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دالة معرفة على جمال يشمل العدد احلقيقي
نقول أنّ قابلة لالشتقاق عند و عددها املشتق عند هو العدد احلقيقي

إذا كان:

أو
 القول أنّ قابلة لالشتقاق على يعين أنّ الدالة تقبل االشتقاق عند كل عدد حقيقي من
 إذا كانت الدالة قابلة لالشتقاق على جمال  ،فإنّ الدالة املشتقة للدالة على هي الدالة اليت يُرمز هلا و اليت
ترفق بكل عدد حقيقي من العدد املشتق

العدد املشتق

هو معامل توجيه املماس ملنحين الدالة عند النقطة

ذات الفاصلة  .معادلة هلذا املماس هي:

يف الفيزياء ،نكتب
للتعبري عن
هذا التقريب ونكتب :
أو

حمليا ،يُمكن استبدال الدالة بالدالة التآلفية املمثلة باملستقيم
أي من أجل قريب من  ،يُمكن استبدال
أو بوضع

.

بـ

،و من أجل قريب من الصفر ،يُمكن استبدال
بـ

و نكتب :

1
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قابلية اشتقاق الدوال

 الدالة

،

√

| |

√

الدالة | |

يقبل يف النقطة

00

0

مماسا أفقيا ( معامل توجيهه معدوم)

غري قابلة االشتقاق عند  ,0ملاذا ؟

التمثيل البياني للدالة


و

عند الصفر و تفسرياتها اهلندسية

قابلة االشتقاق عند  0و عددُها املشتق عند الصفر هو 0

التمثيل البياني للدالة
 الدالة

نهائي علوم و رياضيات

يقبل يف النقطة

√

00

مماسا عموديا ( ليس له معامل توجيه)

غري قابلة االشتقاق عند  .0ملاذا ؟

التمثيل البياني للدالة | |
اليسار ( معامل توجيهه 1

يقبل يف النقطة

00

نصف مماس من اليمني ( معامل توجيهه  )1و نصف مماس من

)

كل دالة قابلة لالشتقاق على جمال هي دالة مستمرة على  .و العكس غري صحيح

1

هي الدالة املعرفة على اجملال ]2 2

[ بـ:
√4

و ليكن متثيلها البياني التالي:
 .1التخمينات :هل الدالة قابلية اشتقاق عند 0؟ عند  2؟
 .2باستعمال تعريف قابلية اشتقاق دالة عند عدد ،أثبت صحة كل ختمني.

2

هي الدالة املعرفة على بـ:
 .1أثبت أنّ

| 2

و ليكن متثيلها البياني

|

قابلة لالشتقاق من اليمني عند 0

(ب) عيّن معادلة للمماس من اليمني للمنحين
 .2أثبت أنّ

عند النقطة A

قابلة لالشتقاق من اليسار عند 0
عند النقطة A

(ب) عيّن معادلة للمماس من اليسار للمنحين
 .3هل الدالة قابلة لالشتقاق عند  1؟

3

 .1لتكن

الدالة املعرفة على [

 .2برّر قابلية اشتقاق الدالة

 [0مبا يلي:

على اجملال [

 ]0و أحسب

 .3أثبت ،باستعمال تعريف العدد املشتق ،أنّ الدالة

2

√

قابلة لالشتقاق عند 0
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-

مشتقات الدوال املألوفة
جماالت قابلية
االشتقاق
[

]

[

]

[

]
]

[0

1

املشتقات و العمليات

أو

]0

[
]

[0

أو
√

[

]0

[

]0

[

]

[

]

على كل جمال
{
من }

إذا كانت الدالة قابلة لالشتقاق على جمال و تأخذ قيمها يف جمال و إذا كانت الدالة قابلة لالشتقاق على
فإنّ الدالة املعرفة على بـ

[

]

تقبل االشتقاق على و من أجل كل من :
]

إذا كانت قابلة
لالشتقاق على جمال

فإنّ الدالة
التالية قابلة
لالشتقاق على

[

و دالتها املشتقة
هي:

أمثلة
)

3
(

1

2

1

1

1
1

و من أجل كل من
حيث 0

2

√
1

√
1

√

مع

√

)

3

3

0

(4
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4

لتكن الدالة املعرفة على اجملال مبا يلي:

√1

 .1حتقق أنّه من أجل كل عدد حقيقي ،
 .2استنتج أنّه من أجل كل عدد حقيقي ،

√1
1

0

5

الدالة

مبا يلي:

