
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 مدیریة التربیة لوالیة الوادي                               وزارة التربیة الوطنیة                                               

 امیھ ونسة               -ثانویة االخوین كــیرد        امتحان التجریبي لشھادة بكالوریا التعلیم الثانوي                                    

 2011دورة مــــاي                                                                                     علوم تجریبیة 3الشعبة : 

 و نصف  اتساع3المدة :                      امتحان في مادة :الریاضیات                                                     

 ن یختار أحد الموضوعیین التالیین                                       أعلى المترشح                                          

 )نقاط 04(:  التمرین االول
                                                                 نعتبرفي الفضاء المنسوب إلى معلم و متعامد ومتجانس   

                                                                                                            المستوى ذو المعادلة : و لیكن  النقطة 

 .  تمثیل وسیطي للمستقیم   ،   :قق من أن تح -أ .1

                                                                                          في النقطة العمودي على المستقیم  حدد معادلة دیكارتیة للمستوي . ب    
  یوازي المستوى    المستوى  تحقق من أن .جـ    
                              و التى یقطعھا المستوى  في النقطة المماسة للمستوى  نعتبر سطح الكرة .2

 و نصف قطرھا   التي مركزھا   وفق الدائرة  
 و    ثم استنتج ان  الىینتمي مركز سطح الكرة  أ. بین ان   
   ثم استنتج ان   ب. بین ان :  
 ثم بین أن نصف قطرھا  مركز سطح الكرة   تج احداثیاتجـ. استن  

 :   )نقاط 04.5( : التمرین الثاني
                          :z  من اجل كل عدد مركبالمعرف  كثیر حدود لیكن 

 
  أ. احسب  -1
       بحیث : ،  عّین العددین  الحقیقیین  ب.    

 المعادلة ثم حل في           
                            Cو A ،B، نعتبر النقط  في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  -2

 على الترتیب . ،  ، صور االعداد المركبة :

 . على الشكل االسي ثم استنتج طبیعة المثلث     أكتب . أ

 . المحیطة بالمثلث  مركز الدائرة ،بین أن صورة العدد   نعتبر النقطة  . ب

 من المستوى حیث :   مجموعة النقط حدد  . ج

 حیث   أحسب  . د
 الى و یحول  الذى مركزه  ن استنتج في المستوى المركب عبارة الدورا . و

   بالتحویل   صورةعین ھـ. 
 
 4 من 1الصفحة 

  )نقاط 04(:   التمرین الثالث
     و    یلي:  كما   المعرفة على نعتبر المتتالیة العددیة 

 الموضوع االول



   ، ،   أحسب -1
 :   أ. بین انھ من أجل كل عدد طبیعي  -2

 :   ب.استنتج انھ من أجل كل عدد طبیعي 
 جـ. استنتج نھایة المتتالیة 

 بـ :  N علىالمعرفة لتكن المتتالیة    -3    
 ،   احسب • أ          
 متتالیة ھندسیة یطلب تحدید اساسھا. بین أن المتتالیة •  ب         

 .:  استنتج أنھ من اجل كل عدد طبیعي• جـ        

 . باعدة متبین أن المتتالیة•  د          
                 :  n بداللة  احسب المجموع  – 3  

  )نقاط 07.5(:   التمرین الرابع
 المستوى منسوب الى معلم متعامد و متجانس 

I-   بـ :       فة علىالمعر نعتبر الدالة 
 ، ثم شكل جدول تغیراتھا   .  ادرس تغیرات الدالة  .1
   اشارة استنتج حسب قیم  .2

II-   و  بـ :       المعرفة على المجال  نعتبر الدالة   
  تمثیلھا البیاني في معلم متعامد ومتجانس ولیكن 

 عن الیمین  . 0مستمرة عند  ، ثم استنتج أن     احسب  -.أ1

 ، ماذا تستنتج  ؟   :  أحسب -ب   

 .  عن   الدالة أ. أحسب نھایة    -2
 ،ثم أدرس اشارتھ .   على المجال  مشتق الدالة  احسب ب.

 ثم شكل جدول تغیراتھا . جـ. استنتج اتجاه تغیر الدالة  
 . 2عند النقطة التى فاصلتھا  للمنحنى أ. اكتب معادلة المماس  -3
 . و المستقیم الوضع النسبي للمنحنى  ب.استنتج    
 .  والمنحنى انشئ  -4
 بـ :       المعرفة على المجال  نعتبر الدالة   -5

                                                                                                                 مشتق الدالة  احسب أ. 
                                                   .       للدالة  على المجال ب. استنتج دالة اصلیة 

التى     . احسب المساحة للحیز المستوى المحدد بالمنحنى و المستقیمات عدد حقیقي حیث   جـ. 
                                                                                                                        ،  ،  معادلتھا :

          ،أعط تفسیرا لھذه النتیجة . حسب د. أ
                                                         

  44من من   22الصفحة الصفحة 
 

 )نقاط 03.5(:  التمرین االول
                                                    نعتبرالنقط  :   ، في الفضاء المنسوب إلى معلم و متعامد ومتجانس   

  ،   ، 
                                                                                                            : من الفضاء حیث  مجموعة النقط و لیكن 

