المتمٌز فً الرٌاضٌات
اعداد األستاذ :رائد أبو شهاب 707:666070
( الفرع األدبً)

المتمٌز فً الرٌاضٌات
توجٌهً الفرع (األدبً)
المستوى الثالث

اﻋداد اﻻﺳﺗﺎذ
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mark
 )1نهاٌة االقتران عند نقطة

الوحدة االولى ( :النهاٌات واالتصال)
 )6نظرٌات على النهاٌات  )7نهاٌة خارج قسمة اقترانٌن

)8االتصال

تحتوي هذه الدوسٌة على شرح ممٌز جدا وغاٌة فً الروعة لفهم الدروس
وباسلوب جدٌد وبالتدرج وفٌها حل جمٌع اسئلة الوزارة تقرٌبا وحل اسئلة الكتاب
ودلٌل المعلم  +أسئلة اضافٌة واسئلة متوقعة باذن هللا
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المتمٌز فً الرٌاضٌات
( الفرع األدبً)

اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ  :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ 0789996467

رٌاضٌات توجٌهً (األدبً)
الوحدة االولى :النهاٌات واالتصال
تشمل هذه الوحدة ما ٌلً :
 )1نهاٌة االقتران عند نقطة

 )6نظرٌات على النهاٌات  )7نهاٌة خارج قسمة اقترانٌن

)8االتصال

1
النهاٌات  :النهاٌة تعنً االقتراب من (عدد ما) من جهة الٌمٌن والٌسار معا ( مثال العدد )7

7

جهة الٌمٌن ( تقل )

س

7,76 7,7

جهة الٌسار ( تزداد )

7,71

6,9

6,7

6,0

السؤال راح ٌطلب منك أحد الثالث مطالٌب االتٌة :
تعنً اٌجاد قٌمة نهاٌة ق(س) عندما تقترب (أو تؤول) قٌمة س
من أ من جهة الٌمٌن
)اشارة  +تعنً من جهة الٌمٌن (
( هنا راح نحل السؤال فقط من جهة الٌمٌن فقط)

تعنً اٌجاد قٌمة نهاٌة ق(س) عندما تقترب (أو تؤول) قٌمة س
من أ من جهة الٌسار
)اشارة  -تعنً من جهة الٌسار (
( هنا راح نحل السؤال فقط من جهة الٌسار فقط)

هنا لم ٌحدد الجهه وبالتالً راح نجدها من الجهتٌن من جهة الٌمٌن
ومن جهة الٌسار وهنا حالتٌن :
)1
اذا كانت الجهتٌن متساوٌتٌن فً النتٌجة (معناها النهاٌة موجودة)

)6
اذا كانت الجهتٌن غٌر متساوٌتٌن فً النتٌجة ونفس الناتج
(معناها النهاٌة غٌر موجودة)
2

المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ 0789996467
( الفرع األدبً)
مثال  ( :جدول جاهز وعلٌه أسئلة)  :باالعتماد على الجدول االتً الذي ٌبٌن قٌم س

7
س

7,7

7,6

7,1

6,9

6,7

6,0

ق(س)

8,7

8,6

8,1

9,9

9,7

9,0

جهة الٌمٌن ( تقل)

ق(س)

الحل :
)1

8

:

=8

=:
تعنً من جهة الٌسار

1
6

جهة الٌسار ( تزداد)

تعنً من جهة الٌمٌن

)6

جد ما ٌلً :

 7كما ٌلً :

ق(س)

الشرح فقط للتوضٌح :
الحظ أن كل القٌم ق(س) من جهة الٌمٌن وهً  8,7 :و  8,6و 8,1
تؤول ( تقترب) من  8وبالتالً الناتج 8
الحظ أن كل القٌم ق(س) من جهة الٌسار وهً :
 9,9و  9,7و  9,0تؤول ( تقترب) من  :وبالتالً الناتج :

وزارة شتوي ( 6779عالمتان)
 7فان
باالعتماد على الجدول االتً الذي ٌبٌن قٌم ق(س) عندما س
ب)  9جـ)  :د) غٌر موجودة
أ) 8
الجواب  :أ
س
7,771
7,71 7,1
الن القٌم 8,771 / 8,71 / 8,1
8,771
ق(س) 8,71 8,1
جمٌعها ( تقترب) أو تؤول الى 8
اذن الناتج 8

تساوي :

