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⪦

  متزايدة يعين أّنه من أجل كل عدد طبيعي      القول أّن املتتالية  ،          

  متناقصة يعين أّنه من أجل كل عدد طبيعي      القول أّن املتتالية  ،          

  أّنه من أجل كل عدد طبيعي متناقصة يعين      القول أّن املتتالية  ،        

  رتيبة يعين أّنها إما متزايدة و إما متناقصة     القول أّن املتتالية 

⪦

 العدد احلقيقي )أو حمدودة(: القول أّن  نهاية حقيقيةℓ  يعين أّن كل جمال مفتوح مركزه      هو نهاية املتتاليةℓ حدود املتتالية كل  يشمل
 .ℓمتقاربة و نهايتها      و نقول أن املتتالية . ابتداَء من رتبة معّينة

 كل حدود املتتالية ابتداَء  يشمل ]    [من الشكل   يعين أّن كل جمال مفتوح     هي نهاية املتتالية    : القول أّن نهاية غري حمدودة 
 .من رتبة معّينة

 املتتالية اهلندسية :       . q .عدد حقيقي 
               فإّن               كانإذا       

                 فإّن                       إذا كان

 املتتالية ليست هلا نهاية.       فإّن                      إذا كان

⪦

 يعين ُوجود عدد حقيقي  حمدودة من األعلى     ة القول أّن املتتاليM  حيث من أجل كل عدد طبيعيn ،     . هذا العددM  ُيسّمى
 .    العنصر احلاد من األعلى للمتتالية 

  يعين ُوجود عدد حقيقي  سفلحمدودة من األ     القول أّن املتتاليةm  حيث من أجل كل عدد طبيعيn ،     . هذا العددm  ُيسّمى
 .    للمتتالية  سفلالعنصر احلاد من األ

⪦

  هي  متزايدة و غري حمدودة من األعلىنهاية متتالية  . 
 .  هي  متناقصة و غري حمدودة من األسفلنهاية متتالية 

  متقاربة :متزايدة و حمدودة من األعلىكل متتالية. 
 .متقاربة :متناقصة و حمدودة من األسفللية كل متتا

⪦

  0تؤول إىل         و أّن املتتالية  ةيعين أّن إحداهما متزايدة و األخرى متناقص متجاورتان     و      القول أّن املتتاليتني. 
 :ورتنيمتجا     و      إذا كانت املتتاليتان 

  متقاربتانفإّنهما 

  نفس النهايةهلما 

 
 

 عدد حدود اجملموع: :مالحظة
𝑆  𝑢𝑚    𝑢𝑝  

𝑝هو:   𝑚    
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و من أجل كل عدد       املعرفة بـ      نعترب املتتالية 
 ، طبيعي 

              

   و     أحسب  .1

 ، )أ(   أثبت بالرتاجع أّنه من أجل كل عدد طبيعي  .2
                                            

     )ب( استنتج نهاية املتتالية 

 متزايدةهي      أثبت أن املتتالية  .3

 بـ   املعرفة من أجل كل عدد طبيعي      لتكن املتتالية  .4
                                     

 هي هندسية     )أ( أثبت أّن املتتالية 
 )ب( استنتج أّنه من أجل كل عدد طبيعي:

                                    
 ، عدد طبيعي نضع من أجل كل  .5

                                         
  بداللة    )أ( عّبر عن 

 و نهايتها ؟     )ب( ما هو اجتاه تغّير املتتالية 

غري   املعرفة من أجل كل عدد طبيعي      نعترب املتتالية 
 معدوم مبا يلي،

{
   

 

 
           

     
   

  
  

 

   و     ،    أحسب  .1

 ، بالرتاجع أّنه من أجل كل عدد طبيعي  )أ(   أثبت .2
                                             

 متناقصة     )ب( أثبت أّن املتتالية 
 متقاربة     )جـ( استنتج أّن املتتالية 

   بـ  املعرفة من أجل كل عدد طبيعي      لتكن املتتالية  .3

   
  

 
 

هي هندسية يطلب حتديد      )أ( أثبت أّن املتتالية 
   ا و حّدها األول أساسه

 )ب( استنتج أّنه من أجل كل عدد طبيعي:

   
 

  
 

 بـ ]     ]الدالة املعرفة على اجملال   لتكن 

                                                 
   عند   )أ( عّين نهاية 

     )ب( استنتج نهاية املتتالية 

 

 بـ: nاملتتالية املعرفة من أجل كل عدد طبيعي  uلتكن  . 

                                   
عّبر عن كل حد من هذه احلدود .   و    ،  احسب    )أ(

 على شكل كسر غري قابل لالختزال.
مع  األربع  uبني األربع حدود األوىل من املتتالية  قارن  )ب(

   بـ   ℕ املعرفة على wحدود األوىل من املتتالية 
 

   
. 

