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الموضوع

وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً
األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
جهة مكناس-تافٌاللت
المستوى

1

بكالوريا

خاص بالمترشحين الممدرسين

الشعب/المسالك
اآلداب والعلوم االنسانية +التعليم األصيل(مسلكي اللغة العربية+العلوم الشرعية)

المادة
الرياضيات

المعامل

01

𝛾𝛼2014
مدة االنجاز
ساعة ونصف

"يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير القابلة للبرمجة"
سلم
التنقيط

نص الموضوع
التمرين األول04) :نقط(

2ن
1ن
1ن

 )1حل فً المجموعة : 
أ) المعادلتٌن التالٌتٌن x  4 x  0 :
. x  2x  3  0
،
2
ب) المتراجحة التالٌةx  2 x  3  0 :
 (3أوجد ثالثة أعداد صحيحة طبيعية متتالية بحٌث مربع أحدهما ٌساوي مجموع مربعً العددٌن األخرٌن.
2

2

التمرين الثاني04) :نقط(
نعتبر المتتالٌة العددٌة   un المعرفة ب:

2
n4
5
1ن  )1احسب  u0و  u1و حدد العدد الصحٌح الطبٌعً  nبحٌث. un  2014 :
1,5ن

 )2بٌن أن المتتالٌة   un حسابٌة

1.5ن

 )3احسب المجموع :

أساسها 2
5

 ، un لكل  nمن . 

.

u0  u1  u2  ...  u5025

التمرين الثالث08( :نقط(
الجدول جانبهٌ :مثل تغٌرات دالة حدودٌة  fمن الدرجة الثالثة.
2.5ن  )1أ) حل فً  المعادلتٌنf '( x)  0 ، f ( x)  0 :
ب) ادرس على  اشارة ) f ( x
1ن
1ن  )2أ) حدد النهاٌتٌن lim f ( x ) :و ) lim f ( x
x 

x 

)f ( x
)f ( x
1ن
 lim
ب) بٌن أن  :
x

x
x
1ن  )3اذا علمت أن  f '(3)  9اكتب معادلة مماس منحنى  fعند
النقطة ذات األفصول 3
1.5ن  )4أنشىء فً معلم متعامد ممنظم منحنى الدالة . f
lim

x 

التمرين الرابع04):نقط(
1ن

 x  2 y  21
 )1حل فً    النظمة التالٌة :

 2 x  y  12

1ن

ٌ )2حتوي كٌس على كرات حمراء و كرات خضراء غٌر قابلة للتمٌٌز باللمس.
اذا عوضنا  7كرات خضراء ب  7كرات حمراء فان عدد الكرات الحمراء سٌساوي ضعف عدد الكرات
الخضراء .واذا حذفنا  6كرات حمراء فان عدد الكرات الخضراء سٌساوي ضعف عدد الكرات الحمراء.
 )1.2باستعمال نظمة السؤال )1بٌن أن عدد الكرات الحمراء هو  15وعدد الكرات الخضراء هو .18
 )2.2نسحب بالتتابع وبدون احالل كرتٌن من هذا الكٌس.
أ) حدد عدد االمكانٌات.
ب) حدد عدد امكانٌات سحب كرتٌن مختلفتً اللون.

1ن
1ن
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سلم التصحيح
التمرين األول 04) :نقط(

3ن  )1أ)حل المعادلتين 1 :ن لحل كل معادلة
1ن  )2تحديد األعداد:

 +ب) حل المتراجحة1 :ن

 0,5ن للترييض المناسب +

0,5ن لتتمة الحل.

التمرين الثاني04) :نقط(
1 +ن التحقق من أن  2014حد
0.25ن لكل حد
1ن  )1حساب الحدين:
 0,5 +ن لتحديد األساس.
1,5ن  )2طبيعة المتتالية 1 :  un ن
0,5ن الستحضار الصيغة 1 +ن لتتمة الحساب.
حسب المجموع :
1.5ن  )3ا

التمرين الثالث08 ( :نقط(
2.5ن
1ن
1ن

 )1أ) حل المعادلة 1 : f ( x )  0ن 1.5 +ن لحل المعادلةf '( x )  0 :

ب) دراسة اشارة ) 1 : f ( xن
 )2أ) تحديد النهايتين :

0,5ن لتحديد كل نهاية.

1ن

ب) استنتاج النهايتين :

1ن

 )3كتابة معادلة المماس :

0,5ن الستحضار الصيغة المناسبة0.5+ن لتتمة الحساب.

 )4انشاء منحنى الدالة :

1.5ن( توزع حسب دقة االنشاء والمعلومات الواردة)

1.5ن

0,5ن لتعليل كل نهاية.

التمرين الرابع04):نقط(
1ن
1ن

 )1أ) حل النظمة التالية :

0,5ن لتحديد كل مجهول.

ب) استعمال النظمة السابقة0,5:ن للترييض المناسب

0,5 +ن لتحديد عدد الكرات
0.5 +ن لتتمة الحساب.

1ن

 )2أ) تحديد عدد االمكانيات0,5 :ن الستحضار الصيغةالمناسبة

1ن

ب) تحديد عدد سحبات كرتين مختلفتي اللون0,5 :ن الستحضار الصيغة المناسبة0.5+ن لتتمة الحساب.