معرفة على }{ 1 1

 .1عيّن عددين حقيقيني و حيث من أجل كل عدد حقيقي
1

.2

،

1

عدد طبيعي غري معدوم ،استنتج عبارة

هي دالة قابلة لالشتقاق على جمال
 إذا كانت موجبة متاما على فإنّ الدالة متزايدة متاما على
 إذا كانت سالبة متاما على فإنّ الدالة متناقصة متاما على
 إذا كانت هي الدالة املعدومة على فإنّ الدالة ثابتة على
مثال  :هي الدلة املعرفة على بـ
قابلة لالشتقاق على و

3

من أجل كل عدد حقيقي

0،

 .إذن الدالة متزايدة متاما على

هي دالة معرفة على جمال من و عدد حقيقي من  .القول أنّ

هي قيمة حدّية حملية عظمى للدالة يعين

وُجود جمال مفتوح حمتوى يف و يشمل  ،حبيث من أجل كل من :
بطريقة مماثلة نٌعرف القيمة احلدّية احمللية الصغرى

4
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هي دالة قابلة لالشتقاق على جمال من
 إذا كانت

نهائي علوم و رياضيات

و عدد حقيقي من

قيمة حدّية حملية فإنّ

0

 إذا انعدمت عند مغيّرة إشارتها فإنّ

قيمة حدّية حملية

عيّن القيم احلدّية
قيمة حدّية
إذا كانت
حملية فإنّ املماس للمنحين
يف النقطة
يكون أفقياُ

 :إلزالة حالة عدم تعيني من الشكل" " لدالة عند  ،ميكن كتابة عبارة

على الشكل

مع

قابلة لالشتقاق عند  .عندئذ
:
بوضع

دالة معرفة بـ
2

 .النهاية عند  0تُؤدي إىل حالة عدم تعيني.
 ،أحسب نهاية عند .0

6

بـ 3

هي الدلة املعرفة على
و عند
عيّن نهاية الدالة عند
عيّن الدالة املشتقة للدالة و أدرس إشارتها
شكل جدول تغيّرات الدالة ثمّ أنشئ متثيلها البياني يف معلم متعامد و متجانس
6

3

8

7

نعترب الدالة

املعرفة على }{2

4

بـ :

أدرس اجتاه تغيّر الدالة و أثبت أنّ

1
2

2

على اجملال ]

هو قيمة حدّية حملية صغرى للدالة

]2

8

نعترب الدالة  fاملعرفة على مبا يلي:

3

√4

و متثيلها البياني يف معلم متعامد و متجانس

 .1أثبت أنّ حمور الرتاتيب هو حمور تناظر للمنحين
 .2عيّن الدالة املشتقة للدالة  .شكل جدول تغيّرات الدالة
 .3أثبت أنّ املستقيم ذو املعادلة

2

على اجملال [

[0

هو مستقيم مقارب للمنحين عند

 .4أنشئ املنحين و مستقيماته املقاربة
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الدالة ظل ،اليت نرمز هلا  tanهي الدالة املعرفة من أجل كل عدد حقيقي

يعين

0

نقول أنّ الدالة  tanهي:
) (1دورية و دورها
) (2فردية

مع

مع

 .إذن جمموعة تعريف الدالة  tanهي

من أجل كل عدد حقيقي من ،
إذا كان ينتمي إىل فإنّ

}

 ،بـ :

{

و
ينتميان كذلك إىل

و

و:

)(1
)(2

tan
و:

الدالة  tanقابلة لالشتقاق عند كل عدد حقيقي من
1

الدالتان sin

و

cos

قابلتان لالشتقاق على كل جمال من و :
1

 من أجل كل عدد حقيقي
حسب اخلاصتني ) (1و )(2

فإنّه يُمكن اختصار دراسة
الدالة على اجملال [ [0

1

و

1

من اجملال [ 0 ،[0
و مبا أنّ 0

0

 يف معلم متعامد و متجانس
حنصل على املنحين

1

⃗⃗

 ،إذن الدالة  tanمتزايدة متاما على اجملال [
على اجملال [ [0

فإنّ

نُنشئ املنحين املمثل للدالة  tanعلى اجملال [

] .ثمّ نُطبق على املنحين

على اجملال [

6

.[0

 ،[0ثمّ بالتناظر بالنسبة إىل املبدأ

انسحابات ذات األشعة ⃗

مع
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