
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 30/01/2019بتاريخ:                                                                                    وض القرارةبي ابراهيم ثانويةالشيخ
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 : (𝟖ن)التمرين األول

ABC حيث  مثلث 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = = 𝐵𝐽⃗⃗⃗⃗المعرفة بالعالقة  𝐽النقطة  ، [𝐵𝐶]منتصف القطعة 𝐼ولتكن 5 −2𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗  

,𝑨)}  مرجح الجملة المثقلة 𝐺و 𝟏); (𝑩, 𝟑); (𝑪, −𝟐)}  . 

 مرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما   𝐶و 𝐵مرجح النقطتين  𝐽بين ان النقطة   (1

 مرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما  𝐽و 𝐴هي مرجح للنقطتين  𝐺بين آن النقطة  ا/ (2

 [𝐴𝐽]على القطعة  𝐺النقطة ب/استنتج موضع    

𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ا/عبر عن الشعاع  (3 ⃗⃗ + 3𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗      بداللة𝑀𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

 من المستوي حيث: 𝑀( مجموعة النقط Δعين وأنشئ ) /ب

‖𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 3𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ‖ = ‖𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ‖ 

3𝑀𝐵⃗⃗)   من المستوي التي تحقق 𝑀( مجموعة النقط Γا/عين طبيعة ) (4 ⃗⃗ ⃗⃗ − 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) ⊥ 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗                                                          

 (Γثم ارسم ) (Γتنتمي الى ) 𝐼ب/بين ان 

 :(𝟏ن)التمرين الثاني 

I. د وحدال نعتبر كثير  𝒈(𝒙) = −𝒙𝟑 + 𝟔𝒙𝟐 − 𝟏𝟑𝒙 + 𝟖 : 

 𝒈(𝒙)لــ  جذر  1أن  اثبت .1

, 𝑐عين األعداد الحقيقية  .2 𝑏, 𝑎  بحيث من اجل كل عدد حقيقي𝑥: 𝒈(𝒙) = (𝒙 − 𝟏)(𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄) 

𝒈(𝒙)المعادلة ℝ حل في  .3 =  𝒈(𝒙)  ثم ادرس اشارة   𝟎

II.   لتكن الدالة𝑓المعرفة علىℝ − 𝒇(𝒙):كما يلي   {2} =
−𝒙𝟑+𝟓𝒙𝟐−𝟕𝒙+𝟑

(𝒙−𝟐)𝟐
ي وتمثيلها البياني في مست (𝐶𝑓)ليكن و  

;𝑂)متجانس ومعلم متعامد  إلىب ومنس 𝑖 ; 𝑗 ) 

 ئج بيانيا .عة التعريف . ثم فسر النتاود مجموعند حد𝑓احسب نهايات الدالة  .1

ℝمن    𝑥اثبت انه من اجل كل عدد حقيقي  .2 − {2}  :𝒇′(𝒙) =
(𝒙−𝟐)𝒈(𝒙)

(𝒙−𝟐)𝟒
 

 .جدول تغيراتهاثم شكل  𝑓 استنتج اتجاه تغير الدالة .3

ℝمن    𝑥تحقق انه من اجل كل عدد حقيقي  .4 − {2}  :𝒇(𝒙) = −𝒙 + 𝟏 +
𝒙−𝟏

(𝒙−𝟐)𝟐
 

 يطلب تعيين معادلته.  (∆)يقبل مستقيم مقارب مائل  (𝐶𝑓)بين أن للمنحنىا/ .5

   (∆)بالنسبة لـ  (𝐶𝑓)ضعية المنحنى وب/ادرس      

 0عند النقطة ذات الفاصلة (𝐶𝑓)للمنحنى   (𝑇)اكتب معادلة المماس  .6

 (𝐶𝑓)المنحنى ثم   (∆)و(𝑇).ارسم المستقيمين 𝑓(3)احسب  .7
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