


 ن(4) التمرين الثالث:
憲津بـ:  ℕفة على معرّ  岫憲津岻اﾟمتتاﾟية اﾟعددية  = −ね券 + ぬ 

 .堅و أساسها  憲待متتاﾟية حسابية يطلب تعيين حدها اأول  岫憲津岻 ن أنّ بيّ  (1

�カ 鯨ضع:  券من أجل ﾞل عدد طبيعي  (2 = 憲待 + 憲怠+. . +憲津 
�券 :鯨ه من أجل ﾞل عدد طبيعي ن أカّ بيّ  (أ = −に券態 + 券 + ぬ 

�鯨بحيث:  券ن قيمة اﾟعدد اﾟطبيعي عيّ  (ب = −ぬどなぬに 
懸津بـ:  ℕفة على معرّ  ﾟ岫懸津岻متتاﾟية اﾟعددية ا = 結�� 

 .圏و أساسها  懸待يطلب تعيين حدها اأول  هカدسيةمتتاﾟية  岫懸津岻 ن أنّ بيّ  (3

津�حيث:  津�اﾟجداء  券أحسب بداﾟة  (4 = 懸待 × 懸怠 ×. .× 懸津 

 ن(8) :رابعالتمرين ال
,ど[اﾟمعرفة على  ﾟ訣تﾞن اﾟداﾟة  ﾞ訣岫捲岻ما يلي:     ]∞+ = 捲態 + 欠 + 決 ln 捲  حيث欠  و決 .عددان حقيقيان 

يﾞن   .)اﾟشﾞل اﾟمقابل( تمثيلها اﾟبياカي في مستو مカسوب إﾟى معلم 岫系岻゚و

 .訣′岫な岻و  訣岫な岻عين بياカيا  (1

欠بين أن:  (2 = な   , 決 = −に 

,ど[على  訣岫捲岻استカتج بياカيا اشارة  (3 +∞[   

訣岫捲岻عين بياカيا حلول اﾟمتراجحة  (4 × 訣′岫捲岻 < ど 

,ど[اﾟمعرفة على  カ血عتبر اﾟداﾟة  血岫捲岻 بـ:   ]∞+ = 捲 + な捲 + に ln 捲捲  (系捗)  ى معلم متعامدﾟسوب اカمﾟمستوي اﾟي في اカبياﾟتمثيلها ا
 ومتجاカس.

lim�→待بين أن:   (1 血岫捲岻 =  ثم فسر اカﾟتيجة هカدسيا. ∞−

∞+→�limأحسب  (2 血岫捲岻 

,ど[من  捲بين أカه من أجل ﾞل عدد حقيقي  (3 +∞[ : 血′岫捲岻 = 直岫�岻�鉄 

 .وشﾞل جدول تغيراتها 血اﾟداﾟة  اتجاケ تغيراستカتج  (4

検ذو اﾟمعادﾟة 岫∆岻بين أن اﾟمستقيم  (5 = 捲  ـﾟ مقارب مائل岫系岻  دカع+∞. 

検ذو اﾟمعادﾟة 岫∆岻 باカﾟسبة ﾟلمستقيم 岫系岻أدرس وضعية  (6 = 捲 

ど.のにحيث:   欠بين أن اﾟمカحカي يقطع محور اﾟفواصل في カقطة وحيدة فاصلتها (7 < 欠 < ど.のぬ 

 .岫∆岻و  岫系岻أカشئ  (8

,ど[اﾟمعرفة على  カ茎عتبر اﾟداﾟة  茎岫捲岻  بـ:  ]∞+ = [ln 捲]態
 

ℎ岫捲岻حيث:   ℎهي اﾟداﾟة اأصلية ﾟلداﾟة  茎بين أن اﾟداﾟة  (1 = 態 ln �� 

捲واﾟمستقيمات  岫∆岻و (系捗)أحسب مساحة اﾟحيز اﾟمحدد باﾟمカحカي  (2 = な ، 捲 = 結 
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 الموضوع الثاني:
 ن(4)التمرين اأول:

,ど[اﾟمعرفة على  血اﾟداﾟة  血岫捲岻بـ:   ]∞+ = に捲 + ぬ − 怠� (系捗) .سカى معلم متعامد ومتجاﾟسوب اカمﾟمستوي اﾟي في اカبياﾟتمثيلها ا 
 عين ااقتراح اﾟصحيح اﾟوحيد من بين ااقتراحات اﾟثاثة اﾟتاﾟية مع اﾟتبرير:

,ど[على اﾟمجال  血اﾟداﾟة  (1 +∞[  : 

 ﾟيست رتيبة. ج(           متカاقصة تماما        ب(          متزايدة تماما         (أ

,ど[على اﾟمجال  血اﾟداﾟة اأصلية ﾟلداﾟة  (2 捲واﾟتي تカعدم من أجل  ]∞+ = な  ةﾟداﾟهي ا繋 :حيث 

