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حد الموضوعین التالیینأیختار  أن متحنالمعلى    

 الموضوع األول

          التمرین  األول : ( 4 نقاط)
وھذا حسب التصریحات   2010و 2003یمثل الجدول التالي التطور في رأس مال المقاوالت بالمالییر بین سنوات          

  لدى مدیریة الضرائب :    

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات
 xi     0 1 2 3 4 5 6 7رتبة السنة

 Yi   10 ,7 13,3 14,9 15,4 17,4 17,1 15,8 17,8 رأس المال بالملیار
)2011(أوت المصدر :المدیریة العامة للضرائب    

)مثل سحابة النقط )1 );i i iM x y  0) مبدؤهفي معلم متعامد ;10)O )،1cm  سنة على محور  1لكل

 محور التراتیب ). على ملیار 1لكل  1cmالفواصل و 

)احسب إحداثیا النقطة المتوسطة  )2 ; )G x y .ثم علمھا 
 . 3-10،تعطى النتائج مدورة الى  اكتب معادلة لمستقیم اإلنحدار بالمربعات الدنیا )3
 y = 0,84x +12,35 نضع معادلة مستقیم ھي : )4

اوجد قیمة رأس مال ھذه المقاوالت في  2015ى سنة تبفرض ان ھذا التعدیل الخطي یبقى صالح ح
 ).2015ھذه السنة (

 ).ملیار 21,4یصبح  االبتدائي ( اوجد السنة التي سیتضاعف رأس مال ھذه المقاوالت )5

 نقاط) 4( : التمرین الثاني

                                   800 یستقبل و أعضاءه  من 75 % ـب یحتفظ المركز سنة، كل في أنھ ریاضي مركز رئیس الحظ       
 .جدیدا عضوا
  في األعضاء عدد إلى Un  ـب نرمز.عضوا 1600 الریاضي المركز ھذا أحصى ، 2005 سنة في       

 ./  n+ 2005 سنة في المركز
     

  4من  1صفحة 



 .2U أحسب ثم U1  =2000:   أن من تحقق )1 
1، فإن :  n طبیعي عدد كل أجل من أنھ بین)2     

3 800
4n nU U+ = +  . 

3200n بـ: طبیعي عدد كل أجل منالمعرفة  Vn) ) نعتبر المتتالیة (3     nV U= − 
 .األول ھا  ّ حد   و أساسھا د  ّ حد  .ھندسیة متتالیةال أن بین أ)           
 . n بداللة Unثم    Vnب) عبر عن          

  2020   سنة إلى 2005 سنة من الریاضي المركز أعضاء مجموع احسب )4    
1:   المجموع احسب )5     2 3n nS U U U U= + + + . 

 نقاط) 8( : التمرین الثالث

)متعامد متجانس المستوي منسوب إلي معلم ); ,O i j
   . 
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 احسب النھایات عند اطراف مجموعة التعریف .  )1
 ثم شكل جدول تغیراتھا .  f تغیرالدالةإتجاه  أدرس  )2
2yاثبت أن المستقیم ذو المعادلة  )3 x= للمنحني مائل مقارب  (Cf)عند −∞ . 
 ادرس الوضعیة النسبیة للمنحني والمقارب المائل. )4
0)1بین أن النقطة  )5 ; )

2
A .ھي مركز تناظر للمنحني 

2yوالمستقیم(Cf) المنحني  انشئ )6 x=. 
1xو المستقیمات التي معادالتھا  Cf)ـ (المحدد باحسب مساحة الحیز   )7 2xو= 0yو= =: 
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 نقاط) 4( : التمرین الرابع

 :زیع عمال حسب وسیلة تنقلھم الى عملھم وحسب مكان إقامتھمالجدول التالي یمثل تو   
 

 حافلة سیارة مشیا على األقدام
 المدینة 23 34 20
 القریة 56 18 5

 
 ؤسسة . فماھو أحتمال أن یكون :نختار عشوائیا عامل واحد من ھذه الم )1

A  في المدینة و یلتحق بعملھ مشیا على األقدام . : یسكن 
 B . یسكن في القریة : 
 C . یذھب إلى عملھ بالسیارة : 

