
 

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/15math                   

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

https://almanahj.com/ae/15math1     

* 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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45 األشتقاق الضم  لما تم  ن  يتم األشتقاق حسب قواعد األشتقاق ول
y' جوارها أشتقاق y نضع 

𝑎𝑥 𝑎𝑥 𝑛𝑥𝑢 ± 𝑣 𝑢′ ± 𝑣′𝑐 ⋅ 𝑢 𝑐. 𝑢′𝑢 ⋅ 𝑣 𝑢 𝑣 + 𝑢𝑣′𝑢𝑣 𝑢 𝑣 − 𝑢𝑣′𝑣𝑐𝑣 −𝑐. 𝑣′𝑣𝑥 12 𝑥𝑢 𝑢′2 𝑢(𝑢) 𝑛(𝑢) ⋅ 𝑢′(𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) 𝑓 𝑔 𝑥 . 𝑔′(𝑥)𝑦 = 𝑓 𝑢𝑢 = 𝑔(𝑥) 𝑑𝑦𝑑𝑥 = 𝑑𝑦𝑑𝑢 ⋅ 𝑑𝑢𝑑𝑥𝑔 = 𝑓 (𝑥) 1𝑓′(𝑔 𝑥 )(𝑎) (𝑎) ln(𝑎)(𝑎) (𝑎) u′ ln (𝑎)𝑒 𝑒𝑒 𝑒 ⋅ 𝑢′ln (𝑥) 1𝑥ln (𝑢) 𝑢′𝑢sin (𝑥)cos (𝑥)

tan (𝑥)cot (𝑥)sec (𝑥)csc (𝑥)

cos (𝑥)−sin (𝑥)

sec (𝑥)−𝑐𝑠𝑐 (𝑥)sec (𝑥) ⋅ tan (𝑥)−csc (𝑥) ⋅ cot (𝑥)sin (𝑥) 11 − 𝑥cos (𝑥) −11 − 𝑥tan (𝑥) 11 + 𝑥cot (𝑥) −11 + 𝑥sec (𝑥) 1𝑥 𝑥 − 1csc (𝑥) −1𝑥 𝑥 − 1sinh (𝑥) cosh (𝑥)cosh (𝑥) sinh (𝑥)tanh (𝑥) 𝑠𝑒𝑐ℎ (𝑥)coth (𝑥) −𝑐𝑠𝑐ℎ (𝑥)sech (𝑥) −sech (𝑥) ⋅ tanh (𝑥)csch (𝑥) −csch (𝑥) ⋅ coth (𝑥)sinh (𝑥) 11 + 𝑥cosh (𝑥) 1𝑥 − 1tanh (𝑥) 11 − 𝑥coth (𝑥)sech (𝑥)csch (𝑥)
−1𝑥 1 − 𝑥−1𝑥 1 + 𝑥
11 − 𝑥

Almanahj.com/ae


