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    التمرين ألاول 

  ًبـ    الدالت املعسفت على  لخك ( )  (   )       

  بياهيت: ليكً جمثيلها البياوي كما هى في الشكل املقابل. بقساءة

 مجمىعت الخعسيف. يعىد طسف  الدالت  يتنهاًأوجد  -1

 .  الدالت  شكل جدول حغيراث -2

( ) بين أن املعادلت  -3   على  𝛼جقبل حال وحيدا    

𝛼     جحقق حسابيا أن  -4       

 . اسخيخج اشازة الدالت  -5

  ًبـ   الدالت املعسفت على   لخك ( )  في معلم مخعامد ومخجاوس. البياوي جمثيلها (  )ليكً ، و  (    )(   ) 

 عىد طسفي مجمىعت الخعسيف.  أوجد نهاًتي الدالت  -1

( )  لدًىا:   بين أهه مً أجل كل عدد حقيقي  -2  . ، ثم شكل جدول حغيراث الدالت ( )  

 .  بجىاز  (  )مقازب مائل للمىحنى        ذي املعادلت  ( )بين أن املسخقيم  -3

 .( )و  (  )أدزس الىضعيت اليسبيت بين  -4

 (   )عىد الىقطت  (  )مماس املىحنى  ( )أكخب معادلت  -5

 .( )والري ًىاشي املسخقيم  (  )مماس املىحنى  ( )عين معادلت  -6

 .(⃗  ⃗   )في معلم مخعامد ومخجاوس  (  )و  ( )،  ( )، ( )أزسم كال مً:  -7

        (   )املعادلت عدد وإشازة حلىل   هاقش بياهيا حسب قيم الىسيط  -8

    الثانيالتمرين 

i.  ًبـ ]    [الدالت املعسفت على   لخك   ( )          

 . اسخيخج إشازة الدالت ثم  ،، ثم شكل جدول حغيراتها أدزس حغيراث الدالت  -1

ii.  بـ  ]    [الدالت املعسفت على   وعخبر  ( )  (  
 

 
)     

 طسفي مجمىعت الخعسيف. عىد  أحسب نهاًتي الدالت  -1

( )   لدًىا   بين أهه مً أجل كل عدد حقيقي مىجب  -2  
 ( )

  
 

 ثم شكل جدول حغيراتها.  أدزس حغيراث الدالت  -3

 . عىد الىقطت ذاث الفاصلت  (  )املىحنى مماس ( )أحسب معادلت  -4

 في معلم مخعامد ومخجاوس. ( )و  (  )أزسم  -5
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    ثالثالتمرين ال

  ًبـ  ]     [الدالت املعسفت على   لخك  ( )  
   

   
 

 ، ثم شكل جدول حغيراتها. أدزس حغيراث الدالت  (1

 (⃗  ⃗   )على معلم مخعامد ومخجاوس   مثل بدقت الخمثيل البياوي للدالت  (2

  و                        بـ  املعسفت مً أجل كل عدد حقيقي  (   )وعخبر املخخاليت       (  ) 

 .(  )في هفس السسم السابق مثل على محىز الفىاصل الحدود ألاولى للمخخاليت  (3

 وجقازبها. (  )خمً اججاه حغير املخخاليت  (4

       فإن:   بين أهه مً أجل كل عدد طبيعي  (5

 . (   )أدزس اججاه حغير املخخاليت  (6

  بـ       املعسفت مً أجل كل عدد حقيقي  (   )وعخبر املخخاليت   
    

    
 

 .  هىدسيت عين أساسها وحدها ألاول  (   )بين أن املخخاليت  (7

 . بداللت    ، ثم اسخيخج عبازة   عبازة   أكخب بداللت  (8

         أحسب  (9

  بـ       املعسفت مً أجل كل عدد حقيقي  (   )وعخبر املخخاليت     |  | 

   وعبازة حدها العام    حسابيت، عين أساسها، حدها ألاول  (   )جحقق أن املخخاليت  (11

 املجاميع آلاجيت:  أحسب بداللت  (11
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