7
6,97 6,97 6,99
9,97 9,97 9,99

 +7تعنً ان قٌم س تقترب من  7من جهة الٌمٌن
فً الجدول الوزاري اعاله س
 ( +7من جهة الٌمٌن) هً  7,1 :و  7,71و 7,771
قٌم س
 ( -7من جهة الٌسار) هً  6,99 :و  6,97و6,97
وكذلك قٌم س
س : 1من خالل الجدول السابق اذكر قٌم س

 - 7الجواب  6,99 :و  6,97و6,97

 7معناها أن س تقترب من  7من الجهتٌن وبالتالً س الٌساوي 7
مالحظة  :عندما نقول بأن س
صفر) تعنً :
س :6ضع دائرة حول رمز االجابة الصحٌة  :عندما تؤول س الى الصفر (س
ب) س ≠ صفر جـ) س عدد موجب فقط د) س عدد سالب فقط
أ) س = صفر
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المتمٌز فً الرٌاضٌات
( الفرع األدبً)

اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ  :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ 0789996467

هناك  7طرق الٌجاد النهاٌات من خالل  )1الجدول

 )6الرسم

 )7التعوٌض المباشر

الٌجاد النهاٌات من خالل ( الجدول) لدٌنا  7حاالت :
ب) ٌمكن ان ٌعطٌك اقتران وٌطلب منك ان تكون جدول

أ) من خالل جدول جاهز

جـ) من خالل اقتران متشعب

أ) من خالل جدول جاهز :
الوزارة بتعطٌك ( جدول جاهز فً االمتحان) وبتطلب منك اٌجاد النهاٌة  ( .كما اخذنا سابقا )
مثالٌن :المثال االول على النهاٌة (غٌر موجودة) اذا كانت النهاٌة من الٌمٌن (التساوي) النهاٌة من الٌسار
والمثال الثانً على (نهاٌة موجودة ) اذا كانت النهاٌة من الٌمٌن ( تساوي) النهاٌة من الٌسار
(مثال 1على النهاٌة غٌرموجودة) :الجدول االتً ٌبٌن قٌم ق(س) عندما س

 7جد

7
س

7,771 7,71 7,1

ق(س)

8,771 8,71 8,1

6,97 6,97 6,99
9,97 9,97 9,99
جهة الٌسار

جهة الٌمٌن

ق(س)

8

:

ق(س)

الحل :
هنا لم ٌحدد الجهة ( من الٌمٌن او الٌسار)االن اوال راح نجد النهاٌة من الٌمٌن ومن الٌسار ونقارنهم مع بعض
اذا انهم متساوٌات بتكون (النهاٌة موجودة) واذا كانوا الطرفٌن غٌر متساوٌات بتكون ( النهاٌة غٌر موجودة)

1

)1

=8

(( الحظ ان قٌم ق(س) من جهة الٌمٌن  8,1و  8,71و8,771
جمٌعها قرٌبة من  8اذن الناتج )) 8

تعنً من جهة الٌمٌن

6

)6

=:

(( الحظ ان قٌم ق(س) من جهة الٌسار  9,99و  9,97و9,97
جمٌعها قرٌبة من  :اذن الناتج )) :

تعنً من جهة الٌسار

)7
)8

غٌر موجودة الن

الناتج من جهة الٌمٌن  8والناتج من جهة الٌسار  :اذن الطرفٌن غٌر متساووٌن اذن
4
النهاٌة غٌر موجودة

المتمٌز فً الرٌاضٌات اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ  :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ 0789996467
( الفرع األدبً)

(مثال 6على النهاٌة موجودة) :الجدول االتً ٌبٌن قٌم ق(س) عندما س

 7جد

8
س

8,771 8,71 8,1

7,99 7,999

7,9

ق(س)

0,771 0,71 0,1

:,99 :,999

:,9

جهة الٌسار

جهة الٌمٌن

ق(س)

0

0

ق(س)

الحل :
هنا لم ٌحدد الجهة ( من الٌمٌن او الٌسار)االن اوال راح نجد النهاٌة من الٌمٌن ومن الٌسار ونقارنهم مع بعض
اذا انهم متساوٌات بتكون (النهاٌة موجودة) واذا كانوا الطرفٌن غٌر متساوٌات بتكون ( النهاٌة غٌر موجودة)

