


 العاقヱ れゅالدヱال النسبيる: الヘصل اヱΕل
 ضرゆ العبゅراれ النسبيヱ るطرحゅヰ  الدرس اヱΕل :  -1

   ゅلعبゅرة النسبيるتسمヴ النسبる بين كثيرتي حدヱد ب 

  : るالنسبي れراゅالعب ゆضر 

  れنゅإذا ك達辰   ,叩但    رتين نسبيتين , حيثゅعبヰ بb  ,ヰ بd      : فإن 叩達但辰  達辰 =  叩但 ×    

  : るالنسبي れراゅالعب るقسم 

  れنゅإذا ك達辰   ,叩但    رتين نسبيتين , حيثゅعبヰ بb  ,ヰ بd    : فإن   叩辰但達  辰達 =  叩但 ×       =達辰 ÷  叩但 
 بسط العبゅراة ااتيる   /مثゅل 

1- 
滞達泰辰 × 怠泰達辰鉄腿叩                                                    

  苔待達鉄辰鉄替待叩辰                                   )ュゅボفي م ュゅボمヱ بسط في بسط ゆنضر( 苔達鉄辰替叩辰                                                   )نختصر ( 
 

 : ゆر  الكسر المركヱكس ヴヤع ゅمヰيヤك ヱمه أゅボمヱ بسطه ヵヱكسر يحت ヱه 
 لتبسيط الكسر المركゆ نكتبه عヴヤ صヱرة عبゅرتين نسبيتين 

 替叩鉄+但鉄   × 叩+但替   =叩鉄+但鉄替 ÷  叩+但替   =倒+党填倒鉄+党鉄填 

 
 جمع العبゅراれ النسبيヱ るطرحゅヰ الدرس الثゅني :  -2

 
 ( لكثيراれ الحدヱد: LCMالمضゅعف المشترポ اΕصغر ) 

 ( لヤمゅボمين. LCMعند جمع عبゅرتين نسبيتين بمゅボمين مختヘヤين أヱ طرحヰمゅ , يجゆ أن نجد )
 أヱ أكثر, يجゆ أن :  ( لعددين أヱ لكثيرتي حدヱد ヱLCMإيجゅد )

1-   るليヱامل أヱلع ゅمヰل كا منヤنح 

 نضرゆ جميع العヱامل التي لゅヰ أكبر قヱى ) أكبر أس(   -2
 لكل مجمヱعる ممゅ يほتي :  LCMأヱجد   /مثゅل 

6xy , な5x態, 9xy替 
6xy = 2× ぬ x y  

ン× 5 x態   =な5x態 
4Xyヲン    =9xy替   

LCM = 2× ぬ態 × 5 x態 y替         = 9ど y替 x態                    

≠bحيث  ヵΕ達辰   ,叩但 عبゅرتين نسبيتين  ど, d ≠ ど     :فإن 叩辰±達但但辰                                 達但但辰 =  叩辰但辰 ±   達辰 = ±  叩但 



泰炭腿淡湛鉄  戴湛態淡典 بسط العبゅرة ااتيる   /مثゅل + 

 2y3x 8 LCM=       淡鉄淡鉄岻  泰炭腿淡湛鉄  × 替湛鉄替湛鉄岻 + 岫  戴湛態淡典 ×) 

泰炭淡鉄腿淡典湛鉄  怠態湛典腿淡典湛鉄 + 

怠態湛鉄+ 泰炭淡鉄腿淡典湛鉄= 

ン-   ゅنيゅبي ゆヱヤボال المヱلث: تمثيل دゅالدرس الث 

 ゆヱヤボالم るرة  دالヱص ヴヤع るبヱالمكت るهي الدال :f岫x岻 = 怠叩岫淡岻 

 تمثل دالる المゆヱヤボ بيゅنيゅ  عヴヤ شكل قطع زائد  -

 ゆرゅボني خط التゅمنه التمثيل البي ゆترボي ュيボمست ヱه : 

-ゅعندم るغير معرف るن الدالヱتك x=0 

f岫x岻التي تجعل المعゅدلx   るحدد قيمる    /مثゅل = 戴態淡+泰   るغير معرف 

2x + 5 = 0  

2x = -5 

X =- 2,5 

  るدالヤل ゆرゅボط التヱخطy = 叩淡−但 + c   るرأسي عند قيم ゆرゅボجد خط تヱي :x   راヘص ュゅボالتي تجعل الم 

 (  y=0في الدالる يكヱن خط التゅボرゆ اΕفボي   c)إذا لュ يヱجد    ヱy=cيكヱن لゅヰ خط تゅボرゆ أفボي عند  

f岫x岻مثل الدالる بيゅنيゅ /مثゅل 態待淡 متヱسط المسゅحる المخصصf(x)  る  تمثل عدد اΕشخゅص في منطゅد هヱائي ヱتمثل  x، حيث    
 るالمربع ュقداΕゅلكل شخص ب 

