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 د   30ساو   4مديرية التربية لوالية تيزي وز         اإلمتحان التجربي في مادة الرياضيات         المدة : 
  2008رياضيات                              ماي   3ثانوية تيزي غنيف                             المستوى:  

 
 أجب على أحد الموضوعين  

 الموضوع األول  
 التمرين األول ( 5 ن) 
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 المعادلة C) نعتبر في مجموعة األعداد المركبة 2
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36222التي تحقق:  Pمن المستوي  Mعین مجموعة النقط  -ب =++− MCMBMA 
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nnnكما یلي:  INالمتتالیة المعرفة على  Vلتكن  uuv −= +1  
  nبداللة  nvمتتالیة ھندسیة،أحسب الحد العام  V) برھن أن 1
  nبداللة  nu) استنتج عبارة الحد العام 2
 ؟  +∞إلى  nلما یؤول  Uما ھي نھایة المتتالیة   
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xexxxfكما یلي: ℜالمعرفة على  fلتكن الدالة  −++−= )2(1)( تمثیلھا البیاني في معلم متعامد و  (C).نسمي  2
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 دراسة دالة مساعدة  .أ الجزء
xexxxgبـ :  ℜالدالة المعرفة على  gلتكن  −+−−= )22(1)( 2  

 +∞و  −∞عند gأدرس نھایة الدالة  -1
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  gو عین إشارتھا ثم ضع جدول تغیرات الدالة  g'أحسب الدالة المشتقة  -2
)(0) برھن أن المعادلة 3 =xg  تقبل حل وحیدα  فيℜ  36,035,0ثم علل أن ≤≤ α 
  ℜعلى  g) استنتج إشارة 4

 fدراسة الدالة ب. الجزء
  +∞و  −∞عند  f) عین نھایات الدالة 1
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 جدول تغیراتھا ثم ضع  f تغیرات الجزء أ) استنتج باستعمال 3
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2104في مجال طولھ  αf)(عین حصر لـ  αباستعمال حصر العدد  -ب    −×  
=−1الذي معادلتھ ∆) برھن أن المستقیم 5 xyقیم مقارب للمنحنى مست(C) في جوار ∞+ 

 ∆بالنسبة لـ  (C)حدد وضعیة     
  0في النقطة التي فاصلتھا  (C)للمنحنى  T) أعط معادلة المماس 6
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cbaعین األعداد الحقیقیة  -) أ8 xecbxaxxPبـ  ℜالمعرفة على  Pبحیث تكون الدالة  ,, −++= )()( 2 
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و المستقیمین  ∆، المستقیم  (C)للحیز المستوي المحدد بالمنحنى  2cmبـ αA)(المساحة  αأحسب بداللة  -ب  
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),,,( منسوب إلى معلم متعامد و متجانس E)(الفضاء  kjiO


  
)1;1;1(نعتبر النقطتین  −A  1;11(و( −−B  و)( 1S  مجموعة النقطM  من الفضاء)(E  حیثAM.BM = 1    

)(حدد معادلة دیكارتیة للمجموعة  -) أ1 1S 
)(بین أن  -ب    1S  كرة مركزھاO  و نصف قطرھا R = 1   
03432الذي معادلتھ :  (P)) نعتبر المستوي 2 =−++ zyx  
)(مماس لـ  (P)بین أن     1S  ثم حدد نقطة التماس 

المعرف بـ :  ∆)() نعتبر المستقیم 3
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)أحسب المسافة  -أ ))(; ∆Od  منO  إلى)(∆ 
)(حدد تقاطع  -ب 1S  و)(∆  

  (P)على  Aالمسقط العمودي لـ  Hج) حدد إحداثیتي 
  
 
 

 انتھى                          بالتوفیق 


