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 :بسط مايلي : 1التمرين

         
 

 
                       

            
 

     
 

                

 :المعادالت التالية ℝحل في  : 2التمرين

1)           

2)                
3)                    
4)                 

 :المتراجحات التالية ℝحل في  : 3التمرين

1)                
2)            
3)                 
4)               

ℝحل في  : 4التمرين
 

 :النظمة التالية 

                        
      

               
  

 :احسب النهايات التالية : 5التمرين

1)        
    

    
   

2)       
      

 
    

3)       
    

         
    

4)        
    

  
    

5)                

6)               
 : 6التمرين

I.  الدالة العددية المعرفة ب  لتكن: 
                       

          منحناها في معلم متعامد ممنظم      و 

     ثم احسب النهايات عند محدات    حدد   (1

   ادرس تغيرات الدالة  (2
 و محور األفاصيل     حدد نقط تقاطع  (3

      ادرس الفروع الالنهائية للمنحنى  (4

 في النقطة       لمنحنى حدد معادلة المماس ل (5

 .و المماس     ثم أنشئ المنحنى  0ذات األفصول      

III.  الدالة العددية المعرفة ب  لتكن: 
                       

          منحناها في معلم متعامد ممنظم      و 

   ثم احسب النهايات عند محدات     حدد   (1

  ادرس تغيرات الدالة  (2
 .ثم أنشئه     ادرس الفروع الالنهائية للمنحنى  (3

 : 7التمرين

          :الدالة العددية المعرفة ب  لتكن 
  

    
 

          منحناها في معلم متعامد ممنظم      و 

   ثم احسب النهايات عند محدات     حدد   (1

   ادرس تغيرات الدالة  (2
     ادرس الفروع الالنهائية للمنحنى  (3

    بين أن النقطة   (4
 

 
     للمنحنى   مركز تماثل   

      أنشئ  (5

  :عدد حلول المعادلة  ناقش حسب قيم العدد الحقيقي  (6
                    

 : ( 2006الدورة االستدراكية ) 8التمرين
I.  ب       الدالة العددية المعرفة على   لتكن: 

                      
 ثم استنتج أن       من     لكل       احسب   (1

       على  قطعا تزايدية  الدالة 
الحظ )       من     لكل        بين أن  (2

 (          ː أن
II.  على  الدالة العددية المعرفة  لتكنℝ  ب: 

                       
   

       
 

          منحناها في معلم متعامد ممنظم      و 

 دالة فردية  بين أن  (1
ثم أول هندسيا النتيجة             احسب    - أ

      تذكر أن ) المحصلة 
    

 
    ) 

ثم أول مبيانيا هذه               بين أن   - ب
 النتيجة 

       ℝ   الحظ أن ) 
 

         
  ) 
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 ːبين أن -أ  (2     

           
   

       
       من     لكل       

        على    تغيرات الدالة أعط جدول  -ب

 .    أنشئ المنحنى  (3

 : ( 2007الدورة العادية ) 9التمرين

I.  الدالة العددية المعرفة على   لتكنℝ ب: 
                         

ثم استنتج أن  ℝمن     لكل       احسب   (1
و تناقصية على        على  تزايدية  الدالة 

       

الحظ أن ) ℝمن     لكل        بين أن  (2
        ثم استنتج أن  (         

 ℝمن     لكل 
II.  الدالة العددية المعرفة ب  لتكن: 

                   
 

     
 

          منحناها في معلم متعامد ممنظم      و       

 ( (I-2 يمكن استعمال) ℝ   بين أن   (1

ℝ   بين أن   -أ (2
 
      

 

  
 

   

 

و                 بين أن  -ب
ثم أول هندسيا هاتين               

 . النتيجتين

       ℝ   بين أن   -أ (3
       

        
  

  ثم ضع جدول .        ادرس إشارة  -ب
  تغيرات   

   في      اكتب معادلة المماس للمنحنى  -أ (4

 .أصل المعلم  النقطة 

        ː    ℝتحقق من أن -ب
     

      
  

 ℝعلى         ثم ادرس إشارة  
              استنتج الوضع النسبي للمنحنى  -ج

 .   ذو المعادلة      و المستقيم 

نأخذ )    و      أنشئ  (5
 

   
        ) 

 

 :المعرفة ب        نعتبر المتتالية العددية   (6

                    
         

          
  

              بين بالترجع أن  - أ
يمكن )تناقصية          بين أن المتتالية  - ب

 (ب -II-4استعمال 
 .متقاربة ثم حدد نهايتها        استنتج أن  -ج     

 :10التمرين
 :في الحاالت التالية  على المجال   حدد دالة أصلية للدالة 

1)   ℝ                         

2)                
 

  
 

 

     

3)   ℝ                  
     

  
   

4)   ℝ                    
  

    
   

 
 

 


