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ات الدالة  .1  𝒇تغير
 

 

 

 

 

 

 

 𝒇منحن  الدالة  (𝑪𝒇)تقعر   .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي لمنحن   .3  و مستقيم.  (Cf)الوضع النسن 

 

✓ ( ) y 0f x − I( )fC( )DI

✓ ( ) y 0f x − I( )fC( )DI

 

 المجزوءة   : 

A. دراسة الدوال العددية 

B.  المتتاليات العددية 

C.  حساب التكامل 

D. ألعداد العقديةا 

 

 

I. واالتصال تالنهايا   

II. لنهايات و الفروعحساب ا 

 الالنهائية         

III. دراسة اإلشارة 

IV. االشتقاق  

V.  ات ي -تقعر-تغير  وضع نسن 

VI.  نقط هامة 

VII.  ملخص لقواعدlnx  وe* 

الدالة  دراسةوري لض   .1

اتجيدا معرفة ت ها و غب 

اهامنحن لومات عنعم

فله طوات اساتبع الخ  .2

 حساب

  إشارةراسة د

 ج استنتا

)'اذا كان :  ) 0f x   عىل المجالI 

 Iتزايدية عىل المجال  fفإن 
)':  اذا كان ) 0f x    عىل مجالI 

 Iتناقصية عىل مجال   fفإن  

)''اذا كان :   ) 0f x    عىل المجالI 

)فإن  )Cf محدب عىل المجال  I 

)''اذا كان :   ) 0f x    عىل مجالI 

)فإن    )Cf   مقعر عىل مجالI 

استعمال قواعد حساب الدالة  

 المشتقة 

    12الصفحة 

  

 

 

استعمال  تقنيات 

شارةدراسة اإل  

  9الصفحة

 

استعمال قواعد حساب الدالة  

 المشتقة 

    12الصفحة 

  

 

 

استعمال  تقنيات 

 دراسة اإلشارة

  9 الصفحة
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 (𝑪𝒇)نقطة انعطاف   .1
 الحالة األول  

𝒇"(𝒙)بحل المعادلة  و ذلك   ةمبارس   𝑓يمكن تحديد نقطة انعطاف منحن  دالة   = 𝟎 

ي ندير هاد الطريقة؟ 
 أستاذ؟ شنو السؤال الىلي اخلين 

ة بعد حساب المشتقة الثانية بدون دراسة تقعر المنحن    . سمع :    إذا طلب منك تحديدها مباشر

 الحالة الثانية  

عندما تنعدم المشتقة الثانية  𝑓ة من جدول تقعر منحن  الدالكاستنتاج  𝑓يمكن تحديد نقطة انعطاف منحن  دالة 

ي عدد  
 وتغب  اشارتها.   𝑥0ف 

 الحالة الثالثة  

ات الدالة كاستنتاج  𝑓يمكن تحديد نقطة انعطاف منحن  دالة   عندما تنعدم المشتقة األول  𝑓من جدول تغب 

ي عدد   
 و ال تغب  اشارتها.  𝑥0ف 

𝒚و مستقيم معادلته  (𝑪𝒇)نقطة تقاطع   .2 = 𝒂𝒙 + 𝒃 
 الحالة األول  

 

ةو مستقيم   𝑓يمكن تحديد نقطة تقاطع منحن  دالة   𝒇(𝒙)  بحل المعادلةو ذلك   مبارس  − 𝒚 = 𝟎 
ي األسئلة السابقة ... راك فاهم    𝑦قبل حل المعادلة  يجب تعويض    : حط الستيلو , سمع  

 بقيمتها أوال ... و البحث ف 

 

 الحالة الثانية  
 

ي لمن جدول كاستنتاج  𝑓منحن  دالة  نقطة تقاطع  يمكن تحديد  عندما و المستقيم  𝑓منحن  الدالة الوضع النسنر

𝑓(𝑥)تنعدم   − 𝑦     ي
  . 𝑥0عدد   ف 

 و محوري المعلم  (𝑪𝒇)نقطة تقاطع   .3
 التقاطع مع محور األفاصيل  

ي معادلته   محور األفاصيل
𝑦هو عبارة عن مستقيم أفق  = 0 

  بتعويض  2عالقة رقم نستعمل ال التقاطعإذن لتحديد𝑦  نحل المعادلة و     0ب𝒇(𝒙) = 𝟎 
 التقاطع مع محور ااألراثيب  

𝑥معادلته  عموديهو عبارة عن مستقيم  األراثيبمحور  = 0 

  بتعويض  2نستعمل العالقة رقم  التقاطعإذن لتحديد𝑥  نحسب صورة و     0ب 𝒇(𝟎) 

 المجزوءة   : 

A. دراسة الدوال العددية 

B.  المتتاليات العددية 

C.  حساب التكامل 

D. األعداد العقدية 

 

 

I. واالتصالت النهايا   

II. حساب النهايات و الفروع 

 الالنهائية         

III. دراسة اإلشارة 

IV. االشتقاق  

V.  ات ي -تقعر-تغير  وضع نسن 

VI.  نقط هامة 

VII.  ملخص لقواعدlnx  وe* 

 نقط انعطاف .1
 

 
نقط تقاطع منحن  و   .2

 مستقيم 
 
نقط تقاطع  منحن  و   .3

 محوري المعلم 