1

1

=0

(( الحظ ان قٌم ق(س) من جهة الٌمٌن  0,1و  0,71و0,771
جمٌعها قرٌبة من  0اذن الناتج )) 0

=0

6
)9

(( الحظ ان قٌم ق(س) من جهة الٌسار  :,999و  :,99و:,9
جمٌعها قرٌبة من  :اذن الناتج )) :

موجودة الن

الناتج من جهة الٌمٌن  0والناتج من جهة الٌسار  0اذن الطرفٌن غٌر متساووٌن اذن النهاٌة غٌر موجودة

واجب
:

باالعتماد على الجدول االتً الذي ٌبٌن قٌم س
ب) غٌر موجودة جـ) 1-
أ) موجودة

 1فاند) 1

الحل:

1

= ..........
= ..........

6
وبالتالً الجواب ............. :
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المتمٌز فً الرٌاضٌات اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ  :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ 0789996467
( الفرع األدبً)

وكانت

اذا كانت
ب) 9

أ)6

فان

جـ) صفر

اذا كانت نهـــــــــــا ق(س) = 8
س +7
ب) :
أ) 8

هً:

1.

د) غٌر موجودة

نهـــــــــــا ق(س) هً :
ونهـــــــــــا ق(س) =  :فان
س 7
س -7
د) غٌر موجودة
جـ) موجودة

هناك  7طرق الٌجاد النهاٌات من خالل الجدول ( اخذنا الطرٌقة األولى وهً من خالل الجدول)
أ)من خالل جدول جاهز

ب) ٌمكن ان ٌعطٌك اقتران وٌطلب منك ان تكون جدول

جـ) من خالل اقتران متشعب

االن سنأخذ الطرٌقة الثانٌة ب :
ب) ٌعطٌك اقتران وٌطلب منك ان تكون جدول

لم ٌاتً وزارة ( احتمال ضعٌف أن ٌأتً فً الوزارة)

مثال :على اعتبار ان ق(س) = ص = 6س 1+ناتج هو :
أ) نهاٌة موجودة ب) نهاٌة غٌر موجودة
د) 6
جـ) صفر
الحل:هنا لم ٌحدد من جهة الٌمٌن او الٌسار اختر اي  7قٌم ترٌدها تكون قرٌبة من  6من جهة
الٌمٌن وكذلك  7قٌم تكون قرٌبة من  6من جهة الٌسار وطلع ناتج ق(س) لكل منها حسب المعادلة
6س 1+وقارن الناتج من الجهتٌن اذا كانت تقترب ( تؤول من نفس العدد فان النهاٌة موجودة
واذا كانت غٌر متساوٌة فان النهاٌة غٌر موجودة
نعوض  7قٌم من جهة الٌمن و  7قٌم من جهة الٌسار

6
س
ق(س)

1,999 1,99 1,9
8,997 8,97 8,7

مثال ق(6 + (1,9(* 6 = )1,9
)1
)7

6,71 6,771

6,1

9,76 9,776

9,6

الناتج  8,7وهكذا
)6

موجودة ألن
6

المتمٌز فً الرٌاضٌات
( الفرع األدبً)

اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ  :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ 0789996467

هناك  7طرق الٌجاد النهاٌات من خالل الجدول ( اخذنا الطرٌقة األولى وهً من خالل جدول جاهز )
أ)من خالل جدول جاهز

ب) ٌمكن ان ٌعطٌك اقتران وٌطلب منك ان تكون جدول

جـ) من خالل اقتران متشعب

اخذنا أ  +ب االن سنأخذ جـ
جـ) تكوٌن جدول من خالل اقتران متشعب :
سؤال :

 ،س > -1

7
6

س
 )1كون جدوال الٌجاد

،س< 6

ب

أ

)6
حل فرع : 1

1-

س
7,9- 7,7- 7,0ق(س) 7,78 7,:8 7,89

أ

ب

 االن راح ننشأ جدول لجهتٌن
 جهة لـ قٌم س>  1-وندخل فٌها قٌم أقل من 1-
 جهة أخرى لـ س <  1-وندخل فٌها قٌم أقل من 1-

