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 :التمرين  األول  
 :في كل حالة من الحاالت التالية fالدالة المشتقة لدالة f' أوجد
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)(6116 :بالعبارة  IRدالة معرفة على 23 ���� xxxxf 

);;(تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس C)(و jiO
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.xf)( جذر لـ 1 أن العدد أثبت.1

 . عوامل من الدرجة االولى الي جداء xf)(حلل .2

)(0المعادلة IRحل في .3 �xf .

)(0ثم استنتج حلول المتراجحة  xf)(ادرس إشارة.4 �xf

.fالدالة المشتقة لدالة f'اوجد عبارة .5

  0في النقطة التي فاصلتها  C)(للمنحنى  �)(اكتب معادلة المماس .6
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