
 
 
 

 
 

                                        

 )  03) ٔ�و ( 02ٔ�جب �ىل ا�متر�ن أ�ول وا�رت ٔ��د ا�مترينني ( مالحظة:                                                         
 "  ٕا4ابة دون ترب�ر ال تؤ�ذ بعني %عتبار لكّ "  أجب ب��يح أو خطأ مع التعليل : 

�ن متمايز$ن  ( دون حساب املم��)   املعادلة: )1
ّ
 )  01.......................( تقبل حل

 ) 02..................................( م�9ايدة تماما ع3/   بـــــــ :  املعرفة ع3/  الدالة  )2

)  1.5........( فإّن   و  بــــــ :  املعرفتان ع3/ اBCال و   إذا <انت الدالتان  )3

 )  1.5.........................(  فإّن   و  بــــــ :  املعرفتان ع3/ اBCال و   إذا <انت الدالتان  )4

 )  1.5...................................................(  .فإّن :   كما يG3:  املعرفة ع3/ اBCال  إذا <انت  الدالة)5

    ،،    و    حيث  إذا <ان املعادلة )6
-b
�ن سالب�ن   

ّ
     ) 01................................(  فإّن   للمعادلة حل

 )  1.5........(  كمايG3 :  املعرفة ع3/  محور تناظر ملنحQR الدالة   GP معلم متعامد، املستقيم ذو املعادلة )7

 ) 01.................(   باال`_�اب الذي شعاعه   بــــــــ :   املعرفة ع3/  منحQR الدالة مقلوب Zو صورة منحQR الدالة )8

  و  بــــــ:  املعرفتان ع3/ اBCال و  إذا <انت الدالتان  )9

 )(..........................................................................................................    اBCال ع3/  تماما متناقصةالدالة  فإّن         

 
 

        حيث : `عتgi كث�g ا�fدود 

 )  0.5+0.5.........( ......... .......................................................................................................  ، ماذا mستlتج ؟   أحسب  )1

 ) 01.5.(...... ...  حيث :  مpافئة للمعادلة    برZن أّن املعادلة )2

3(  GP قيقي  حل�fول اrBCتج حلول املعادلة   التالية :     املعادلة ذات اlثّم است   ).......................02  ( 

 ) 01.5.................(......... ........................................................   املg9ا�wة       حل GP مجموعة األعداد ا�fقيقية)4

 ) 01.5.................( ......... ............................................  عّ�ن ( دون حساب ) إشارة :  )5

 

 

 التالية :   والوسيط ا�fقيقي   ذات اrBCول ا�fقيقي  املعادلة  `عتGP gi مجموعة األعداد ا�fقيقية  

 

 للمعادلة  حQz يكون  عّ�ن قيم العدد ا�fقيقي )1
ّ
 ) 02........................................................... (    ثّم استlتج ا�fل اآلخر  حال

 ) 01........................................................................  (  .  معادلة من الدرجة الثانية  حQz تكون   عّ�ن قيم العدد ا�fقيقي )2

 )  03. ........................................................................(   عدد و~شارة حلول املعادلة  ناقش حسب قيم الوسيط ا�fقيقي )3

 )  01.5. .................................................(  :  استlتج ( دون حساب) إشارة حلول املعادلة )4

 

ول يف مادة %الفرض ا�ٔول ;لثاليث    الـريBاضBCBات  

 I554نوية �ٔول نومفرب 
 أ�غواطط

  سا�ة   001املدة: 
 009/110/220199التارخي:

ممامماامادة%ثالالثثالالثثالالثاليثيث يفيفيف %و%%وو%ول اتت  رUضيات  Uضض
2

 )  قة  ــــــــــــــدقCC  440  التوقCت (                            ::ا�متر�ن ا�ٔول

 

 )  قةــــــــــــــدقC  20التوقCت (  الثاينينا�متر�ن 

.521
نقطة

    وفCق والنbاح �متىن لمك الت    -  ن -  أ�س[تاذ: تو]يس  
  tounsi_nawri@yahoo.com:  ينالربيد %لكرتو  

07.5
اطنق

  ) دقCـــــــــــــقةة  220التوقCت (  لثثا�متر�ن الثا
07.5
اطنق

en
cy
-ed
uc
ati
on
.co
m/
ex
am
s  

جب ب��يحأجب ب��يح أو خطأ

ملعادلة: املعادلة: )1

املعرفة ع3/املعرفة ع3/  لدالة 

املعرفتان املعرفتان و و ن ت الدالتان  

املعرفتاناملعرفتان ع3/ اBCو و تان  

ع3/ اBCال عرفة ع3/ اBCال 

حيث حيث 

رررمحومحورر تناظردلة 

ملعرفة ع3/املعرفة ع3/ الة 

ــــــ: بــــــ: 
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...........................................................

u ملعادل املعادلة للستlتج حلو استlتج حلولل ّثم
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