-1,1
7

=1

=7

  -1,7 -1,6ونضع فً كل جهة رقمٌن او 7اختٌاري من عندي
ٌكون االولى أقل من  ( 1-س>  ) 1-والجهة
7
7
االخرى قٌم أكبر من  (1-س <  (1-كما فً
الجدول المجاور .
الشرح فقط للتوضٌح :
الحظ أن كل القٌم ق(س) من جهة الٌمٌن وهً :
 89,7و  :8,7و  7,78تؤول ( تقترب) من  1وبالتالً الناتج 1
مثال س=  , -7.9نعوضها فً المعادلة المقابلة لها كما ٌلً :
ق(س) = س 6وبالتالً ق( 6 )-,97هً  78,7وهكذا
الشرح فقط للتوضٌح :
الحظ أن كل القٌم ق(س) من جهة الٌسار وهً :
 -1,1و  -1,6و  -1,7تؤول ( تقترب) من  7وبالتالً الناتج 7
مثال س=  , -1,1نعوضها فً المعادلة المقابلة لها كما ٌلً :
ق(س) =  7وبالتالً ق( 7 = )-1,1وهكذا

حل فرع : 6

النهاٌة ..................

7

المتمٌز فً الرٌاضٌات اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ  :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ 0789996467
( الفرع األدبً)

سؤال :

6

س 1+

 ،س>6

7س1-

 ،س≤ 6

الحل :

كون جدول الٌجاد نهاٌة ق عندما
س  6ان كانت موجودة

6
1,7

س

…..

6,6

6,1

1,9

ق(س)

….

9,:

9,7

8,68 8,:1

….

ب

أ

النهاٌة موجودة
 7طرق الٌجاد النهاٌات من خالل  )1الجدول

 )6الرسم

 )7التعوٌض المباشر

أخذنا من خالل الجدول االن راح نجد النهاٌات من خالل الرسم
 )6اٌجاد النهاٌة من خالل الرسم
مالحظة  :دائما النهاٌة (غٌر موجودة) عند انفصال الخط عند النقطة المطلوبة مثل الرسومات التالٌة :

الخط منفصل
هنا قٌمة
غٌر موجودة

الخط منفصل
هنا قٌمة
غٌر موجودة

الخط متصل اذن
)النهاٌة موجودة)

الخط متصل اذن
)النهاٌة موجودة)

تعنً أن االقتران عندها غٌر معرف
مالحظة  : 1الدائرة الفارغة
تعنً أن االقتران معرف عند هذه النقطة
مالحظة  : 6الدائرة المغلقة
مالحظة  : 7نأخذ بعٌن االعتبار الدوائر المغلقة والمفتوحة فقط عند اٌجاد الصورة(الرسم)
تكون النهاٌة غٌر موجودة عند  :أ) الشكل منفصل
ب) عند أطراف الفترات ( ٌعنً نقطة الها خط من الٌمٌن لكن لٌس لها خط من الٌسار أو العكس
اذا كان الشكل متصل تكون النهاٌة موجودة

8

المتمٌز فً الرٌاضٌات اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ  :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ 0789996467
( الفرع األدبً)

تدرٌب ( )1من الكتاب صفحة : 1:
اعتمد على الشكل المجاور الذي ٌمثل ق(س) =
)6
 )1ق()7

)7

س9 – 6
س7-

جد قٌمة كل مما ٌاتً ان وجدت :

)8

ألن االقتران متصل معناه ( النهاٌة موجودة)
حل  )1ق(.............. = )7
تعنً أن االقتران عندها غٌر معرف
الدائرة الفارغة
حل )6

=:

الحظ من جهة الٌمٌن الى الٌسار ق(:= )7

)8

حل )7
الحظ من جهة الٌسار للٌمٌن ق(:= )7

=6
الحظ ان الناتج من جهة الٌمٌن  :ومن جهة الٌسار  :اذن الناتج :
9

المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ و راﺋد اﺑو ﺷﮭﺎب
( الفرع األدبً)
8
7

باالعتماد على الشكل المجاور اوجد

الحل :النه لم ٌحدد اي جهة راح نطلع الحل من الجهتٌن الٌمن والٌسار
)1

=8

)6

من الٌمٌن
من الٌسار

6

=7

غٌر موجودة

وزارة  6777صٌفً ( عالمتان)

وزارة  6779صٌفً ( عالمتان)
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المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ وراﺋد اﺑو ﺷﮭﺎب
( الفرع األدبً)
 الدائرة المغلقة معناها معرفة
الدائرة المفتوحة معناها غٌر معرفة

وزارة  6711شتوي ( عالمتان)
معتمدا الشكل المجاور والذي ٌمثل
منحنى االقتران ق(س)  ،ما هً
ب) 6-
د) غٌر موجودة

