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 التمرین االول :
 التمرین الثاني:

 
 الجزء األول :

)یلي :  كما gنعرف الدالة      ) ( ) cebaxxg x ++=  . gالدالة المشتقة للدالة  ′g، نرمز بـ  −
)أحسب  .1 )xg′ . 
 یلي : كما gیعطى جدول تغیرات الدالة  .2

 
211بواسطة معطیات الجدول تحقق من أن :  • =−== c،b،a  تكون الدالة المعطاة معرفة ، أي 

)یلي: كما       ) ( ) 21 +−= −xexxg. 
)أثبت أن المعادلة • ) 0=xg  تقبل حال وحیدا على المجال[  . αولیكن  −1;0[
 ).−210بتقریب  ( αباستعمال اآللة الحاسبة أعط قیمة تقریبیة لـ  •
)أدرس إشارة  • )xg  من أجلx  منIR . 

 الجزء الثاني:
)بـ:  IRالمعرفة على  fلتكن الدالة      ) xxexxf −−+= 12 

=∞+( مع العلم أن :  +∞بجوار  fأحسب نھایة الدالة .1
x
ex

lim  عندما یؤولx  الى∞+( 

 . −∞بجوار  fأحسب نھایة الدالة .2
fلتكن  .3  . fالدالة المشتقة للدالة  ′

)أثبت أن :  • ) ( )xgxf =′ . 
 . IRمن  xمع التبریر وذلك من أجل كل  fاستنتج جدول تغیرات الدالة  •

)في المعلم المتعامد والمتجانس  .4 )jiO )نسمي  ,; )C اني للدالة التمثیل البیf  ، و( )D  المستقیم ذو المعادلة
12 += xy . 
)أحسب   • ) ( )[ ]12lim +− xxf  عندما یؤولx إلى ∞+. 
 أعط معنا ھندسیا لھذه النتیجة . •



)أدرس وضعیة  • )C  إلىبالنسبة ( )D. 
)أرسم كال من  • )C  و( )D  في نفس المعلم( )jiO ;, . 

)بـ:  IRالمعرفة على  Hلتكن الدالة      ) ( )1+−= − xexH x  والدالة ،h  المعرفة علىIR  :بـ( ) xxexh −= 
 . IRعلى  hدالة أصلیة للدالة  Hأثبت أن الدالة  •
)( بعد أن تعینھ على الرسم ) المحصور بین المنحني أحسب مساحة الحیز  • )C  والمستقیم( )D  والمستقیمان

0=x  1و=x  ثم استنتج القیمة المتوسطة للدالة ،f  على المجال[ ]1;0 . 
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