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  رميا القمحة املادة: دكتور ◄

   الدوال عنوان احملاضرة: ◄                                   السادسة:احملاضرة ◄

 أهالً بكم أصدقائي سندرس في هذه المحاضرة :  العلمي :احملتوى 

 الدوال المتباينة والغامرة والتقابل-1

 التباديل-2

 تعابير رياضية-3

 الدوال المتباينة

 والغامرة والقلوبة 

𝟑. 𝟑 𝑶𝑵𝑬 − 𝑻𝑶 − 𝑶𝑵𝑬 
, 𝑶𝑵𝑻𝑶, 𝑨𝑵𝑫 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑻𝑰𝑩𝑳𝑬 𝑭𝑼𝑵𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵𝑺 

:𝑓الدالة  𝐴 → 𝐵 يقال عنها أنها 

 )وتكتب واحد إلى واحد( إذا كانت متباينة

  A المنطلقالمختلفة في العناصر 

 صوراً مختلفة . تملك

 طريقة أخرى لقول الشيء ذاته هي :

𝑓(𝑎)متباين إذا كان  𝑓يكون  = 𝑓(𝑎′) 
𝑎يقتضي أن  = 𝑎′ 

𝐴 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓: 𝐴 → 𝐵 𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 
𝒐𝒏𝒆 − 𝒕𝒐 − 𝒐𝒏𝒆 (𝑤𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 1 − 1) 𝑖𝑓  
𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏 𝐴 
ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠. 
𝐴𝑛𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑦 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔  
𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑓 𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑓 
𝑓(𝑎) = 𝑓(𝑎′) 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑠 𝑎 = 𝑎′ 

:𝑓الدالة  𝐴 → 𝐵 يقال عنها أنها 

 𝐵إذا كان كل عنصر من  دالة غامرة

 .Aهو صورة لعنصر ما من 

:𝑓بعبارة أخرى  𝐴 → 𝐵  تكون دالة غامرة 

  كامل المستقرهي  𝑓إذا كانت صورة 

𝑓(𝐴)أي أنه إذا كان  = 𝐵. 

 𝑓في  𝐵تغمر  𝐴في هذه الحالة فإننا نقول أن 

 Bعلى  𝐴تصور  𝑓, أو إن 𝑓وإّن 

𝐴 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓: 𝐴 → 𝐵 𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑎𝑛 
𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑖𝑓 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝐵 𝑖𝑠  
𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝐴. 
𝐼𝑛 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 , 𝑓: 𝐴 → 𝐵 𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑓 
𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑓 𝑖𝑠 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒓𝒆  
𝒄𝒐𝒅𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏 , 𝑖. 𝑒. , 𝑖𝑓 𝑓(𝐴) = 𝐵 
𝐼𝑛 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑒 𝑤𝑒 𝑠𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑓 𝑖𝑠 𝑎 
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐴 𝑜𝑚𝑡𝑜 𝐵 𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑓 
𝑚𝑎𝑝𝑠 𝐴 𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐵. 

:𝑓الدالة  𝐴 → 𝐵  )يقال أنها قلوبة )عكوسة 

 𝑓−1إذا كانت عالقتها العكسية 

 𝐴إلى  𝐵هي دالة من 

  𝑓−1على العموم وإّن العالقة العكسية 

𝐴 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓: 𝐴 → 𝐵 𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑓  
𝑖𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓−1𝑖𝑠 𝑎 
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐵  𝑡𝑜 𝐴. 
𝐼𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 , 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓−1 

 نظري
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 من الممكن أن ال تكون دالة.

 النظرية التالية تعطى مثاالً بسيطاً وتخبرنا 

 متى تكون مقلوبة 

𝑚𝑎𝑦 𝑛𝑜𝑡 𝑏𝑒 𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. 
𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒  
𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑢𝑠 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑖𝑡 𝑖𝑠  

 نظرية:
:𝑓الدالة  𝐴 → 𝐵 تكون قلوبة إذا 

 متباينة وغامرة  𝑓وفقط إذا كانت 

 

 

:𝑓إذا كانت الدالة  𝐴 → 𝐵  متباينة وغامرة فإننا 

 . 𝐵و𝐴بين  تقابلدالة  𝑓ندعو 

 

 

 هذا المصطلح يأتي من حقيقة أن كل

 𝐵سيقابل عنصر وحيد من  Aعنصر من 

 والعكس صحيح.

 

 

 

 بعض النصوص تستخدم المصطلحات 

 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 من أجل المتباين و 

 𝑠𝑢𝑟𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 من أجل الغامر و 

 𝑏𝑖𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒.من أجل التقابل 

 

𝒕𝒉𝒆𝒐𝒓𝒆𝒎 𝟑. 𝟏: 
𝐴 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓: 𝐴 → 𝐵 𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑓  
𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑖𝑓 𝑓 𝑖𝑠 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 
𝑜𝑛𝑡𝑜. 

 

𝐼𝑓 𝑓: 𝐴 → 𝐵 𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑛𝑡𝑜, 
𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑓 𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑎 𝒐𝒏𝒆 − 𝒕𝒐 − 𝒐𝒏𝒆  
𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝐴 𝑎𝑛𝑑 𝐵. 