أ) 6
جـ) 7

1

الشرح  :النهاٌة من الٌمٌن = 7والنهاٌة من الٌسار 6-
الناتج من الٌمٌن ال ٌساوي الناتج من الٌسار اذن الناتج (غٌر معرفة)
الحظ بان العدد  1من جهة الٌمٌن له قٌمتٌن  6و  7الدائرة المغلقة هً فقط المعرفة اذا ق ( )1من جهة الٌمٌن = 7

وزارة  6716شتوي ( عالمتان)

اعتمادا على الشكل المجاور الذي ٌمثل منحنى االقتران
ق(س) المعرف على ح ما هً
ب) 8
أ)7
الجواب  :ب

جـ) 1

من الٌمٌن

د)غٌر

وزارة  6716صٌفً ( عالمتان)

اعتمادا على الشكل المجاور الذي ٌمثل منحنى
االقتران ق(س) المعرف على ح ما هً

أ) 6
جـ) 1

ب) 7
د) غٌر معرفة

 الدائرة المغلقة معناها معرفة

والدائرة المفتوحة معناها غٌر معرفة
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المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ وراﺋد اﺑو ﺷﮭﺎب
( الفرع األدبً)
وزارة  6717شتوي ( عالمتان)
اعتمادا على الشكل المجاور الذي ٌمثل منحنى االقتران
ق(س) المعرف على ح  ،ما
جـ) 7

؟

د) غٌر موجودة

ب) 1
أ) 6
الجواب  :ب
الحظ ان قٌمة  6من جهة الٌسار (ص) هً 1
وزارة  6717صٌفً ( عالمتان)

اعتمادا على الشكل المجاور الذي ٌمثل منحنى االقتران ق(س)
من الٌمٌن

هً :

أ) 1

ب) 6

جـ) 7

د) غٌر موجودة

الجواب  :جـ

وزارة  6718صٌفً ( عالمتان)
اعتمادا على الشكل المجاور الذي ٌمثل منحنى االقتران ق(س)
المعرف على مجموعة االعداد الحقٌقة جد

الحل :

=:
12

المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ وراﺋد اﺑو ﺷﮭﺎب
( الفرع األدبً)
وزارة  6719شتوي ( عالمتان)

اعتمادا على الشكل المجاور الذي
ٌمثل منحنى االقتران ق(س) جد
الحل ................. :
وزارة  6719صٌفً ( عالمتان)

اعتمادا على الشكل المجاور الذي ٌمثل منحنى االقتران
ق(س) المعرف على مجموعة االعداد الحقٌقة جد

الحل :

= ........

وزارة  671:شتوي ( عالمتان)

اعتمادا على الشكل المجاور الذي ٌمثل منحنى االقتران ق(س) المعرف على مجموعة االعداد
الحقٌقة جد

الجواب :

= ........
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المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ :ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ وراﺋد اﺑو ﺷﮭﺎب
( الفرع األدبً)
وزارة  671:صٌفً ( عالمة)

اعتمادا على الشكل المجاور الذي ٌمثل
منحنى االقتران ق(س) المعرف
على مجموعة االعداد الحقٌقة جد
الجواب :

من الشكل المجاور ما هً قٌم ( أ ) التً عندها نهـــــــا ق(س) غٌر موجودة
أ
س
الحل :
 ،و نهــــــــا ق(س) = 6
نهــــــا ق(س) = 1
- 1س
+ 1س
عند  1-الطرفٌن من الٌمٌن والٌسار غٌر متساوٌتٌن
نهــــــا ق(س) = غٌر موجودة
1س
حل تدرٌبات ومسائل الكتاب الكتاب :
تدرٌب ( )1من الكتاب صفحة ( ) :
س –9
س7-
اعتمد على الشكل المجاور الذي ٌمثل ق(س) =
جد قٌمة كل مما ٌاتً ان وجدت :
الجواب  :غٌر معرف
 )1ق()7
الجواب : :
 )6نهـــــــــا ق(س)
-7
س
 )8نهـــــــــا ق(س) الجواب : :
الجواب : :
 )7نهـــــــــا ق(س)
7
س
+7
س
6

ﻣﻠوك اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎ ت
راﺋد اﺑو ﺷﮭﺎب & ﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ

المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ :راﺋد اﺑو ﺷﮭﺎب وﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ
( الفرع األدبً)
تدرٌب (  : )6اعتمادا على الشكل الذي ٌمثل منحنى االقتران جد قٌمة كل مما ٌأتً ( ان وجدت)
 )1نهـــــــا ق(س) الجواب 6 :
س 1-
 )6نهــــــا ق(س) الجواب 1 :
س 7
 )7نهـــــا ق(س) الجواب  :غٌر موجودة
ألن نهـــــــــــا ق( ≠ )6نهـــــــــا ق()6
س 6
-6
س
+6
س
 )8ق(....... = )6
 )9ق (....... = ) -1
تدرٌب  )7اعتمادا على الشكل الذي ٌمثل منحنى االقتران جد قٌمة كل مما ٌأتً ( ان وجدت)
 )1نهــــــــا ق (س) = 1
س

6

 )6الثابت أ  ،حٌث أن نهـــــا ق(س) = صفر

أ

س

فرع 7
فرع 1

الحل  :مجموعة قٌم أ هً{ 9 ، 1} :
 )6الثابت ب  ،حٌث نهـــــا ق (س) غٌر موجودة .
س

ب

الحل  :مجموعة قٌم ب هً } {7بسبب .......

حل س )1اعتمادا على الشكل ( )9-1الذي ٌمثل منحنى االقتران ق(س) = س8-6
جد قٌمة كال مما ٌأتً ان وجدت :
س 6-

السؤال

أ) ق()6

الجواب
الدائرة المفتوحة
تعنً غٌر معرف

الدائرة المفتوحة معناها غٌر معرف عند قٌمة أي عدد

4
النهاٌة من الٌمٌن  8ومن الٌسار 8اذن الناتج 8

جـ) ق()7

5

قٌمة  7على محور الصادات ص هً 9

....
النهاٌة من الٌمٌن  9ومن الٌسار 9اذن الناتج ......

15

المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ :راﺋد أﺑو ﺷﮭﺎب وﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ
( الفرع األدبً)
حل س )6اعتمادا على الشكل (  )17-1الذي ٌمثل منحنى االقتران ق  ،جد قٌمة كل مما ٌأتً ان وجدت :

السؤال

الجواب

......
تقترب  9,7من  1على محور السٌنات
وقٌمة ق( .....=)1على محور الصادات

3
2
....
النهاٌة من الٌمٌن  6ومن الٌسار 7اذن
الناتج ....
حل س )7اعتمادا على الشكل (  )11-1الذي ٌمثل منحنى االقتران ق  ،جد قٌمة كل مما ٌأتً ان وجدت :

السؤال

الجواب

6
النهاٌة من الٌمٌن  6ومن الٌسار 6اذن الناتج 6

2
الشرح :

أ=...
الشرح  :ألن

....
الشرح :
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المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ :راﺋد أﺑو ﺷﮭﺎب وﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ
( الفرع األدبً)
الوحدة األولى ( النهاٌات واالتصال)
 )1نهاٌة االقتران عند نقطة  )6نظرٌات على النهاٌات  )7نهاٌة خارج قسمة اقترانٌن
( االن سنأخذه)
( أخذناها )

)8االتصال

الدرس الثانً  :نظرٌات على النهاٌات

نهــــــــــا جـ = جـ (العدد نفسه)

نظرٌة : 1

أ

س

تعنً أن نهاٌة الثابت = الثابت نفسه
اذا كان أ  ،جـ ϶ (ٌنتمً) ح وكان ق(س) = جـ حٌث أن جـ عدد ثابت فان نهــــــا جـ = جـ
نهـــــا 7 = 7

س

0

السؤال

نهـــــا 9 = 9

س

نهـــــا 8971 = 8971

7

س

س

أ

7-

الناتج

الناتج

السؤال

9-

أ

....
علما بأن جـ ثابت

نهـــــــــــــــا ق(س) = ق( أ )

نظرٌة : 6

س

أ

اذا كان ق(س) اقتران كثٌر حدود ( معادلة) فان
أي أن نهاٌة االقتران كثٌر حدود تحسب بالتعوٌض المباشر
مثال :نهـــــــــا 8س 9 + 6هً :
س

أ) 9

1

ب) 9

نهـــــــــــــــا ق(س) = ق( أ )
س

أ

نهـــــــــا 8س= 9 + 6

س
6

جـ) 8س 9 +

د)

