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  :3تمـــــرين      
  

  : بما يليIR المعرفة علىf        نعتبر الدالة العددية
  

                  x 1≤    ; f (x) x 1 2 1 x= − + −  
                   x 1〉 ;              3f (x) x 1= − 

  
 .∞+ و∞− عندfاحسب نهايات )1
0x متصلة في fبين أن )2 1=. 
 على اليمين وعلى fلدالةادرس قابلية اشتقاق ا )3

0xاليسارعند  واعط تأويال هندسيا للنتائج =1
  .المحصل عليها

  .fاعط جدول تغيرات الدالة )4
   .fادرس الفروع الالنهائية لمنحنى الدالة  )5
f(Cلمنحنىحدد تقاطع ا )6   . ومحور األفاصيل(
f(Cأنشئ المنحنى )7 ;o)في معلم متعامدممنظم( i; j).
  

  :4تمــــرين 
  

  : بما يليIR المعرفة علىf     نعتبر الدالة العددية
  

                  ( )
2

2 3f (x) x 9= −      

  
  .f حيز تعريف الدالةfDحدد )1
 .f مجموعة دراسة ED دالة زوجية ثم حددfبين أن )2
 و ادرس الفروع الالنهائية ∞+  عند fيةاحسب نها )3

   .∞+ بجوارfلمنحنى الدالة 
  .ED علىfادرس قابلية اشتقاق الدالة )4
   .fتغيرات الدالة ادرس  )5
f(Cأنشئ المنحنى )6 ;o)في معلم متعامدممنظم( i; j). 
] على المجالf قصور الدالةgلتكن )7 [I 3;= +∞. 
 

  . يجب تحديده J نحو مجالI تقابل منg بين أن أــ
1g(C ثم أنشئ المنحنى−1g ــ حددب .  في نفس المعلم−(

)ج ــ أحسب  ) ( )1g 2− ′.fr.madariss.www 

  

  
  :1تمــــرين     
 

  :    بما يليIR المعرفة علىfنعتبر الدالة العددية

  2
8xf (x) x

3x 1
= +

+
  

  
 .∞+ و∞− عندfاحسب نهايات )1
  .fادرس الفروع الالنهائية لمنحنى الدالة  )2
  .fادرس تغيرات الدالة  )3
f(Cبين أن )4  يقبل ثالث نقط انعطاف ثم حددها وحدد(

  .عند هذه النقط معادلة المماس 
f(Cأنشئ المنحنى )5 ;o)في معلم متعامدممنظم( i; j). 

2حل مبيانيا المتراجحة  )6
8xx 3

3x 1
+ ≤

+
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  :2تمـــــرين      

  
  :   بما يليIR المعرفة علىfنعتبر الدالة العددية

                   2f (x) 2x x 1= − −  
  

   .f حيز تعريف الدالةfDحدد )1
 .f مجموعة دراسة ED دالة زوجية ثم حددfبين أن )2
f ثم نهاية fاحسب نهاية )3 (x) x− واعط ∞+ عند 

  .تأويال هندسيا لهذه النتيجة
  .1 على يمين fادرس قابلية اشتقاق الدالة )4
} من xبين أنه لكل )5 }ED 1−:  

              
( )

2

2 2

3x 4f (x)
x 2 x 1 x 1

−′ =
+ − −

  

  .fاعط جدول تغيرات الدالة )6
f(Cأنشئ المنحنى )7 ;o)في معلم متعامدممنظم( i; j). 
  
  على المجالf قصور الدالةgلتكن )8

                        2 3I ;
3

 
= +∞ 
 

  

  . يجب تحديده J نحو مجالI تقابل منgأ ــ بين أن
1g(C ثم أنشئ المنحنى−1gب ــ حدد .  في نفس المعلم −(

  
   

 
 


