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مري 
ولن  الـــــ الت  اط 07 :أ  ق                ن 

(𝒰𝓃)  و(𝒱𝓃)  متتاليتني حسابيتني معرفتان علىℕحيث ،: 𝒰0 = 𝒱0و  1 = 2                                        
 عددان حقيقيان 𝒷و    𝒶على الرتتيب، حيث:  𝒷و   𝒶ساسيهماو أ

(𝒲𝓃)  معرفة على متتالية عدديةℕ   :حيث𝒲𝓃 = 2𝒰𝓃 − 𝒱𝓃 

  (𝒲𝓃)احلد األول للمتتالية  𝒲0أحسب  (1

  𝒷و   𝒶متتالية حسابية يطلب تعيني أساسها بداللة العددين  (𝒲𝓃)بني أن  (2
 ℕا  تيهرها على جتها مث استنتج اأساس 𝓇أوجد  ،16−هو  (𝒲𝓃) لمتتاليةعلما أن احلد التاسع لـ (3
 𝒶مث استنتج قيمة   𝒷 ، أوجد قيمة  14هو  (𝒱𝓃)علما أن احلد اخلامس لـ  (4
𝒲𝓃هي:  (𝒲𝓃)بني أن عبارة احلد العام للمتتالية  (5 = −2𝓃 
 مث حتقق من صحة جوابك على السؤال اخلامس.،  𝓃بداللة  𝒱𝓃و  𝒰𝓃عني عبارة كل من  (6

مري 
:ـــــ الت  يــــ

ان  اط  07 ن  الث  ق   ن 

;0] املعرفة على 𝒻 هو التمثيل البياين للدالة (𝒞𝒻)يف الشكل املقابل  𝒻(𝑥)  بــــــــــ: [1 =
2𝑥

𝑥+1
يف املستوي   

;𝒪) املنسوب إىل معلم متعامد و متجانس 𝒾, 𝒿)  و(𝒟) هو املستقيم ذو املعادلة :𝓎 = 𝑥 . 

1)  (𝒰𝓃)  هي املتتالية املعرفة علىℕ   :كما يلي{
𝒰0 =

1

2

𝒰𝓃+1 = 𝒻(𝒰𝓃)
 

 مثل احلدود  𝒰0; 𝒰1; 𝒰2; 𝒰3  مربزا خطوط التمثيل ،على حمور الفواصل دون حساهبا. 
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(𝒱𝓃)نعترب  املتتالية  (2
𝓃∈ℕ  كما يلي:  املعرفة  𝒱𝓃 =

𝒰𝓃−1

𝒰𝓃
𝒰𝓃حيث:    ≠ 0 

𝓆   متتالية هندسية أساسها (𝒱𝓃)بني أن  (أ =
1

2
 حدها األول يطلب تعيني 

  ℕ على (𝒱𝓃)عني اجتا  تيهر املتتالية  (ب
  𝓃 بداللة 𝒰𝓃مث استنتج  𝓃بداللة  𝒱𝓃أكتب   (ت
𝒮 أحسب اجملموع:  (ث = 𝒱0 + 𝒱1 + 𝒱2 + ⋯ + 𝒱𝓃+2 

مري 
اـــــ الت  اط 06  :لث  ن  الث  ق   ن 

    𝒻  الدالة املعرفة على]−∞; 0[ ∪ ]0; 𝒻(𝑥)بــ :  ]∞+ =
𝓍3−5𝓍2+4

𝑥2 

  (𝒞𝒻) معلم متعامد و متجانس املستوي املنسوب إىل متثيلها البياين يف (𝒪; 𝒾, 𝒿)  

 هاتعريفعند أطراف جمموعة  𝒻 الدالة هناياتأحسب   (1
2)  

𝒻(𝑥)فــإنن:   ∗ℝمن  𝓍بنين أنه من أجل كل  (أ = 𝓍 − 5 +
4

𝓍2 
 ، عنين معادلتيهمابل مستقيمني مقاربني أحدمها مائليق (𝒞𝒻)أثبت أنن   (ب

3)    
𝒻′(𝑥) فــإنن:  ∗ℝمن  𝓍أنه من أجل كل بنين  (أ =

(𝓍−2)(𝓍2+2𝓍+4)

𝓍3                              
 ∗ℝعلى  𝒻استنتج اجتا  تيهر الدالة  (ب
  𝒻 جدول تيهرات الدالةشكل   (ت
𝑥0عند  (∆)أوجد معادلة املماس   (ث = 1  

 (𝒞𝒻) مث (∆) املماس املستقيمات املقاربة و أرسم (4
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