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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  2019/2020الموسم الدراسي: دحلب سعد انويةث              مديرية التربية الوطنية لوالية سطيف

 سأ2المـــــــــــــــدة: تقني رياضيةالمستوى: الثالث

 اختبار الفصل األول في مادة الرياضيات

 التمرين األول:)6ن(

يف كل مرة: التربيرفيما يلي أجب بصحيح أو خطأ مع   

1. 𝑓 0]الدالة املعرفة على; 2π]كما يلي:𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥 sin 𝑥 منحناها البياين يف املستوي (cf),وليكن  
;𝑜)املعلم املتعامد واملتجانس  اىل املنسوب 𝑖; 𝑗) 
  من أجل كل عدد حقيقي𝑥 0]من; 2π]تكون:𝑓′(𝑥) = 𝑒−𝑥(sin 𝑥 + cos 𝑥)   
  من أجل كل عدد حقيقي𝑥 0]من; 2π]تكون:𝑓′(𝑥) = √2𝑒−𝑥 cos( 𝑥 +

𝜋

4
)   

  املماس للمنحىن(cf)  :عند املبدأ معادلته هي𝑦 = 𝑥 
  من أجل كل عدد حقيقي𝑥 0]من; 2π] يكون:املنحىن(cf)  يقع بني املنحنيني(cg)  و(cℎ) 

𝑔(𝑥)حيث: = 𝑒−𝑥  وℎ(𝑥) = −𝑒−𝑥 
  املنحنيان(cf) و(cg) :هلما نقطة مشرتكة وحيدة فاصلتها هيπ 

2. 𝑘الدالةاملعرفة علىℜ   :كما يلي𝑘(𝑥) =
2𝑥2

𝑥2+1
− ln(𝑥2 + منحناها البياين يف املستوي (ck)وليكن ,(1

;𝑜)املعلم املتعامد واملتجانس  اىل املنسوب 𝑖; 𝑗) 
  املبدأOهو مركز التناظر للمنحىن(ck) 
 lim

x→+∞
𝑘(𝑥) = +∞ 

  من اجل كل عدد حقيقي𝑥تكون  :𝑘′(𝑥) =
2𝑥(1−𝑥)(1+𝑥)

(𝑥2+1)2
 

 من اجل كل عدد حقيقي𝑥  0]من; 𝑘(𝑥):   تكون[1 > 0 
  املعادلة𝑘(𝑥) = ;0]ال تقبل حلوال على اجملال1 1] 

 :ن(6)التمرين الثاين

: (E)نعترب املعادلة التفاضلية y′ =−3y + 4𝑒−2𝑥 

g(x)بـ: ℜاملعرفة علىgحىت تكون الدالة 𝜆عني العدد احلقيقي  (1 = λ𝑒−2𝑥 للمعادلةحال(E) 
f)اذا وفقط اذا كانت الدالة(E)تكون حال لـ fبني ان الدالة (2 − g)  حال للمعادلة 

′y: (’E)التفاضلية =−3y 
 (E)مث استنتج حلول املعادلة  (’E)حل املعادلة (3
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 :ن(8)التمرين الثالث

I. 𝑔 الدالة املعرفة علىℜ:كما يلي𝑔(𝑥) = 2 + (
𝑥

2
− 1)𝑒

−𝑥

2 
 ∞+و  ∞−عند 𝑔احسب هناية الدالة  (1
 مث شكل جدول تغرياهتا 𝑔أدرس اجتاه تغري الدالة  (2
𝑔(𝑥)برر أن املعادلة  (3 = 𝛼مث حتقق أن ℜعلى  αتقبل حال وحيدا  0 ∈ ]−0,8;−0,7[ 
 𝑥وذلك حسب قيم  𝑔(𝑥)استنتج اشارة  (4

II. 𝑓الدالة املعرفة علىℜ  :كما يلي𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 5 − 𝑥𝑒
−𝑥

2 
(cf)املعلم املتعامد واملتجانس  اىل منحناها البياين يف املستوي املنسوب(𝑜; 𝑖; 𝑗) 

1.  
A.  أحسبlim

x→+∞
𝑓(𝑥)  وlim

x→−∞
𝑓(𝑥) 

B.  الذي معادلته  (∆)بني أن املستقيم𝑦 = 2𝑥 + مث أدرس  ∞+جبوار  (cf)مقارب مائل للمنحىن  5
 (∆)ابلنسبة اىل  (cf)وضعية 

 مث شكل جدول تغرياهتا𝑓أدرس اجتاه تغري الدالة  .2

𝑓(𝛼)بني أن  .3 = 5 +
2𝛼2

𝛼−2
 𝑓(𝛼)مث أعط حصرا للعدد  

 إحداثيتيهايف نقطة يطلب تعيني  (∆)يكون موازاي للمستقيم  (cf)للمنحىن  (T)برر وجود مماس  .4
 يف املستوي السابق (cf)والنحىن  (T)و (∆)أنشئ كال من  .5

:(𝐸)التالية:   𝑥واملعادلة ذات اجملهول  λنعترب العدد احلقيقي  .6 (5 − 𝜆)𝑒
𝑥

2 − 𝑥 = 0 
  انقش بيانيا وحسب قيم الوسيطλ حلول املعادلة  وإشارةعدد(𝐸) 

 
 

 

 بالتوفيق–عن أستاذة المادة-


