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ساعة ونصف

"يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير القابلة للبرمجة"
سلم
التنقيط

نص الموضوع
التمرين األول05) :نقط(

 )1حل في المجموعة  المعادلة 6 x  5x  1  0 :ثم استنتج حلول المتراجحة6 x  5x  1  0 :
3ن
2

2

3 x  2 y  7
2ن  (2حل في    النظمة التالية :

2 x  3 y  4

التمرين الثاني04) :نقط(
  un المتتالبة العددية المعرفة ب ، un  3  n  1  1 :لكل  nمن . 
0.5ن
1ن
1.5ن
1ن

 )1أ) احسب الحدين u0 :و . u1
ب) حدد العدد الصحيح الطبيعي  nبحيث. un  2014 :
 )2أ) بين أن المتتالية   un حسابية أساسها . 3
ب) احسب بداللة  nالمجموع u0  u1  u2  ...  u670 :

التمرين الثالث03( :نقط)
تشترط مدرسة عليا للتكوين السياحي على طلبتها اختيار لغتين تكميليتين من بين اللغات اآلتية :
االسبانية  ،األلمانية  ،االيطالية  ،الروسية .
1ن  )1حدد عدد االختيارات الممكنة .
1ن  )2حدد عدد االختيارات التي تتيح للطالب دراسة اللغة الروسية.
 )3اذا علمت أن عدد الطلبة المسجلين بهذا المعهد هو  120وأن  65 %من بينهم اختاروا اللغتين
1ن
التكميليتين االسبانية واأللمانية  ،حدد عدد الطلبة الذين لن يدرسوا االسبانية واأللمانية بهذه المدرسة.

التمرين الرابع 08 ( :نقط(
 .Iلتكن  gالدالة العددية المعرفة على    3بما يلي:
2x  1
x3

g ( x) 

1.5ن  )1احسب ) g (0و ) g (1و ). g (4
1ن  )2احسب النهايتين التاليتين lim g ( x ) :و ) lim g ( x
x 
x 3
x 3

1.5ن

 )3أ) تحقق من أن:

7
2

 x  3

 ، g '( x ) لكل  xمن   3

1ن ب)اكتب معادلة مماس منحنى  gعند النقطة ذات األفصول 4
 .IIالجدول جانبه :يمثل تغيرات دالة  fحدودية من الدرجة الثانية.

1ن  )1حل في  المعادلتينf '( x )  0 ، f ( x)  0 :
0.5ن  )2حل في  المتراجحةf ( x )  0 :

1.5ن  )3أنشىء في معلم متعامد ممنظم منحنى الدالة . f
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سلم التصحيح
التمرين األول 05) :نقط(
استنتاج حل المتراجحة1.5 :ن
+
1.5ن
 )1حل المعادلة :
1ن لتحديد كل مجهول.
 (2حل النظمة :
التمرين الثاني 04) :نقط(
0,25ن لحساب كل حد
 )1أ) حساب الحدين :
ب) التحقق من أن  2014حد 1 :ن
0,5 +ن األساس .
1ن
 )2أ) طبيعة المتتالية:
0,5ن الستحضار الصيغة 0,5 +ن لتتمة الحساب.
ب) حساب المجموع :
التمرين الثالث 03( :نقط)

1ن  )1تحديد عدد االختيارات الممكنة :

 0,5ن الستحضار الصيغة 0.5 +ن لتتمة الحساب.

1ن  )2تحديد عدد االختيارات لدراسة الروسية 0,5 :ن الستحضار الصيغة 0.5 +ن لتتمة الحساب .
1ن  )3عدد الطلبة الذين لن يدرسوا االسبانية واأللمانية 1 :ن توزع حسب التدرج في الحل.
التمرين الرابع  08 (:نقط(
1.5ن  )1.Iحساب الصور:
1ن

 ) 2حساب النهايتين :

1.5ن  )3أ) حساب المشتقة األولى:
1ن ب) معادلة المماس :
1ن

 )1.IIحل المعادلتين :

0.5ن لكل صورة .
0.5ن لكل نهاية.
 1.5ن
0,5ن الستحضار الصيغة 0,5 +ن لتتمة المعادلة.
0.5ن ل 0,5 + f ( x)  0ن ل

f '( x )  0

0.5ن

 )2حل المتراجحة :

 0.5ن

1.5ن

 )3انشاء منحنى الدالة :

1,5ن ( توزع حسب الدقة والمعلومات التي أخذت بعين االعتبار)

