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 :تذكر أن 

 مجموعة مرتبة من األعداد یسمى كل عدد فیھا حدا :  المتتابعة

 إذا كان الفرق بین أي حدین متتالین فیھا ثابتا :                  حسابیة فقطالمتتابعة 

 ھو الفرق بین أي حدین متتالیین :  أساس المتتابعة

 عبارة جبریة تربط قیمة الحد برقمھ ویمكن استعمالھا في إیجاد حدود المتتابعة الحسابیة  :  الحد النوني

 : قاعدة ھامة 

 ترتیب الحد: ن                                               

 :السؤال 

 ٨= فان قیمة الحد عندما    ن    ١٢،  ١٠،  ٨،  ٦: للمتتابعة الحسابیھ 

   ١٥ )د     ١٤) ج       ١٨) ب     ٢٠)أ 

          :االجابة 

  ٢= ٦-٨= االساس 

  األساس ×  )   ١ –ن   + (الحد األول = الحد النوني 

 ٢٠=  ١٤+٦) = ٢)(٧+ (  ٦) = ٢)( ١-٨+ ( ٦= النوني الحد 

 :السؤال  

 أي المتتابعات التالیة حسابیة ؟

 ٦، ٥، ١،٢ )د     ٢،  ٣،  ٥،  ٩) ج       ٧،  ٩،  ٥،  ٢) ب   ٨، ٦،  ٤،  ٢) أ 

 :االجابة 

 متتابعة حسابیة    ٢=االساس        ٢=  ٢-٤،  ٢= ٤-٦،  ٢= ٦-٨)    أ

 :السؤال 

 ١٢،  ١٠،  ٨،  ٦: الحد النوني للمتتابعة الحسابیھ 

   ٢+ن  ٤ )د     ٤+ن ) ج       ٦+ن  ٢) ب     ٤+ ن  ٢)أ 

  ٢= ٦-٨= االساس          :االجابة 

  األساس ×  )   ١ –ن   + (الحد األول = الحد النوني 

 

 ٤+ن  ٢) = ٢-٦+(ن ٢=  ٢-ن ٢+   ٦) = ٢)( ١ -ن  + ( ٦= الحد النوني 

  األساس ×  )   ١ –ن   + (الحد األول = الحد النوني 
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الدوال                            

 إلیجاد قیمة الدالة عند عدد ما نعوض عن التغیر س بذلك العدد

الدوال                            

إلیجاد قیمة الدالة عند عدد ما نعوض عن التغیر س بذلك العدد

الدوال                            )  

إلیجاد قیمة الدالة عند عدد ما نعوض عن التغیر س بذلك العدد

  ٢  (

 ھي العالقة التي تعطي مخرجة واحدة لكل مدخلة 

 یتم فیھ تنظیم المدخالت والقاعدة والمخرجات 

إلیجاد قیمة الدالة عند عدد ما نعوض عن التغیر س بذلك العدد
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٨( مراجعة  

ھي العالقة التي تعطي مخرجة واحدة لكل مدخلة 
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 نقطتان كافيتان لرسم دالة خطية إال أنه من األفضل رسم ثالث نقط على األقل 
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 .للتأكد من عدم وجود أخطاء حسابية عند إيجاد قيم ص المناظرة لقيم س المعطاة
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نقطتان كافيتان لرسم دالة خطية إال أنه من األفضل رسم ثالث نقط على األقل 
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ھي المعادلة التي تمثل حلولھا بيانيا بخط مستقيم

ھي األزواج المرتبة التي تجعل المعادلة التي تمثل الدالة صحيحة
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للتأكد من عدم وجود أخطاء حسابية عند إيجاد قيم ص المناظرة لقيم س المعطاة

.  ثامن

ھي المعادلة التي تمثل حلولھا بيانيا بخط مستقيم: 

 :ھي األزواج المرتبة التي تجعل المعادلة التي تمثل الدالة صحيحة
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 ً كمــیتین متغیرتین ثابتة فإن العالقة بینھما تسمى تغیرا

              

 ً كمــیتین متغیرتین ثابتة فإن العالقة بینھما تسمى تغیرا

              

 ً كمــیتین متغیرتین ثابتة فإن العالقة بینھما تسمى تغیرا

              التغیر الطردي

 ً كمــیتین متغیرتین ثابتة فإن العالقة بینھما تسمى تغیرا

 تسمى النسبة الثابتة بین كمیتین متغیرتین ثابت التغیر          

 ھو يمثل عالقة خطية متناسبة ھو مستقيم يمر بنقطة األصل 

التغیر الطردي

 ً كمــیتین متغیرتین ثابتة فإن العالقة بینھما تسمى تغیرا

تسمى النسبة الثابتة بین كمیتین متغیرتین ثابت التغیر          
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تسمى النسبة الثابتة بین كمیتین متغیرتین ثابت التغیر          

ھو يمثل عالقة خطية متناسبة ھو مستقيم يمر بنقطة األصل 
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 یمكنك استعمال التناسب لحل مسائل التغیر الطردي
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ھو يمثل عالقة خطية متناسبة ھو مستقيم يمر بنقطة األصل 
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تسمى النسبة الثابتة بین كمیتین متغیرتین ثابت التغیر          

یمكنك استعمال التناسب لحل مسائل التغیر الطردي
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  : ھو يمثل عالقة خطية متناسبة ھو مستقيم يمر بنقطة األصل

.  ثامن

عندما تكون النسبة بین :التـــــغیر الطـــردي

تسمى النسبة الثابتة بین كمیتین متغیرتین ثابت التغیر              : 

یمكنك استعمال التناسب لحل مسائل التغیر الطردي



ثامنالفصل ال

التـــــغیر الطـــردي

: ثــابت التغیر    

یمكنك استعمال التناسب لحل مسائل التغیر الطردي
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