
 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 الثانوية : حسين براهامي                                      مديرية التربية لوالية قسنطينة                      
 ة ثانوي : ثانيالمستوى                 المادة : رياضيات                                                                           

 5المعامل :                                                                                    علوم تجريبية الشعبة : 

 ساعة 2المدة :                                     Rattrapage                                اإلستدراكيتختبار اإل 

 المعّرفتان من أجل كل عدد طبيعي: (𝑣𝑛)َو  (𝑢𝑛)لتكن المتتاليتان العدديتان  ن(:7) ولالتمرين األ
                                             𝑢𝑛 = 2𝑛   َو 𝑣𝑛 = 3𝑛. 

 متتالية حسابية. (𝑣𝑛)متتالية هندسية َو  (𝑢𝑛)أثبت أّن  (1

𝑆 حيث: ′𝑆َو  𝑆أحسب كل من  (2 = 𝑢0 + 𝑢1 + ⋯ + 𝑢𝑛    َو𝑆′ = 𝑣0 + 𝑣1 + ⋯ + 𝑣𝑛 

𝑤𝑛  بــ: 𝑛المتتالية العددية المعّرفة من أجل  كل عدد طبيعي  (𝑤𝑛)لتكن (3 = 𝑢𝑛 + 𝑣𝑛.  

"𝑆 المجموع: 𝑛أحسب بداللة  = 𝑤0 + 𝑤1 + ⋯ + 𝑤𝑛 . 

 : x الحقيقي المجهول ذات المعادلة المجموعة في حل :ن(3)التمرين الثاني

          cos sin 3
4 3

x x
    

     
   

 .المثلثية الدائرة على الحلول لمثّ  مّ ث   

𝑓(𝑥)الدالة العددية المعّرفة كما يلي:  𝑓لتكن Ι) ن(:10)ثالث التمرين ال = 𝑥3 + 3𝑥 − 4. 

;𝑂)تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد متجانس  (𝐶𝑓)َو  𝑖; 𝑗). 

 .𝑓أدرس تغيّرات الدالة  (1

 ، ماذا تستنتج؟ 𝑓(1)أحسب  (2

𝑓(𝑥)حيث:  𝑐َو  𝑎  ،𝑏أوجد  (3 = (𝑥 − 1)(𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐). 

𝑓(𝑥)المعادلة:   ℝحل في  (4 = 0. 

 .(′𝑥𝑥)مع محور الفواصل  (𝐶𝑓)تقاطع البيان  نقطة إستنتج (5

 .(′𝑦𝑦)مع محور التراتيب  (𝐶𝑓)تقاطع البيان  نقطةِجد  (6

 يقبل ن قطة إنعطاف ي طلب تعيين إحداثياتها. (𝐶𝑓)برهن أّن منحنى الدالة  (7

 .1في النقطة التي فاصلتها  (𝐶𝑓)للبيان  (Δ)أكتب معادلة المماس  (8

;𝑂)في المعلم المتعامد المتجانس  (Δ)َو المماس  (𝐶𝑓)أنشئ المنحنى البياني  (9 𝑖; 𝑗). 

(ΙΙ  لتكن الدالتين𝑔   َوℎ  :المعرفتان كما يلي  𝑔(𝑥) = |𝑓(𝑥)|     َوℎ(𝑥) = 𝑓(|𝑥|)  . 

;𝑂)تمثيالتها البيانية على الترتيب في المستو المنسوب إلى معلم متعامد متجانس (𝐶ℎ)،  (𝐶𝑔)َو  𝑖; 𝑗). 

 .(𝐶ℎ)َو  (𝐶𝑔)إشرح كيف ي مكن إستنتاج التمثيل البياني لكل من  (1

 في نفس المعلم السابق.(𝐶ℎ)َو  (𝐶𝑔)مثّل بيانياً كل من  (2

 KAJIB .أَْو  CASIO ( ي منع إستعمال اآللة الحاسبة من نوع 1 مالحظات هامة جدا:  

  (ي منع منعاً باتاً التشطيب َو الكتابة تكون إما باألزرق أَْو األسود .2

 ( ال تكتب َو ال ت لطخ هذه الورقة ألنّك ست رجعها مع ورقة اإلجابة.3 

                                                                               ــــــــــــ األستاذة زعتر آمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2017 جوان6الثالثاءــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــبالتوفيق ــــــــ 
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