
                                                                                        2018 - 2017  : السنة الدراسية                                   نـــــــــــــمزلي  يـــبن     :ــــةــــــثانويـــــ

 في مادة الرياضيات ولاأل لثالثيل ثانيلفرض الا

 ة و نصفاعـــس : دةــــــــالم          ي ــــي رياضــــتقن 2   : المستـــــــــوى

 

 نقاط 08 :ولالتمرين األ

𝑓 1−] دالة عددية معرفة على; 𝑓(𝑥): بالعبارة التالية ]3 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐  حيث𝑎  و𝑏  و𝑐  أعداد
;𝑂)متثيلها البياين  يف معلم متعامد و متجانس  (𝒞𝑓)ليكن و حقيقية  𝑖, 𝑗). 

و يقبل  3−مماسا معامل توجيهه  1يقبل يف النقطة اليت فاصلتها  (𝒞𝑓)علما أن  𝑐و  𝑏و  𝑎عني األعداد  (1
;𝐴(2 عند النقطة  .)قيمة حدية حملية( ذروة (2−

  :نضع𝑎 = 𝑏و  1 = 𝑐و  3− = 2  
 𝑓 شكل جدول تغريات الدالة أدرس إشارهتا و مث (𝑥)′عني عبارة  (1
 1− عند النقطة ذات الفاصة (∆)أكتب معادلة للماس  (2
𝑔(𝑥) :ـــبـ ℝاملعرفة على  𝑔الدلة  بيان و (𝒞𝑓)أدرس الوضع النسيب بني  (3 = 𝑥3 
𝑦النقط من املنحين و اليت يكون عندها املماس موازيا للمستقيم ذو املعادلة:  إحداثيي عني (4 = −1 − 𝑥 
;𝐵(𝛼 عند النقطة (𝑇) مماسأكتب معادلة لل (5  .يطلب تعيينهعدد حقيقي  𝛼حيث  (2

 

 نقاط 06 :ثانيالتمرين ال

I.  املنحين البياين املقابل هو لدالة𝑓  معرفة و
;5−]اجملال على  لالشتقاققابلة  2] 

عند   𝑓بقراءة بيانية عني العدد املشتق للدالة  (1
− :كل من األعداد التالية

1

2
; −3; −2                          

−: هو 𝐁علما أن ترتيب النقطة 
9

4
 

 𝑓الدالة ملنحين معادالت املماسات  أكتب (2

 𝐂 و 𝐁 و 𝐀: عند النقط
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;5−] حل يف اجملال (3 𝑓(𝑥)املعادالت :  [2 = 𝑓(𝑥)و  0 = 𝑓′(𝑥)و  4 = 0 
;5−] يف اجملال حل (4 𝑓′(𝑥)املرتاجحات :  [2 < 𝑓′(𝑥)و  0 ≥ 𝑓(𝑥)و  0 < 0 

 

 نقاط 06 :ثالثالتمرين ال

 بالسنتميرتات نصنع علبة على شكل متوازي مستطيالت قائم بالكيفية التالة: 10و  16من مستطيل بعداه  انطالقا
 كما هو موضح يف الرسم.  مث نرفع اجلوانب بالطي 𝑥من كل ركن من أركان املستطيل نقطع مربعا طول ضلعه يساوي 

  حدد قيمة𝑥 ليكون حجم العلبة أكرب ما ميكن 
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