
  الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة
  وزارة التربیة الوطنیة 

  المقاطعة الشرقیة  المفتشیة العامة للبیداغوجیة 
  لوالیة عین الدفلى  امتحان البكالوریا التجریبي  

الشعبة: ریاضیات          2017دورة ماي 
  ساعات 4المدة:         اختبار في مادة الریاضیات  

  :أن یختار أحد الموضوعین التالیین على الطالب
  الموضوع األول

  نقاط) 04( :التمرین األول
  أولي. 2017العدد ) بین أن 1
;��المعادلة ذات المجھول  �2	) نعتبر في 2 ��   :��� …… 14119� � 10085� � 22187 
  .14119و  10085،  22187أ/ أوجد القاسم المشترك األكبر لألعداد:  
;�3ب/ بین أن الثنائیة     ثم عین مجموعة حلولھا. ���حال خاصا للمعادلة  �2
;��ج/ عین الثنائیات   ;	������بحیث یكون  ���حلول المعادلة  �� �� � 11. 
 .11على  �7و  �5بواقي القسمة اإلقلیدیة لكل من العددین  �أدرس حسب قیم العدد الطبیعي ) أ/ 3

�5حتى یكون  �ب/ عین قیم العدد الطبیعي     �   .11قبال للقسمة على  ����7
�، نعتبر  عددان طبیعیان غیر معدومین كال منھما أصغر من  �و  �) لیكن 4 �  مكتوب في النظام العشري ��01
�10 ) [11](1:   أ/ تحقق أن  ≡. 
 .ھو  11حیث باقي قسمتھ على  �ب/ عین قیم العدد الطبیعي  
  .11ج/ أكتب ھذا العدد في النظام ذي العد  

  نقاط) 04(: التمرین الثاني
�و   �� ����    بحیث   �و  �) عین العددین الحقیقیین 1 �  یحقق ھذه المساواة. ��2ثم تحقق أن العدد المركب  0

’�حیث:   ’�العدد المركب  ��2یختلف عن  �) نرفق بكل عدد مركب 2 � ��2�
��2�. 

على الترتیب في مستوي منسوب إلى معلم متعامد  ’�و  �،  ��2،  	�2صور األعداد  ’�،  �، 	�	، �لتكن النقط   
;	��و متجانس    ���; ��حیث  �  ��2 �	� ���نضع : . ���

  . ��   و  �� ∗

����بین أن :   أ/ 
�
�	����

�
 �’ � 1 � . 

  عددا حقیقیا.’�	التي من أجلھا یكون �مجموعة النقط عین   ب/  
 یطلب ����تنتمي إلى دائرة  ′�فإن  و نصف قطرھا  �التي مركزھا  ���تنتمي إلى الدائرة  �ج/ بین أنھ إذا كانت  

 تحدید عناصرھا الممیزة.  

�√� �	��   ذات الالحقة �الذي مركزه النقطة  �) نعتبر الدوران 3
�

 . �و زاویتھ  

 .ھي النقطة ذات الالحقة  �بالدوران  �إذا علمت أن صورة  �أ/ عین القیس الرئیسي للعدد   
  . � ; � ; �ب/ عین على الرسم النقط :  
 ثم أرسم شكال في نفس المعلم السابق. �بالدوران  �صورة دائرة مركزھا  ����ج/ تحقق أن الدائرة  

  5من  1صفحة 
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  نقاط) 05: (التمرین الثالث 
 بـ : �المعرفتان من أجل كل عدد طبیعي غیر معدوم  ����و  ����نعتبر المتتالیتین  

�
�� � 1				
�� � ���� �

�
�

�من أجل   � �� و   2 � �� � ln �من أجل  � � 1 . 

  . ��،  ��،  ��أ/ أحسب  .)1 

  : �بین بالتراجع أنھ من أجل كل عدد طبیعي غیر معدوم ب/      
�
�

……… 
�
�

�
�

= 1  �� 

�:   أ/ بین من أجل كل عدد طبیعي غیر معدوم  ).2 �
�

 �
���

� � �
�
. �����

�

�ب/ استنتج أنھ من أجل كل عدد طبیعي  � 2     :�	1� ��  ln 0  و  �� 1 � � �� � 1 .

