
 2019/ 2018                                                 ـ جيجل   حسنماطي اثانوية  2019/ 2018                                              ـ جيجل حسنثانوية ماطي ا

ةـــالمدة: ساع                              ج.م.ع                          1المستوى:  ةـــالمدة: ساع                                                       .م.عج 1: ستوىـالم 

Bالموضوع:                   الرياضياتمادة للفصل الثاني في  الثانيالفرض   Aالموضوع:                       الرياضيات مادة للفصل الثاني في الثانيالفرض  
 التمرين األول:

 :   بـ   على الدالة العددية المعرفة 

فان:   من   عدد حقيقي بين أنه من أجل كل)1

  و  على المجالين   أ/ ادرس اتجاه تغير الدالة )2

 . ب/  شكل جدول تغيرات الدالة 

حاملي مع  الممثل للدالة  المنحنى احداثيات نقط تقاطع اوجد )3

.االحداثيات محوري  

في معلم متعامد و متجانس انطالقا من التمثيل البياني    ارسم  المنحنى)4

للدالة مقلوب مع شرح طريقة الرسم.

   ثم المتراجحة    أ/ حل بيانيا المعادلة)5

 . ب/ استنتج بيانيا اشارة 

 التمرين الثاني:
     و      :العددين تاعلى الدائرة المثلثية صور ضعأ/ ) 1
 .    و    احسب جيب و جيب تمام كال من: ب/     

 . :   المتراجحة  المجال   حل في) 2

   بحيث     :الذي يحقق أوجد قيمة العدد الحقيقي  ) 3

                                       

 ول:التمرين األ 
 :   بـ    على الدالة العددية المعرفة 

فان:    من   عدد حقيقي بين أنه من أجل كل)1

  و    ينعلى المجال ادرس اتجاه تغير الدالة أ/ )2

 . ب/  شكل جدول تغيرات الدالة 

 حاملي مع   الممثل للدالة    المنحنىاوجد احداثيات نقط تقاطع )3

.االحداثيات محوري 

في معلم متعامد و متجانس انطالقا من التمثيل البياني   المنحنى ارسم)4

للدالة مقلوب مع شرح طريقة الرسم. 

   ثم المتراجحة    حل بيانيا المعادلةأ/ )5

 . ب/ استنتج بيانيا اشارة 

 التمرين الثاني: 
         و    :العددين تاعلى الدائرة المثلثية صور ضع/ أ) 1

 .    و    احسب جيب و جيب تمام كال من: ب/     

 . :   المتراجحة  المجال   حل في) 2

   بحيث       :الذي يحقق أوجد قيمة العدد الحقيقي ) 3
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