
  عّجاج عبد القـادرثانوية  
عين تموشنـت

 2019 – 2018:الّسنة الّدراسية                                                              .تقني رياضي 3 المستوى:
 ............................ االسم واللقب:                                                                      أمين حّجار.  األستاذ:
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 التنظيم والدقة في اإلجابة تؤخذ بعين االعتبار.  مالحظة:

  :01ا�متر�ن 

I. كما يلي: المعرفة على  نعتبر الدالة العددية .
. الدالة ادرس اتجاه تغير.1
ثم استنتج حسب قيم العدد  حيث  تقبل حال وحيدا  بين أن المعادلة .2

.إشارة  الحقيقي 

II. كما يلي: المعرفة على  نعتبر الدالة العددية . 

 . تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  وليكن 

 .و  أحسب  أ).1

وشكل جدول  تغير الدالة  اتجاه . ثم ادرس ،  بين أن من أجل كل عدد حقيقي  ب)

تغيراتها.
 .مقارب مائل للمنحني  ذا المعادلة  بين أن المستقيم  أ).2

.بالنسبة إلى المستقيم  لمنحني اادرس وضعية  ب)

.ثم استنتج حصرا للعدد  بين أن .3

.والمنحني  ارسم المستقيم .4
.،  أثبت أن من أجل كل .5
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.لدالةالدالة تغير

تقبلتقبل حال و
.

كماكما يلي:   على عرفة على 

ب إلى المعلمالمنسوب إلى المعلم المت
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I. كما يلي: المعرفة على  نعتبر الدالة العددية .
. الدالة ادرس اتجاه تغير.1

. ودالتها المشتقة: قابلة لإلشتقاق على  لدينا الدالة 
 .متزايدة تماما على  ومنه الدالة  على موجبة تماما  

ثم استنتج حسب قيم العدد  حيث  تقبل حال وحيدا  بين أن المعادلة .2
 .إشارة  الحقيقي 

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة  ، ولدينا على  تماما مستمرة ورتيبة الدالة 
 :إشارة ومنه نستنج جدول .حيث  تقبل حالّ وحيدا  فإن المعادلة 

II. كما يلي: المعرفة على  نعتبر الدالة العددية . 
 . تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  وليكن 
 .و  أحسب  أ).1

  ، 

وشكل جدول  تغير الدالة  اتجاه . ثم ادرس ،  بين أن من أجل كل عدد حقيقي  ب)
تغيراتها.

 إذن:. هي من إشارة  موجب تماما ومنه إشارة  لدينا  ن أجل كل عدد حقيقي م

 
 .ومتزايدة تماما على   ، متناقصة تماما علىمتزايدة تماما على  ومنه الدالة 

 ومنه جدول تغيراتها:

 
.مقارب مائل للمنحني ذا المعادلة بين أن المستقيم أ).2

II.
ادرس..11

قابللدينا الدالة لدينا الدالة 
موجبة تمموجبة تماما

بين أن المعابين أن المعادلة.2
إشارإشارة حقيقي الحقيقي 

علىعلىتمامتماماورتيبةستمرة ورتيبة
ّتقبل حتقبل حالّ وح

كمكما يلي ة على المعرفة على 
 المنسوبستوي المنسوب إلى الم

..noثم. ثم ادر .
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 أيضا. وبجوار  بجوار  مقارب مائل للمنحني  هو المستقيم ومنه 

 .بالنسبة إلى المستقيم  لمنحني اادرس وضعية  ب)
 :ومنه لدينا:  من أجل كل عدد حقيقي 

ويقطعه في النقطة  ، تحته على ويكون  على فوق  إذن يكون 

 .ثم استنتج حصرا للعدد  بين أن .3

ومنه ومنه  ومنه  ومنه  دينا ل

.والمنحني  ارسم المستقيم .4

 (مباشرة من جدول التغيرات) .،  أثبت أن من أجل كل .5
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