 ،nأثبت بالرتاجع أّنه، من أجل كل عدد طبيعي   )جـ(
                                             

 و املعرفة بـ:   املتتالية ذات احلد العام  v لتكن .2

      (
 

   
 النيبريي.  تمييدل على اللوغار ln حيث  (

 .              اثبت أّن      )أ(
 اجملموع املعرف  من أجل كل عدد طبيعي    ليكن   )ب(

n   :بـ                  
    يؤول إىل  n مّلا    . عّين نهايةn بداللة    عبِّر عن

 

 املعرفة مبا يلي:     نعترب املتتالية 

      ،  و من أجل كل عدد طبيعي       
 

    
 

 {  }  املعرفة على    ةلدراسة هذه املتتالية نرفق هلا الدال
 :يليا مب

     
 

   
 

 و أنشئ متثيلها البياني  )أ( أدرس اجتاه تغّير الدالة  . 
احلدود األوىل للمتتالية )ب( استعمل هذا الشكل لتمثيل 

 . على حمور الفواصل     
     أعط ختمينا بالنسبة إىل تقارب املتتالية )جـ( 

 ، لدينا:  من أجل كل عدد طبيعي  أثبت أّنه  . 

                                        
 بـ:   من أجل كل عدد طبيعي فة املعر     نعترب املتتالية   .3

   
    

    
  

 

 هي متتالية هندسية     )أ(   أثبت أّن 
     استنتج نهاية املتتالية  . بداللة    )ب( عّبر عن 
 متقاربة ؟     هل املتتالية  . بداللة    )جـ( عّبر عن 

http://kahamdi.wordpress.com/


  
 

 3  http://kahamdi.wordpress.com  

 بـ:  ]    ]املعرفة على اجملال   الة لتكن الد

          
يف معلم متعامد و  fعلى التمثيل البياني للدالة   Γ ندل بـ

 (     )وحدة القياس :   ⃗  ⃗    متجانس 
 .  عند  fعّين نهاية    )أ(  .1

 و شكل جدول تغّيراتها. fأدرس اجتاه تغري )ب( 
 .  ⃗  ⃗    يف املعلم  Γأنشئ  )جـ(

 بـ: ℕاملعرفة على      نعترب املتتالية  .2

{
   

 

 
       

        
   

 

   و    ،   إلنشاء، على حمور الفواصل، النقط  𝒞استعمل 
 على الرتتيب.   و    ،  ذات الفواصل 

، nل كل عدد طبيعي أّنه من أج أثبت، بالرتاجع،   )أ( .3
    . 

 متناقصة.     أثبت أّن املتتالية )ب( 
 متقاربة ثّم عّين نهايتها.     استنتج أّن املتتالية  )جـ(

          بـ: ℕاملعرفة على      نعترب املتتالية  .4
،لدينا  nأّنه من أجل كل عدد طبيعي  أثبت   )أ(

          . 
 .             نضع )ب( 

           أثبت أّن 
   استنتج   )جـ(

    
   

 مبا يلي:  ℕاملعرفة على      نعترب املتتالية 
      ،   

 

 
 ، و من أجل كل عدد طبيعي   

          
 

 
   

ليست حسابية و      و استنتج أّن املتتالية    أحسب  .1
 ليست هندسية

 ، بوضع، من أجل كل عدد طبيعي      ٌنعرف املتتالية  .2
        

 

 
   

   )أ(   أحسب 
     و استنتج أّن املتتالية    بداللة      )ب( عّبر عن 

 سية أساسها هند

 
 

  بداللة    )جـ( عّبر عن 

 ، بوضع، من أجل كل عدد طبيعي      ٌنعرف املتتالية  .3

   
  

  
 

   )أ(   أحسب 
        )ب( باستعمال املساواة 

 

 
، عّبر عن    

     و    بداللة      
 ، تج أّنه من أجل كل عدد طبيعي )جـ( استن

                                       
  بداللة    )د(  عّبر عن 

 ، أجل كل عدد طبيعي  من هأثبت أّن .4

   
    

  
 

 : نضع، من أجل كل عدد طبيعي  .5
                

 : جل كل عدد طبيعي أثبت بالرتاجع أّنه من أ

     
    

  
 

 

و      ،     املعرفتني بـ       و      نعترب املتتاليتني 
 : من أجل كل عدد طبيعي 
     

 

 
     و                    

 

 
         

بـ    من أجل كل عدد طبيعيملتتالية املعرفة ا     لتكن  .1
         

هي متتالية هندسية حلدود موجبة      )أ(   أثبت أّن  
 يطلب حتديد أساسها

     )ب( عّين نهاية املتتالية 

 متزايدة     )أ(   أثبت أّن املتتالية  .2
 صةمتناق     )ب( أثبت أّن املتتالية 

متقاربتان إىل نهايٍة      و      )جـ( أثبت أّن املتتاليتني 
 ℓنرمز هلا  

بـ   من أجل كل عدد طبيعي  املتتالية املعرفة      لتكن  .3
               :            

 ثابتة. عّين هذا الثابت.     )أ(   أثبت أّن املتتالية 
 ℓالنهاية  )ب( استنتج

 

http://kahamdi.wordpress.com/