الحل بالتعوٌض المباشر س= 1فً المعادلة بدال من س كما ٌلً :

1

9 + 6 )1 (8
9 + 1X8
9+8
17
9

المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ :راﺋد أﺑو ﺷﮭﺎب وﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ
( الفرع األدبً)
مالحظة  : 1أي عدد سالب أس عدد زوجً ٌتحول الى موجب
(9 = 6 )7-( ، 8 = 6 )6-( ، 1 = 177)1-( ، 1 = 8 )1-( ، 1 = 6 )1-
مالحظة  :6أي عدد سالب أس عدد فردي تبقى اشارة السالب مع الناتج
(60- = 7 )7-( ، 9- = 7)7-( ، 7- = 7)6-( ، 1- = 99 )1-( ، 1- = 7)1-
أمثلة على استخدام اقتران كثٌر حدود بالتعوٌض المباشر فً المعادالت

مثال على استخدام اقتران كثٌر حدود بالتعوٌض المباشر وفٌه نظرٌة 1
مثال :

أ) 7
الجواب :

مثال(: )1

ب) 8

د) غٌر ذلك

جـ) 8-

نهاٌة الثابت = الثابت نفسه
6

الحل 8 – 1- X9 + )1-(7 = :
=8 - 1- X9 +6)1-(7
= 8- 9- + 1 X 7
= 8 - 9- + 7
= 8 – 6-
:-

أمثلة على استخدام اقتران كثٌر حدود بالتعوٌض المباشر الٌجاد قٌمة
الثابت :

مثال  : 1اذا علمت بأن نهـــــــــــا (7س  +أ ) = 19
جد قٌمة أ .

س

الحل :

مثال(: )6
الحل (1-( X8 -99)1-( = :
= 1 X 8 – 1-
= 8- 1-
= 9-

97

()1-

عدد فردي

= 1-

 + 6X7أ = 19
 + :أ = 19

عدد زوجً

=1

أ = : - 19
أ=9

()1-

6

االن ننقل  :الى الطرف االٌمن حتى
تبقى أ فقط النها هً المطلوب
عند نقل عدد من جهه الى اخرى تتغٌر
اشاراته الحظ  :تغٌرت الى :-

مثال (: : )7
ب) 8

أ) 7

جـ) 8-

د) غٌر ذلك

الحل :

وزارة  6777صٌفً ( عالمتان)
اذا كان ل عدد ثابتا وكانت نهـــــــــا (س+ل) =  :فما قٌمة

س

أمثلة على استخدام اقتران كثٌر حدود بالتعوٌض المباشرمع القسمة :

مثال (: )1
ب) 17

أ) 67
الحل :

مثال (: )6

جـ) صفر

د) 6

الثابت ل ؟ أ) 7

ب):

6

د) 7

جـ)8

الحل :نعوض س= 6فً المعادلة كما ٌلً :
 +6ل = :االن ننقل  6الى الطرف االخرحتى تبقى ل لوحدها
ل =  6-:عند نقل  6الى الطرف االخر تتحول الى 6-
ل=  8الجواب  :جـ وهً 8

وزارة  6717شتوي( عالمتان)
اذا كانت نهـــــــا (ل س 0 = )7+6فان قٌمة الثابت ل =

الحل :

= (7+6)7
8
= 16
8
=7

س 1-
أ)
جـ) 17-
ب)8-
أ) 8
الحل  :نعوض س=  1-فً المعادلة

د)17

ل 0 =7 +6)1-( X
ل 0 =7 +1 X
ل 0 =7 +
ل = ............

اذن الحل فرع ..........:
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المتمٌز فً الرٌاضٌات
اﻋداد اﻷﺳﺗﺎذ :راﺋد أﺑو ﺷﮭﺎب وﺷﺎدي اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ
( الفرع األدبً)
مثال  : 6اذا علمت بأن نهــــــــــا (س:+6س) = 9-

مراجعة  +تأسٌس لتحلٌل المعادالت التربٌعٌة:

فان قٌمة أ هً :
ب) 7-
أ) 7

شرح المعادالت التربٌعٌة وتحلٌلها  :أس  +ب س +جـ = صفر
ٌسمى( أس) 6الحد التربٌعً وٌسمى ( ب س) الحد االوسط
وٌسمى( جـ) الحد الثابت (المطلق)

س

6

أ
جـ) :

د) 9-

الحل  :أوال نعوض أ فً المعادلة (س:+6س) =  9-كما ٌلً :

أ: + 6أ = 9-
أ: + 6أ  = 9+صفر
(أ()7+أ = )7+صفر
اذن أ = 7-
اذن أ =7-
مثال : 7

اذا علمت بأن نهــــــــــا (س6+6س) =  1-أوجد قٌمة أ .

