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 ن)06: (التمرين األول
A ; B ; C  ليست في استقامية ثالث نقط في المستوي  .I  منتصف القطعة[BC]  و ,Gk  مرجح الجملة

A)}المثقلة :  ; k),(B ; 1),(C ; 1) .�k : حيث  {
. G1و  G-1عين ثم أنشئ .1

. :  �kبين أنه من أجل كل  .2

.في  kعندما يتغير   عين مجموعة النقط  .3

.من المستوي حيث :  Mمجموعة النقط لتكن .4

 . تنتمي الى   C النقطة اثبت أن. ا)      

 .عين ثم أنشئ المجموعة . ب)      

في كل حالة مما يلي :من المستوي  Mمجموعة النقط عين ثم أنشئ  .5

    .ا)  

    .ب)      

     .)ج  

ن)06: (التمرين الثاني
باالعتماد على الشكل المقابل عين القيس الرئيسي للزوايا الموجهة التالية :.1

 ( , ( , ( , ( , ( 

متقايستان ؟ و  هل الزاويتان .2

أوجد قيسا بالراديان لكل من الزوايا الموجهة التالية :.3

,, 

عدد حقيقي , نضع ليكن .4

  : بين أن من أجل كل عدد حقيقي  .ا)

 ثم استنتج حلول المتراجحة :  , المعادلة :   حل في المجال    .ب)

 : التالية      ذات المجهول المعادلة  حل في    .)ج

 

en
cy

du
ca

tio
n.c

om
/ex

am
sالت sAA;B

{المثقلةالمثقلة : 
1عين ثم أنشعين ثم أنشئ 1.1

بين أنه من أجبين أنه من أجل كل2

مجموعة النقطين مجموعة النقط 

Mجموعة النقطمجموعة النقط 

تنتميتنتمي الى  CCطةالنقطة

.جموعة ئ المجموعة 

من المسمن المستويMMطالنقط 

موجهة التالييا الموجهة التالية :

(( ((

2as.ency-education.com
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 ن)08: (التمرين الثالث

في   تمثيلها البياني . و ليكن   المعرفة و القابلة لالشتقاق على نعتبر الدالة العددية 
 . المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس  المستوي

I.: بقراءة بيانية

 . شكل جدول تغيرات الدالة .1

.على  و   عين اشارة كل من .2

 جدول تغيرات الدالة  عين.3

4.

II.    المعرفة على   نعتبر الدالة 

كمايلي : 

  
. و    بداللة  أحسب.1
. استنتج اتجاه تغير الدالة .2

III.  عددان حقيقيان . وحيث  : بالمعرفة  لتكن الدالة 

 .و  و  جد بيانيا كال من : .1

.وقيمة كل من العددين استنتج .2

.فان :   من  ه من أجل عدد حقيقيتحقق أن.3

. ثم استنتج اتجاه تغير الدالة    بداللة  أحسب.4
.عدد و اشارة حلول المعادلة :  ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي .5

 
 

 
                  

 

 

 

  
-أساتذة المادة      --بالتوفيق    
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شكلشكل جد1.1

عين اشارعين اشارة كل2.2

جدول تغيرجدول تغيراتنعين

المعرفة عالمعرفة على  دالة 

.و و   

.

ة : لمعادلة : caفان : 
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