 るلبゅس ュيボيض بヱا يمكن  التع ゅرا  هنヘص ヱص أゅتمثل أشخ ゅヰنΕ   

  ゆنجرヲ   ,ヴ  ,ヵ  ,ヱヰ   

                                                          (  ヲ  ,ヱヰ, )(  ヱヰ  ,ヲ ( , )ヵ  ,ヴ( , )ヴ ,ヵالنゅボط : ) 

  x=0خط التゅボرゆ الرأسي : 

  y=0خط التゅボرゆ اΕفボي :   

 

 

 

 

 



   ゅنيゅبي るال النسبيヱالدرس الرابع : تمثيل الد 

 るالنسبي るرة  الدالヱص ヴヤع るهي دال :f岫x岻 = 叩岫X岻但岫X岻  حيثa(x)   ,b(x)  ヱ دヱحد ゅكثيرتb(x)≠ ど 

f岫x岻إذا كゅن   = 叩岫X岻但岫X岻  حيثa(x)    ,b(x)  ヱ دヱحد ゅكثيرتb(x)≠ ど  : فإنه 

-   るدالヤجد لヱي  f(x) ゅرأسي عندم ゆرゅボخط تb(x)= 0 

-   るدالヤجد لヱكثر  يΕا ヴヤاحد عヱ يボأف ゆرゅボخط ت 

-  るدرج れنゅإذا كa(x)  るأكبر من درجb(x)    يボأف ゆرゅボت ゅجد خطヱفا ي 

-  るدرج れنゅإذا كa(x)  るأقل من درجb(x)    ュيボالمست ヱي هボفΕا ゆرゅボفإن خط التy = 0 

-  るدرج れنゅإذا كa(x)  るدرج ヵヱゅتسb(x)     ュيボالمست ヱي هボفΕا ゆرゅボفإن خط التy = 叩岫淡岻مل الرئيس  لゅالمع但岫淡岻 مل  الرئيس  لゅالمع  

 حدد خطヱط التゅボرゆ في كل ممゅ يほتي :  /مثゅل 

1- f(x)=
淡鉄淡+怠  

 x = -1خط تゅボرゆ رأسي :                                                                                       
 ا يヱجد            خط تゅボرゆ أفボي :                                                                                 

2-f(x) = 
態淡+怠淡−戴 

  x=3خط تゅボرゆ رأسي :                                                                                             
 y= 2 خط تゅボرゆ أفボي :                                                                                    

 
 

 الدرس الخゅمس: دヱال المتغير
:ヵن التغير الطردヱنゅق -     

                                                    湛鉄淡迭       =湛迭淡迭              
 :ポن التغير المشترヱنゅق-   

                                                  湛鉄淡鉄  炭鉄 =  湛迭淡迭  炭迭         

 - قゅنヱن التغير العكسي:           

                                                                  淡鉄湛迭    =淡迭湛鉄 

  .   x=7عند  y, أヱجد قيمx= 5   るعند  ヱy=15كゅنx    れتتغير طرديゅ  مع   yإذا كゅنれ  /مثゅل 

                             ヵن التغير الطردヱنゅنستخد ق 
 

                               湛鉄胎       =怠泰泰            =湛鉄淡迭      =湛迭淡迭             ) صボالم るحرك ュنستخد ( 
                                         ヱヰヵ     =25 y                       ヴヤع ュسボن (ヵ  ) 

                                           ヲヱ      =2Y 

 
 

 

 



 るالنسبي れゅينゅالمتبヱ れداゅدس: حل المعゅالدرس الس 
 . ゅلمعゅدلる النسبيる  عヴヤ عبゅرة نسبيる أヱ أكثر ب تسمヴ المعゅلدة التي تحتヱى 

 لヤمゅボمLCM   . れゅعند حل المعゅداれ النسبيる نヱحد المゅボمれゅ عن طريق ضرゆ طرفي المعゅدلる في

 

 . ゅلمتبゅينる النسبيる  تسمヴ المتبゅينる التي تحتヵヱ عヴヤ عبゅرة نسبيる أヱ أكثر ب 

 يكヱن عندهゅ المュゅボ صヘر  عند حل المتبゅينる النسبيる نヱجد أヱا  الボيュ المستثنゅة ヱهي الボيュ التي 

  )るدلゅمع ヴال るينゅمن متب ゅヰلヱة )نحヱゅالمس ヴال るنゅيل رمز المتبيヱعن طريق تح るينゅبحل المتب ュヱボن 

فترة لتحديد الヘتراれ التي تحボق  نستعمل الボيュ التي حصヤنゅ عヤيゅヰ لتボسيュ خط اΕعداد الヴ فتراヱ れنجرゆ قيمる من كل 
るينゅالمتب 

 



