
 

 

                                                                                        2018 - 2017  : السنة الدراسية                                       نــــــــــــــــي مزليـــبن     ثانويـــــــــة

 يف مادة الرياضيات ثانيال لثالثيل لفرض األولا

 نيــــــــــــــــــتاعـــس : دةــــــــامل            علوم جتريبية 2   : املستـــــــــــــــوى

مري 
ولن  الـــــ الت  اط 10 :أ  ق                ن 

ℝالدالة املعرفة على  𝒻 نعترب − 𝒻(𝑥)بـــــــــ:  {1−} =
𝑥2+𝑥+4

𝑥+1
 

;𝒪)معلم متعامد و متجانس املستوي املنسوب إىل  متثيلها البياين يف (𝒞𝒻)ليكن و  𝒾, 𝒿). 

𝒻(𝑥):  حبيث 𝑐و  𝑏و  𝑎 عدا عني األ (1 = 𝑎𝑥 + 𝑏 +
𝑐

𝑥+1
 

 استنتج معا الت املستقيمات املقاربة و  عند أطراف جمموعة تعريفها 𝒻أحسب هنايات الدالة  (2

ℝمن  𝑥بني أنه من أجل كل  (3 − 𝒻′(𝑥)فإن:  {1−} =
𝑥2+2𝑥−3

(𝑥+1)2  

  الدالة أ رس اجتاه تغري𝒻  ا.شكل جدول تغرياهتمث  
 يطلب تعيني معا لة له. (𝒟) يقبل مستقيم مقارب مائل (𝒞𝒻)بني أن  (4
 (𝒟)و املستقيم املقارب  (𝒞𝒻)أ رس الوضع النسيب بني املنحين  (5
 0عند النقطة ذات الفاصلة  (𝒞𝒻)املماس للمنحين  (Δ)أكتب معا لة للمستقيم  (6
;𝒪)أرسم يف املعلم  (7 𝒾, 𝒿)  املستقيمات املقاربة و املماس(Δ)  و املنحين(𝒞𝒻) 
𝒻(𝑥)حىت تقبل املعا لة  𝓂عني قيم العد  احلقيقي  (8 = 𝓂 حال وحيدا 

مري 
: ـــــ الت  يــــ

ان  اط 10ن  الث  ق   ن 

;𝑂)املستوي منسوب إىل معلم متعامد و متجانس   𝑖, 𝑗) . 
;𝐴(−2نعترب النقط:       0) 𝐵(4; −2) 𝐶(2; 3) 

 𝐻عرفة كما يلي: نقطة من املستوي م− 𝐻𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐵𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗  
;𝐴)}هي مرجح اجلملة املثقلة:  𝐺𝑚و النقطة  𝑚)(𝐵; 𝑚2 + 1)(𝐶; 4𝑚 − 1)} 



 

 

I.  
 يطلب تعيينهما. 𝛽و  𝛼 املرفقتني مبعاملني 𝐵و 𝐴هي مرجح للنقطتني  𝐻بني أن النقطة  (1
 𝐻مث أنشئ النقطة  𝐶و  𝐵و 𝐴علم النقط  (2
 مث حتقق من صحة إنشائها. 𝐻أحسب إحداثيي النقطة  (3
 𝐴𝐾𝐶مركز ثقل املثلث  𝐻حىت تكون النقطة  𝐾عني إحداثيي النقطة  (4

II.  
  𝐺𝑚  النقطة وجو  𝑚قيم العد  احلقيقي  ناقش حسب (1
;𝑂)مث علمها يف املعلم  𝐺1عني إحداثيي النقطة  (2 𝑖, 𝑗) 
  .املرفقتني مبعاملني يطلب تعيينهما 𝐻و  𝐶مرجح للنقطتني  هي 𝐺1ةبني أن النقط (3

 ماذا تستنتج بالنسبة للنقط 𝐺1  و𝐶  و𝐻 .؟ 
 𝐼𝐺2𝐴مركز ثقل املثلث  𝐶حىت تكون النقطة  𝐼عني إحداثيي النقطة  (4
 من املستوي اليت حتقق: 𝑀عني جمموعة النقط  (5

𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗‖ (أ ⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 3𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗‖ = 3‖𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗‖   
𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗‖ (ب ⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 3𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗‖ = 2‖𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 2𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗‖   

 