� ��  :  �أ/ بین أنھ من أجل كل عدد طبیعي غیر معدوم .)3   �
�

���	
	�	 

�
���

=  ���� � �� . 
  . ����ب/ استنتج اتجاه تغیر المتتالیة      
 )�(ال یطلب حساب  ����إلى نھایة المتتالیة  �نرمز بـ متقاربة ،  ����بین أن المتتالیة أ/ .)4  

 ؟. ����ب/ ما ھي نھایة المتتالیة  

  نقاط) 07(: التمرین الرابع 
�   ����بـ :  المعرفة على  ��عدد حقیقي موجب تماما ، نعتبر الدالة  � � 1  �����.
;��في مستو منسوب إلى معلم متعامد و متجانس  �g	للمنحني الممثل للدالة  ����نرمز بـ   ��; ��� . 
I  نعتبر الدالة ــg�  بـ المعرفة على: ���	 � 	1 � �1 � ��� g���� .
  ثم أدرس إشارتھ. ����′g. أدرس 1  
����g،  �، ثم استنتج أنھ من اجل كل عدد حقیقي  �g. شكل جدول تغیرات الدالة 2   � 0 . 
II إحداثیتیھا .یطلب تعیین  � تمر بنقطة ثابتة ����.أ/ بین أن جمیع المنحنیات 1ــ 

  . ∞� و ∞�عند  �� ب/ أحسب نھایة الدالة  
�الذي معادلتھ  ��� جـ/ بین أن المستقیم    � � �  . ∞�بجوار  ����مستقیم مقارب مائل للمنحني  1
 ثم شكل جدول تغیراتھا . ��  . أدرس اتجاه تغیر الدالة2 
 . عند النقطة التي فاصلتھا  ����للمنحني  �∆�. أ/ عین معادلة المماس 3 

�� بین أن النقطة /ب �
�
; � �

�
�1 � ���� �  . ����نقطة انعطاف للمنحني  �� �1

�  بین أن المعادلة /. أ4  0حیث  �تقبل حال وحیدا  ����� 0 � � � 1. 
;���ب/ بین أن المسافة بین النقطة  . ��� 2√	/تساوي   ��� و المستقیم ������

����� ، . أ/ بین أنھ من أجل عدد حقیقي 5  � ������� �  ؟. �����و  ����. ماذا تستنتج بالنسبة لـ  �2
 .����1			 و ���1	 في نفس المعلم   أرسم ب/  

IIIــ   	عدد حقیقي سالب تماما. نعتبر التكامل التالي:   �� ��������
� �� � . 

  یمثل مساحة؟. ��. ھل العدد 1  
 فسر ھذه النتیجة.،  ��	���ثم  ��. باستعمال المكاملة بالتجزئة أحسب 2  

� → �∞

lim :  . بین أن3
�→��

�� �
�
��

 5من  2صفحة 



 الموضوع الثاني:  

 نقط ) 04(التمرین االول : 

- a،bوc   : أعداد طبیعیة حیثcba 1  

46یكون    aعلما أن في النظام ذي األساس cوa،bعین األعداد         cb     545وbc  . 

 -    1........(81721  نعتبر المعادلة(  yx حیث ،x  وy. عددین صحیحین طبیعیین 

);(أ ) عین الثنائیة  .1 00 xx) 1حل للمعادلة. ( 
  ) .1المعادلة (2ب ) حل في     

 . 13على   n9قلیدیة للعدد، بواقي القسمة اإلn. أ ) أدرس حسب قیم العدد الطبیعي 2 

);(ب ) بین أنھ إذا كان      ) فإن1حل للمعادلة (  130293 212034     .  

);(. أ )  بین أنھ إذا كان 3  yx ) و  )1حل للمعادلة 40x فإن  40y .  

);(ب ) عین        yx (4) التي یكون من أجلھا  1لول للمعادلة (ح;( yxPGCD

 نقط ) 05: (التمرین الثاني 

);;(المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  vuo لتكن النقط.ABCDH التي لواحقھا على الترتیب : ,,,,

aZ A   ,i
a

aZ B
11 

      ,iaZC     ,i
a

Z D
1

 ,DH ZZ  1

 . 1عدد حقیقي موجب تماما ویختلف عن aحیث   

)(تحقق أن :  -) أ  1 CADDB ZZZZZ 

 متعامدان .BD)(و AC)(أستنتج أن المستقیمین -ب 

 .Dإلى  Cویحول BإلىAالذي یحول  Sعین الكتابة المركبة للتشابھ المباشر –) أ  2

 .ثم عین العناصر الممیزة األخرى لھذا التحویل . Sللتحویل الحقة المركزZحدد  -ب 

  عالقة بین مساحتیھما .متشابھان ثم جد BHDو OACبین أن المثلثین  –ج     

)() لتكن  3 nM: متتالیة نقط  من المستوي معرفة كما یليAM 0 ومن أجل كل عدد طبیعيn  :)(1 nn MSM 

ونضع :  nMالحقة النقطة  nZحیث   ZZU nn من أجل كل عدد طبیعيn . 

