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 د 30و سا 04املدة:
 :اآلتیین الموضوعین أحد یختار أن المترشح على

 األول الموضوع
 نقاط) 04التمر�ن األّول: (

 . بــــــِ :  معّرفة على المجال  الدالة العدد�ة    

 . على المجال ر الدالة جاه تغیّ درس اتّ ا . أ   )1
 . :فإن من المجال  أثبت أّنه من أجل كل عدد حق�قي .ب 

 .  :و من أجل كل عدد طب�عي : حیث ها األول معّرفة �حد  المتتال�ة العدد�ة )2
 .  :برهن �التراجع أّنه من أجل كل عدد طب�عي . أ 
 ها متقار�ة.و استنتج أنّ  ر المتتال�ة ادرس اتجاه تغیّ  ب. 

 .   ، كما یلي:معّرفة من أجل كل عدد طب�عي  المتتال�ة العدد�ة  )3

 . ها األول حدّ طلب تعیین أساسها و هندس�ة �ُ  برهن أّن المتتال�ة  أ . 
 .واحسب  بداللة  استنتج الحد العام  ، ثمّ  بداللة  عّبر عن الحد العام  ب. 

 .  بداللة  احسب   .بـــ :     معرف  المجموع )4
 نقاط) 04التمر�ن الثاني: (

 ال نفرق بینها �اللمس). ماثلةكر�ات حمراء ( كل الكر�ات مت كر�ات ب�ضاء و ندوق �ه ص  
 له كر�ة ب�ضاء ضیفعیدها إلى الصندوق ونُ إذا ظهرت كر�ة حمراء نُ  حیث: ة واحدةنسحب من الصندوق كر� 
 .مّرة ثان�ةالعمل�ة  ُنكّرراء، ثم ضیف له كر�ة حمر عیدها إلى الصندوق ونُ وٕاذا ظهرت كر�ة ب�ضاء نُ  
 .أكملهاثم  مذج هذه التجر�ةنالتي تُ  االحتماالت المقابلةنقل شجرة ا )1

 .هو  كر�ات ب�ضاء ن أّن احتمال أن یوجد في الصندوق بیّ  )2   

  .كر�ات حمراء على األقل أن یوجد في الصندوق  لاحتمااحسب  )3
  ةالب�ضاء الموجودالكر�ات �أخذ كق�مة عدد المتغیر العشوائي الذي  ل�كن )4

 .الثان�ة العمل�ة�عد الصندوق  في    
 .و  ،هي:  ق�م المتغیر العشوائي  أنّ  بّرر . أ     

 أمله الر�اض�اتي. ، ثّم احسب  عّرف قانون االحتمال للمتغیر العشوائي . ب
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 نقاط) 05التمر�ن الثالث: (
  .تماما من  رعددا طب�ع�ا أكب  ل�كن  
 . و    ،  حیث : و ،  نعتبر األعداد الطب�ع�ة  

 بینهما.أول�ان ف�ما  و أثبت أّن العددین )1   
    . و  القاسم المشترك األكبر للعددین نسمي  )2   

 .  :�كون  �حیث  األعداد الطب�ع�ةعین ثّم ،  �قسم   ّن أثبت أ   
 . و القاسم المشترك األكبر للعددین نسمي  )3   

 . �قسم  أثبت أنّ  . أ
 .استنتج أّن:  بینهما ثمّ أول�ان ف�ما  و  أثبت أّن العددین ب.

 .    و       حیث: و  بر العددین الطب�عییننعت )4   
 .   مضاعف للعدد الطب�عي  و   من العددین كالأّن  نبیّ  . أ 
 ) :الحظ أنّ ( .  بداللة نع مق� عّبر حسب . :ضعن ب. 

 

 نقاط) 07التمر�ن الرا�ع: (

I(  ّو      كما یلي:  معرفتان على المجال و نالتان العددیتاالد.   

 .لمجال على ا و  من لإشارة ك حّدد 

II( بـِــ:    على المجالمعّرفة   دالة العدد�ةال. 

 .تمثیلها الب�اني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس 

  : من المجال  بّین أّنه من أجل كل.  أ  )1
 . على المجال ر الدالةاستنتج اتجاه تغیّ  ب.

