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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الثانوية : توفيق خزندار            مديرية التربية لوالية قسنطينة                                                      

 ة ثانوي الثالمستوى : ث           المادة : رياضيات                                                                       

 6المعامل :  تقني رياضي                                                                           الشعبة :  

 ساعة 2اإلختبار األول                                                                                       المدة: 

𝑓(𝑥)كما يلي:   ℝالمعّرفة على    𝑓نعتبر الدالة  :ن(10التمرين األول ) = √𝑥2 + تمثيلها البياني في معلم    (𝐶𝑓)َو  1

;𝑂)متعامد متجانس  𝑖; 𝑗). 

 نℝ. (0.5.)معّرفة جيّداً على  𝑓بيّن أّن  (1

 ن(.0.5) زوجية. 𝑓  بيّن أنّ  (2

 ن(.0.25ن+0.25ن+0.25) .∞+َو  ∞−عند  𝑓أحسب نهايتي الدالة   (3

𝑓(𝑥)تحقق أّن:  (4 − 𝑥 =
1

𝑥+√𝑥2+1
 ن(.0.5).

 ن(.0.75ن+0.5).(∆)بالنسبة إلى  (𝐶𝑓)ثُّم حدد وضعية  ∞+بجوار  (∆)يقبل مستقيم مقارب مائل (𝐶𝑓)إستنتج أّن  (5

 ن(.1ن+1.5)ثُم شّكل جدول تغيّراتها. 𝑓أدرس إتجاه تغيّر الدالة  (6

 ن(.1).(𝐶𝑓)أنشئ البيان  (7

𝑔(𝑥)بــ  ℝالمعّرفة على   التمثيل البياني للدالة  (𝐶𝑔)ليكن  (8 = −𝑓(𝑥)   َو ليكن(Γ) = (𝐶𝑓) ∪ (𝐶𝑔). 

𝑦2هي:  (Γ)بيّن أّن معادلة  − 𝑥2 =  ن(.1).1

;𝑂) نعتبر معلماً جديداً  (9 �⃗⃗�; �⃗�):حيث�⃗⃗� =
√2

2
𝑖 +

√2

2
𝑗  َو�⃗� = −

√2

2
𝑖 +

√2

2
𝑗  نرمز بـ. (𝑥; 𝑦) إلحداثيتي النقطة𝑀 

;𝑂)في المعلم  𝑖; 𝑗)  َو بـ(𝑥′; 𝑦′)  إحداثياتها في المعلم(𝑂; �⃗⃗�; �⃗�). عبّر عن𝑥  َو𝑦  بداللة𝑥′  َو𝑦′.(1.)ن 

;𝑂)في المعلم  (Γ)عيّن معادلة  (11 �⃗⃗�; �⃗�).(1.)ن 

𝑔(𝑥)بــ:  ℝالمعّرفة على  𝑔نعتبر الدالة  Ι) ن(:10التمرين الثاني ) = 𝑒𝑥 − 𝑥𝑒𝑥 + 1. 

 ن(.0.5ن+0.25).∞+َو  ∞−عند  𝑔أحسب نهايتي  (1

 ن(.0.5ن+1.25).ثُّم شّكل جدول تغيّراتها 𝑔أدرس إتجاه تغيّر الدالة  (2

𝑔(𝑥) بيّن أّن المعادلة  (3 = 1.2حيث:  𝛼تقبل حالً وحيداً 0 < 𝛼 <  ن(.1).1.3

 ن𝑔(𝑥).(0.25.)إشارة  𝑥إستنتج حسب قيم العدد الحقيقي  (4

  (ΙΙ نعتبر𝑓  الدالة المعّرفة علىℝ  : بــ𝑓(𝑥) =
4𝑥

𝑒𝑥+1
;𝑂)تمثيلها البياني في معلم متعامد    (𝐶𝑓)َو   𝑖; 𝑗). 

𝑓′(𝑥)فإّن :   𝑥بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي  (1 =
4𝑔(𝑥)

(𝑒𝑥+1)2.(0.5.)ن 

 ن(.0.25ن+1.25ن+0.75) .ثُم شّكل جدول تغيّراتها 𝑓أدرس إتجاه تغيّر الدالة  (2

𝑓(𝛼)أثبت أّن:  (3 = 4(𝛼 −  ن(.0.25ن+0.5) .𝑓(𝛼)،ثُّم إستنتج حصراً لـ (1

‖𝑖‖حيث:  (𝐶𝑓)أرسم المنحنى  (4 = 1𝑐𝑚  َو‖𝑗‖ = 4𝑐𝑚 .(0.5.)ن 

  (ΙΙΙالمنحنى  نُمثل في الشكل(𝐶′) )للدالة  )أعالهℎ  0]المعّرفة على المجال; ℎ(𝑥)بــ :  ]∞+ =
4

𝑒𝑥+1
. 

;𝑀(𝑥لتكن النقط  ℎ(𝑥))  ،𝑃(𝑥; ;𝑄(0َو  (0 ℎ(𝑥)). 

 ن𝑀 .(1.25.)هي فاصلة النقطة  𝛼تكون أعظمية إذا كانت  𝑂𝑃𝑀𝑄حة المستطيل بيّن أّن مسا (1

 ن(.1).(𝑃𝑄)يُوازي المستقيم   (′𝐶)حنى للمن 𝑀في النقطة   (𝑇)، أثبت أّن المماس  𝛼هي  𝑀نفرض أّن فاصلة النقطة   (2

  أَْو األسود .يُمنع منعاً باتاً التشطيب َو الكتابة تكون إما باألزرق  (1مالحظات هامة جدا: 

 ( ال تكتب َو ال تُلطخ هذه الورقة ألنّك ستُرجعها مع ورقة اإلجابة .2  

  . يتحمل مسؤوليتهكل شخص يُرجع الورقة فارغة )على األقل حاول( 3) 
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