 

𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 
𝑓𝑎𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝐴 𝑤𝑖𝑙𝑙 
𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 𝑡𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒  
𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝐵 𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎. 

 
𝑠𝑜𝑚𝑒    𝑡𝑒𝑥𝑡𝑠    𝑢𝑠𝑒    𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠  
𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 , 
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑛 𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  
𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑖𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒  
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒  

 الصفات الهندسية للدول

 المتباينة والغامرة

𝑮𝒆𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒛𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 
𝑶𝒏𝒆 − 𝒕𝒐 − 𝑶𝒏𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝑶𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔  

لنبحث اآلن     في    الدوال     من       الشكل 

𝑓: ℝ → ℝ 
 بما أن الرسم البياني لهذه الدوال من

 الممكن أن يتم تمثيله في المستوي  

وبما أن الدوال من الممكن تعريفها  ℝ2الديكارتي 

 من خالل مخططاتها البيانية

 

 فإننا ربما نتساءل فيما إذا كانت مفاهيم 

 التباين والغمر

 معنى هندسي . تحمل

 الجواب هو نعم.

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑤 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒  
𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑓: ℝ → ℝ 
𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 
𝑚𝑎𝑦 𝑏𝑒 𝑝𝑙𝑜𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑖𝑎𝑛 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 ℝ2 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑦 
𝑏𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑠  

 

𝑤𝑒 𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑤𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑤ℎ𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒  
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑  
𝑜𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔  
𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟 𝑖𝑠 𝑦𝑒𝑠. 
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 :𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑙𝑙𝑦 على وجه التحديد:
 

:𝑓 الدالة ℝ → ℝتكون متباينة إذا كان 

 كل مستقيم أفقي يقطع الرسم البياني  

 في نقطة واحدة على األكثر 𝑓للتابع 

1  

𝑓: ℝ → ℝ 𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑓 𝑒𝑎𝑐ℎ 
ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑒  
𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ 𝑜𝑓 𝑓 𝑖𝑛 𝑎𝑡 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡. 

 

:𝑓الدالة  ℝ → ℝ تكون دالة غامرة إذا كان 

 𝑓كل مستقيم أفقي يقطع الرسم البياني للتابع 

 في نقطة واحدة او أكثر 

2  
𝑓: ℝ → ℝ 𝑖𝑠 𝑎𝑛 𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑓 
𝑒𝑎𝑐ℎ ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑒 
𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ 𝑜𝑓 𝑓 𝑎𝑡 𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠  

 هي دالة متباينة  𝑓وفقاً لذلك إذا كانت 

 و غامرة أي أنها تقابل ,

 عندئٍذ فإن كل مستقيم أفقي سيقطع 

 في نقطة واحدة 𝑓الرسم البياني للتابع 

 بالضبط )نقطة واحدة فقط(.

𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔𝑙𝑦, 𝑖𝑓 𝑓  𝑖𝑠 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒 
𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑛𝑡𝑜 , 𝑖. 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 , 
𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑒𝑎𝑐ℎ ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙  
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ 𝑜𝑓 𝑓 𝑎𝑡 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑙𝑦 
𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  

 التباديل:

 

:𝜎الدالة القلوبة )التقابل(  𝑋 → 𝑋  

 . 𝑋 تدعى بأنها تباديل على

 

 

 إّن تركيب وعكوسات التباديل 

 هي أيضاً 𝑋 والدالة المطابقة على 𝑋على 

 .𝑋تباديل على 

 

𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔: 

 
𝐴𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑏𝑖𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒)𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  
𝜎: 𝑋 → 𝑋 𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑛 𝑋. 

 
𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑠 𝑜𝑓 
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑛 𝑋 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦  
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑛 𝑋 𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  
𝑜𝑛 𝑋. 

 لدوال الرياضية االسيةا

 :واللوغاريتمية  
 

 هذا الفصل يقدم دواالً رياضية متنوعة

 والتي تظهر غالباً في تحليل الخوارزميات 

 وعلوم الحواسيب في الحالة العامة , مع تعاريف 

 هذه الدوال.

 

 أيضاً سنتناقش الدوال االسية واللوغاريتمية 

 والعالقات عليها.

𝟑. 𝟒 𝒎𝒂𝒕𝒉𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏  
𝑬𝒙𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒊𝒂𝒍 𝑨𝑵𝑫 𝑳𝑶𝑮𝑨𝑹𝑰𝑻𝑯𝑴𝑰𝑪  
𝑭𝑼𝑵𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵 

𝑡ℎ𝑖𝑠  𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠  
𝑚𝑎𝑡ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛   𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑜𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟 
𝑜𝑓𝑡𝑒𝑛     𝑖𝑛     𝑡ℎ𝑒  𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚𝑠  
, 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 , 
𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 . 
𝑤𝑒     𝑎𝑙𝑠𝑜   𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑠    𝑡ℎ𝑒   𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 
𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚𝑖𝑐 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 , 𝑎𝑛𝑑 
𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝. 
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 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 الدوال

