
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  -افلو–اثنوية :رابح بركايت                                                       وزارة الرتبية الوطنية              

 9102 نوفمرب: دورة                                                  بكالوراي للتعليم الثانوي        فرض
 تقين رايضي: الشعب 
 سا  19املدة:                                                        اختبار يف مادة: الرايضيات     

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع األول

  التمرين األول : 
)(33بـ  :    كما يلي  املعرفة fنعترب الدالة              2  xxf 

 بٌن أن جمموعة تعريف الدالة ىي : -1    .11. 
 زوجية . ماذا تستنتج ؟ fبٌن ان الدالة -2
 علل اجابتك. وفسر النتيجة ىندسيا  من اليمٌن ؟  1قابلة لالشتقاق عند  fىل الدالة  -3

 علل اجابتك. وفسر النتيجة ىندسيا  من اليسار؟ - 1قابلة لالشتقاق عند  fىل الدالة      
 .fادرس تغًنات الدالة  -4
)بٌن أن املستقيم  -5 )D  3ذو املعادلةxy   مستقيم مقارب للمنحىن( )fC  جبوار  و( )D   مستقيم مقارب

)للمنحىن  )fC  جبوار استنتاج معادلة لو  يطلب  . 
 .اعط معادلتيهما . -2و  2يقبل مماسٌن معامل توجيههما بٌن ان املنحىن  -6
) بدقة : ارسم -7 )D   و( )D   و( )fC. 

)()(  :انقش بيانيا وحسب قيم الوسيط احلقيقي عدد واشارة حلول املعادلة 8-  mfxf  

بٌن انو من اجل   -9
2

3
1  x    : فإن  xxf 3  

معرفة على اجملال:  gالدالة نعترب  -11    كما يلي :  .11.
)(

1
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')(بداللة xg)(اوجد مشتقة الدالة  xf   .مث استنتج جدول تغًناهتا   
 

 

 

 

 

 

 انتهى المىضىع االول
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 الموضوع الثاني 

 التمرين األول :
3بـ :     Rاملعرفة على g:      نعترب الدالة 1اجلزء  2( ) 3 1g x x x   

 جدول تغًناهتاوأنشئ gادرس تغًنات الدالة .1

)بٌن ان املعادلة .2 ) 0g x   تقبل حال وحيدا 3,10حيث 3,11 
)استنتج اشارة  .3 )g x على  R 

كما يلي   :   Rاملعرفة  على fلتكن الدالة  :2اجلزء
3( ) (1 )xf x e x   

lim)(0بٌن أن  .1 


xf
x

lim)(ىندسيا.  مث اوجد: النتيجةفسر      xf
x     انتبو(0  )ىي حالة عدم التعيٌن          

')(.)(فإن :   xبٌن انو من اجل كل عدد حقيقي   .2 xgexf x 
 وانشئ جدول تغًناهتاfالدالة اجتاه تغًن  ادرس .3
)2بٌن ان .4 ) 3f e    مث عٌن حصرا لـ( )f . 

)اوجد معادلة املستقيم  .5 )املماس لـfC 1يف النقطة ذات الفاصلة. 
)(0املعادلة :  R مث حل يف f)1(احسب   .6 xf  

  ادرس تغًنات الدالةh2املعرفة بـ( ) ( 1)xh x e x x   على اجملال 0;1. 
  استنتج انو من اجل كلx من اجملال 0;1 فان( ) 1h x . 

  ادرس الوضع النسيب بٌن املماس ( )   و املنحىنfC على اجملال 0;1على اجملال  مث أنشئهما 0;1. 
  :3اجلزء 

معرفة على اجملال  kالدالة نعترب                 .0  : كما يلي)(ln)( xfxk  
    .جدول تغًناهتا استنتجمث  xk)(اوجد مشتقة الدالة   .kدون كتابة عبارة الدالة           
 
 
 
 
 

 االحد " "املوضوع الغًن خمتار يقدم كواجب منزيل يعاد يوم
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