 نختار اآلن عشوائیا عامل یسكن في المدینة . فماھو إحتمال أن یكون یلتحق بعملھ مشیا على األقدام. )2
                  

  4من  2صفحة 

 



 الموضوع الثاني

 

 التمرین  األول : (4 نقاط)

تقوم شركة الكترونیات بصنع ھواتف ذكیة، قامت ھذه الشركة بصنع جیل جدید وقبل الطرح 
نماذج من ھذا المنتوج وھذا حسب المادة  8النھائي في السوق قامت باجراء إختبار، وھذا بطرح 

 المستخدمة في  الصناعة والخصائص التقنیة، ودونت النتائج في الجدول التالي:

 xi 240 320 400 480 560 640 720 800باألورو سعر البیع 
 yi 402 390 340 230 210 130 70 60   عدد المشترین 

 

)مثل سحابة النقط  )1 );i i iM x y  1(في معلم متعامدcm  على محور الفواصل و  أورو 100لكل
1cm  محور التراتیب ). مشتري على 50لكل 

 لھذه السحابة وعلمھا . Gاوجد احداثیات النقطة المتوسطة   )2
yاوجد معادلة لمستقیم االنحدار )3 ax b=  .1-10 تدور النتائج الى،   +
 .500 € جد تقدیرا لعدد المشترین اذا كان سعر طرح الھاتف الذكي ھو )4
 .300المتوقع ھو اھو ثمن البیع حتى یكون عدد المشترین م )5

 نقاط) 4( : التمرین الثاني

)المتتالیة  نعتبر     )nU  المعرفة من أجل كل عدد طبیعيn           :بـ
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123أحسب الحدود  )1 U،U،U. 
=−n  :3نضع من أجل كل عدد طبیعي  )2 nn UV . 

)برھن أن  • )nV . متتالیة ھندسیة یطلب تعیین أساسھا وحدھا األول 
 . nبداللة  nU، ثم استنتج nبداللة  nVأكتب  •

 حیث:  nبداللة  nTو  nSأحسب المجموعین  )3
nn VVVVS ++++= ......210   ،nn UUUUT ++++= ......210 

∞+ یؤول nلما  nTو  nSأحسب نھایة  )4  . 

 

 

  4من  3صفحة 

 



 نقاط) 8( : التمرین الثالث

)المستوي منسوب إلي معلم متعامد متجانس ); ,O i j
   . 

المعرفة بـ:  fلتكن الدالة   
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)حیث :  b و  aعین األعداد الحقیقیة  )1 )
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 احسب النھایات عند اطراف مجموعة التعریف .  )2
 ثم شكل جدول تغیراتھا .  f أدرس إتجاه تغیرالدالة  )3
yاثبت أن المستقیم ذو المعادلة  )4 x= مقارب مائل للمنحني  (Cf)عند −∞ . 
 خر.اآل عین معادلة للمستقیم المقارب )5
 بین أن نقطة تقاطع المقاربین المائلین ھي مركز تناظر للمنحني . )6
 .3اللتین یكون میل المماس عندھما یساوي  Bو  Aعین احداثیتا النقطتین  )7
yوالمستقیم(Cf) انشئ المنحني  )8 x=.  
1xو المستقیمات التي معادالتھا  Cf)احسب مساحة الحیز المحدد بـ ( )9 2xو= 0yو= =   :
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 نقاط) 4( : التمرین الرابع

 مصابیح صالحة وباقي المصابیح غیر صالحة  . 7مصابیح منھا  10یحتوي صندوق على    

 عشوائیة على التوالي ودون إرجاع مصباحین .قام أحد األفراد بسحب بطریقة 

 شكل شجرة اإلحتماالت المناسبة لھذه الوضعیة. )1
 ماھو إحتمال الحصول على مصباحین صالحین ؟. )2
 ماھو إحتمال الحصول على مصباحین غیر صالحین؟. )3
 ماھو إحتمال الحصول على مصباحین أحدھما صالح و اآلخر غیر صالح؟. )4
 صالح على األقل ؟.الحصول على أحد المصباحین  ماھو إحتمال )5

 

 

 

 

 

 

  4من  4صفحة 

 


