
 

 15/16السنة الدراسية:             -تيارت-ثانوية عبد الرحمن ابن رستم               29/02/16التاريخ:        

 سا2المدة:    اإلمتحان األول للثالثي الثاني في مادة الرياضيات                ريا2المستوى:        

 التمرين األول: 

}    المعرفة ب:العددية المتتالية  (𝑢n)لتكن 
u0 = 1

un+1 = 2 +
3

un
   ; nϵℕ

  

n    ،𝑣𝑛و نضع من أجل كل عدد طبيعي  =
𝑢𝑛+1

𝑢𝑛−3
 

,𝑢3احسب  .1 𝑢2, 𝑢1  و𝑣2, 𝑣1, 𝑣0. 

n  ، 𝑣𝑛+1بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  .2 = −3𝑣𝑛  ثم استنتج طبيعة المتتالية(𝑣𝑛). 

  احسب عبارة𝑣𝑛  بداللةn. 

  بين أن𝑛 =
3𝑣𝑛+1

𝑛−1
 .nبداللة  𝑢𝑛. استنتج عبارة 

  احسب بداللةn  ، المجموع𝑠𝑛 = 𝑣0 + 𝑣1 + ⋯ + 𝑣𝑛. 

 التمرين الثاني: 

;𝑜)المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس مباشر  𝑖; 𝑗)  نعتبر النقطتان ،𝐴(1;  و  3√

 𝐶(−√3; 1). 

;𝑜)في المعلم  𝐶و  𝐴علم النقطتان  .1 𝑖; 𝑗). 

𝑂𝐵⃗⃗النقطة المعرفة ب:  𝐵لتكن  .2 ⃗⃗ ⃗⃗ = OA⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + OC⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

  احسب الجداء السلمي𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . OC⃗⃗⃗⃗⃗⃗  و استنتج طبيعة الرباعي𝑂𝐴𝐵𝐶. 

  أوجد اإلحداثيات الديكارتية و القطبية للنقطة𝐵. 

3. α .عدد حقيقي موجب تماما 

  اكتب بداللةα  معادلة الدائرة(𝑐)  ذات المركز𝑂  و نصف القطرα. 

  عين العدد الحقيقيα  حتى يكون المستقيم(𝐴𝐶)  مماسا ل(𝑐). 

)و المستقيم  (𝑐)ارسم في المعلم السابق الدائرة  .4 ). 

]منتصف القطعة  𝐷حيث  𝑂𝐴𝐷احسب مساحة المثلث  ]. 

 الثالث التمرين 

 𝑓 1−[العددية المعرفة على المجال : الدالة;  يأتي:كما  ]∞+

                          𝑓(𝑥) = 𝑥 −
2

√𝑥+1
 

  (𝑐𝑓)  منحنى الدالة𝑓  في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس(𝑜; 𝑖; 𝑗). 

 .𝑓ادرس تغيرات الدالة  .1

𝑦معادلته:  (d)يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما  (𝑐𝑓)بين أن المنحنى  .2 = 𝑥. 
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  ادرس الوضعية النسبية للمنحنى(𝑐𝑓)  و المستقيم(𝑑). 

1,3حيث:  0فاصلتها يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة  (𝑐𝑓)بين أن  .3 < 𝑥0 < 1,4 

  مماسا للمنحنى  (∆)عين معادلة(𝑐𝑓) .في نقطة تقاطعه مع محور التراتيب 

  و  (∆)ارسم(𝑐𝑓) .في نفس المعلم 

4. 𝑔  1−[الدالة العددية المعرفة على المجال; 𝑔(𝑥)بالعبارة :  ]∞+ = |𝑓(𝑥)| ، 

 (𝑐𝑔)  منحنى الدالة𝑔 .في المعلم السابق 

  بين كيف يمكن إنشاء(𝑐𝑔)  إنطالقا من(𝑐𝑓) .ثم أرسمه في نفس المعلم السابق ، 

 : 𝑥عدد و إشارة حلول المعادلة ذات المجهول  𝑚ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي  .5

                     𝑔(𝑥) = 𝑚² 

 

 

 بالتوفيق للجميع                                                         

 

 األستاذة:بن عابد فاطمة                                                        
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