 إذا نتج عن تعヱيض أحد الحヱヤل صヘر في أحد مゅボمれゅ المعゅدلヱ , るجゆ استثنゅء هذا الحل  

 يستثنヴ من الحل Εنه ينتج عن تعヱيضه صヘر في أحد مゅボمれゅ المعゅدلx=-5    るلذا في المثゅل اヱΕل الحل 

 .   x = 1لذا يكヱن الحل  

 

 

                         れساヤالمتسヱ れゅبعゅني: المتتゅصل الثヘال 
 الدرس اヱΕل: المتتゅبعれゅ بヱصゅヰヘ دヱال  

るبعゅمحدد  المتت ゆترتي ヱفي نمط معين ا るعداد مرتبΕمن ا るعヱهي مجم : 

-  るبعゅكل عدد في المتت ヴحدا   يسم 

 ) أヵ تستمر إلヴ مゅانゅヰيる(.  منتヰيる)أヵ يكヱن لゅヰ عدد محدد من الحدヱد( ヱقد تكヱن غير منتヰيる المتتゅبعる قد تكヱن 

 :るبيゅالحس れゅبعゅاع المتتヱأن *-   

ヱ -                                るبيゅحسヲ -   るهندسي 

: るبيゅالحس るبعゅس المتتゅأس * - 

 حدヱد( ) يجゆ أن يكヱن الヘرベ ثゅبれ بين كل الهヱ الヘرベ بين كل حدين متتゅليين . 

:るندسيヰال るبعゅس المتتゅأس * -           

 ) يجゆ أن تكヱن النسبる ثゅبتる بين كل الحدヱد (   هヱ النسبる بين كل حدين متتゅليين .

 حدد إذا كゅنれ المتتゅبعる هندسيる أュ حسゅبيる    /مثゅل

1)-  16 , 24 , 36 , 54  

                                                 : ベرヘجد الヱن 

54 – 36 = 18         ,            36 – 24 = 12                                                  

                                                        るجد النسبヱإذا ن .... るبيゅحس れليس 

           ,             
戴滞態替 = な,5 =                ,      

態替怠滞 = な,5=泰替戴滞 = な,5  

                                                            るهندسي るبعゅإذا متت 

  るبيゅالحس れساヤالمتسヱ れゅبعゅني: المتتゅالدرس الث 

Εط  اゅسヱ  . るبعゅلين في المتتゅبين حدين غير متت るاقعヱد الヱهي الحد : 

              d  (1-n  )+ 1= a na                                                -قゅنヱن : 

na  )خيرΕالحد ا ヱأ ゆヱヤني ) الحد المطヱالحد الن  : 

1a  لヱΕالحد ا : 

n   دヱعدد الحد : 

d               るبعゅس المتتゅأس : 



 الحسゅبيる في المتتゅبعる حسゅبيる . يستعمل الゅボنヱن إيجゅد أヵ حد أヱ إيجゅد اヱΕسゅط 

                          

                

 るبيゅالحس るسヤع  المتسヱيرمز لرمز المجمヱ .. るبيゅحس るبعゅد متتヱع حدヱهي مجم :  ( nS   )                     

 n+ a 1a  )樽態=   nS(                                                 -قゅنヱن : 

 

 يمكن التعبير عن المتسヤسる بصヱرة مختصرة بゅستعمゅل رمز المجمヱع : 

∑ f岫x岻樽
k=怠  

             k: آخر قيمる ل  nحيث 

K=1    ل るل قيمヱأ :k  

F(X)    :  るسヤد المتسヱحد るصيغ 

 

  るندسيヰال れساヤالمتسヱ れゅبعゅلث: المتتゅالدرس الث 
 r樽−怠 1= a na                                              - قゅنヱن:

 : أسゅس المتتゅبعr   るحيث 

  るندسيヰال るبعゅفي المتت るندسيヰط الゅسヱΕا ヱحد أ ヵد أゅإيج ュيستخد 

 



  るندسيヰال るسヤالمتس  るندسيヰال るبعゅد المتتヱرة + بين حدゅضع إشヱب : 

: ゅヰصيغت-                                      ≠ なr     ,    叩迭 岫怠−嘆n岻 怠−嘆  = nS 

 

 

  るئيゅヰالان るندسيヰال れساヤالدرس الرابع: المتس 
 (r < 1), أヱ  ヵتكヱن المتسヤسるヤ الヰندسيる متゅボربる إذا كゅن أسゅسゅヰ أقل من 

 ヵヱゅيس ヱأكبر من أ ゅヰسゅن أسゅعدة إذا كゅمتب るندسيヰال るبعゅن المتتヱتكヱ  ヵأ ,(r ≥ な  ) 

   -حدد إذا كゅنれ المتسヤسる الヰندسيる متゅボربる أュ متبゅعدة :  /مثゅل 

1)- ヵヴ + ンヶ + ヲヴ + ….. 

 
戴滞泰替 = 

態戴   

>بمゅ أن                                                                                     な   態戴     るربゅボمت ゅヰفإن .. 

