
 مؤسسة للدعم التربوي

 تزنيت

 الفرض المنزلي 

 عموميات-الدوال العددية 

 مادة الرياضيات

 الجدع المشترك العلمي 

 عبدهللا العباسي :ذ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 2016مارس  22ينجز في ورقة مزدوجة ويعاد يوم الثالثاء 

      : التمرين  األول      

  :بمايلي  نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي المعرفة   452  xxxf  

 .fمجموعة تعريف الدالة   fDحدد  (1

  :أتمم الجدول التالي  (2

    1 2 2 1 0 x 

1 4 2 0       xf 

 IRمن عنصرين مختلفين  yو  xليكن  (3

 :هو  yو  xبين  f( بين ان معدل تغيرات الدالة 1-3     5,  yxyxT  

على كل من المجالين   f(  ادرس رتابة الدالة 2-3   
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  f(  انشئ جدول تغيرات الدالة 3-3   

 تقبل قيمة دنوية ينبغي  تحديدها  f(  بين ان الدالة 4-3   

حدد تقاطع المنحنى   (4 
fC . مع محوري المعلم 

ليكن  (5   د والمعادلةالمستقيم xy  تقاطع المنحنى  حدد 4 
fC   مع المستقيم . 

      :التمرين  الثاني 

  :بمايلي   نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي المعرفة   622  xxxg  

 gمجموعة تعريف الدالة   gDحدد   (1

اكتب  (2 xg . بدون رمز القيمة المطلقة 

في معلم متعامد و ممنظم  أنشئ  (3 
gC  منحنى الدالةg  

      :التمرين  الثالث 

   :بالمنحنى الممثل أسفله للمتغير الحقيقي المعرفة   h نعتبر الدالة العددية

 hحدد مجموعة تعريف الدالة –  (1

  :hحدد  صور األعداد التالية  بالدالة  – (2

  -1و  -5و   4و  2و   0

دالة زوجية أو فردية  أو ليست  hهل  -  (3

 زوجية وال فردية . علل جوابك 

  :حدد عدد حلول كل من المعادلتين  – (4

  1xh  و  1xh 

 حدد تقاطع المنحنى مع محوري المعلم  – (5

 . hاعط جدول تغيرات  الدالة  – (6

 . hحدد مطارف الدالة  – (7

 . hادرس إشارة الدالة   – (8

عدد حلول  mناقش حسب قيم البارامتر  – (9

المعادلة    mxh  

 

 بالتوفيق إنشاء هللا  
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 التربويمؤسسة للدعم 

 تزنيت

 الفرض المنزلي 

 عموميات-الدوال العددية 

 مادة الرياضيات

 الجدع المشترك العلمي 

 عبدهللا العباسي :ذ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 2016مارس  22ينجز في ورقة مزدوجة ويعاد يوم الثالثاء 

       

      :التمرين  األول 

  :بمايلي نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي المعرفة    11122  xxxf  

 .fمجموعة تعريف الدالة   fDحدد  (1

  :أتمم الجدول التالي  (2

    1 2 2 1 0 x 

1 4 2 0       xf 

 IRعنصرين مختلفين من  yو  xليكن  (3

 :هو  yو  xبين  f( بين ان معدل تغيرات الدالة 1-3     12,  yxyxT  

على كل من المجالين   f(  ادرس رتابة الدالة 2-3    6;  و ;6  

  f(  انشئ جدول تغيرات الدالة 3-3   

 تقبل قيمة دنوية ينبغي  تحديدها  f(  بين ان الدالة 4-3   

حدد تقاطع المنحنى   (4 
fC . مع محوري المعلم 

ليكن  (5   المستقيم د والمعادلةxy 211 تقاطع المنحنى  حدد 
fC   مع المستقيم . 

      :التمرين  الثاني 

  :بمايلي   نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي المعرفة   631  xxxg  

 gمجموعة تعريف الدالة   gDحدد   (1

اكتب  (2 xg . بدون رمز القيمة المطلقة 

أنشئ في معلم متعامد و ممنظم   (3 
gC  منحنى الدالةg  

      :التمرين  الثالث 

   :بالمنحنى الممثل أسفله للمتغير الحقيقي المعرفة   hنعتبر الدالة العددية 

 hحدد مجموعة تعريف الدالة –  (1

  :hحدد  صور األعداد التالية  بالدالة  – (2

  -1و  -5و   4و  2و   0

دالة زوجية أو فردية  أو ليست  hهل  -  (3

 زوجية وال فردية . علل جوابك 

  :حدد عدد حلول كل من المعادلتين  – (4

  1xh  و  1xh 

 حدد تقاطع المنحنى مع محوري المعلم  – (5

 . hاعط جدول تغيرات  الدالة  – (6

 . hحدد مطارف الدالة  – (7

 . hادرس إشارة الدالة   – (8

عدد حلول  mناقش حسب قيم البارامتر  – (9

المعادلة    mxh  

 

 بالتوفيق إنشاء هللا  
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