
  2018/2019:  الدراسیة السنة                                                             ثانو�ة أحمد امبارك الزنداري 

 سا 2                        الثال*ي األول                الر%اضیات مادة��   1فرضر�ا                       3:  املستوى 

 

 ن) 2( التمر�ن األول

   و ليكن  ـ :   ب  املعرفة ع��   
عت�� الدالة 

 س علم متعامد و متجا
() املستوي امل&سوب إ!� ميا
ي تمثيل�ا الب

 عدد القيم ا0/دية للدالة   ع8ن حسب قيم الوسيط ا0/قيقي -1

 حالة وجودAا ا0/دية () النقطة     
س<=-2

    اثE= النقطة إحد   ع8ن بداللة  -أ

 عبارته L بيا
ي يطلبKمنح   النقط مجموعة ب8ن أن  ضع ن -ب

 ن) 6( التمر�ن الثا6ي

 :       دالة معرفة كما ي�)   

 

 عند  للدالة  االشتقاقة ابليو قاستمرارQة ادرس -1

 و      عند    احسب TUاية الدلة -2

 مXYايدة ع��   ب8ن ان الدالة  -3

 الة ش`ل جدول [غ�8ات الد-4

 ج&تت، ماذا [س        و   احسب  -5

 عند النقطة ذات الفاصلة     للمنحLK    ماس اكتب معادلة امل-6

 

 

 

 ن) 21( لثالثالتمر�ن ا

I. لتكن  �ــــــ :   الدالة العدية املعرفة ع�  بــ

 ادرس [غ�8ات الدالة -1

 حيث  :    تقبل حال وحيد ا   عادلة 8ن أن املب-2

 ع��  إشارة   سب قيم است&تج ح-3

II.عت�� الدال
 كما ي�) :       املعرفة ع��     ة 

 () املعلم    يا
ي للدالة  الب
س<=   التمثيل 

 التعرQف ت عند حدود مجالاحسب الTjايا-1

 عادلته  م يقبل مستقيم مقارب مائل   نحLK ب8ن أن املأ) -2

 ل&سبة للمستقيم باضعية املنحLK س و ر اد )ب

 :        حقيقي عدد  رAن ان من أجل oلبأ) -3

 ثم ش`ل جدول [غ�8اTqا غ�8 الدالة جاه [است&تج اتب)            

 يطلب [ع8ن معادلته  معامل توجTsه مماس يقبل  أن املنحLKب8ن ج)           

ـــ   ثم اعط حصرا  أثuت أن -4  لـ

 :         ه من اجل oل عدد حقيقي أن ب8ن أ) -5

                                           ، ب8ن أن تقبل حل8ن مختلف8ن أحدAما   أن املعادلة  نقبلب)        

 /ل االخرAو ا0 

 )  ،      ،  نأخذ  (         و  ،     ارسم -6

III.عت�� ا
                                                                             بــ :  املعرفة ع��  لدالة 

 
 :       ب8ن أنه من أجل oل عدد حقيقي -1

 ملعادلة   حلول ا و إشارة عددقاش حسب قيم ن-2

 دية للدالة  عدد النقط ا0/  حسب قيم  ناقش-3
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أثuأثuت-44

نه مأنب8نب8ن أ) أ) --55

أنأن املعانقبلنقبلب) ب)          

0/لAوAو ا0

    و و ،   سم 

بـاملعرفة عاملعرفة ع�� الة 

:       د حقيقي oل عدد حقيقي 

ةرةةدد ملعادلةللحلوحلولل او إشا

/دية للدالةدية للدالة  ط ا0/لنقط ا0/
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س س و متجا
عامد و متجا



م ا0/دية للدالة القيم ا0/دية للدالة 

تتررتهتهيطلبL بيا
ي يطلب عباعبا
am

sيييرزنداريي                                 
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