
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/15                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى السادس في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/15math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى السادس في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                              

      

                  https://www.almanahj.com/sa/15math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى السادس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade15                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/15
https://www.almanahj.com/sa/15
https://www.almanahj.com/sa/15math
https://www.almanahj.com/sa/15math
https://www.almanahj.com/sa/15math2
https://www.almanahj.com/sa/15math2
https://www.almanahj.com/sa/15math2
https://www.almanahj.com/sa/grade15
https://www.almanahj.com/sa/grade15
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 

 

 بعض قواعد ااشتقヱ ベゅالتゅムمل
 

 ヵنوゅلث ثゅج ثヰصة بمنゅガالケمطو 
 
 
 

 الدالة نوネ الدالة
 

 المشتقة
 

ゅيヌヘالمشتقة ل 

 الثゅبتة
  

 مشتقة الثゅبت يسヵヱゅ صヘر

الガطية 
)الدケجة 
)ヴلヱاأ 

欠� + 決  

 �مشتقة キالة الدケجة اأヱلヴ تسヵヱゅ معゅمل 

مشتقة القوة 
ゅヰتゅヘعゅمضヱ  

ヱنطرゥ من القوة  nفي القوة aنضرゆ المعゅمل 
 ヱاحد

مشتقة 
 ゆضر
 キالتين

訣岫�岻. ℎ岫�岻 訣岫�岻′ℎ岫�岻 + 訣岫�岻ℎ岫�岻′ ヴلヱمشتقة اأ× ヴلヱنية + اأゅنية× الثゅمشتقة الث 

مشتقة 
قسمة 
 キالتين

訣岫�岻ℎ岫�岻 
ℎ岫�岻訣岫�岻′ − 訣岫�岻ℎ岫�岻′[ℎ岫�岻]態  

ュゅقヨال × − مشتقる الらسط الらسط × ュゅقヨال るمشتق
ュゅقヨبع الゲم

 

 

 يقرأ من اليسケゅ لليمين

مشتقة 
ケグイال √���  

堅� 岫�岻�津 −怠
 

 نحوメ الケグイ الヴ اس ثم نشتق

 الدالة نوネ الدالة
 

∫ الغير محدキ )الدヱاメ ااصلية ( التゅムمل �岫�岻纂� = 

��  الثゅبتة + 算 

تゅムمل القوة 
ゅヰتゅヘعゅمضヱ 

���+��+�  + c 



 

 

تゅムمل 
ケグイال √���  

津�+津 岫�岻��+怠
  +   c 

∫التゅムمل الヨحギد  血岫�岻穴�長銚 
りحصورヨال るنطقヨال るحゅمس  るالギلゅب血岫�岻 محورヱ �  りゲتヘالヱ[欠, 決] 

∫في التゅヘضل ヱالتゅムمل                          ةاأسゅسيالنヌرية  血岫�岻穴�長銚 =�岫決岻 − �岫欠岻 = �岫�岻|決欠 ∫ 血岫�岻穴� = 0銚銚   ستقيمヨبين ال りحصورヨال るنطقヨال るحゅمس� = 欠 سهヘنヱ 
∫مثメゅ احسب    cos��墜�� 穴�態態     = りゲشゅらم ゆ0الجوا 

 

 

   ∫ 血岫�岻穴� = − ∫ 血岫�岻穴�銚長長銚     ラت اヨヤا عクا メゅمث∫ 血岫�岻穴� = 35態 
 ラゅف∫ 血岫�岻穴� =. . . …態5    ゆ3-الجوا 

 るئيゅيزيヘال れゅبعض العاقヱ ملゅムالتヱ ベゅااشتق 

るحظيヤه الヰتجヨال るعゲالس = )るاحコوقع )ااヨال るدال るمشتق 嫌岫建岻′ = �岫建岻 
)るاحコوقع )ااヨال るدال = るحظيヤال るヰتجヨال るعゲمل السゅムت ∫ �岫建岻穴建 = 嫌岫建岻 + 潔 

 
 