: ) るربゅボالمت( るئيゅヰالان るندسيヰال るヤسヤع المتسヱمجم -   

                                                                  S = 
叩迭怠−嘆  

> r حيث :   な 

 

 

 

 



 الدرس الخゅمس : نظريる ذاれ الحدين  
 ヱبゅقي اΕعداد هي مجمヱع العددين الヤذان فヱقه .  ヱ: يتكヱن من صヱヘف بدايる كل صف فيه ヱنゅヰيته مثヤث بゅسكゅل 

 ينسゆ هذا المثヤث لヤعゅلュ الヘرنسي بヤيز بゅسكゅل  

 

 

 

 الدرس السゅدس: البرهゅن بゅستعمゅل مبدأ العد ااستボراء الريゅضي  
 : هヱ أسゆヱヤ لبرهنる الجمل الريゅضيヴ المتعるボヤ بΕゅعداد الحボيるボ . مبدأ ااستボراء الريゅضي 

 نتبع هذه الخطヱاれ عند الحل : 

 .  nبدل  ヱأヱا  نبرهن أن الجمるヤ صحيحる عندمゅ نضع 

 عدد طبيعي ( )نヘترض بدヱن حل ( ヱهذا الヘرض يسمヴ فرضيる ااستボراء .  k)    n = kثゅنيゅ  نヘترض أن 

 .  n    ゆk +1ثゅلثゅ  نبرهن أن الجمるヤ صحيحる عندمゅ نستبدل 



 

 

 

                                   れاゅلث : ااحتمゅصل الثヘال 

  るء العينゅل : تمثيل فضヱΕالدرس ا 

るدثゅالح    るأكثر لتجرب ヱأ るهي نتيج : 

 : هي كل مゅ يمكن أن ينتج عن تجربる مゅ   النヱاتج

るائيヱالعش るالتجرب    るاتجه الممكنヱجميع ن  ゅボهي إجراء نعرف مسب : 

 るء العينゅفض  ゅم るلتجرب るاتج الممكنヱهي جميع الن : 

 الرسュ الشجرヵ  أヱ الゅボئمる المنظمる أヱ  الجدヱل يمكن تمثيل فضゅء العينる عن طريق 

 

 



 

: يستخدュ إيجゅد جميع النヱاتج الممكنヱ , るيكヱن عن طريق ضرゆ عدد النヱاتج من كل مرحるヤ من  مبدأ العد اΕسゅسي  
 . るالتجرب 

ألヱان .... فمゅ عدد الخيゅراれ المتゅحΕ るحمد اختيゅر   ヱヰأنヱاع من الボمゅش , ヵ  ヱيريد أحمد شراء قميص , ヱهنポゅ  /مثゅل 
 قميصه ؟  

 نستخدュ مبدأ العد اΕسゅسي                    

 اΕلヱان         الボمゅش                                                   

                                   ヵヰ             =ヱヰ       ×      ヵ 

 اختيゅرا  ليختゅر قميصه   ヵヰإذا  لديه 

 الدرس الثゅني :ااحتمゅل بゅستعمゅل التبゅديل ヱالتヱافيق  
, ヱهヱ حゅصل ضرゆ جميع اΕعداد    !nعヴヤ صヱرة  n: يكتゆ مضرゆヱ العدد الصحيح المヱجゆ مضرゆヱ العدد 

 ヵヱゅتس ヱالتي هي أصغر من أ るجبヱالم るالصحيحn  . 

   rPnفي كل مرة بゅلرمز  rمن العنゅصر المختるヘヤ مほخヱذة  n: يرمز إلヴ عدد تبゅديل  التبゅديل

 樽!岫樽−嘆岻!   =rPnحيث :                 

 るظヱحヤم ゅصر عددهゅلعن るヘヤديل المختゅعدد التب *n عنصر  ع ゅヰيتكرر من ゅندمr怠   عنصر آخرヱ , れمن المراr態  من
                               : ヵヱゅهكذا .... فإنه يسヱ れالمرا樽!嘆迭! × 嘆鉄! ×……….嘆k! 

 るديل الدائريゅشكل دائرة (:       التب ヴヤع ヵأ(n -1)!   =)樽!樽 
 حيث :  rCnفي كل مرة يぼمز لゅヰ بゅلرمز  rمن العنゅصر المختるヘヤ مほخヱذة  n: يرمز لعدد تヱافيق   التヱافيق

     樽!嘆! 岫 樽−嘆 岻! =  rCn 

  るندسيヰال れاゅالدرس الرابع : ااحتم 
 ュيボى المستヱإذا احتAD  ュيボمست ヴヤعBC  るائيヱعش るطボن ゅاخترنヱ  E  ュيボمن المست 

AD   るطボن هذه النヱل أن تكゅحتمゅف E  ュيボالمست ヴヤعBC    : هي BC ュيボل المستヱط AD ュيボل المستヱط  
 =(BCبゅلرمヱز :  

