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 .نقط 7منها  يخصص لكل تمارين مستقلة ثالثةيتألف االمتحان من 

 .يجب أن يرفق كل حل بالمبررات
 .ال يسمح باستخدام اآلالت الحاسبة

 
 التمرين األول

لتكن 
1

1 x
f (x)

1 x





nو لكل عدد طبيعي   2 نضع :

n 1 n 1f (x) f (f (x)). 

احسب 
2008f (2008). 

 
 

 التمرين الثاني
 .ت في أي مثلت متالقية في نقطة هي مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلثنعلم أن الواسطا

انطالقا من ثالثة مستقيمات من المستوي معطاة ومتالقية في نفس النقطة؛ أنشئ مثلثا تكون هذه المستقيمات 
 .الثالثة هي واسطاته

 
 

  لثالتمرين الثا

 : التي من أجلها تقبل المعادلة aكل قيم الوسيط الحقيقي أوجد

4 3 216x ax (2a 17)x ax 16 0      

  .تشكل متتالية هندسية مختلفة أربعة حلول حقيقية 

 
 

 .النهاية
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 .نقط 7منها  يخصص لكل تمارين مستقلة ثالثةيتألف االمتحان من 
 .يجب أن يرفق كل حل بالمبررات

 .ال يسمح باستخدام اآلالت الحاسبة

 
 التمرين الرابع

 
 

 .لعبارات داخل اإلطار صحيحةامأل الفراغات في اإلطار التالي بأرقام بحيث تكون كل ا

 

 :في هذا اإلطار فإن
 بالضبط...... هو  0عدد مرات ظهور الرقم 

 بالضبط...... هو  1عدد مرات ظهور الرقم 
 بالضبط...... هو  2عدد مرات ظهور الرقم 

 بالضبط...... هو  3عدد مرات ظهور الرقم 
 بالضبط...... هو  4عدد مرات ظهور الرقم 

 بالضبط...... هو  5الرقم عدد مرات ظهور 
 بالضبط...... هو  6عدد مرات ظهور الرقم 

 

 التمرين الخامس

3:  عند حساب العبارة 3
847 847

x 6 6
27 27

    

xاستخدام آلة حاسبة وجدنا ب 2.999999999999999. 

 ؟xاحسب القيمة المضبوطة للعدد 

 السادسالتمرين 

 
 هوالمنحنيات الواصلة بين رؤوس aطول ضلعه  مربع ABCD  :ي الشكل المقابلف

  .أرباع دوائر هيالمتقابلة 
 .a احسب المساحة المظللة بداللة

 
 

 .النهاية


