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 التمرين األول: 

 ليكن 𝑃(𝑧)  كثير حدود للمتغير المركب𝑧    :حيث𝑃(𝑧) = 𝑧3 + 𝑧² − 4𝑧 + 6 

̅̅𝑧  ،𝑃(𝑧)بين أنه من أجل كل عدد مركب  .1 ̅̅ ̅̅ = 𝑃(𝑧̅). 

1تحقق أن  .2 + 𝑖  جذر لكثير الحدود𝑃(𝑧) .ثم استنتج جذرا آخر له ، 

𝑃(𝑧)، المعادلة  ℂحل في مجموعة األعداد المركبة  .3 = 0. 

  نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس(𝑜; �⃗� ; 𝑣 )  النقط𝐶 و 𝐵; 𝐴 : التي الحقاتها 

 zA = −1  ،zB = 1 + 𝑖  و𝑧C = zB̅̅  على الترتيب. ̅

′𝑧حيث:  𝑀′(𝑧′)من المستوي النقطة  𝑀(𝑧)، يرفق بكل نقطة  𝑆التحويل النقطي  .1 = (1 + 𝑖)𝑧 + 1 

 المميزة.؟ عين عناصره 𝑆ما طبيعة التحويل  .أ

 ؟′𝐴𝑀𝑀. ما طبيعة المثلث 𝐴نقطة تختلف عن  𝑀لتكن  .ب

2. 𝑛  عدد طبيعي وn  عن نقطة من المستوي تختلف𝐴  الحقتها العدد المركب ،𝑧𝐴. 

𝑀0نضع:                = 𝑂  و من أجل كل عدد طبيعي𝑛  ،Mn+1 = 𝑆(𝑀𝑛). 

𝑛  ،znأثبت أنه ، من أجل كل عدد طبيعي  .أ = (1 + 𝑖)𝑛 − 1. 

 في إستقامية. 𝐴 ، 𝑂 و 𝑀𝑛التي من أجلها تكون النقط  𝑛عين قيم العدد الطبيعي  .ب

 التمرين الثاني: 

 (𝑢n)  متتالية عددية معرفة بحدها األول𝑢0  و من أجل كل عدد طبيعي𝑛  ،un+1 =
3un−1

2un
. 

 ثابتة. (𝑢n)التي من أجلها تكون المتتالية  0عين قيم  .1

𝑢0نفرض في كل ما يأتي أن:  .2 = 2. 

𝑛  ،𝑢𝑛برهن بالتراجع أنه ، من أجل كل عدد طبيعي  .أ > 1. 

 .(𝑢n)ادرس اتجاه تغير المتتالية  .ب

 متقاربة؟ برر إجابتك. (𝑢𝑛)هل المتتالية  .ت

𝑣nب:  ℕالمتتالية المعرفة على  (𝑣n)لتكن  .3 =
un−1

2un−1
. 

 متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها األول. (𝑣n)بين أن  .أ

 حيث: π𝑛و  𝑆nكال من  ، 𝑛احسب بداللة  .ب

 𝑆𝑛 = 𝑣0 + 𝑣1 + ⋯+ 𝑣𝑛       وπ𝑛 = v0 × v1 × …× vn 
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