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 :ن(5)التمرين االول
 :تصحيح الخطأ ان وجداجب بصحيح او خطا مع 

يمي:  كما IRهي الدالة المعرفة عمى  التآلفيةالدالة  (1  2f x x 

 IR* اندانح مقهىب متساٌدج تماما عهى  (2

 منحنى اندانح مقهىب متناظر تاننسثح نمحىر انتراتٍة (3

 اندانح مرتع هً دانح فردٌح (4

 كل دالة ليست زوجية هي دالة فردية (5
 ن(:7الثاني)التمرين 

        (   )                                    لتكن العبارتان  :

           
 

1) 
 .       من أجل    احسب قيمة  -أ(

     التي من أجمها   احسب قيم  -ب(
2) 

 (    )(   )    :        بين أن -أ(
         حمل العبارة -ب(
(   )        حل المعادلة -جـ(    
(   )  حل المتراجحة   -د(     

 

 8102 فيفري              TCL (جذع مشرتك آ داب اثنوي)  الأوىلاملس توى: 

   الثاينللفصل   الرايضياتيف مادة  اختبار 11سا18املدة: 
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 :ن(8)التمرين الرابع

انمستىي منسىب إنى معهم    jio


,, .f  ًدانح عددٌح نهمتغٍر انحقٍقx  ًمعرفح تتمثٍهها انثٍان C 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عهى انشكم : تاالعتماد   

 .fمجمىعح تعرٌف اندانح  Dعٍن    (1

 .fتاندانح  0و -4و   3عٍن صىر االعداد   (2

 .  fتاندانح  4و  -2عٍن سىاتق انعددٌن    (3

  fعٍن اتجاه تغٍر اندانح   (4

 شكم جدول انتغٍراخ  (5

 .Dعهى  fعٍن انقٍم انحدٌح نهدانح   (6

 زوجٍح ؟  ،  فردٌح ؟  ، ال زوجٍح و ال فردٌح ؟ عهم. fهم اندانح   (7

     

. 

 بالتوفيق
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 التصحيح النمودجي:

 التمرين االول)5ن(:

 ن1                                                                       خطا  (1

 ن         1                                             خطا  (2

 ن1                                                                                خطا  (3

 ن1                                                               خطا  (4

 ن1                                                     خطا  (5

 :ن(7)التمرين الثاني

 ن1                                     ,     -⋃,     -   -د(

 :ن(8)التمرين الثالث

1)  4;3D                                                           1ن 
 ن1                 0هي  0صورة       1هي  -4صورة           0هي  3صورة  (2
                                                               2هي  -4سابقة      -4 هي -2سابقة  (3

 ن1
متناقصة عمى المجالين : (4 4; 2   و 2;3  و متزايدة عمى المجال 2;2                  1.5ن 
 ن1                                          جدول التغيرات         (5
القيم الحدية  ق ح ص  (6 2; 2                                         1.5ن 

ق ح ك               2;4 
 ن1 ال زوجية ال فردية                                                  (7

1-  ( ) ( ) و          (   )                

(  )    -أ(  .ن1                                                   
( )  -ب(   ⇔  ن1.5                            .     ⋃   

2- 

( )  -أ(  ن1                                       (    )(   ) 

 1.5                                             (    )(   )     -ب(

 ن1                                                +    *   -جـ(