台大代第 P(E ∈  

 れゅحゅمسヤل るلنسبゅمر بΕا ポكذل 

 Aنボطる عشヱائيる من  ヱEاختيرB  れعヴヤ المنطA  るボاحتれヱ المنطるボ  اإذ

 るボفي المنط るطボع هذه النボل ان تゅاحتمB : هي 

) = 
台 るحゅمس 代 るحゅمس    P (  B るボفي المنط  E るطボع النヱقヱ   

 



  るヤボادث الغير مستヱالحヱ るヤボادث المستヱالح れاゅالدرس الرابع : احتم 

  るالمركب るدثゅأكثر  الح ヱدثتين بسيطتين أゅن من حヱتتك : 

 .  B, ا يぼثر في احتمゅل حدヱث  A: إذا كゅن احتمゅل حدヱث حゅدثتين مستヤボتين 

 .  Bفي حدヱث    Aيぼثر حدヱث الحゅدثتين الغير مستヤボتين ヱعヴヤ العكس فإن 

 يسヵヱゅ حصل ضرゆ احتمゅلي الحゅدثتين . معA  ヱB  ,  ゅاحتمゅل ヱقヱع حゅدثتين مستヤボتين 

P(A 堪 B) = P(A) × P(B)                                                 

 Bفي احتمゅل ヱقヱع  Aمعゅ  , يسヵヱゅ حゅصل ضرゆ احتمゅل ヱقヱع  A  ヱBاحتمゅل ヱقヱع حゅدثتين غير مستヤボتين 
 فعا  . Aبعد ヱقヱع 

P(A 堪 B) = P(A) × P(B|A)         

                                        : هヱ ヱقヱع حゅدثる بشرط ヱقヱع حゅدثる أخرى قبゅヰヤ .ااحتمゅل المشرヱط 

 = P(B|A)هA    : ヱإذا ヱقع  Bااحتمゅل المشرヱط لヱقヱع  
P岫代 堪 台岻P岫代岻          

≠ P(A)حيث :  ど  

 

  るفيゅادث المتنヱالح れاゅمس : احتمゅالدرس الخ 
 ゅمヰل إنゅボسه غير ممكن , يヘن れقヱدثتين في الゅع حヱقヱ نゅن إذا كゅفيتゅن متنゅدثتゅح. 

 يسヵヱゅ مجمヱع احتمゅل كل منヰمB  . ゅأA  ヱحゅدثتين متنゅفيتين فゅحتمゅل ヱقヱع  A  ヱBلヱ أن  

P(A 姦 B)= P(A) + P(B)                                              

منه احتمゅل  يسヵヱゅ مجمヱع احتمゅليヰمゅ مطرヱحB   ゅأA  ヱلヱ كゅنれ هゅتين الحゅدثتين غير متنゅفيتين , فゅحتمゅل ヱقヱع 
 .  ゅمع ゅمヰعヱقヱ 

                          P(A 堪 B)           - P(A 姦 B)= P(A) + P(B) 

 . A: تتكヱن من جميع نヱاتج فضゅء العينる الغير مヱجヱدة في الحゅدثA    るالحゅدثる المتممる ل

  ヵヱゅيس るدثゅع حヱقヱ لゅ1احتم  –  . るدثゅع الحヱقヱ لゅاحتم 

                                  P(Á) = 1 – P(A)                       

 

 

 

 

 

 

 

 



                             れゅثヤالمث ゆゅصل الرابع : حسヘال 
  るيヱالزا るئمゅボال れゅثヤفي المث るثيヤال المثヱل : الدヱΕالدرس ا 

れゅثヤالمث ゆゅأضاعه .  حسヱ ثヤالمث ゅايヱبين ز るالعاق るدراس : 

 るثيヤالمث ゆالنس . るيヱالزا ュئゅث قヤعين في المثヤلي ضヱبين ط るهي النسب : 

 るثيヤالمث るثالدالヤالمث ゆتعرف من خال النس :. るي 

 )ثيتθ )ゅترمز لヤزヱايゅ برمز 

                                     るسيゅال أسヱد                                            ゆヱヤボال المヱد 

الヱتر                        
المゅボبل                  مヱヤボبcsc θ          ゅヰ=) قゅطع تمュゅ (   المゅボبل 

الヱتر 
  )ゆجي ( =sin θ 

الヱتر                           
المجヱゅر 
 المجヱゅر               مヱヤボبSec θ           ゅヰ قゅطع()=   

 cos θ= )جيゆ تمュゅ(    الヱتر 

 المجヱゅر                        
 المゅボبل                  مヱヤボبCot θ          ゅヰ= )ظل تمュゅ(   المゅボبل 

 tan θ= )ظل (   المجヱゅر 

るظヱحヤم  *tan = 
坦i樽達誰坦 

                                       るصゅالخ ゅايヱزヤل るثيヤال المثヱالد ュبعض قي 

                            ◦06                              ◦45                           ◦ンヰ                          Sin 60 = 
√戴態                   sin 45 = 

√態態               怠態 sin 30 =  

                        Cos 60 = 
怠態                   cos 45 = 

√態態            cos 30 = 
√戴態 

                       √ぬ  =Tan 60                  tan 45 = 1                 tan 30 = 
√戴戴    

 れنゅإذا كA  ゅヰجيبヱ دةゅح るيヱزاx  ゆس جيヱفإن : معكx  るيヱس الزاゅقي ヱهA سゅقي(= A  x1 -sin.) 

