
  رياضيات3:    شعبة                االختبار األول في مادة الرياضياتثانوية بشير بسكري                               

  ساعات 4 :                                                                              المدة02/12/2007:سيدي عقبة في

  :التمرين األول
  : مترا فعرض المشروع على مقاولين فكان طلب آل منهما40فر بئر عمقه أراد فالح ح

  .المتر السابق بعد آل متر على أجر2%مقابل المتر األول ويزيده  400DA :المقاول األول*

  n أجر المترunأجر المتر األول وu1نضع

  .ر هذا المقاول إن أنجز العملما هو أج)3. ثم استنتج أجر المتر األربعونn بداللةunعبر عن)u3  .2 وu2أحسب )1

  . على أجر المتر السابق بعد آل مترDA  10مقابل المتر األول ويزيده  400DA:   المقاول الثاني*

  nأجر المترvnأجر المتر األول وv1نضع

  .ما هو أجر هذا المقاول إن أنجز العمل)3.المتر األربعون  ثم استنتج أجرn بداللةvnعبر عن)v3  .2 وv2أحسب )1

  .عللجاء هذا الفالح يستشيرك بماذا تنصحه ؟)3

  :التمرين الثاني
  x+y-3z+4=0:ذو المعادلة(P)نعتبر المستوي(o ,i,  j , k) الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس

  :أجب بصحيح أم خطأ مع التبرير. h(1,-2,0)والنقطة

  X = t+1           : هو (P) والعمودي علىh المار من (D)التمثيل الوسيطي للمستقيم  )1

                                                                                 Y  = t-2    

                                          Z =-3t   

      :هي(P) والمستويhالمسافة بين النقطة)2

  .(P)  تعين المستويC(3,-4,1)وB(-1,0,1)  وA(1,1,2)النقط )3

  .  في مستقيمx-y+2z-1=0: ذو المعادلة ('P)  المستوييتقاطع مع(p)المستوي)5

  .s(0,0,2) تتقاطع مع حامل محور الرواقم في نقطة واحدة2ونصف القطر h سطح الكرة ذات المرآز)5

  : الثالثالتمرين
  .n+3قابال للقسمة على .3n3-11n+48   :عدد يكون الnأثبت أنه من أجل آل عدد طبيعي)1

  .عددا طبيعيا غير معدوم3n2-9n+16   : يكون العددnأثبت أنه من أجل آل عدد طبيعي) 2

  :  صحة المساواة c و; a     bأثبت أنه من أجل آل األعداد الطبيعية غير المعدومة) 3

             PGCD(a;b)=PGCD(bc-a ;b)                                      

  : صحة المساواة2أآبر من أويساوي n أثبت أنه من أجل آل عدد طبيعي)4

PGCD (3n3-11n  ;  n+3) = PGCD (48  ; n+3)                                      

  .48عين مجموعة القواسم الطبيعية للعدد   *)5

                                                                  عددا طبيعيا:       حتى يكونnاستنتج مجموعة األعداد الطبيعية    * 
 
  

3n3-11n 

  n+3    



                                                         الرابعالتمرين 
 (cf)التمثيل البياني لدالةfلمعرفة وقابلة لالشتقاق على المجا  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مع التبرير      ]  3,1-[

1(fدالة متزايدة تماما على المجال:  

   ]2,0-)[جـ]      2-,3-)[ب]      2,1-)[أ

[:                            0,1[من المجالxمن أجل آل )2
    f(x)<0)    جـf(x)>0)      بf(x)≤0)أ

  :هيA(-1,2) عند النقطة(cf)معادلة المماس للمنحنى)3

    y=-3x-1)   جـ y=-x+1)   بy=-2x) أ     

   0يؤول إلى h  عندما )  4

   1)         جـ0)          ب) أ

                                    .ثالثة حلول) حلين      جـ)    بحل واحد)أ : تقبل]3,1-[ على المجال2f(x)-1=0:المعادلة)5 

  :التمرين الخامس  

 l(نعتبر الدالة العددية fآما يلي] 2;0[ المعرفة على المجال   : x = f (x)  
(c )تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس بحيث  :cm 4  =   j =         i  

  .0 على يمين لالشتقاق قابلة fبين أن الدالة )2محصل عليها بيانيا ثم فسر النتيجة ال. 2على يسارf أدرس قابلية اشتقاق)1

  .0 عند النقطة ذات الفاصلة (c) للمنحنىTأآتب معادلة المماس)4 ].2;0[ على المجال  f أدرس تغيرات الدالة)3

   .Tالمماس إلى  بالنسبة(c)ثم استنتج وضعية المنحنى 2x   ≤ f (x)]:  2;0[ من المجالxأثبت أنه من أجل آل  )5

   .T وc)(أنشئ آال من )7 ].2;0[ تقبل حلين متمايزين على المجال f (x)=1 :أثبت أن المعادلة)6

 l l( دائرة مرآزها    لتكن o ونصف قطرها   r=1 و  ABCD مستطيل 

 P(x) و AB=x:     نضع آما هو مبين في الشكل      داخل الدائرة   مرسوم 
   .ABCDالمستطيل   مساحة 

  :باستعمال نتائج الجزء األول) 2. مع التعليلXعين مجال تغير )1

 عين قيمة المساحة (ر ما يمكن أآبABCDتكون مساحةx من أجل أي قيمة للعدد) أ
  .P(x)=1: تكونx:من أجل أي قيمة لـ ) ب).ABCDوطبيعة

l l l(  
  . هي الدالة المذآورة في الجزء األولfحيث .  f(-x)+f(x)=0]:     2;2-[ من المجال  xأثبت أنه من أجل آل)1

  .ثم أنشئه في نفس المعلم السابق] 2;2-[ علىfآيف يمكن استنتاج إنشاء منحنى الدالة)2

                                                                 