أس
الحل  :نعوض قٌمة س وهً -أ فً المعادلة كما ٌلً :
(-أ) - x 6+6أ = 1-
6

أ 6-أ  = 1 +صفر (نعوض وننقل  1-الى جهة الٌمٌن حتى
نحللها
عشان
تربٌعٌة
معادلة
........................نحولها
التربٌعٌة
المعادلة
تحلٌل
حسبالىقاعدة

أ= ........
وزارة  6719شتوي( عالمتان)
جد نهـــــــــــــــــا س7-6س8-
س
7-16 8س
الحل  :لدٌنا معدلة تربٌعٌة وهً
س7-6س 8-نحللها الى (س ( )8-س )1+حسب الشرح المجاور
7-16س بنطلع منها عامل مشترك -8(7س) حسب الشرح المجاور ***

طرٌقة التحلٌل الى العوامل :
)
) ( س

) (
 )1نفتح قوسٌن (
6
)
 )6نحلل س كما ٌلً ( س
 )7نحدد االشارات كما ٌلً :
أ) اذا كانت اشارة الحد الثابت (جـ) موجبة فان اشارة القوسٌن
متشابهتٌن حسب اشارة الحد األوسط موجب أو سالب مثالٌن :
6
مثال )1أ : +أ  = 9+صفر التحلٌل هو ( :أ ( )7+أ = )7+صفر
6
مثال )6أ 6 -أ  = 1+صفر التحلٌل هو ( :أ ( )1-أ  = )1 -صفر
ب) اذا كانت اشارة الحد الثابت (جـ) سالبة قان اشارة القوسٌن
مختلفٌن كما ٌلً :
( س ( ) +س) -
 )8نحلل الحد المطلق كحاصل ضرب عددٌن مجموعهما الحد األوسط
واشارة العدد األكبر تأخذ اشارة الحد األوسط
مثال  :حلل ما ٌلً :
6
أ)س – 9س  = :+صفر التحلٌل هو ( :س( )7-س = )6-صفر
الحظ مجموع  9- = 6-+7-الحد األوسط وحاصل ضربهما ( :قٌمة جـ)
6

ب)س – س  = :-صفر التحلٌل هو ( :س( )7-س = )6+صفر
الحظ مجموع  1- = 6+7-الحد األوسط وحاصل ضربهما ( :-قٌمة جـ)
6
جـ)7س – 8س  = 1+صفر التحلٌل هو 7( :س( )1-س)1-

***مراجعة  +تأسٌس لتحلٌل المعادالت الكسرٌة:
حلل ما ٌلً ألبسط صورة
المعادلة
)1

نهـــــــــــــا (س ( )8-س)1+

س

8

 – 8 ( 7س)

نهــــــــــا ( -س)1+
7
8
س
الناتج :

مالحظة :

)2
)3
)4

أقوى شرح لمادة الرٌاضٌات

اﻋداد اﻻﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺗﻣﯾز  :راﺋد أﺑو ﺷﮭﺎب
اعداد االستاذ المتمٌز  :رائد أبو شهاب
اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ
واﻻﺳﺗﺎذ أيﺷﺎدي
التسجٌل للتدرٌس الخصوص
سؤال أو
لالستفسار عن

)5

س 8 -6
س6-
6

س 7-س
س
س6-6س
س8-6

س1-7
س1-
س9-6س:+
7

س 60-

)6

7س8-6س1+

:س 6 -
)7

س1+7
س1-6

المعادلة أثناء التحلٌل
(س( )6-س)6+
س6-

ناتج التحلٌل
س6+

س (س)7-
س

س (س)6-
(س( )6-س)6+
(س( )1-س+6س)1+
(س)1-

س 7-
س
س6+
6

س  +س1+

(س)6-
(س( )7-س)6-
6
(س( )7-س7+6س( )9+س 7+س)9+
(7س( )1-س)1-
7(6س)1-
6

س1-
6
6

19س)1+
(س( )1+س  -س( )1+س -
(س)1-
(س( )1-س)1+

