
 06/03/2013                                   ثانوية الغزالي ( سور الغزالن )             
 تانالمدة: ساع                                        + تقني رياضي)      رياضيات  (لشعبة: السنة ثانية  ا

 الثاني في مادة الرياضياتاختبار الثالثي  
   )pts)5 التمرين األول:

 عني اإلجابات الصحيحة من بني اإلقرتاحات الثالث مع التربير:

  ،       ،         قيسا لزاوية موجهة فإن قيسها الرئيسي هو: / إذا كان 1

  إحداثياهتا الديكارتية هي  لتكن النقطة  / يف معلم متعامد و متجانس2

  ،       ،        هي: اإلحداثيات القطبية للنقطة 

     ،       ،        هو: ℝ يف  / حل املعادلة3

4 /ABC مثلث. جمموعة النقطM من املستوي حيث. .AB AM AB AC=
C C C C

 نصف مستقيم مستقيم ،    ،    دائرة  هي: 

5 /A  وB .نقطتان متمايزتان من املستوي 

 نقطة مستقيم ،    ،    دائرة  هي:  من املستوي حيث Mجمموعة النقط 

 )pts)5 :ثانيالتمرين ال
 :  و من أجل كل عدد طبيعي  املعرفة كما يلي:  نعترب املتتالية العددية 

 . يف معلم متعامد و متجانس  متثيلها البياين و ليكن  الدالة املرفقة للمتتالية  / لتكن 1
 على حمور الفواصل. و مّثل احلدود اخلمسة األوىل للمتتالية  مث ارسم  أ) اكتب عبارة     
 .املتتالية ب) ضع ختمينا حول تقارب و اجتاه تغري   
 كما يلي:   املعرفة من أجل كل عدد طبيعي  نعترب املتتالية العددية / 2
 هندسية يطلب تعيني أساسها و حّدها األول. برهن أن املتتالية أ)     

            .بداللة  و  ب) اكتب عبارة    
 ب)-1لتخمني يف السؤال () تأكد من صحة اـج 
 )pts)10 التمرين الثالث: 

 وقابلة لالشتقاق مرتني على   دالة معرفة على  
 وضح يف الشكل اآليت:امل  دالتها املشتقة متثيلها البياين  

 .تقبل قيمة حدية صغرى عند  أ)  / اذكر صحة أو خطأ ما يلي مع التربير:1
        .متناقصة متاما على اجملال  ب)                                            
 . متاما على اجملال زايدةمت ) ـج                                         

 عددان حقيقيان) و   حيث( : من الشكل  نفرض أن عبارة الدالة/ 2

 ] و  يشمل النقطتني مبدأ املعلم  املنحىن  الحظ أن [ و  عني العددين  أ)     

 :  من  حتقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  ب)   
   .يف معلم متعامد و متجانس  املمثل للدالة  موضحا معادالت املستقيمات املقاربة للمنحىن  ادرس تغريات الدالة  جـ)
 .عند النقطة ذات الفاصلة  للمنحىن  عادلة املماس ) اكتب مد    

 . ماذا تستنتج ؟بالنسبة للمماس  ) ادرس وضعية املنحىن هـ 
 .و املماس  املنحىن ) ارسم و    
 .عدد و إشارة حلول املعادلة:  لوسيط احلقيقي ) ناقش بيانيا و حسب قيم اي   
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