 مستویا . تعین A ،B  ،Cبین أن النقط  -أ.1

 الموضوع الثاني



                                                                                        شعاع ناظمي للمستوى    بین أنب .    
 استنتج معادلة دیكارتیة للمستوى جـ.    
  .و نصف قطرھا Ωمركزھا  یطلب تعیین سطح كرة ھي بین أن المجموعة  .2
 . و یعامد  Ωالذي یشمل النقطة حدد تمثیال وسیطیا للمستقیم . 3
 في نقطتین یطلب تعیین احداثیات كل منھما  . سطح كرةیقطع  یم لمستقا.بین ان 4

 :   )نقاط 05( : التمرین الثاني
(O;u,v)في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  

  التى الحقاتھا  Cو A ،B، نعتبر النقط  

 على الترتیب .   ،     ،  
I .1-  على الشكل االسي    ،  أ. أكتب 

   A ،B  ،Cب. علم النقط         
 عین طبیعة الرباعي  -2
 عین و ارسم المجموعة من المستوى حیث :   مجموعة النقط لتكن  -3
II-  ذات الالحقة  ،النقطة  حیث  ذات الالحقة  تحویل نقطي یرفق بكل نقطة                                                                                         

  حیث : 

     المعادلة : حل في  -أ  .1
 .  بواسطة التحویل   ،  تین استنتج صورتي النقط -ب     
  بواسطة التحویل  صورة النقطة  . عین الحقة النقطة مركز ثقل المثلث   لتكن  -جـ    

 .أثبت أن : 2

                               یطلب تعیین مركزھا تمسح دائرة  ، فان النقطة  المجموعة تمسح النقطة . بین أنھ عندما 3
 .  و نصف قطرھا ، ارسم الدائرة 

  )نقاط 03.5(:   التمرین الثالث
     و       كما یلي:  المعرفة على  نعتبر المتتالیة العددیة 

 ( أكتب النتائج على شكل كسرغیر قابل لالختزال )         ، ،   أحسبأ.  -1

  :   ب. بین بالتراجع انھ من أجل كل عدد طبیعي    

  بـ : N*المعرفة   لتكن المتتالیة    -2  

 4من  3الصفحة 
                                                                                    أثبت أن :   • أ         

 :  انھ من أجل كل عدد طبیعي غیر معدوم بین •  ب       

 . اتجاه تغیر المتتالیةاستنتج • جـ      
              ، ثم عین نھایة    :  n بداللة  احسب المجموع  – 3

  )نقاط 08(:   التمرین الرابع
 المستوى منسوب الى معلم متعامد و متجانس 

I-   بـ :       المعرفة على نعتبر الدالة 
 .:      من  .بین أنھ من اجل كل1

 ھو قیمة حدیة صغرى للدالة    ان العدد     .بین2



 :     من . استنتج حسب قیم 3
II-   بـ :     المعرفة على  نعتبر الدالة     

 و   تمثیلھا البیاني في معلم متعامد ومتجانس ولیكن 
     احسب  -.أ1

 .  :  بین أن  -ب   
 :  من  بین أنھ من اجل كل  أ.    -2

 ثم شكل جدول تغیراتھا . استنتج اتجاه تغیر الدالة   ب.
  جوار  ب ھو مستقیم مقارب مائل للمنحنى  الذي معادلتھ  بین أن المستقیمأ. -3

 . و المستقیم ب. أدرس الوضع النسبي للمنحنى    
 . 0عند النقطة التى فاصلتھا  للمنحنى  أ. اكتب معادلة المماس -4

 .     یقبل نقطة انعطاف فاصلتھا ب.بین ان المنحنى    

 .  والمنحنى و انشئ  .جـ   

      أ. باستعمال المكاملة بالتجزئة ، اثبت أن :   -5

                            مین و المستقیو المستقیم للحیز المستوى المحدد بالمنحنى المساحة  لتكن ب.    

  ،  ،  اللذین معادلتاھما 

 بین أن :  -     
 

                                                                                                                                                                                 
 الدقـة + الثقة في النفس = النجاح التركیز + 

 
 

 2011أسرة الریاضیات تتمنى لكم التوفیق و النجاح في شھادة البكالوریا 
 4من  4الصفحة 

 نقط)7(  : لتمرین الرابعا

          )jio


 كوحدة   1cmخذ )  معلم متعامد ومتجانس للمستوي ، نأ,,
 الجزء األول :        
[ معرفتین  على المجال  gو  fنعتبر الدالتین                كما یلي :0,∞+]
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 ، وأنشئ جدول تغیراتھا gادرس اتجاه تغیر الدالة )2

 xg)(استنتج إشارة  )3
 الجزء الثاني :    
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 ذلك ، أعط تفسیرا بیانیا ل

)اثبت إن المنحنى  )2 )fC  یقبل مستقیما مقاربا مائال(  ، حّدد معادلتھ ، وادرس وضعھما النسبي∆(
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)بّین أن المنحنى      )fC یقبل نقطة انعطاف 

)(0: اعتبر ان المعادلة  مساعدة )5 =xf     : 25.0.....و     3.6...تقبل حلین ھما   

)أنشئ المستفبم          )و المنحنى  ∆( )fC   .  

)اكتب معادلة المماس  )6 )Tللمنحنى( )fC  الذي یوازي(                                                                      وأرسمھ  ∆(

k وجود وعدد حلول المعادلة : kلحقیقي استنتج بیانیا حسب قیم العدد ا
x
x
=−−

2
ln

3 

)مساحة الحیز المستوي المحدد بالمنحنى cm2احسب بـ  )7 )fC  1والمستقیمات=x  ،ex = ، ( )∆. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