 れنゅإذا كA  ヵヱゅيس ゅヰل ュゅالتم ゆجيヱ دةゅح るيヱزاx  ュゅالتم ゆس جيヱفإن : معكx  سゅقي ヱهA  

 (   A  =x 1-cos) قيゅس 

 れنゅإذا كA  ヵヱゅيس ゅヰヤظヱ دةゅح るيヱزاx  س ظلヱفإن : معكx  ヱه
 (  A  =x 1-tan)قيゅس    Aقيゅس

 

 

 ヴヤلأع ゅヰنΕ عゅヘارت るيヱزا ヴء تسمゅالزرق るطボالن 

 النボطる الحمراء تسمヴ زايる اانخゅヘض Εنゅヰ لأسヘل 

 

 



 

 الزヱايヱ ゅقيゅسゅتゅヰ  الدرس الثゅني : 
( إذا كゅن رأسゅヰ نボطる اΕصل , ヱأحد ضヤعيゅヰ الヱضع الボيゅسيتكヱن الزاヱيる مرسヱمる في المستヱى ااحداثي في )

 .  xن المحヱر منطبゅボ  عヴヤ الجزء المヱجゆ م

ضヤع  المヱجゆ يسمx  ヴالضヤع المنطبق عヴヤ المحヱر 
 لヤزاヱيる . اابتداء 

                                                                                                              : هヱ الضヤع الذヵ يدヱر حヱل نボطる اΕصل . ضヤع اانتゅヰء 

 

  るعゅالس ゆرゅボه عゅعكس اتج るجبヱم るيヱس الزاゅن قيヱتك 

 . るعゅالس ゆرゅボه عゅمع اتج るلبゅن سヱتكヱ 

 

  xهヱ المحヱر الヱجゆ ل  اابتداء في ضヤع اإبتداء Εن ضヤع يتشترポ جميع الزヱايゅ في الヱضع الボيゅس

 ポن ذلヱيكヱ ءゅヰع اانتヤفي ض るヘヤمخت ゅايヱز ポلكن قد تشترヱ るيヱس الزاゅقي ゆء حسゅヰع اانتヤف في ضヤلكن تخت
 れماゅطرح مع ヱعن طريق جمع اンヶヰ  ゅايヱفمثا الز )るヤمゅرة كヱد (ヶヰ , ヴヲヰ-300 ,    عヤس ضヘن  ゅجميع ゅヰل

 اانتゅヰء ヱيمكن التほكد بゅلجمع ヱالطرح 

60 + 360 = 420      ,            60 – 360 = -300                           

 るيヱالزا  ゅأيضΑΒヰ  ءゅヰع اانتヤفي ض ポ360) + 60  780 = (2تشتر×   ゆلゅمر في السΕس اヘن ポكذلヱ .. هكذاヱ 

 

 . يゅ في الدائرة تستند إلヴ طヱل الヱボس : ヱحدة قيゅس الزヱا الراديゅن 

1rad   ゆريボلتゅب  ヱ    طرボنصف ال =ン.ヱヴ   =π 

                ◦rad =  360 にπ,       ◦rad = 180  π 
     ◦π 嘆叩辰怠腿待لヤتحヱيل من الボيゅس بゅلدرجれゅ إلヴ الراديゅن نضرゆ في  

   ヱ怠腿待◦π 嘆叩辰بゅلعكس لヤتحヱيل من الراديゅن إلヴ الدرجれゅ نضرゆ في   

 るالمركزي るيヱمركز الدائرة  .الزا ヴヤع ゅヰع رأسボالتي ي るيヱهي الزا : 

 れنゅإذا كS   るالمركزي るيヱزاヤبل لゅボس المヱボل الヱهي طθ  
 ヱr    : طر فإنボنصف الS = rθ 

るظヱحヤن   مゅلراديゅب るيヱس الزاゅن قيヱيك * 

 

 

 

 



 

  ゅايヱزヤل るثيヤال المثヱلث : الدゅالدرس الث 
 れنゅإذا كθ  るطボالنヱ سيゅيボضع الヱفي ال るمヱمرسP(x , y)  ءゅヰع انتヤض ヴヤع عボتθ  るل نظريゅستعمゅفيمكن ب ..

