 1تباع خالد
الدوال اللوغاريتمية

نيابة ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية
سيدي البرنوصي  -زناتة

الدوال اللوغاريتمية

أكاديمية :الدار البيضاء الكبرى

 محتوى الدرس
.I

دالة اللوغاريتم النيبري :

.II

دالة اللوغاريتم لألساس

ودالة اللوغاريتم العشري:
 القدرات المنتظرة

 التمكن من حساب اللوغاريتميات
 حل معادالت و متراجحات لوغاريتمية
 معرفة و تطبيق اللوغاريتم العشري
 معرفة النهايات اللوغاريتمية األساسية و توظيفها
 دراسة دوال تحتوي على لو غاريتميات

األستاذ  :تباع خالد
المستوى  :السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية

 2تباع خالد
الدوال اللوغاريتمية
ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية

الدوال اللوغاريتمية

نيابة سيدي البرنوصي  -زناتة

األستاذ  :تباع خالد
المستوى  :السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية

أكاديمية :الدار البيضاء الكبرى

.I

دالة اللوغاريتم النيبري :
 .1تعرٌف:
تعرٌف :دالة اللوغارٌتم النٌبري هً الدالة األصلٌة للدالة
فً ونرمز لها ب .
 .2نتائج :
 مجموعة تعرٌف الدالة هً المجالː
.

ولدٌنا :
 الدالة تزاٌدٌة قطعا على
 لٌكن


 لٌكن



 .3خاصٌات :
خاصٌة أساسٌة :
لٌكن
نتائج  :لٌكن


و

على المجال

.
.

إذن لدٌنا :

إذن :

و
و

إذن لدٌنا :
و

.
إذن لدٌنا :



حاالت خاصة  :لٌكن


إذن لدٌنا :


 .4مالحظات هامة :
 لٌكن و



والتً تنعدم

عنصرٌن من

بحٌث

إذن لدٌنا :

 3تباع خالد
الدوال اللوغاريتمية


 .5دراسة الدالة
مبرهنة نقبلها :
مالحظة  :الدالة

:

إذن فهً تقبل دالة عكسٌة معرفة من
متصلة وتزاٌدٌة قطعا على
فإن المعادلة
أي
و بما أن
نحو
ونرمز لهذا الحل ب  .العدد عدد ال جذري وقٌمته المقربة
تقبل حال وحٌدا فً
.
ولدٌنا :
هً
إلى
الفروع الالنهائٌة :
(محور األراتٌب) مقارب
إذن المستقٌم ذو المعادلة
 لدٌنا
.
عمودي للمنحنى
ٌقبل فرعا شلجمٌا اتجاهه
إذن المنحنى
 نقبل المبرهنة التالٌة :
.
محور األفاصٌل بجوار
هو كالتالً :
جدول تغٌرات الدالة

التقعر والتحدب :
لديناː
مقعر على
إذن
التمثيل المبياني :

 .6نهاٌات هامة :






.

 4تباع خالد
الدوال اللوغاريتمية

 .7المشتقة اللوغارٌتمٌة :
خاصٌة و تعرٌف  :لتكن
الدالةː

دالة معرفة و قابلة لالشتقاق على مجال  .إذا كانت
قابلة لالشتقاق على ولدٌنا :

الدالةː

.

تسمى المشتقة اللوغارٌتمٌة للدالة

تمرٌن تطبٌقً  :نعتبر الدالة العددٌة
.
أ  -حدد
ثم احسب
ب -بٌن أن قابلة لالشتقاق على

على .

بحٌث :

 .8الدوال األصلٌة للدالة

لكل

دالة قابلة لالشتقاق على مجال

على هً الدوال

تمرٌن تطبٌقً  :نعتبر الدالة العددٌة

.

دالة اللوغاريتم لألساس

وال تنعدم علٌه فإن الدوال األصلٌة
حٌث

عدد حقٌقً ثابت.

بحٌث :

أ  -حدد الدوال األصلٌة للدالة على .
ب -حدد الدالة األصلٌة للدالة التً تنعدم فً

.II

.

:

خاصٌة  :إذا كانت
للدالة

ال تنعدم على

.
.

ودالة اللوغاريتم العشري:

 .1دالة اللوغارٌتم لألساس :
تعرٌف  :لٌكن عددا حقٌقٌا موجبا قطعا ومخالفا للعدد

تسمى دالة اللوغارٌتم

 .الدالة

ولدٌنا :

لألساس ونرمز لها ب
مالحظات :
هً دالة اللوغارٌتم النٌبري ألن :
 الدالة
.

 لكل
خاصٌات  :لٌكن



فإنː

و
لدٌنا
و و

.
.
أعداد حقٌقٌة موجبة قطعا مع

.لدٌنا :


 .2دالة اللوغارٌتم العشري :
تعرٌف  :دالة اللوغارٌتم العشري هً دالة اللوغارٌتم لألساس
.
ولدٌنا :
.
لدٌنا :
مالحظة  :لكل

ونرمز لها ب

أو

