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k أساسھا
11

10
.3، وحدھا األول2أساسھا s،              1، وحدھا األول

v أساسھا
32

11
.1، وحدھا األول

نھایة متتالیة  تخمین
عددیة حدھا العام 

 .نھایةیؤول إلى ما ال 
 أن نختار كمثال یمكن
نھایة متتالیة  ذلك على

أكبر  أساسھا ھندسیة
.1من 
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.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات :الوحـــدة

المتتالیات المتقاربة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  (*).األدنى والحصر، في حساب النھایات داألعلى، الح دحساب نھایة متتالیة باستعمال نظریات الح :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



vنعرف المتتالیة :نشاط
:كما یلي

2n

)cos(n
3


nv

أحسب الحدود الخمسة ـ 
  .األولى ثم مثلھا بیانیا

نعتبر المجالـ  4,2.

الحظ أن 4,23 . ثم

خمن كل الحدود التي 
  .تنتمي إلیھ

علما أن  ـ
1)cos(1  n

  .بین متتالیتین nvأحصر 

.nvاستنتج نھایة ـ

I /تمھید:
II /العرض:

.متتالیات عددیة hو u ،v:نتائج

0nnمن أجل كل إذا كان )الحد من األسفل(:1مبرھنة :nn vu   وكانت


x

nulim  فإن
x

nvlim.

0nnمن أجل كل إذا كان )الحد من األعلى(:2مبرھنة :nn vu   وكانت


x

nvlim  فإن
x

nulim.

0nnمن أجل كل إذا كان )الحصر(:3مبرھنة :nnn vuh   وكانت

lvh
x

n
x

n 


limlim  فإنlu
x

n 


lim.

  :تقارب متتالیة
lإذا وفقط إذا كان كل مجال مفتوح یشمل   lھا متقاربة نحو  ّن إنقول عن متتالیة :تعریف

  .یشمل أیضا كل حدود المتتالیة ابتداء من رتبة معینة

lمعناه نھایتھا ھي lتقارب متتالیة نحو :مالحظة

المعرفة بـ vالمتتالیة :1مثال
2n

)cos(n
3


nv 3متقاربة نحو.

2nunالمعرفة بـ uالمتتالیة :2مثال  متباعدة.

III /أدرس تقارب المتتالیة :تطبیقاتu في كل مما یلي:  

أـ 
1

1






n

n
unب ـnun 1(1جـ ـ(  n

nu

 نختار أمثلة بسیطة
یقود حساب الحدود 

المتتابعة لھا إلى ھذا 
  (*).التخمین

 نستعمل التعریف
نقول عن متتالیة : التالي

إذا  lھا متقاربة نحو  ّن إ
وفقط إذا كان كل مجال 

یشمل  lمفتوح یشمل  
أیضا كل حدود المتتالیة 

 .ابتداء من رتبة معینة 
(*)
 نضع حیز التطبیق ھذا

التعریف في الحاالت 
البسیطة ونعطي على 
األقل مثاال على عدم 

نطبق على .تقارب متتالیة
المتتالیات النھایات 

 المشابھة المتعلقة بنھایات
(*) الدوال