繋岫捲岻 (أ = 捲態 + ぬ捲 + ln 捲 − ね  

繋岫捲岻  (ب = 捲態 + ぬ捲 − ln 捲 − ね    

繋岫捲岻 (ت = 捲態 + ぬ捲 − ln 捲  

;な]على اﾟمجال  血اﾟقيمة اﾟمتوسطة ﾟلداﾟة  (3 に] :هي 

は (أ − ln に                     )ب ば + ln に                      )ج ln に 

4) (系捗) :تهﾟيقبل مستقيم مقارب مائل معاد 

検 (أ = に捲 − ぬ                 )ب 検 = に捲 + ぬ                 )ج 検 = −に捲 − ぬ 

憲待ل ها اأوّ فة بحدّ معرّ  متتاﾟية عددية 岫憲津岻 ن(4) التمرين الثاني: = な ل عدد طبيعيﾞ ومن أجل 券 :憲�+迭 = 怠態 憲津 − な 

,  憲戴  أحسب اﾟحدود  (1 憲態  , 憲怠 

2)  ّカتراجع أﾟل عدد برهن باﾞ من �ه من أجلℕ  ّفإن :�� ≥ −� 

 .ماذا تستカتج؟ 岫憲津岻جد اتجاケ تغير اﾟمتتاﾟية  (3

懸津بـ:   ℕفة على متتاﾟية معرّ  ﾟ 岫懸津岻تﾞن (4 = 憲券 + に 
 .圏و أساسها 懸待 متتاﾟية هカدسية يطلب تعيين  岫懸津岻 ن أنّ بيّ  (أ

 .券بداﾟة  憲津ثم استカتج عبارة  券بداﾟة  懸津أﾞتب عبارة  (ب

鯨津اﾟمجموع: 券أحسب بداﾟة  ج(    = 憲待 + 憲怠+. . . +憲津  

 ن(4: )لثالتمرين الثا
 �検ااカتاج باﾟمليون طن  捲� の.は の.に ね.ぱ ね.の ね ぬ.ぱترتيب اﾟسカوات  は の ね ぬ に な اﾟسカة にどなぱ にどなば にどなは にどなの にどなね にどなぬ 2018إﾟى   2013سカوات من  6يمثل اﾟجدول اﾟتاﾟي تطور إカتاج معمل ااسمカت خال 
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;�岫捲��مثل سحابة اカﾟقط  (1 検�岻  س حيث وحدة اأطوالカفي معلم متعامد ومتجاに潔兼. 

 .罫عين إحداثيات اカﾟقطة اﾟمتوسطة  (2

欠هو  など−態مدورا إﾟى  岫経岻معامل توجيه مستقيم ااカحدار  欠بين أن  (3 = ど.ぬば 

 .岫経岻استカتج معادﾟة مستقيم ااカحدار  (4

 .2022باستعمال اﾟتعديل اﾟخطي اﾟسابق قدر ﾞمية اإカتاج سカة  (5

 ن(8التمرين الرابع: )

,ど]اﾟمعرفة على  ﾟ血تﾞن اﾟداﾟة  ﾞ血岫捲岻ما يلي:     ]∞+ = 岫−ね捲態 + の岻結−� + ぬ (系捗) .سカى معلم متعامد ومتجاﾟسوب اカمﾟمستوي اﾟي في اカبياﾟتمثيلها ا 
∞+→�limأحسب  (1 血岫捲岻  .دسياカتيجة هカﾟثم فسر ا 

,ど]من  捲بين أカه من أجل ﾞل عدد حقيقي  (2 +∞[   :血′岫捲岻 = 岫ね捲態 − ぱ捲 − の岻結−�
 

;ど]على   血اﾟداﾟة  اتجاケ تغيراستカتج  (3 ぱ] ل جدول تغيراتهاﾞوش. 

検ذو اﾟمعادﾟة 岫∆岻 باカﾟسبة ﾟلمستقيم 岫系岻أدرس وضعية  (4 = ぬ 

 .岫∆岻و  岫系岻أカشئ  (5

カ系陳ضع:   = 血岫捲岻  حيث系陳  تاج سلعةカهامشية )مقدرة بمليون دج( إﾟلفة اﾞﾟهي ا捲  طن حيثﾟمقدرة با捲  محصور بين な  وぱ 
 اﾟتي تﾞون من أجلها اﾞﾟلفة اﾟهامشية أصغر مايمﾞن. 捲عين ﾞمية اﾟسلعة  (1

 مليون دج. 3قدار اﾟسلع اﾟتي من أجلها تﾞون اﾞﾟلفة اﾟهامشية أصغر أو تساوي م ماهو (2

 .系陳هي اﾟداﾟة اأصلية  ﾟلﾞلفة اﾟهامشية  �系علما أن اﾞﾟلفة اإجماﾟية  (3

系�岫捲岻تحقق أن:  - = 岫ね捲態 + ぱ捲 + ぬ岻結−� + ぬ捲 + 系�岫ど岻علما أن:   �. ثم عين قيمة � = ね 
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