
 التمرين األول : 

  :حٌث   للمتغٌر الحقٌقً   نعتبر كثٌر الحدود  

                              

                          ,  تحقق أنه من أجل كل عدد حقٌقً  (1

          المعادلة   ℝحل فً  (2

 : المعادلتٌن ℝحل فً  (3

                                  أ/   

                               ب/  

                              :حلول المتراجحة  ℝفً إستنتج  (4

 التمرين الثاني :  

I)  فً الشكل هو لدالة     . المنحنى   ⃗  ⃗    المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  

  :كماٌلً  ℝمعرفة على 

 حٌث  ,                       

                                     أعداد حقٌقٌة    ,   ,   

 :بقراءة بٌانٌة  (1

             و             أ/ عٌن 

 ثم فسر النتٌجة األخٌرة بٌانٌا .

 ,       ,       ,     ب/ عٌن كال من 

                                                                                     

 جد قٌمة كل ,ج/ إعتمادا على المعطٌات السابقة 

    ,   ,  من 

                           تقبل حال وحٌدا         أ/ بٌن أن المعادلة  (2

𝛼  حٌث:         𝛼        .    

 . ℝعلى      ب/ إستنتج إشارة 

 

 

 

 

 

 أقــــــــــلـــــة الصــــفحح    

 8102/8102:السنة الدراسية                                                                      واري بومدين حاسي خليفةه  :انويةث 

                                سا       :المدة                م تجريبية + تقني رياضي   علو3 :الشعبة 

 رياضياتال فً مادة:  األول اإلمتحان الفصل
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| |         :ب  ℝانمعسفح عهى   وعتثس اندانح  (3             

   أحسة كال مه   -
   

  
   

      

 
      َ   

   
  
   

      

 
 ثم فسس انىتٍجح ٌىدسٍا . , 

        :) وقــــثم أن       
     

 
         ) 

II)  ًانمعسفح عهى   َوعتثس اندانح  ,                     :وضع فٍما ٌهℝ  ًكماٌه:  

              

مىحىاٌا انثٍاوً فً انمستُي انمىسُب إنى انمعهم انمتعامد      َ      

 ( .        ‖⃗ ‖   ‖⃗ ‖.   )  تعطى    ⃗  ⃗    َانمتجاوس 

             َ             أ/ أحسة كال مه   (1

 .     تجُاز   مقازب مائم نمىحىى اندانح       ذَ انمعادنح      ب/ تٍه أن انمستقٍم 

                ,  أ/ تٍه أوً مه أجم عدد حقٍقً  (2

 ثم شكم جدَل تغٍساتٍا . ,  ب/ إستىتج إتجاي تغٍس اندانح 

 .    تانىسثح نهمستقٍم      أدزس َضعٍح  انمىحىى  (3

 .    انري ٌُاشي      نهمىحىى     أكتة معادنح انمماس  (4

        :تٍه أن  (5
 

   
   𝛼    𝛼 ,  إستىتج حصسا نهعدد ثم  𝛼  . 

                                  .     َانمىحىى     َ     ثم أوشئ كال مه  ,     أ/ أحسة  (6

  . (              َ              ) ٌعطى

                :عدد َإشازج حهُل انمعادنح   واقش حسة قٍم  ,َسٍط حقٍقً   ب/ 

 

 

 

 

 

 ومحــد كل عقثـــح  ,,,وذللد كـل الـــصعاب  ,,,ــرى ذمكىد مــه الـــــىفىس ـــــاإلزادج مــ

 ووصلد عاجال أو أجال إلى الغايح المطلىتح  ,,,ــسخ كــل ماوع مــهما كـــان قىيا ـــــوقهـ

 .................. مـــــــــه أجــــــــل ذــــــحقيق الـــــىجاح ..............                

 

 

 

 

 إورـــــــهى              2/2ــصفحح ـــــالــ    مه إعــــداد أســاذرج المادج        
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