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 ﴾  اتـاضيـالري مادة يف األولفصل لل الفرض األول  ﴿

 نقاط )(: التمرين األول
3حيث: xللمتغير الحقيقي pنعتبر كثير الحدود  2( ) 4 6p x x x x� � � �. 

)حسب ا � 3)p )عط تحليال لــ  اثم � )p x. 

)حل في مجموعة األعداد الحقيقية المعادلة  � ) 0p x �. 

)إشارة xادرس حسب قيم � )p x :ثم استنتج حلول المتراجحة ،( ) 0p x �.

 نقاط ): (التمرين الثاين

)2بــ:  IRدالة معرفة علىII  :f اجلزء ) 2f x x x� �و. � �fCالتمثيلها البياني في المستوى المزود بـ م م م� �JIO ;,. 

�: xقيقيبين أنه من أجل كل عدد ح � �2( ) 1 1f x x� � �. 

�ادرس إتجاه تغير الدالة على المجالين  � �; 1�	 
و� 
1;�  ثم شكل جدول تغيراتها. 	�

�عين نقط تقاطع  � �fC.مع حامل محور الفواصل 

�بين أن المستقيم  � 1xذو المعادلة �� � �محور تناظر للمنحنى � �fC. 

�نشئ المنحنى ا � �fC. 

)بــ:  IRدالة معرفة على II  :g اجلزء ) ( )g x f x�. 

�اشرح كيف يمكن رسم  � �gC إنطالقا من� �fC.ثم انشئه ، 

)2دالة معرفة كما يلي: III  :h اجلزء ) 2h x x x� �. 

�بين أن: � � 
 
; 2 0;hD � �	 � �	
 
0;
 �	0;
 . 

�على المجالينhعين إتجاه تغير الدالة  � �; 2�	 
و � 
0;�	 . 

 الناجحون ال ينجحون و هم جالسون الهون ينتظرون النجاح و ال يعتقدون أنه فرصة حظ 
 و إنما يصنعونه بالعمل و الجد و التفكير و الحب و إستغالل الفرص 

 نه بأيديهم.و اإلعتماد على ماينجزو
 

 طوة عمالقة تصل بك إلى ما تريده، إنما يحتاج األمر إلى الكثير من الخطوات خال توجد 
 .الصغيرة لتبلغ ما تريده
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