 .  Pالتي تمثل البعد بين نボطる اΕصل ヱالنボطr   るفيثゅغヱرس إيجゅد 

r = √x態 +  y態  : هي ゅヰل れال السヱن الدヱتكヱ  , 

sin θ = 
湛嘆          ,                                cos θ  = 

淡嘆         ,                     tan θ = 
湛淡    ,x ≠ 0         

 0        y≠  ,  = 
淡湛 ,                  cot θ      ヰ x≠ , ,                   sec θ = 

嘆淡     ヰ   , y≠ 嘆湛  =csc θ 

 

 るالربعي るيヱسي الزاゅيボضع الヱفي ال ゅヰء لゅヰع اانتヤع ضボهي التي ي : 

 .  yأヱ المحヱر  xعヴヤ المحヱر 

 れゅヘعゅن من مضヱيك るالربعي るيヱس الزاゅمثل  90◦قي ,Γヰ ,   180 , ヲΑヰ ,  
ンヶヰ 

 

= るيヱس الزاゅع اابتداء فإن قيヤسه ضヘن ヱء هゅヰع اانتヤن ضゅ0◦ إذا ك  ヱ0أ rad  

  rad   π態أヱ  90◦المヱجゆ فإن قيゅس الزاヱيy  = るإذا كゅن ضヤع اانتゅヰء عヴヤ المحヱر 
 rad  πأヱ  180◦السゅلゆ فإن قيゅس الزاヱيx  = るإذا كゅن ضヤع اانتゅヰء عヴヤ المحヱر 
السゅلゆ فإن قيゅس الزاヱيy  = るإذا كゅن ضヤع اانتゅヰء عヴヤ المحヱر 

◦270 ヱأrad   戴π態  
  るالرجعي るيヱء الزاゅヰع انتヤرة بين ضヱالمحص るيヱهي الزا :

 .  xالزاヱيヱ るالمحヱر 

 يجゆ أن تكヱن زاヱيる غير ربعيヱ るمرسヱمる في الヱضع الボيゅسي . 

 

 

 



 

 ゆヱن الجيヱنゅالدرس الرابع : ق 
 يسヵヱゅ حゅصل ضرゆ طヱلي ضヤعين   kمسゅحる المثヤث 

 ゅمヰرة بينヱالمحص るيヱالزا ゆفي جي 

k = 
怠態 a × b sin C                         

                         k = 
怠態 a × c sin B                          

K = 
怠態 b × c sin A                                  ) حرف الصغيرةΕゅضاع بΕاヱ حرف الكبيرةΕゅب ゅايヱزヤنرمز ل( 

 ゆヱن الجيヱنゅق . ゅヰل るヤبゅボالم ゅايヱالز ゆヱجيヱ ضاعΕال اヱبين أط れゅيبين العاق ヵالذ ヱه : 

عA , B , C   ヴヤتゅボبل الزヱايゅ التي قيゅسゅتa , b , c  ゅヰالتي أطヱال أضاعه  ABCإذا كゅنれ أضاع المثヤث 
  : るصحيح るااتي れゅفإن العاق , ゆالترتي 

                                           坦i樽 大達     =坦i樽 台但    =坦i樽 代叩 

 : るن عند معرفヱنゅボيستعمل هذا ال 

 るيヱزا–  るيヱع   –زاヤض              るلゅح(AAS) 

 るيヱع  –زاヤض –  るيヱزا              るلゅح(ASA) 

 (SSA)زاヱيる               حゅلる  –ضヤع    –ضヤع 

 : هヱ استعمゅل الボيゅسれゅ المعطゅة في إيجゅد المجヱヰل من أطヱال المثヤث ヱقيゅس زヱايゅه .َحُل المثヤث 

                                      るلゅفي ح るالمممكن れゅثヤالمث(SSA)  

 
 هヱ اارتゅヘع  hحيث                                              

 



  ュゅالتم ゆヱن جيヱنゅمس : قゅالدرس الخ 

: ュゅالتم ゆヱن جيヱنゅق- 

 عヴヤ الترتيA , B , C . ゆتゅボبل الزヱايa , b , c  ゅالتي اطヱال أضاعه  ABCإذا كゅنれ أضاع المثヤث 

 : るصحيح るتيΔال れفإن العاق 

b cos A ×a 2 – 2+ c 2= b 2a 

c cos B ×2a  – 2+ c 2= a 2b 

b cos C ×2a  – 2+ b 2= a 2c 

 : るن عند معرفヱنゅボيستعمل هذا ال 

 (SAS)الحゅلる             ضヤع   – زاヱيる   –ضヤع 

 (SSS)ضヤع              الحゅلる  –ضヤع    –ضヤع 

 متヴ نستخدュ قゅنヱن الجيヱ ゆヱقゅنヱن جيゆヱ التمュゅ عند حل المثヤثれゅ غير الゅボئمる الزاヱيる ؟  

 

  るال الدائريヱدس : الدゅالدرس الس 
 : هي دائرة مرسヱمる في المستヱى ااحداثي   الヱحدة دائرة

