
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 هيئة التعليم التقني

 معهد االدارة التقني

 

 

 

 

 

 الرياضياتمادة 

 قسم انظمة الحاسبات\االولى لطلبة المرحلة 

 في معاهد هيئة التعليم التقني 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المعادالت التف اضلية
 

 الوحدة النمطية الثالثة

 

(3) 

 

 

 

 

 اعداد وتصميم

 اهيم ال طهوفاء كامل ابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 النظرة الشاملة 

 الفئة المستهدفة 

 

 طلبة المرحلة االولى/قسم انظمة الحاسوب /معهد االدارة التقني

 

 المبررات

 

انواع  –صممت هذه الوحدة النطية لتمكين الطالب من التعرف على المعادالت التفاضلية 

 المتجانسة  –طريقة فصل المتغيرات  –لية طرق حل المعادالت التفاض –المعادالت التفاضلية 

 

 الفكرة المركزية 

 

 المعادالت التفاضلية . -

 انواع المعادالت التفاضلية . -

 درجة ورتبة المعادالت التفاضلية. -

 طرق حل المعادالت التفاضلية.  -

 فصل المتغيرات. -

 المتجانسة . -

 

 



 التعليمات 

 ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا -

 الوحدة النمطية جيدا تعرف على اهداف -

 اد االختبار بشكل جيد -

 التحاول االطالع على مفاتيح االجابة على االختبار االبعد تاديتها -

 قم باداء االختبار القبلي -

 يحتوي االختبار القبلي على ثالث فقرات اختبارية  -

 ( درجة فاكثر فانت تحتاج الى درارسة هذه الوحدة النمطية 2اذا حصلت على ) -

( درجة فاقل فانت التحتاج الى االستمرار في دراسة هذه الوحدة 2على )اذا حصلت  -

 النمطية

 بعد دراستك للوحدة النمطية قم باداء الختبار البعدي -

 ( درجة فاكثر فانتقل الى دراسة الوحدة النمطية التالية 2اذا حصلت على ) -

 النمطية( درجة فاقل فاننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة 2اذا حصلت على ) -

 

 االهداف االدائية 

 

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على ان:

 يتعرف على المعادالت التفاضلية  -

 يحدد انواع المعادالت التفاضلية  -

 يحدد درجة ورتبة المعادلة التفاضلية  -

 يطلع على طرق حل المعادالت التفاضلية -

 رات يتعرف على طريقة فصل المتغي -

 يتعرف على حل المعادالت المتجانسة    -

 



 

 االختبار القبلي 

 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي:

 تعرف رتبة المعادلة التفاضلية بانها:  -1

 رتبة ادنبى مشتقة فيها. -أ

 رتبة اعلى مشتقة فيها. -ب

 تحدد درجة المعادلة التفاضلية بانها: -2

 لى مشتق  في المعادلة التفاضليةاصغر آس مرفوع له اع -أ

 اكبر آس مرفوع له اصغر مشتقة في المعادلة الفاضلية -ب

 اكبر آس مرفوع له اعلى مشتقة في المعادلة التفاضلية -ج

 المعادلة التفاضلية  -3

 من الدرجة االولى والرتبة الثانية  -أ

 من الرتبة االولى والدرجة الثانية  -ب

 ةمن الرتبة الثانية والدرجة الثاني -ج

 

 مالحظة 

 

 لكل سؤال درجة واحدة -

( درجة فاكثر فانت التحتاج الى دراسة هذه الوحدة النمطية .انتقل 2اذا حصلت على ) -

 الى الوحدة النمطية التالية.

 ( درجة فاقل فانت تحتاج الى دراسة هذه الوحدة النمطية2اذا حصلت على ) -

لى االختبارات(في نهاية تحقق من سالمة اجابتك بمراجعة صغة ) مفاتيح االجابات ع -

 الوحدة النمطية.

 

 



 عرض الوحدة النمطية

 

  Differential equations         م/ المعادالت التفاضلية

 تقسم المعادالت التفاضلية الى نوعين: -

 المعادالت التفاضلية االعتيادية. -1

 المعادالت التفاضلية الجزئية. -2

 .المعادالت التفاضلية االعتيادية 

وبعض مشتقات ( yودالته غير معروفه )×( )وهي عالقة بين متغير و مستقل وليكن  -

y بالنسبة ل×  

 عادلة التفاضليةرتبة الم     Order of different equation   

  بانها رتبة اعلى مشتقه فيها  تعرف رتبة المعادلة التفاضلية 

 

 

 

 

 

 

 



    درجة المعادلة التفاضلية 

  Degree of differential equation   

عادلة التفاضلية وهي اكبر  اس مرفوع له اعلى مشتقة في المعادلة نقصد بدرجة الم -

 التفاضلية 

 

 

 



 -حل المعادالت التفاضلية االعتيادية من الرتبة االولى والدرجة االولى :

ان هذا النوع من ابسط االنواع ويمكن كتابته  -طريقة فصل المتغيرات : -1

 -ية :على الصورة االت

 

 

 

 



             المعادالت التفاضلية المتجانسة 

      Homogenouse differential equations 

Y= vx                                                                     

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 



 -االختبار البعدي :

 -كل مما ياتي :لضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة 

 -تعرف رتبة المعادلة التفاضلية بانها : -1

 رتبة اعلى مشتقة فيها  -أ

 رتبة ادنى مشتقه فيها  -ب

 -تكون :  0xy=-2)-(y     المعادلة التفاضلية    -2

 من الدرجة االولى ومن الرتبة الثانية  -أ

 من الرتبة االولى والدرجة الثانية  -ب

 من الرتبة الثانية والدرجة الثانية -ج

 -درجة المعادلة التفاضلية بانها :تحدد  -3

 اصغر اس مرفوع له اعلى مشتقة في المعادلة التفاضلية  -أ

 اكبر اس مرفوع له اصغر مشتقة في المعادلة التفاضلية  -ب

 ر اس مرفوع له اعلى مشتقة في المعادلة التفاضلية اكب -ج       

 

 مالحظة   

 لكل سؤال درجة واحدة -

انت التحتاج الى دراسة هذه الوحدة النمطية .انتقل ( درجة فاكثر ف2اذا حصلت على ) -

 الى الوحدة النمطية التالية.

 ( درجة فاقل فانت تحتاج الى دراسة هذه الوحدة النمطية2اذا حصلت على ) -

تحقق من سالمة اجابتك بمراجعة صغة ) مفاتيح االجابات على االختبارات(في نهاية  -

 الوحدة النمطية.

 

 

 



 المصادر والمراجع 

 د. علي سيفي  -تاليف :–طرق عددية –لرياضيات ا -1

 سرمد زكو                                             

 د. هادي جابر مصطفى      -تاليف :–اسس الرياضيات  -2

 د. رياض شاكر نعوم                                    

 د. نادر جورج منصور                                    

 عبد الفتاح الشرقاوي  -تاليف : -الرياضيات الحديثة -3         

 محمود زناتي                                                 

 نبيه غبد الغفار                                               

 احمد فرغلي                                                

 

 

 

 

 جابات على االختباراتمفاتيح اال

 االختبارات البعدية االختبارات القبلية

 أ 1 ب 1

 ب 2 ج 2

 ج 3 ب 3

 

 


