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 نقط ( 5) ن األول:  التمري

2xالمعادلة   حل في  .1 x 20 0  . (2 )ن 

  كل  من المعادالت  التالية في استنتج حلول  .2

a) 2x xe e 20 0    (1 )ن 

b) x xe 1 20e 0    (0,5 )ن 

c)  
2

ln x ln x 20 0    (1 )ن 

d) ln(x 3) ln(x 4) ln8    (0,5 )ن 
 

 نقط ( 4)ن الثاني : التمري  

  م 2141بمصر سنة  م والمتوفى 2331ولود في تونس سنة عبد الرحمن محمد بن خلدون الم مؤلفلل" ابن خلدون  مقدمة"اقرأ النص التالي من 

ماَع َ ُمن عَِقدٌ فَأع  ...  "  ِد الَّ  اإلَصد ِر  ُمن ذُ  لَم  أٌَن اإلج  ِِ َوَعه  َهَم الش  الِد   يَن أن  ابِعِ الت  اَبِة وحَ س ال ِعي  ر  ةَ ِذي تَِزُن العََشَرةُ ِمن هُ َسب عَ ال   ُهوَ  ر 

قِي  َهِب َواذ  لَمثَاقِيَل ِمَن ا بَعِ هُ أن  ةُ مِ ألو  َهماً َوهُ ر  ُن ال مِ اِر الد ِ أع شَ َسب َعةُ َو َعلى َهذا يَن ِدر  ةً وَن َحب  َسب عُ ث نَتَاِن وَ اَهِب اِل ِمَن الذ  قَ ث  يناِر َو َوز 

َهُم ال  ِعيِر فَالد ِ ِمن  الش   ُسوَن َحب   هارِ شَ أع   ِذي ُهَو َسب عَةُ ر  َماعِ ...".    بِاإل ِ ةٌ ا ثَابِتَ هَ يُر ُكل  َو هِذه الَمَقادِ  ة  ا َحب  ةً َو ُخُمسَ َخم   ج 

 

 Bو A الثالثة المقترحةح من بين األجوبة اختر لكل سؤال الجواب الَّحي السابق،اعتمادا على المعلومات الواردة في النص 

 فقط صحيح.منها واحدا أن علما   Cو
  

  Cالجواب  Bالجواب  Aالجواب  المقدار السؤال

 ن( 2.75) درهما 22 دراهم 7 درهمين ...مثقاال من الذهب تساوي 14 1

 ن( 2.75) دينارا 22 دينارا 14 دنانير 7 ...أوقية الذهب تساوي 2

 ن( 2.75) حبة شعير 2018 حبة شعير 2017 حبة شعير 2212 ...ب تزن  أوقية الذه 3

 ن( 2.75) حبة شعير 252 حبة شعير 160 حبة شعير 155 دراهم تزن ... 5 4

 ن( 2.5) دنانير 10 دنانير 7 دنانير 5 ...حبة شعير تزن 322 5

 ...تساوي دينارا  72 2
من الذهب و  أوقية

 درهما 42

من الذهب    أوقية

 درهما 22و

من الذهب    أوقية

 درهما 22و 
 ن( 2.5)

 

 ( ةنقط 11المسألة ) 

يلي:  الدالة العددية المعرفة بما  fلتكن    
2x 7x 13

f x
x 3

 



منحنيها البياني في مرجع قائم ومنتظم   (C)ليكن و 

)j,i;O(


. 
 

ن( 2) واكتبه على شكل اتحاد مجاالت.  f تعريف الدالة ميدان  fD( حدد1  

2.a :احسب النهايات التالية )
x
lim f (x)


  ،
x
lim f (x)


 ،
x 3
lim f(x)


و  

x 3
lim f(x)


ن( 1)   

b )  استنتج أن(C) يا يملك مقاربا  رأس)(  .ن( 1) يطلب تحديد معادلة له  

3 .a الحقيقية( عين األعداد  a ،b  وc   بحيث يكون  لكل عددx  منfD: 
c

f (x) ax b
x 3

  


ن( 1) .   

b أثبت أن المستقيم ))D(  ذا المعادلةy  x 4    هو مقارب مائل للمنحني)C( . (1 )ن  

4.a احسب )f (x)  حيثf   هي مشتقة الدالةf. (1 )ن  

b بين أن إشارتها   هي إشارة )(x 2)(x 4) . (1 )ن  

c ارسم جدول تغيرات )f (1 )ن  
5 .a تقاطع المنحني ةنقطاحداثيات ( حدد(C)  ن( 1)  .اتيبرتمع محور ال  

b ارسم المنحني )(C)  في المرجع  ومقاربيه)j,i;O(


ن( 1)   

 

 انتهت األسئلة