 𝑓(𝑥) الدالة𝑓  من أجل𝑥 𝑓(𝑥)  \𝑓 𝑜𝑓 𝑥 \𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓 𝑜𝑓 𝑥 
𝑓: 𝑆 → 𝑇 الدالة 𝑓 من𝑆 إلى𝑇 𝑓: 𝑆 → 𝑇 𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑆 𝑡𝑜 𝑇  

𝑥 ⟼ 𝑦 
  𝑥  يقابل أويصور𝑦 

 

𝑥 ⟼ 𝑦 
𝑥 𝑚𝑎𝑝𝑠 𝑡𝑜 𝑦 \ 

𝑥 𝑖𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑡 (𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑒𝑑)𝑡𝑜 𝑦  
𝑓′(𝑥) 

 𝑥بالنسبة ل  𝑓المشتق األول ل

𝑓′(𝑥) 
𝑓 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑥  \𝑓  𝑑𝑎𝑠ℎ 𝑥 

𝑡ℎ𝑒 (𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡)𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑓 𝑓 𝑤𝑖𝑡ℎ 

 متباين

𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒 

𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 

 غامر
onto 

𝑠𝑢𝑟𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 

 تقابل

𝑏𝑖𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒  

 

𝑏𝑖𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 
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 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑥 

𝑓′′(𝑥) 
 𝑥بالنسبة ل  𝑓المشتق الثاني ل 

𝑓′′(𝑥) 
𝑓 𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒−𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑥\𝑓  𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒−𝑑𝑎𝑠ℎ 𝑥 

𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑓 𝑓 𝑤𝑖𝑡ℎ 
 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑥 

𝑓′′′(𝑥) 
 𝑥بالنسبة ل  𝑓المشتق الثالث ل 

𝑓′′′(𝑥) 
𝑓 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒−𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑥\𝑓 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒−𝑑𝑎𝑠ℎ 𝑥 

𝑡ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑓 𝑓 𝑤𝑖𝑡ℎ 
 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑥 

𝑓(4)(𝑥) 
 𝑥بالنسبة ل  𝑓المشتق الرابع ل 

𝑓(4)(𝑥) 
𝑓 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒−𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑥\ 

𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑡ℎ 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑓 𝑓 𝑤𝑖𝑡ℎ 
 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑥 

𝜕f

∂x1
 

 𝑥بالنسبة ل  𝑓المشتق الجزئي ل 

𝜕f

∂x1
 

𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙 (𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)𝑜𝑓 𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 
𝑡𝑜 𝑥1 

𝜕2f

∂x1
2 
 𝑥بالنسبة ل  𝑓المشتق الجزئي الثاني ل 

𝜕2f

∂x1
2 

𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙 (𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒) 
𝑜𝑓 𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑥1 

∫  
∞

0

 

 ∞إلى 0التكامل من 
∫  

∞

0

 

𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑦 

lim
𝑥→0

  

 تسعى إلى الصفر 𝑥النهاية عندما 

lim
𝑥→0

  

𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑎𝑠 𝑥 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑧𝑒𝑟𝑜 

lim
𝑥→0+

 
  

 تسعى إلى الصفر الموجب 𝑥النهاية عندما 
lim

𝑥→0+

 
  

𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑎𝑠 𝑥 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑏𝑜𝑣𝑒 
lim

𝑥→0−

 
  

 تسعى إلى الصفر السالب 𝑥النهاية عندما 
lim

𝑥→0−

 
  

𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑎𝑠 𝑥 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 
log𝑒 𝑦 

 𝑒بالنسبة ل  𝑦لوغاريتم 

 𝑦اللوغاريتم الطبيعي ل 

log𝑒 𝑦 

\𝑙𝑜𝑔 𝑦 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑒\ 
\𝑙𝑜𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑒 𝑜𝑓 𝑦\ 

\𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 log(of) 𝑦 
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ln 𝑦 
 𝑒بالنسبة ل  𝑦لوغاريتم 

 𝑦اللوغاريتم الطبيعي ل 

ln 𝑦 

\𝑙𝑜𝑔 𝑦 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑒\ 
\𝑙𝑜𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑒 𝑜𝑓 𝑦\ 

\𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 log(of) 𝑦 

 كلمات هامة

 𝑜𝑛𝑡𝑜 غامر 𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚 نظرية 

 𝑠𝑢𝑟𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 غامر 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑑 معرف

,𝑡ℎ𝑢𝑠 بالتالي ℎ𝑒𝑛𝑐𝑒 متباين 𝑜𝑛𝑒 − 𝑡𝑜 − 𝑜𝑛𝑒 

 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 متباين 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 هندسي

 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 تقابل 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ بيان

 𝑏𝑖𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 تقابل 𝑐𝑢𝑏𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑡 جذر تكعيبي

 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 عكوسة ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 أفقي

 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 معكوس )مقلوب( 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 تباديل

  𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 دالة 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 اسي
 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡 متمايزة-مختلفة 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚𝑖𝑐 لوغاريتمي

 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 منطلق 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚 خوارزمية

 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 مستقر 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑖𝑎𝑛 ديكارتي
 

 انتهت احملاضرة 

 


