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(التمرین األول )ن6:
:في كل حالة مما یليمع التعلیل الصحیحة إن وجدت قضایاأو الالقضیةإختر 

x|: ققیحxإذا كان العدد الحقیقي /1 + 4| < :فإن6
4–)أ < x <     x ≤ 2 ≥ 10 – )ج                            x ≤ 6 ≥ 4) ب6–

Aإذا كان  /2 = |√3 – 1| + |2 – 2√3| – 3ට൫1 − √3൯
ଶ

:فإن

A)أ = √3 – A)ب1 = 1 – A)ج3√ = 2√3 –2

Jو  ]∞+,I = [0إذا كان  /3 = :فإن]5,5–[
  ]0,5[ = I∩J  )ج                         I∩J = [0,5])  ب                          ]I∩J = [0,5)   أ

xإذا كان  /4 = yو 0,1443 = :ھيxyفإن رتبة مقدار الجداء 103×14
103×2)ج14,43×14)ب2000)أ

:فإن1أكبر أو یساوي xإذا كان العدد الحقیقي /5
1))أ – 5x)2 ≤ –16                     1))ب – 5x)2 ≥16                      1))ج – 5x)2 ≥ –16  

(ثانيالتمرین ال )ن6:

  . [AB]منتصف  Cم ، وعلِّ –4، 2اللتین فاصلتاھما على التوالي ھما A ،Bم النقطتین ثم علِّ  مرفقأنقل الشكل ال/1
(المعادلتین والمتراجحة التالیة Rحل في / 2 )یمكن االعتماد على شكل جواب السؤال السابق:
)1... (3=|2–x|)2... (6=|2–x|+|4+x|)3... (|2–x |≤ |4  +x|

(لثثاالتمرین ال )ن8:
   ]∞+,3–]معرفتان على gو fالدالتان 

، إعتمادا بتمثیلیھما البیانیین في الشكل المرفق
:مما یليعلیھ جد كال 

.g(1)وf(0) ،f(1) ،g(0)صورال/1
.gبواسطة –1سوابق /2
.gجدول تغیرات /3
f(x)إشارة /4 – g(x) من أجلx  3–]من,+∞[.  
f(x)حلول المعادلة /5 = 0 … ومجموعة(1)

g(x) ≤ f(x)حلول المتراجحة  … (2).
  .]∞+,3–]على  gالقیم الحدیة للدالة /6
.رتیبة علیھgمجاال تكون فیھ /7
.تین الدالتینھالدالة الزوجیة من بین/8
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أولى ج م ع2019/2020-اضیاتیَ في الرّ الفصل األول اختبارتصحیح وتنقیط یسىع یديس ثانویة بن مسروق محمد

(التمرین األول )ن6:
+:یحققxإذا كان العدد الحقیقي /1 4| < 6x|فإن:

+ 4 < 6x6 >أي –> 2x10 ن1صحیحة)جومنھ –>

−ට൫إذا كان  /2 √൯


3–|√2–1| + |2–√A = |

A:فإن = √3 – 1 + 2√3 – 2 – 3|1 – :أي|3√

1)–√33(–3–√3A = A:أي3 ن1,5 خطأ كلھا0=

J–]5,5و  ]∞+,I = [0إذا كان  /3 = ]I∩J = [0,5: فإن[
ن1صحیحة)أ

=إذا كان  /4 0,1443x 3وy = :فإن10×14
xy = 0,1443×14×103 = إذن ر تبة 103×2,0202

ن1,5صحیحتان)جو)أ، ومنھ 2000ھي yxمقدار 

إذن–x5  ≥–5: فإنx ≤1إذا كان العدد الحقیقي /5
1 – 5x ≤ –4     1)إذن – 5x)2 ≥16  

ن1صحیحتان)جو)بومنھ  

(التمرین الثالث    ]∞+,3–]معرفتان على gو f)ن8:

4×نg(1):0,5وf ،(1)f ،g(0)(0)الصور /1

0=(0)f1=(1)f3=g(0)1=g(1).

ن0,5–3ھيواحدة سابقة لھ–g:1بواسطة –1سوابق /2

نg:1جدول تغیرات /3

∞        +         2,2                0                3–x
3

–0,51–
g

ن1:]–3]∞+,من  xمن أجل xg(–)x(f(إشارة /4

،]∞+,1] ،]–3;–[1,2المجالین من كل على موجبة  
.]–[1;1,2المجال على سالبة و

(حلول المعادلة /5 = 0 … (1)x(f:
ن00,5ھوواحد حل لھا

(مجموعة حلول  … (2)x(f) ≤ xg(:
ن3–[.1;–[U1,2]∞+,1]  ھي)2(حلول مجموعة  

ن1:]–3]∞+,على  gالقیم الحدیة لـ /6
ال تقبل قیمة حدیة كبرى

xمن أجل –1لھا قیمة حدیة صغرى ھي  = –3،
xمن أجل 0,5–لھا قیمة حدیة صغرى محلیة ھي  = 2,2.

xمن أجل 3لھا قیمة حدیة كبرى محلیة ھي  = 0.

ن0,5  . ]–[3,0 مثال   :رتیبة علیھgتكون مجال/7

ن0,5:شفعیة الدالتین/8
لیستا زوجیتین وال فردیتین ألن مجموعة تعریفیھما لیست 

.متناظرة بالنسبة للصفر 
عن األستاذ دھیمي نورالدین

(التمرین الثاني )ن6:
نC:1,5و–4، 2فاصلتاھما A ،Bنقل الشكل وتعلیم /1

نx|:1,5 – 2|=  3) ... 1(حل / 2

-1و5ھما R في حالن )1(لـ إذن )3xd = (2,تعني ) 1(

نx|+|4+x|:1,5 – 2|=  6) ... 2(حل 
d(x,–4)معناه )2( + d(x,2) = 6

.]–[4,2ھي R في )2( حلول مجموعة إذن 

نx |≤ |4  +x|:1,5 – 2|) ... 3(حل 
d(x,–4) ≤ d(x,2)معناه )3(

.[–∞,–1[ ھي R في )3( حلول مجموعة إذن 
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