس( C) أدناه حيثفي الشكل 

 محور الفواصل عند النقطة ذات الفاصلة 
 

 
 

           حدد قيم ( A  :1 جزء
 

 
                                                                                  (T)ثم أكتب معادلة        

  c ;b ;aثم عين األعداد الحقيقية       أحسب ( 2

                                                                         ب ℝالمعرفة على   نعتبر فيما يلي الدالة : B جزء

                    

            أحسب  (1

     فإن  xتحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  (2
 

 
    

 

 
    

 ثم فسر النتيجة بيانيا             استنتج (3

  ثم شكل جدول تغيرات       أحسب  (4

                                                            تقبل حل       ثم بين أن المعادلة  ℝعلى    إشارةاستنتج  (5

      ينتمي للمجال  αوحيد 

       حلول المعادلة  إشارةعدد و  mناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي  (6



 البيانيتمثيلها     و                      : ب ℝالمعرفة على  Fالدالة نعتبر : Cجزء 

 Fماذا نقول عندئذ عن الدالة       أحسب  (1

 .ال يقبل مماسات موازية لمحور الفواصل    دون دراسة ثم برر أن Fاستنتج اتجاه تغير  (2

 

 الموضوع الثاني

 (ن 1):التمرين األول

 (سا/كم)دول التالي الذي يعطي مسافة التوقف لسيارة بالمتر بداللة سرعة السيارة ورد في مطوية ألمن الطرق الج

        سرعة السيارة  50 00 90 100 110

     مسافة التوقف  20 50 00 03 90

 

 ابتدءاعلى الفواصل على هذا المحور يبدأ التدريج 10km/hلكل cm1) لهذه السلسلة            مثل سحابة النقط  (1

 (.على محور التراتيب10mلكل 1cmو  40من 

 .لهذه السحابة ثم مثلها Gإحداثيي النقطة المتوسطة         عين ( أ (2

 .ثم ارسمه  y=1.15x-31.5: بالمربعات الدنيا هي  االنحدارمستقيم  (d) بين أن معادلة( ب

 .km/h 150 بسرعةالمسافة الالزمة لتوقف سيارة تسير  ما هي( ج

 (ن5):التمرين الثاني

     و   nعدد حقيقي و من أجل كل عدد طبيعي   حيث       :متتالية عددية معرفة ب      لتكن
 

 
     

I. ثابتة      بحيث تكون المتتالية   عين قيمة العدد الحقيقي. 

II.   نفرض في كل ما يلي    

      التراجع أنه من أجل كل عدد طبيعيب برهن (1

 متناقصة تماما       بين أن المتتالية (2

 متقاربة؟      هل المتتالية (3

         nنضع من أجل كل عدد طبيعي  (4

 هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها األول      برهن أن المتتالية  ( أ

          احسب , n بداللة   عبارة ثم استنتج  nبداللة    اكتب عبارة  ( ب

              :  nكل عدد طبيعي نضع من أجل  ( ت

  برهن أنه من أجل كل عدد طبيعيn         
 

 
 
 
      

 (ن1:)التمرين الثالث

C ;B ;A  ثالث صناديق حيث: 

A-  يحتوي على ثالث كرات حمراء و خمسة سوداء. 



B-   و كرة سوداء حمراوينيحتوي على كرتين. 

C-   سوداء حمراوين و ثالثةيحتوي على كرتين. 

 نأخذ عشوائيا احد الصناديق و نسحب منه كرة واحدة  -

  اإلمكانياتشكل شجرة  (1

 احسب احتمال سحب كرة حمراء  (2

 ؟ Aما احتمال أن تكون من الصندوق . إذا كانت الكرة المسحوبة حمراء (3

 ''Aنسحب كرة من الصندوق '' : أن يشارك في اللعبة التالية شخصأراد  (4

 50DAالحصول على كرة حمراء يعطي ربح  -

 35DAالحصول على كرة سوداء يعطي خسارة  -

  االحتمالعرف قانون  - أ

 احسب األمل الرياضي - ب

 هل للمشارك حظ في الربح؟ - ت

 (:ن 2) الرابع التمرين 

: كما يلي ℝ ىدالة عددية معرفة عل f:الجزء األول   2 5 2xf x x e    و C  تمثيلها البياني في المستوي

المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس  ; ,O i j  ( 2الوحدةcm.) 

 .xو عندما  xعندما  fاحسب نهايات الدالة  (1

fلتكن  (2   الدالة المشتقة للدالةf. 

:لدينا xتحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  ( أ   5 7 xf x x e  . 

ادرس أشارة  ( ب f x  ثم أنشئ جدول تغيرات الدالةf. 

مثل الجزء من المنحني  (3 C  6و  0الذي فواصل نقطه بين. 

بين أن المعادلة( أ (4  1,5f x   تقبل، في المجال 0;6 حلين ،  و  حيث هو الحل األًصغر. 

                                                          (.210تدّور النتائج إلى ) و  أعط قيمة مقربة لكل من الحلين (ب

حل في المجال ( ج 0;6  المتراجحة  1,5f x . 

MCنضع: الجزء الثاني f  حيثMC هي الكلفة الهامشية إلنتاج سلعةX مقدرة بالطنT و ،X 6و 0محصور بين 

 ما هي قيمة السلعة التي من أجلها تكون الكلفة الهامشية أصغرية؟( أ .1

 (.210تدور النتائج إلى ) ؟ 1,5ما هي قيم السلعة التي من أجلها تكون الكلفة الهامشية أقل من أو تساوي ( ب

 .هي دالة أصلية لدالة الكلفة الهامشية TCالكلفة الكلية  .2

: تحقق أن   5 3 2x

TC x x e x k     ثم عينk  إذا علمت أن 0 2TC . 

 

 بالتوفيق في شهادة البكالوريا                                                           

 


