
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر المتقدم في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم في مادة رياضيات الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/15     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade15                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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م                                                                                                    متقدم                                    النهايات    11عام  +    12  https://t.me/mathbook12GEN مدرس الرياضيات/ مصطفى عّلا
  عام 12رياضيات ال ملفات قناة

𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟐أوجد  (1 𝒙𝟐−𝟒𝒙+𝟐 

 

 8 d) 4 c) 0 b) 𝟎𝟎 
a) 

 
 

𝐥𝐢𝐦𝒙→𝒂أوجد  (2 𝒙𝟑−𝒂𝟑𝒙−𝒂 

 
 𝟐𝒂𝟑 d) 𝟑𝒂𝟒 c) 𝟏𝟑𝒂𝟐 

b) 𝟑𝒂𝟐 a) 

 
 

∞→𝐥𝐢𝐦𝒙أوجد  (3 𝟐𝒙𝟐−𝟑𝟓𝒙𝟐+𝟒𝒙+𝟏 

 
 d) −𝟑 c) 𝟐𝟓 وجودة غير م 

b) 0 a) 

 
 

∞→𝐥𝐢𝐦𝒙أوجد  (4 𝟑+𝟐𝒙𝟒𝒙−𝟏 

 
 −𝟏𝟐 

d) 𝟏𝟐 
c) −𝟑 b) 𝟑𝟒 

a) 

 
 

∞→𝐥𝐢𝐦𝒙أوجد  (5 𝒙−𝟓𝟏−𝟐𝒙𝟐 

 
 𝟏𝟐 

d)  موجودة غير c) 0 b) −𝟓𝟐 
a) 
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∞→𝐥𝐢𝐦𝒙أوجد  (6 𝒙𝟐+𝟓𝟔 

 
 ∞ d) 1 c) 𝟓𝟔 

b) 0 a) 

 
∞→𝐥𝐢𝐦𝒙أوجد  (7 𝒙𝟐+𝟒𝟐𝒙−𝟏 

 
 d) ∞ c) 𝟏𝟐 موجودة غير  

b) 0 a) 

 
𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟏أوجد  (8 (𝟐𝒙 + 𝒙𝟐−𝒙𝒙−𝟏 ) 

 
 (d) ∞ c) 3 b) 2 a موجودة غير  

 
𝐥𝐢𝐦𝒙→−𝟏أوجد  (9 (𝒙𝟐+𝒙𝒙𝟑+𝟏) 

 
 d) −𝟏 c) 0 b) −𝟏𝟑 ليس أيًا مما سبق 

a) 

 

10) 
∞→𝐥𝐢𝐦𝒙أوجد  √𝟑+𝟐𝒙𝟒𝒙−𝟏 

 
 −𝟑 d) −𝟏𝟐 

c) 𝟏𝟐 
b) 𝟏√𝟐 

a) 

 
∞→𝐥𝐢𝐦𝒙أوجد  (11 (𝟑𝒙+𝟗)(𝟐𝒙+𝟕)(𝒙+𝟏)(𝟓𝒙+𝟒) 

 
 𝟔𝟓 

d) 𝟐𝟓 
c) 4 b) 3 a) 
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12) 
𝒌إذا كان   ≠ ∞→𝐥𝐢𝐦𝒙  = ---          فإن  𝟎 (𝒌)𝟏𝒙𝟕 

 
 d) 𝟏𝟕 موجودة غير   

c) 1 b) 0 a) 

 
𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟗أوجد  (13 √𝒙−𝟑𝒙−𝟗 

 
 d) 𝟏𝟔 موجودة غير  

c) −𝟏𝟔 
b) 0 a) 

  

∞→𝐥𝐢𝐦𝒙أوجد  (14 𝟐𝒙−𝟑√𝒙𝟑+𝟓𝟑 

 
d) −𝟑√𝟓𝟑 موجودة غير     

c) 2 b) 0 a) 

 
 

𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟑إذا كانت      (15 𝒙𝟐−𝒌𝒙−𝟑 =  ------ = kفإن         𝟔

 

 −𝟗 d) 9 c) −𝟑 b) 3 a) 

  

𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟎أوجد  (16 √𝒙+𝟏−𝟏𝒙 

 
 ∞ d) 𝟏𝟐 

c) √𝟐 b) 𝟎 a) 

 
𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟎أوجد  (17 (𝒙+𝟐)𝟐−𝟒𝒙𝟐+𝒙 

 
 (d) 4 c) 0 b) −𝟒 a موجودة غير  
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𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟐أوجد  (18 𝟐𝒙𝟔−𝟏𝟐𝟖𝒙𝟐−𝟒 

 
 (d) 32 c) 0 b) 96 a موجودة غير  

 
∞→𝐥𝐢𝐦𝒙أوجد  (19 √𝟖𝒙𝟑−𝒙−𝟏𝟑 𝟐𝒙+𝟏 

 
 1 d) −𝟏 c) 8 b) 4 a) 

 

𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟒أوجد  (20 𝐠(𝒙)     

 

 (d) −∞ c) 0 b) ∞ a موجودة غير  

 

𝐥𝐢𝐦𝒙→−𝟔أوجد  (21 𝐠(𝒙)     

 

 (d) −∞ c) 0 b) ∞ a موجودة غير  
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−𝐥𝐢𝐦𝒙→−𝟔أوجد  (22 𝐠(𝒙)     

 

 (d) −∞ c) 0 b) ∞ a موجودة غير  

 
 
 

+𝐥𝐢𝐦𝒙→−𝟔أوجد  (23 𝐠(𝒙)     

 

 (d) −∞ c) 0 b) ∞ a موجودة غير  

 
 
 

𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟎  أوجد (24 𝒇(𝒙)    حيث       𝒇(𝒙) = { 𝒙 − 𝟓𝐢𝐟𝒙 < 𝟎𝒙𝟐 + 𝟓𝐢𝐟𝒙 ≥ 𝟎 

 

 𝟓 d)  موجودة غير c) 0 b) −𝟓 a) 
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𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟎 - - -         أوجد (25 𝒇(𝒙)𝟐 − 𝟏. 𝟓 =     

 
 

 (d) 1 c) 𝟑 b) 0 a موجودة غير  

 
 
 
 

𝐥𝐢𝐦𝒙→𝟎  أوجد (26 𝒇(𝒙)     

 
 

 (d) 𝟒 c) −𝟏 b) 0 a موجودة غير  
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