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المحاضرة السابعت

:رسم الذوال

1
الطاهر إبراهيم. أ(  2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:رسى اندٔال

:الخطواث

انًُاظزة نٓا نهحصٕل عهٗ األسٔاج   yٔقيى  xَقٕو بإَشاء خدٔل بقيى 1.

:انًزتبت انتانيت

.َزسى انًحأر انديكارتيت َٔقٕو بتدريح كم يًُٓا تدريدًا يُاسبًا 2.

َقٕو بتعييٍ ْذِ انُقاط عهٗ انًستٕٖ انديكارتي ثى تٕصيم ْذِ انُقاط  3.

.بصٕرة يهساء نهحصٕل عهٗ يُحُٗ اندانت

2 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:رسى يُحُٗ انصيغت انقياسيت نهدانت

:ُْاك صيغ قياسيت نبعض اندٔال يثم

دانت خط يستقيى1.

ارسى  اندانت : يثال

:انحم

3 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

xxfy  )(

3210-1-2-3x

3210-1-2-3y=f(x)
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:انحم: تابع

4 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:رسى يُحُٗ انصيغت انقياسيت نهدانت

:انتزبيعيتاندانت 2.

ارسى  اندانت  :يثال

:انحم

5 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

2)( xxfy 

3210-1-2-3x

9410149y=f(x)
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:انحم: تابع

6 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:رسى يُحُٗ انصيغت انقياسيت نهدانت

:اندانت انتكعيبيت3.

ارسى  اندانت  :يثال

:انحم

7 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

3)( xxfy 

210-1-2x

810-1-8y=f(x)
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:انحم: تابع

8 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:رسى يُحُٗ انصيغت انقياسيت نهدانت

:انتزبيعياندانت اندذر 4.

ارسى  اندانت  :يثال

:انحم

9 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

xxfy  )(

43210x

21.71.410y=f(x)
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:انحم: تابع

10 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:رسى يُحُٗ انصيغت انقياسيت نهدانت

:  دانت انقيًت انًطهقت5.

ارسى  اندانت : يثال

:انحم

11 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

xxfy  )(

3210-1-2-3x

3210123y=f(x)
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:انحم: تابع

12 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:يالحظاث عهٗ رسى اندٔال

:  اإلساحت إنٗ األعهٗ 1.

يًكٍ انحصٕل عهٗ يُحُٗ               بإساحت يُحُٗ            بًقدار      

c  ٗٔحدة إنٗ أعه ( عهٗ يحٕرy . )

:  يثال

ارسى يُحُٗ اندانت

:  انحم 

َحصم عهٗ يُحُٗ ْذِ اندانت بإساحت  يُحُٗ اندانت          ٔحدتيٍ إنٗ أعهٗ 

:كًا يهي

13 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

cxfy  )()(xfy 
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:انحم: تابع

14 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:يالحظاث عهٗ رسى اندٔال

:  اإلساحت إنٗ األسفم2.

يًكٍ انحصٕل عهٗ يُحُٗ               بإساحت يُحُٗ           بًقدار     

c  ٔحدة إنٗ أسفم ( عهٗ يحٕرy . )

:  يثال

ارسى اندانت  

:انحم

َحصم عهٗ يُحُٗ  ْذِ اندانت بإساحت يُحُٗ اندانت         ثالث ٔحداث إنٗ 

:أسفم كًا يهي

15 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

cxfy  )()(xfy 
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:انحم: تابع

16 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:يالحظاث عهٗ رسى اندٔال: تابع

:  اإلساحت إنٗ انيًي3ٍ.

يًكٍ انحصٕل عهٗ يُحُٗ               بإساحت يُحُٗ           بًقدار     

c  ٍٔحدة إنٗ انيًي ( عهٗ يحٕرx . )

:  يثال

ارسى اندانت  

:انحم

َحصم عهٗ يُحُٗ ْذِ اندانت بإساحت يُحُٗ اندانت         ٔحدة ٔاحدة إنٗ 

:انيًيٍ كًا يهي

17 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

)( cxfy )(xfy 

xy 
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:انحم: تابع

18 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

1 xy
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:يالحظاث عهٗ رسى اندٔال : تابع

:  اإلساحت إنٗ انيسار4.

يًكٍ انحصٕل عهٗ يُحُٗ               بإساحت يُحُٗ           بًقدار     

c  ٔحدة إنٗ انيسار ( عهٗ يحٕرx . )

:  يثال

ارسى اندانت  

:انحم

َحصم عهٗ يُحُٗ ْذِ اندانت بإساحت يُحُٗ اندانت         ثالث ٔحداث إنٗ 

:انيسار كًا يهي

19 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:انحم: تابع

20 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

3 xy

y

x23 1
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:رسى اندٔال : تابع

:يثال

ارسى اندانت  

:انحم

َحصم عهٗ يُحُي ْذِ اندانت بإساحت يُحُٗ اندانت           ٔحدة ٔاحدة إنٗ 

:انيًيٍ ثى ٔحدتاٌ إنٗ أعهٗ كًا يهي

21 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:انحم: تابع

22 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:يالحظاث عهٗ رسى اندٔال: تابع

:  xاالَعكاس عهٗ يحٕر 5.

يًكٍ انحصٕل عهٗ يُحُٗ             باَعكاس يُحُٗ           عهٗ  

. xيحٕر 

:  يثال

ارسى اندانت  

:انحم

كًا  xَحصم عهٗ يُحُٗ ْذِ اندانت باَعكاس يُحُٗ اندانت          عهٗ يحٕر 

:يهي

23 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

)(xfy )(xfy 

2xy 

2xy 
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:انحم: تابع

24 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:يالحظاث عهٗ رسى اندٔال: تابع

:  يثال

ارسى اندانت  

:انحم

كًا  xَحصم عهٗ يُحُٗ ْذِ اندانت باَعكاس يُحُٗ اندانت          عهٗ يحٕر 

:يهي

25 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:انحم: تابع

26 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:يالحظاث عهٗ رسى اندٔال: تابع

:  يثال

ارسى اندانت  

:انحم

ثى  xَحصم عهٗ يُحُٗ ْذِ اندانت باَعكاس يُحُٗ اندانت          عهٗ يحٕر 

:إساحتّ ثالث ٔحداث إنٗ أعهٗ كًا  يهي

27 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:انحم: تابع

28 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:يالحظاث عهٗ رسى اندٔال: تابع

:  yاالَعكاس عهٗ يحٕر 6.

يًكٍ انحصٕل عهٗ يُحُٗ             باَعكاس يُحُٗ           عهٗ  

. yيحٕر 

:  يثال

ارسى اندانت  

:انحم

كًا  yَحصم عهٗ يُحُٗ ْذِ اندانت باَعكاس يُحُٗ اندانت          عهٗ يحٕر 

:يهي

29 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

)( xfy )(xfy 

xy 

xy 



King Faisal University [        ] 

:انحم: تابع

30 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:تًاريٍ

:ارسى اندٔال انتانيت

1.

2.

3.

4.

5.

6.

31 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:تًاريٍ

7.

8.

9.

10.

32 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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بحًد اهلل


