
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 لوالية غرداية المقاطعة االولى                                                    وزارة التربية الوطنية              
 9102دورة: ماي                                               امتحان بكالوريا تجريبي للتعليم الثانوي          
 ، لغات أجنبيةالشعب: آداب و فلسفة 
 د 01سا و  19المدة:                                                   اختبار في مادة: الرياضيات             

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع األول

 نقاط (:  60)  :التمرين األول
 : أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير        

 3 متوافقان بترديد 1440و  2019 العددان (1
a فإن باقي قسمة العدد  [ ]     عددا صحيحا يحقق a إذا كان (2

 .1 ىو  8 عمى   1440
 7مضاعف لمعدد   a+2bفإن العدد  [ ]    و [ ]   : عددين صحيحين يحققان bو aإذا كان  (3
 .16 ىو   126 القواسم الصحيحة لمعددجميع  عدد (4
  =P(A) ىو Aبسيطة   إذا كان احتمال حادثة (5

 
  = (̅ )Pفإن احتمال الحادثة العكسية ليا ىو   

 
   

رقم فردي عمى الوجو  فاحتمال ظيور 6 إلى 1عند رمي حجر نرد متوازن ذي ستة أوجو مرقمة من  (6
 ىو 

 
 

 
 نقاط( 60) التمرين الثاني:

 
 nu  هتتالية حسابية هعرفة على

*
 تحقق :  و  1uبحدها األول

 

2u عيي الحد (1
  
1uثن استٌتج الحديي لهرٍ الوتتالية rاألساس و 

 .  3uو   

nuعبر عي الحد العام   (2
 . nبداللة  

           ( بيي أى : 3

                     أحسب الوجوىع : (3

 

 

 
 4من  1صفحة 
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   نقاط( 60: )التمرين الثالث
f   دالة ناطقة معرفة عمى ]     [ ]    [                                                                   

 تمثيميا البياني في مستوي منسوب إلى معمم متعامد  (  )
و متجانس  ; ;O i j .)انظر التمثيل المقابل( 

 .fنيايات الدالة بقراءة بيانية ضع تخمينا ل (1
 .(  )ات المقاربة لممنحنيمدالت لممستقيحّدد من البيان معا (2
 ثم شكل جدول تغيراتيا.  fِصف اتجاه تغير الدالة  (3
  f(x) = 3  ، f(x) = 1 عين من البيان حمول المعادلتين (4

 .   f(x) >3حة جعين من البيان حمول المترا (5
 

 
 

          معرفة بالعبارة  f الدالة  نعتبر اآلن أن  
    

   
. 

           فإن :  1يختمف عن  xبين أنو من أجل كل عدد حقيقي  (6
 

   
 . 

 مينك السابق.، ثم تأكد من تخعند أطراف مجموعة تعريفيا  f الدالةاحسب نيايات  (7
 .عمى مجموعة تعريفيا  f الدالةعبارة مشتقة  f’(x)احسب  (8
، عند نقطتين مختمفتين يطمب 1معامال توجييييما مساويان لـ ،   (  )أثبت وجود مماسين لممنحني (9

 .تعيين فاصمتييما
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4من  2صفحة 



 الموضوع الثاني

 نقاط( 60) التمرين األول :       
 بين االقتراحات المقدمة مع التبرير:عّين في كل حالة من الحاالت التالية االقتراح الصحيح من  -

 األعداد :  (1

 
 ،  

 
 تمثل حدودا متتابعة من متتالية :   و  

(a  حسابية                      (b   ىندسية                              (c حسابية وال ىندسية ال 

IN المعرفة عمى  (un)من المتتالية 2019 الحد الذي يساوي (2
* 

 : ىيرتبتو  ،  un = 2n-3  بحدىا العام 

     (a  4020                           (b  1011                                      (c 4022 

  = q و أساسيا  v0 = -2 التي حدىا األول، (vn) عبارة الحد العام لممتتالية اليندسية (3
 

 
  : 

(a      (-2)
n

 vn =  
 

 
              vn =     

 

 
 n

  (b                        (c vn = -  
 

 
 n  

 هى:  S=u1 +u2+…+u1440،  فإى الوجوىع   a))هع    u1 = aثابتة حيث    (un)إذا كاًت الوتتالية   (4

       S=a   (a                              (b 
       

   
                                (c   S=1440a 

 نقاط( 60) الثاني:التمرين 
 a = 97    ليكي العدد الصحيح

 .3 عمى a  عين باقي قسمة العدد .1

 .[ ]        يكون n ن أنو من أجل كل عدد طبيعيبيّ  .2

 .3 عمى      4  استنتج باقي قسمة .3

 .3 يقبل القسمة عمى                     بين أن العدد  .4

 .3ن بترديد يمتوافق     و   n - 2 حتى يكون العددان nالعدد الطبيعي  قيم عين .5

 
 
 

 
 

 4من  3صفحة 



  نقاط(: 60) التمرين الثالث:

المعرفة عمى المجال fنعتير الدالة    ;  :ِبـ                
 
           

و ليكن   fC  تمثيميا البياني في معمم متعامد و متجانس ; ;O i j. 

 .  وعند     عند   fاحسب نيايات الدالة  (1

                             :  x تحقق أنو من أجل كل عدد حقيقي (2

( f’  : الدالة المشتقة لمدالةf ) 

 تغيراتيا.ّكل جدول ثم ش  fالدالة أدرس اّتجاه تغّير  (3

 يقبل نقطة انعطاف يطمب تعيينيا.  fبّين أن منحني الدالة  (4

أكتب معادلة لممستقيم (5  مماس المنحني fC  ات الفاصمة ذعند النقطة x0 = -1 . 
 .                          لدينا: xو من أجل كل عدد حقيقيتحّقق أنّ  (6

عّين فواصل نقط تقاطع المنحني (7 fC .مع المحورين 

ارسم المستقيم  (8  و المنحني fC .في نفس المعمم السابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4من  4صفحة 