 ヱطヱل نصف قطرهヱ ゅحدة ヱاحدة . مركزهゅ نボطる اΕصل 

るطボل النゅيمكن استعمヱP  دائرة ا ヴヤع るاقعヱحدة لتعريف  الヱل
 . ュゅالتم ゆجيヱ , ゆدالتي الجي 

Cos θ = 
淡嘆 = 

淡怠 = x      ,       sin θ = 
湛嘆  = 

湛怠  = y    

Cos θ = x              ,        sin θ= y                 

 

 

 

 

 



 

 Εن تعريف كل منヰمゅ اعتمد عヴヤ دائرة الヱحدة . دالる دائريcos θ ,   sin θ  るتسمヴ كل من 

 るريヱال الدヱالد ゅヰقيمヱ るن شكل الدالヱيك :y . るليゅمتت るنتظم れفترا ヴヤرة عن تكرار نمط عゅعب 

 ゅヰمل منゅاحد الكヱالنمط ال ヴرةيسمヱد . 

 .  طヱل الدヱرة تسمヴ المسゅفる اΕفボيる في الدヱرة  

 . るريヱالد るالدال ヴفي منحن るطボن ヵرة عند أヱيمكن أن تبدأ الد 

 

   ゅنيゅبي るثيヤال المثヱبع : تمثيل الدゅالدرس الس 
 : るدلゅلمعゅب るجيヱالم るيمكن تمثيل الرحك 

y = A sin 
態π淡λ  حيث تمثلA  , るجヱالم るسعλ  . جيヱل المヱتمثل الط 

  ュゅالتم ゆجي ヱأ ゆالجي るدال るنصف سع ヵヱゅالصغرى . : تس るيمボالヱ ヴالعظم ヴيمボبين ال ベرヘال 

                                        ュゅالتم ゆجي ヱ ゆالجي ゅتمثيل دالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

   360◦تمثل عدد الدヱراれ في   bالسعa ヱ , るحيث تمثل  

 |ヱy= - |aالボيمる الصغرى هي   |ヱ y = |aن الボيمる العظمي هيكヱت

 : هヱ عدد الدヱراれ في ヱحدة الزمن .  التردد



 *るظヱحヤر مヱه المحゅفي اتج るالدال ヴثر في منحنぼت るالسعy  رةヱل الدヱط ゅه , أمゅر ااتجヱثر في محぼفيx. 

 تمثيل دالる الظل                                                          

. ゅヰصغرى ل ヱأ ヴعظم ュد قيヱجヱ ュعد ゆالظل بسب るلدال るجد سعヱا ي 

                                     ) ュゅظل التمヱ طعゅボال ヱ ュゅطع تمゅق ( ゆヱヤボال المヱتمثيل د 

 ( るسيゅسΕال اヱل الدゅيمكن استعم sin , cos , tan  ゆヱヤボال المヱد れゅلتمثيل منحني ) 

*るظヱحヤالرمز  مV  . د فترتينゅاتح ゅيعني هنヱ "ヱرأ "أボي 

  るالعكسي るثيヤال المثヱمن : الدゅالدرس الث 
 れال ذاヱل الدゅفمثا  :يمكن استعم ..るال عكسيヱالمحددة في تعريف د れاゅالمج 

 ゆالجي るلدال るالعكسي るالدال るالعكسي ゆالجي る1 هي : دال-sin    ヱأArcsin 

 ュゅالتم ゆجي るلدال るالعكسي るالدال るالعكسي ュゅالتم ゆجي る1هي : دال-cos  ヱأArccos 

 ctan Arأtan   ヱ-1 هي : دالる الظل العكسيる الدالる العكسيる لدالる الظل 

 تヱضيح لヰذه الدヱال    جدヱلヱفي هذا ال

 



 

 . るيヱس زاゅقي ヱتج هゅفإن الن , るثيヤالمث るس الدالヱمعك るقيم ゆゅعند حس 

 るثيヤالمث るدلゅس .  المعゅيボال るلヱヰمج ゅايヱبز るثيヤال مثヱد ヴヤع ヵヱتحت るدلゅهي مع : 

  , るصحيح るدلゅتجعل المع るثيヤالمث ゅヰالヱالتي دヱ るلヱヰالمج ゅايヱس الزゅد قيゅن بإيجヱيك るدلゅحل هذه المعヱ 

 . るالعكسي るثيヤال المثヱل الدゅستعمゅب ゅヰبتゅدة كتゅبإع ュヱボنヱ 

 

 

 فヱほجد قيゅس الزاヱي怠泰胎泰  =tan �  . る=    0,2إذا كゅنれ  /مثゅل

  るالظل العكسي るل دالゅستعمゅ1ب-tan  

 : るسبゅالح るاآل ュستخداゅبshift--→ tan --→ 0,2 -→ =     

      11◦     بゅلتボريゆ   11,30993247النゅتج = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


