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01المادة : رياضيات                          تقويم شخصي رقم ياتياض+ رع تجريبية + ت ر3المستوى :

 
)C( البیاني للدالة ھو التمثیلf  الحقیقیة األعدادمعرفة على مجموعة

)معلم متعامد ومتجانسإلىفي المستوي المنسوب  ; ; )O i j
 

y=x+2المستقیم ذي المعادلة (d)ولیكن 

 :المقترحةاإلجاباتجابة الصحيحة من بين اختر اإل
الصحيحة)اإلجابةأمام(ضع عالمة 

تنعدم من اجل f) الدالة 1
1و - 2ھما xج) قیمتین للمتغیر xللمتغیر 2ب)القیمة 0و -2ھما  xأ)  قیمتین للمتغیر 

fالدالة إشارة) 2
ة على المجالب) موجبأ)موجبة تماما على المجموعة  2; 

وسالبة تماما على المجال ; 2 

ج)سالبة على المجموعة

fللدالة األولىالمشتقة f' (x)إشارة) 3
مجالینموجبة تماما على الب) أ)موجبة تماما على المجموعة  ; 1 و 1;

وسالبة تماما على المجال  1;1

ج)موجبة تماما على المجال  1;1
وسالبة تماما على كل من المجالین 

 ; 1 و 1;
f)اتجاه تغیر الدالة   4
ب) متزایدة تماما على المجالینتماما على المجموعة متزایدةأ) ; 1 و 1;

تماما على المجال متناقصةو 1;1

ج) متناقصة تماما على كل من 
الینالمج ; 1 و 1;

و متزایدة تماما على المجال  1;1
f(x)=0)مجموعة حلول المعادلة 5
أ) 2;1S  (ب 2;0S  (ج 0S 
x+2=f(x)المعادلة)مجموعة حلول6
أ) 2;1S  (ب 2;0;2S  (ج 0;3S 

)مجموعة حلول المتراجحة 7  0f x 

أ) 2 ;S   (ب ; 0S  (ج ; 2S   
< 4f(x))حلول المتراجحة 8
أ) 2;S   (ب 2;S   ; 2S   
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fالحقیقیة األعدادالة معرفة على مجموعة د ولیكن)C( :تمثیلھا البیاني وجدول تغیراتھا معطى كما یلي
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"خطأ".أویلي اجب بـ"صحیح"في كل في ما
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2(f(1)ما .سالب تما
متزایدة تماما على المجالfالدالة  )3 ; 2 
تقبل حلین f(x)=0المعادلة )4
كان إذا)5 1;2x  فان(C)) یقع تحت حامل محور الفواصلx'x.(

.عند y=3) یقبل مستقیما مقاربا معادلتھ Cالمنحني ( )6
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