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اجع�ة  المعرفة �حدها األول لتكن المتتال�ة   ، و�العالقة ال��
 . أجل (ل عدد طب�#" وذلك من  

 . �العالقة:  المعرفة من أجل (ل عدد طب�#"  ولتكن المتتال�ة 
6 أن �داللة أحسب -1 6 أساسها وحدها األول.  ، ثم ب78 متتال�ة حساب�ة Cطلب تعي78
. اسIنتج اتجاه تغ�7 المتتال�ة -2
                  �ح�ث:  المجمKع �داللة  أحسب  -أ-3

)�داللة حدود المتتال�ة .(إرشاد: أQتب حدود �داللة اسIنتج عPارة  -ب
             . عند  نهاCة المتتال�ةأحسب -4
      ح�ث :     الجداء  داللة  �أحسب-5

                                                                       

 
 
  مستوي م\سوب إZ معلم متعامد و متجاYس ال

̂" :   الدالة المعرفة ع^ المجال   C و ل�كن  (ما   "
 منحنيها الب�ا_6

" الوث�قة المرفقة)   
6a ) . 

:  أجل (ل عدد طب�#"  ومن،         �ـ :  المعرفة ع^  لتكن المتتال�ة )1
 . 

زا خطوط الرسم .  الحدود  .مثل ع^ محور الفواصل ودون حساب أــ            iم� 
 تقار�ــهاو  ب ــ أعط تخمينا حول اتجاه تغ�7 المتتال�ة           

6 اّنه من أجل (ل  -جــ           :       عدد طب�#" ب78ّ

  متناقصة ع^    اسIنتج أنّ .  :  أنه من أجل (ل عدد طب�#" إذا علمت ـــ  د          
 متقار�ة  بّرر لماذا ثم              

،            :   ـــــــــــ�ـ  المعرفة ع^    ل�ة نعت�i المتتا)2

 ، أحسب حدها األول. هندس�ة أساسها  أp برهن أن المتتال�ة 

    ثم احسب   �داللة   و  �داللة  بp أQتب 

6 (ال من   أحسب �داللة  )3 6 اآلتي78  : المجموع78
                                                  

 

  الـري�اض���ات  ٕاخ�بار الثاليث  الثالث يف مـــــادة 

 11954#نوية !ٔول نومفرب 
 &غواطط

 ساعتانناملدة: 
 13/05/2019التاريخ:
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 ::ا6متر2ن أ/ول

5.50
اطنق

 ))دق�قـــــــــــــــــــة   30   التوق�ت (

  )دق�قـــــــــــــــــــةة 40  التوق�ت (  ا6متر2ن الثاين
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:   ـــــــــــ�ـ  المعرفة ع^   نعت�i المتتال�ة )4
ثابتة ،   أp برهن أّن المتتال�ة 

المجمKع:  �داللة  ثم أحسب 
 
 

 

 الذي معادلته ل�كن المستوي و  معلم متعامد و متجاYس م\سوب إZ الفضاء 

    

 و     ،    ،   ولتكن النقط  

6 أن النقط )1 6 مستوي و ،  ب78  تع78
 تحقق أن هذا المستوي هو )2
 وwعامد  الذي vشمل  أQتب تمث�ال وس�ط�ا للمستق�م )3
6 النقطة )4 6 أن المسافة ب78  x"  (P)والمستوي  ب78
6 احداث�ات النقطة )5  مع المستوي  ، تقاطع المستق�م  ع78

6 ثم      . و المستوي  اسIنتج من جدCد المسافة ب78
6( (S) معادلتها "   x" سطح ال|رة ال}�

     a  ( 6 أن مركز ال|رة  .  (S)ت\ت�" إZ  ثم تأQد أن  6و نصف قطرها  هو  (S)ب78
       b وضح مركز و نصف قطر الدائرة    ((C)   تقاطع(S)  و(P) . 

** اDهتــــــــــــــــى ****  

                                                                   
 

    

 

 

 

  .....................comtounsi_nawri@yahoo ....................... 

  

7.50  )دق�قـــــــــــــــةة التوق�ت ( الثثثا6متر2ن ال 
اطنق

.H  رGاHلوالية   ةةمركز اM نورماملو قريب  

 ونصف القطر كفاه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

...رمضان fريــــــم   2متىن لمك التوف�ق والن\احح --ن--أ/سYتاذ: توVيس   
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م\سوالفضاء الفضاء 

   

نقط تكن النقط 

7تع8وو،، النقط 
لمستوي هو هذا المستوي هو 

الذا للمستق�م س�ط�ا للمستق�م 
(Pوالمستووالمستوي ةلنقطة 

طع المس، تقاطع المستق�م 
و المستويو المستوي 6ب8

 

6و نصف قطرهاو نصف قطرها 

(و (S(S)تقاطع تقاطع     C)(C)ئرة 
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