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 :نقاط) 07(األول التمر�ن 

�كما ي2B: املعرفة عf AB@عت?�  الدالة � 2 4 5f x x x� � �، و � �fC AGسوب إJا البيا@ي 23 املستوي املMتمثيل

�املعلم املتعامد واملتجا@س  �; ,O i j. 

�،xبحيث من أجل Vل عدد حقيقيbوaجد العددين ا�Tقيق�ن .1 � � �2f x x a b� � � 
 .يطلب _عيي^[ما  إAG مركب دالت�ن fفكك الدالة.2
�عAB ا�eالf_غ�� الدالةادرس اتجاه ،باستعمال التفكيك السابق .3 
ثم عAB ا�eال  	�2,� 
2,�	 
2xب�ن أن املستقيم الذي .4 �محور تناظر للمنح�h ،معادلة له� �fC. 
5. jkl@أ� �fC ع''.انطالق من التمثيل البيا@ي للدالةpمر'' 

�كما ي2B: بـ املعرفة عg  AB@عت?� الدالة.6 � 2 4 5g x x x� � �،و � �gC ا البيا@ي 23 املستويMتمثيل

�املJسوب إAG املعلم املتعامد واملتجا@س  �; ,O i j. 

 .زوجية عg  ABأ. ب�ن الدالة
�أكتب ب.  �g x. دون رمز القيمة املطلقة وفق مجاالت مناسبة 

�جـ . اشرح كيف يمكن ا@شاء  �gC  انطالقا من� �fCjkl@ثم أ،� �gC . 

:نقاط) 03( التمر�ن الثا@ي

�@عت?� كث�� ا�Tدود �P x قيقيTللمتغ�� ا�x :2Bاملعرف كما ي� � 3 25 33 27P x x x x� � � � 

�أحسب .1 �1P  ماذا _ستJتج؟ ،�
�ع�ن كث�� ا�Tدود .2 �Q x ل عدد حقيقيV بحيث من أجلx،� � � � � �1P x x Q x� � 
�:ل 23ح.3 � 0P x �

2باستعمال اشارة كال من  -أ.4 6 27x x� 1xو  � �ABارةاش |ص 23 جدول ،� ع� �P x. 
�:حل 23  -ب � 0P x 0 en
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sعت@عت?�  ال@

املعلم املتعاملعلم املتعامد

1.Tجد العددينجد العددين ا�

AإAG مركff الدالةفكك الدالة إ

لتفكيك السعمال التفكيك السابق

22xxلذي تقيم الذي  مع��

من التمثيل البالق من التمثيل البيا@ي

 AB 2:ببـB2:كما يB5كما ي

�� جا@س  ��O i jO i j; ,; ,.

جاالت مناسبةق مجاالت مناسبة .

��Cjkl@ثم أ،jkl@ثم أ،� ��ggC
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