)(بین أن  -أ nU . متتالیة ھندسیة یطلب تعیین أساسھا وحدھا األول  
)(بحیث تكونaعین قیم   - ب nU . متتالیة متقاربة 

إلى مجموعة أطوال القطع المستقیمة  nTنرمز بـ  -جـ       1,..,,......... nn MMA أحسب المجموع.nT بداللةn. 

)1(التي تحقق : Zمن المستوي ذات الالحقة  Mمجموعة النقط )()لتكن  4 ieaZ   حیثR . 

     حدد الطبیعة والعناصر الممیزة للمجموعة)(  لما یمسح العدد المجموعةR.



 نقط ) 40: ( لثالتمرین الثا

),,,(منسوب إلى معلم متعامد ومتجانسالفضاء  kjiO: 3;2;1(. نعتبر النقط(A, )4;5;3(B, )1;5;0(C 

 متقایس االضالع . ABCبین أن المثلث  -1
)1;1;1(تحقق أن الشعاع  -2 n  شعاع ناظمي للمستوي)(ABC.ثم استنتج معادلة دیكارتیة لھ،
 .  ABCمركز ثقل المثلث Gأ) .عین إحداثیات النقطة  -3

. ABC)(ویعامد المستوي Gالذي یمر بالنقطة )(عین تمثیال وسیطیا لـلمستقیم ب).

)2;4;2(جـ).نعتبر النقطة tttS   حیثt عدد حقیقي .عین العددt 22حتى یكون ABAS  . 

 .Vثم أحسب حجمھ F)4;6;0(حیث   FABCأ).عین طبیعة رباعي الوجوه-4

 متعامدان . BC)(وFA)(ب).بین أن المستقیمین   

6MFMG من الفضاء التي تحقق :Mمجموعة النقطS)(جـ).لتكن   

یطلب مركزھا وطول نصف قطرھا .  ABCوفق دائرة محیطة بالمثلثS)(یقطع ABC)(بین أن المستوي 

  نقط )  07(: التمرین الرابع

I-  1(1بین أنln(lim
0
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x
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II- نعتبر الدالةf المعرفة على المجال ;1 :بـ 1ln)( 2  xxxf و)( fCتمثیلھا البیاني في مستو منسوب الى
);;(معلم متعامد ومتجانس  jio


.

1x  ،أ) بین أنھ من أجل كل عدد حقیقي .1







 2

111lnln)(
x

xxf

،بین أن  1xمن أجل  )ب
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xx
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 .فسر النتیجة بیانیا.1غیر قابلة لالشتقاق عندfجـ) بین أن الدالة 

lim)(أ) أحسب .2 xf
x 

  .

من المجال xب) بین أنھ كل من أجل عدد حقیقي ;1 ،
1

1)(
2

/




x
xf جدول تغیر الدالة،ثم شكلf . 

)(جـ) أرسم المنحى fC . 

)(المنحى Dمساحة الحیز Sلیكن .3 fC  1ومحور الفواصل والمستقیمین اللذین معادلتاھماx3وx  
 AوB نقطتان من)( fC  21((، والنقطتان  3و1فاصلتھما على الترتیبln(2;1( p 3;0(و(Q  . من المستوي

.  ABQو المثلث  APBQأ ) أحسب مساحة كل من المستطیل   

21ln(4)21ln(2(ب ) أستنتج أن    S  مالحـظة ). 223)21( 2  . (

III- نعتبرالدالةg  المعرفة على المجال ;0: بـx

x

e
exg
2

1)(
2 

و)( gC .تمثیلھا البیاني



)(0x :1كل من أجل عدد حقیقي ین أنھب .1 xg.  
xxfgأ ) بین أن .2 )( ثم بین أنھ إذا كانت.);( yxM نقطة من)( fC فان);(/ yxM نقطة من)( gC .

)(تستنتج بالنسبة للمنحنیین ب) ماذ fC و)( gC ؟أرسم المنحنى في المعلم السابق)( gC. 

)(المحدد بالمنحى D/مساحة الحیز S/. لیكن3 gC 0والمستقیمات التي معادالتھاx،)21ln(2 x3وy . 

أ ) بین أن 



)21ln(2

0

/ )()21ln(6 dxxgS

ب ) أحسب  
 )21ln(2

0
)( dxxg   ثم أستنتج قیمةS. 