 . رات الدالة ثّم شّكل جدول تغیّ  و  احسب )2

 .:ق أّن حقّ تَ  مّ ث في المجال  تقبل حال وحیدا  المعادلة  بّین أنّ  )3

 .على المجال    :هو التمثیل الب�اني للدالة  )4

 فّسر النتیجة ب�ان�ا. ثمّ  احسب .  أ  

 .و  ادرس الوضع النسبي للمنحنیین . ب  

 .على المجال  ثم المنحنى  أنشئ . جـ  

 .في   :عدد حلول المعادلة حسب ق�م و ناقش ب�ان�ا ، احق�ق� اوس�ط  ل�كن )5    
 

 انتهى الموضوع األول
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 الثاني الموضوع
 

 نقاط) 04التمر�ن األول: (
 .عددان صح�حان و  ثحی ذات المجهول  حل المعادلة:  )1
 .على الطب�عي قلید�ة للعددإل�اقي القسمة ا  درس ت�عا لق�م العدد الطب�عيا .أ  )2

 .على الطب�عي للعدد اإلقلید�ة�اقي القسمة   درس ت�عا لق�م العدد الطب�عيا .ب    
 . �حیث �كون:  عّین األعداد الطب�ع�ة )3
 و       :    معدوم، نضع عددا طب�ع�ا غیر  ل�كن )4

 . بداللة  عّبر عن . أ    
 .مضاعف للعدد  أثبت أنّ  .ب    

 نقاط) 04التمر�ن الثاني: (
 ) عدد طب�عي و (   كر�ة ب�ضاء تحمل العدد  :كر�ات متماثلة منها على وي صندوق ت�ح

  .    و   كر�تین خضراو�ن تحمالن العددین و  و  ،  ،   األعداد كر�ات حمراء تحمل و 

 عشوائ�ا كر�تین في آن واحد من هذا الصندوق. نسحب 
 : حیث و كل من احسب احتمال  . أ )1
 أنهما من نفس اللون" "سحب كر�تین تحمالن نفس العدد علما: و "سحب كر�تین من نفس اللون" :       

 . : ى �كون حتّ   ن العدد الطب�عيعیّ  ب.    

 .تین المسحو�تین الكر�العددین الظاهر�ن على   و  و نسمي : یلي ما نفرض في  ) 2
  :العشوائي الذي یرفق �كل نتیجة سحب العدد المتغّیر نعتبر  

 .،  ،  ،   :هي ر العشوائيالمتغیّ أّن ق�م  ّررب . أ    

 .:  بّین أنّ  .ب    

 . احسب أمله الر�اض�اتيو  ر العشوائيلمتغیّ ا احتمالن قانون یّ ع جـ.    
 نقاط) 05التمر�ن الثالث: (

     بـ: علىمعرفتان   و العددیتان متتالیتانال  

 )يعدد حق�ق (                  و                 

 بـ :   علىفة معرّ   المتتال�ة العدد�ة  
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 . بداللة  احسب ثمّ   احسب . أ )1 
 .متتال�ة هندس�ة أساسها  ن أنّ بیّ  .ب    

 . كون:تى حتّ   ن ق�معیّ  ثمّ  ،  و بداللة   اكتب ع�ارة .جـ    

 :  ما یلي نفرض في كلّ 

 متناقصة تماما.  أنّ  متزایدة تماما و  المتتال�ة ثبت أنّ أ . أ  )2
 . متقار�تان نحو نفس النها�ة و   استنتج أنّ  .ب     
 . واستنتج ق�مة ،  : ه من أجل كل عدد طب�عين أنّ بیّ  )3
 . حیث:  المجموع  احسب بداللة )4

 نقاط) 07التمر�ن الرا�ع: (
 .بــ:  معّرفة على عدد�ةالدالة ال   

 .متجانس المتعامد المعلم الفي المستوي المنسوب إلى  للدالة ى الب�انيالمنحن ل�كن  
 .بّین أّن :  ثمّ   ،احسب  . أ ) 1

 .  لدینا: بّین أّنه من أجل كل عدد حق�قي  .ب

 شّكل جدول تغّیراتها. ثمّ  استنتج اتجاه تغّیر الدالة  .جـ
 .كما یلي:  المعّرفة على المجال  نعتبر الدالة  )2

 .بّین أّن  . أ

  : من المجال   بّین أّنه من أجل كل عدد حق�قي ب.

 )( نأخذ  .   ل جدول تغّیراتهاشكّ  ثمّ  على المجال  ادرس اتجاه تغّیر الدالة  .جـ

 .أّن:  قحقّ تَ  مّ ث المجال في تقبل حال وحیدا   المعادلة بّین أنّ  . أ )3

 .على  استنتج إشارة  .ب
 .على المجال  المنحنى و  ذي المعادلة  الوضع النسبي للمستق�م  حّدد .جـ

 .السابق ها الب�اني في المعلمیمنحن و ل�كن  بـ :  المعّرفة على  نعتبر الدالة  )4
 و�ل نقطي �س�ط �طلب تعیینه.بتح  : هو صورة منحني الدالة بّین أّن  . أ

 فّسر النتیجة ب�ان�ا. ثمّ  احسب  ب.

 فرد�ة. بّین الدالة  .أ  )5
 .على  المنحنى  انشاءاستنتج  ثمّ  على المجال  و ،  من  كال نشئا .ب

 

 انتهى الموضوع الثاني




