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 :1نشاط 

 بًا IRانًعزفتيٍ عهى  gو   fَعتبز اندانتيٍ انعدديتٍ  

)2يهي:      ) 3 5f x x       3و( ) 4g x x. 

)و  f(1)احسب  -(1 2)f   (2)وg . 

 سوجيت ثى استُتج حيش دراستها.  f  بيٍ أٌ اندانت -(2

 .gادرص سوجيت اندانت  -(3

  :1تطبيق 
 بًا يهي:   IRانًعزفت عهى   fَعتبز اندانت انعدديت   
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2
( ) 2f x x . 

 .f(2)و  f(0)احسب  -(1

 يجًىعت دراست  DEسوجيت ثى استُتج   f  بيٍ أٌ اندانت -(2

 .f   اندانت

 :  1تمرين 
)3بًا يهي:     IRانًعزفت عهى   hَعتبز اندانت انعدديت   ) 2 5h x x x . 

 .h(3)و  h(1)احسب  -(1

 .h  يجًىعت دراست اندانت DEثى استُتج  فزديت  h  بيٍ أٌ اندانت -(2

  :2نشاط 
  

 

 

4يعزفت عهى انًجال   f  في انشكم جاَبه تًثيم ندانت عدديت ; 4  . 

)و  f(0)و  f(1)حدد يبياَيا  -(1 3)f  . 

 ؟ يعهال جىابك.)سوجيت أو فزديت(  fحدد طبيعت اندانت   -(2

 . fباالعتًاد عهى انتًثيم انًبياَي، أَشئ جدول تغيزاث اندانت   -(3

 عهى  fحدد أصغز)أدَى( ثى أكبز )أقصى( قيًت تأخذها   -(4

4انًجال  ; 4  . 

)حم يبياَيا انًعادنت  -(5 ) 0f x . 

4انًجال عهى  fحدد جدول إشارة اندانت   -(6 ; 4  . 
 

  :2تطبيق 
3يعزفت عهى انًجال  gجاَبه نجشء يٍ دانت فزديت انتًثيم انًبياَي  ; 3  . 

 

 .g(3)و  g(0)حدد  -(1

 .gت نهدان (Cg) أتًى إَشاء انتًثيم انًبياَي -(2

3عهى انًجال g  أَشئ جدول تغيزاث اندانت -(3 ; 3  . 

3عهى انًجال   g انقيًت انقصىيت نهدانتو انقيًت اندَىيتكم يٍ حدد  -(4 ; 3  . 

) حم يبياَيا انًعادنت -(5 ) 0g x . 

3عهى انًجال  g حدد جدول إشارة اندانت -(6 ; 3  . 

) حم يبياَيا انًتزاجحت -(7 ) 0g x . 

   :2تمرين 

;2على المجال  f دانت  يمثل الجدول التالي جدول تغيرات  9  . 

 9؛  5؛  -1يٍ األعداد انتانيت:  عدد حدد صىرة كم -(1 

 .f باندانت  

) حدد حهىل انًعادنت -(2 ) 0f x . 

   f انقيًت انقصىيت نهدانتو انقيًت اندَىيتكم يٍ حدد  -(3

;2عهى انًجال   9  . 

;2عهى انًجال    fحدد جدول إشارة اندانت  -(4 9  . 

) انًتزاجحت استُتج يجًىعت حهىل -(5 ) 0f x . 
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